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Sammanfattning 
 
Det förekommer en mängd olika företagsrekonstruktioner på marknaden. Denna uppsats 
behandlar en typ av företagsrekonstruktion, management buyouts (MBO). Begreppet innebär 
att den befintliga företagsledningen köper upp delar eller hela företaget och genom sitt 
majoritetsägande går från att vara passiva agenter till ägare. 
 
Syftet med denna uppsats är för det första att undersöka huruvida aktiekursen påverkas vid 
tillkännagivandet av en kommande MBO. Veckans affärers totalindex har valts som 
jämförelseindex då det publicerar köpkurser. Studien bygger på hypotesen om effektiva 
marknader med utgångspunkt att priserna på aktier snabbt anpassas till ett nytt jämviktspris 
vid ny information. En event studie har används som metod vid tidpunkten fem dagar innan 
ett MBO beslut tillkänna gavs samt fem dagar efter. Inom tidsperioden mäts en kumulerad 
avvikelseavkastning (CAR).  
För det andra undersöks de säljande bolagens motiv bakom en MBO. Analysen grundas på 
data från pressreleaser och information som erhållits från företagens hemsidor och deras 
bokslut. Vidare undersöks hur marknaden tolkar signalen om en kommande MBO. 
För det tredje görs en fallstudie för att undersöka hur den köpande ledningens intressen 
förändras då de går från agenter till ägare. Vidare analyseras hur kontraktskostnader förändras 
i samband med en MBO. Studien bygger på forskning gällande praktiska aspekter av MBO 
och agentteorin. Semistandardiserade intervjuer har använts som metod, där tre 
företagsledningar utgör urvalet.   
 
Den empiriska studien resulterade i att ett MBO-meddelande medför en initial negativ effekt 
på avvikelseavkastning. Priset diskonteras ej till fullo vid meddelandedagen utan fortsätter att 
justeras även dagarna efter tillkännagivandet av en kommande MBO. Utfallet i denna studie 
stöder ej den effektiva marknadshypotesen. 
 
Företagens signal till marknaden om fokusering på kärnverksamhet uppfattas av marknads 
aktörer som en indikation på att ledningen inte har lyckas förvalta bolaget i rätt riktning och 
att framtiden för bolaget är osäker.  
 
I enlighet med agentteorin visade studien på att då företagsledningen går från agenter till 
ägare ökar ledningens motivation avsevärt vilket i sin tur leder till en bättre förvaltning av 
företaget. När det gäller kontraktsförhållandet mellan tidigare ägare och företagsledning utgår 
icke-kontrakterad ersättning såsom säkerhet, status och trivsamma arbetsförhållanden efter 
MBOn. Försäkrings- och övervakningsaktiviteter reduceras då det inte föreligger en risk för 
finansiell kris. Studien visade även på att en hög belåningsgrad eller skuldsättningsgrad ökar 
utnyttjandet av skatteskölden. Ett företag kan göra värdevinster tack vare den ökade 
belåningen efter en MBO, vilket stöder Modigliani och Millers teori om kapitalstruktur. 
 
 
Sökord: ”management buyout””buyouts””företagsledaruppköp””agentteori””avvikelseavkastning” 
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1. INLEDNING 

 
1.1 Bakgrund 
Uppköp och företagsrekonstruktioner är allmänt förekommande företeelser, både 
sammanslagningar såsom ägarbyten av skilda slag. Emellertid kan man fråga sig vad de har 
för mening och mål och framförallt vilka konsekvenser för företaget och dess verksamhet de 
har.  
 
Vi ämnar i denna uppsats behandla en form av företagsrekonstruktion, MBO, Management 
BuyOut. Den svenska termen är företagsledaruppköp, dock kommer den engelska användas i 
uppsatsen. En management buy-out innebär att företagsledningen köper hela eller delar av 
företaget. De flesta MBO i Sverige är försäljningar där moderbolaget säljer sin aktiepost till 
dotterbolagschefen eller andra styrelseledamöter i dotterbolaget.1 Finansieringen sker ihop 
med banker eller genom juridiska alternativt fysiska personer. Således investerare som är 
villiga att förse ledningen med det kapital som erfordras. I företagsuppköp i form av en MBO 
har ledningen stor kontroll och investeraren håller oftast en låg profil.2   
 
Företeelsen med MBO är gammal, även om begreppet är relativt nytt. De tidigaste utköp som 
finns registrerat hos The Centre for Management Buy-Out Research, Nottingham, är hänförlig 
till år 1864. På allvar sköt emellertid utköpen fart under slutet av 1960-talet i USA. Sverige är 
vid sidan av Frankrike det mest aktiva utköpslandet förutom Storbritannien i Europa.  
 
Under slutet av 1980-talet skedde i Sverige en snabb ökning av antalet MBO, men trenden 
vändes nedåt under 1991-92.3 Dock har antalet MBO ökat markant den senaste tiden och 
fenomenet är högaktuellt i dag. I ekonomiska skrifter kan man hitta information om 
tillkommande MBO:s.4
 

För att en buy-out skall ha genomförts krävs att några representanter från ledningen ofta kallat 
ett buy-out team, utköpsgruppen, köper upp företaget från dess dåvarande ägare. Den 
väsentliga skillnaden mellan företaget innan och efter en buy-out är enligt Wright och Coyne 
den ökade motivationen hos ledningen genom att de nu kontrollerar en huvuddel av kapitalet i 
bolaget. Följaktligen finns där en högre grad av personligt engagemang att säkerhetsställa att 
bolaget går bra då detta är kopplat till de berörda parters egna förmögenhet.5 Besluten och 
attityden till risktagande är beroende av den finansiella situationen. Denna typ av 
företagsrekonstruktion tangerar i högsta grad med ett entreprenörskapstänk, då det ställs krav 
på ledningen att inneha ett entreprenöriellt tänkande.  
 

 

                                                 
1 Olbert, Lars (1990). Aktie ABC. Kristianstad: LIBER. 
2 Barry, D & Green, S (1991). Cultural structural and strategic changes in management buyouts. Macmillian                      
academic and professional LTD. 
3 Carlsson, Peter (1994). Separation av företagsledning och finansiering : fallstudier av företagsledarutköp ur ett     
agentteoretiskt perspektiv. Linköping: Linköpings universitet  
4 Larsson, Gerhard (2005). Han sätter sprätt på miljarder. Dagens industri, 14 mars.  
Lundin, Kim (2005). Industri Kapital redo investera miljarder. Dagens indusri, 15 mars.  
5 Wright, M. & Coyne, J. (1985) Management Buy-outs. London: Croom Helm 
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” Without the buy-out we would not have achieved what we did because the motivation 
would not have been the same” 
     Keith Meadows, DPCE6

 
En fördel med MBO att man erhåller ett aktivt ägarskap. Med andra ord då ledningen har ett 
personligt engagemang genom ägarskapet blir densamme mer mån om bolaget. Oavkortat kan 
man inte förvänta sig att de som har hand om andras pengar vakar över dem med samma 
frenesi som de som vakar över sina egna. Här kan man dra paralleller till agentteorin. 
Ytterligare en situation som aktualiseras är att den förändrade ägarstrukturen möjliggör att 
idéer som företagsledningen tidigare inte ansett sig kunna genomföra nu kan realiseras. 
Oavkortat ökar företagsledningens ägarintresse och normalt också skuldsättningsgraden i 
företaget. Detta påverkar i sin tur förhållandena mellan aktieägare och företagsledningen.7
 
Anledningen till att ett moderbolag säljer av ett dotterbolag är många gånger då de vill 
kraftsamla inom deras kärnverksamhet. Att sälja till ledningen istället för att sälja till en 
extern intressent torde ha fördelar såsom att affären är mindre problematisk och lättare att 
genomföra. Sist men inte minst för att säkerhetsställa sina aktieägares intressen. 
 
Ett större antal studier har gjorts av kapitalmarknaderna i anslutning till effekter av 
ekonomisk information. Studier såsom Fama, Fischer, Jensen och Roll angående 
splitmeddelanden och meddelanden om nyintroduktioner har gjorts av De Ridder.8 Dock finns 
det ingen studie över hur ett meddelande över att ett företag ämnar genomgå en MBO skulle 
påverka en aktiekurs.  
 

1.2 Problemdiskussion 
Då författarna undersökte vilken litteratur som fanns på området, visade det sig att nästan 
samtliga arbeten hade amerikansk eller engelsk anknytning. Vidare var författarna tvungna att 
söka sig till, Centre for Management Buyout Research, vid Nottingham University of England 
(CMBOR), för att finna information om vilka företag som hade ingått i MBO transaktioner i 
Sverige. Detta ger en klar bild över att ämnet inte är så vida undersökt i Sverige.  
 
Vi finner bland annat att det saknas studier kring vilka motiv som ligger bakom ett MBO-
beslut samt vilka förändringar som görs och hur de är kopplade till ledningens förändrade 
intressen. Handlar ledningen på annorledes sätt? Vilka förändringar är det som görs? Hur 
förändras deras förhållande till risk, säkerhets- samt försäkringsaktiviteter.  
Enligt hypotesen om effektiva marknader borde inte ett meddelande skapa ett aktieägarvärde, 
då all tillgänglig information skall vara diskonterat i aktiepriset. Detta bör alltså innebära att 
signaleffekterna vid beslut om en kommande MBO ska diskonteras till den dag då 
informationen tillkännagavs. Marknadens effekt kan dock utebli då det kan förekomma 
osäkerhet kring genomförandet. Denna effekt förklaras i underreaktionshypotesen vilken 
menar att marknaden underreagerar på ny information.  

                                                 
6Wright, M. & Coyne, J. (1985) Management Buy-outs. London: Croom Helm 
7 Carlsson, Peter (1994). Separation av företagsledning och finansiering : fallstudier av företagsledarutköp ur ett     
agentteoretiskt perspektiv. Linköping: Linköpings universitet. 
8 De Ridder, A (1986) Access to the stock market: an empirical study of the efficiency of the British and the 
Swedish primary markets, Stockholm: Sveriges Industriförbund 
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1.3 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att: 
 

• Undersöka huruvida aktiekursen påverkas vid tillkännagivandet av en kommande 
MBO.  

• Undersöka de säljande bolagens motiv bakom en MBO och hur marknaden tolkar 
signalen.9 

• Undersöka hur en företagsledningens intressen förändras då de går från agenter till 
ägare. Hur förändras kontraktskostnaderna i samband med en MBO? 

 
1.4 Avgränsning  
Uppsatsen kommer att begränsas till att endast behandla företag som är noterade på OM 
Stockholmsbörsens A- eller O-lista. Vidare ska de ha sålt av en del av verksamheten till den 
befintliga ledningen under tidsperioden 2001-2003. Dock innefattar denna avgränsning inte 
MBO-företagen vars ledningar har intervjuats, då dessa ej är börsnoterade.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
9 Här menar författarna signalen om en kommande MBO.  
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2. TEORETISKA REFERENSRAM 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som omger MBOs och som följaktligen 
kommer att användas för att lösa studiens problem. Kapitlet syftar således till att belysa 
termer och den befintliga teori som uppsatsen kretsar kring samt öka läsarens förståelse av 
undersökningen.   
 

2.1 Hypotesen om effektiva marknader 
Hypotesen är skapad av Fama (1970)10 och förklarar ett antal villkor som måste vara 
uppfyllda för att marknaden skall anses vara effektiv. Utgångspunkten är att priserna på aktier 
snabbt anpassas till ett nytt jämviktspris vid ny information. Grunden till den effektiva 
marknaden är att varje bolags kurs alltid på rätt sätt har beaktat den information som finns. 
Den halvstarka formen av effektivitet vilken är den form vi ämnar använda oss av innebär att 
all offentligt tillgänglig information beaktas i kurserna. Studier visar att denna nivå av 
effektivitet finns på större aktiemarknader. Informationen sprids mycket snabbt och påverkar 
kurserna.11 Det vill säga att priserna reflekterar all publicerad information.   
 
2.2 Signalhypotesen 
Signalhypotesen innebär att marknaden tror att styrelsen/företagsledningen signalerar 
någonting om företagets värde genom att genomföra en rekonstruktion av företaget. 
Hypotesen bygger på att det råder informationsasymmetri på marknaden i form av att 
ledningen har mer information om bolaget än den övriga markanden.  
 
2.3 Underreaktionshypotesen 
Underreaktionshypotesen är skapad an Ikenberry mf (1995)12 grundar sig på att marknaden 
underreagerar på ny information. De upptäckte en signifikant positiv avvikelseavkastning på 
lång sikt och tolkade det som om marknaden initialt inte reagerar på signaler såsom 
meddelande om en kommande MBO. Till skillnad från signalhypotesen anses här marknaden 
finna information svårtolkad och justerar aktiepriset långsamt. 
 
2.4 Kapitalstruktur 
Ett företags kapitalstruktur är en bild av hur företaget finansierar sin verksamhet. Företaget 
kan anskaffa kapital internt eller externt. Interna kapitalkällor är de där kapitalet genereras 
från den egna verksamheten i form av ett positivt kapitalflöde. Medan externa kapitalkällor är 
kapital som genereras genom upplåning i form av räntefria krediter eller genom traditionell 
upplåning vilket resulterar i räntekostnader. Storleksförhållandet mellan interna och externa 
finansieringskällor påverkar i högsta grad ett företags kapitalstruktur.13

 

 

                                                 
10 Fama, E.F. (1970), ”Effcient capital markets: Arewiew of theory an empirical work”, Journal of Finance, Vol. 
25, issue 2, s 383-417 
11Hansson, S. (2001) Aktier Optioner Obligationer: en introduktion. Lund: Studentlitteratur. 
12 Ikenberry, D., Lakonishok, J. & Vermaelen, T. (1995), “Market underreaction to open market share 
repurchases”, Journal of Financial Economics, 39, s 181-208 
13 Hallgren, Ö, (1996). Finansiell strategi och styrning. Värnamo: AB Fälths Tryckeri 
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En MBO resulterar i en högre skuldsättningsgrad vilket i sin tur leder till större risk för 
konkurs. Emellertid med de ökade räntekostnaderna som är avdragsgilla kommer 
skattekostnaderna att minska med en högre belåning. Denna såkallade skattesköld ökar värdet 
på företaget och minskar dess kapitalkostnad. Dock ökar en ökad belåning även risken att 
kostnaderna överstiger skatteskölden. Med anledning av detta borde då en ökad kostnad för 
ytterligare belåning vara lika med den besparingen i skatt som skatteskölden generera en 
optimal kapitalstruktur. Bolag med låg risk i framtida kassaflöden kan ta en högre finansiell 
risk i form av en högre skuldsättning vilket gör att huvudparten om inte alla MBO:s görs i 
bolag med ett stabilt och högt kassaflöde.14

 

Modigliani och Miller behandlar huruvida kapitalstrukturen i ett företag påverkar dess värde 
eller ej. Forskarna utgick från en kapitalmarknad fungerar optimalt och att det inte existerar 
några skatter. Utifrån de grundförutsättningarna kom de fram till att skuldsättningsgraden inte 
påverkar värderingen. Utan menar att det är de långsiktiga investeringsbesluten som är den 
avgörande faktorn bakom en värdering. Med andra ord menade Modigliani & Miller att 
oberoende av hur företaget är finansierat så gör de lika stora kapitalinvesteringar. När 
Modigliani & Miller införde skatter i sin modell fann de att företag finansierade med lån 
medförde ett ökat värde pga. av skattekonsekvenserna.15

 

2.5 Agentteorin 
Agentteorin är en allmän teori om kontraktsförhållanden där just parters motstridiga intressen 
är ett huvudelement. Ett kontraktsförhållande uppstår när det sluts ett kontrakt, explicit eller 
implicit, enligt vilket någon, huvudmannen, uppdrar åt någon annan, exekutiven, att utföra 
någonting å hans vägnar och därmed ger denne rätten att fatta beslut. Ett företag är enligt 
agentteorin inget annat än ett centrum för kontrakt mellan individer, vars intressen till en del 
sammanfaller och till en del står i konflikt med varandra.16 Kontraktsförhållandet mellan 
ägarna och den anställda företagsledningen i ett företag utgör udden av den hierarki av 
kontraktsförhållanden som löper genom företagets organisation.  
 
På grund av förekomsten av asymmetrisk information och motstridiga intressen uppkommer 
såkallade kontraktskostnader: 

- kostnader för huvudmannens uppföljning av exekutiven, dvs. kostnader för 
övervakningsaktiviteter inklusive kostnader för incitaments styrning. Med incitaments 
styrning avses strävan att genom den kontrakterade ersättningen till exekutiven styra 
dennes egennytta till att mer överensstämma med huvudmannens. 

- kostnader som följer exekutivens försök att skapa garantier för huvudmannen att han 
inte kommer att avvika från dennes intressen, dvs. kostnader för försäkransaktiviteter. 

- den välfärdsförlust som huvudmannen gör genom att acceptera att exekutiven trots allt 
kommer att fatta vissa beslut som avviker från vad som är förenligt med 
nyttomaximering för honom, dvs. residualförlusten. 

                                                 
14 Lundin, Kim (2005). Industri Kapital redo investera miljarder. Dagens indusri, 15 mars. 
15 Modigliani & Miller. (1958). The cost of capital: Corporate Finance and the Theory of Investment. American 
Economic Review, 48, 261-297 
16 Carlsson, Peter (1994). Separation av företagsledning och finansiering : fallstudier av företagsledarutköp ur ett     
agentteoretiskt perspektiv. Linköping: Linköpings universitet 
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2.5.1 Agentteorin i förhållande till MBO  
När företagsledningen ökar sin ägardel i företaget genom utköpet förväntas enligt agentteorin 
intressekonflikten gentemot de externa aktieägarna minska. Företagsledningens incitament att 
ta ut icke-kontrakterade ersättningar i form av säkerhet, status, makt och trivsamma 
arbetsförhållanden minskar. Vidare antas enligt agentteorin företagsledningens utökade 
ägande leda till att aktieägarnas övervakningsaktiviteter reduceras såsom företagsledningens 
övervakningsaktiviteter.17

 
2.5.1.1 Säkerhet 
Risken för att aktieägare intervenerar eller att företaget blir uppköpt under normal verksamhet 
mot företagsledningens vilja minskar eller försvinner helt efter uppköpet. 

- Utgör räntekostnaderna i samband med utköpet en sådan belastning att en 
förlustsituation uppstår, kan företagsledningen genom uppköpet bli mer riskbenägen 
och säkerhetsåtgärderna minska. 

- Säkerhetsåtgärderna kan även minska genom att det fria kassaflödet i företaget 
reduceras av de ökade räntekostnaderna utköpet medför. 

- Dock ger en ökad skuldsättningsgrad incitament för ökad risknivå, vilket ger möjlighet 
till en högre avkastning för aktieägarna om resultatet slår väl ut 

Med andra ord kan man inte uteslutande säga att ett uppköp leder till det ena eller det andra 
gällande riskbenägenheten. 
 
2.5.1.2 Status 
Statusaktiviteter yttrar sig genom:  

-    Företagets storlek 
- Kontorets belägenhet och standard 
- Publicitet och marknadsföring 
- Medlemskap i klubbar och andra organisationer 
- Kortsiktiga resultat på bekostnad av den långsiktiga lönsamheten 
 

För att höja statusen på företagsledararbetsmarknaden kan det vara bättre att företaget visar 
goda resultat medan företagsledningen är verksam inom företaget, än att grunden läggs på 
framtida resultat som någon annan företagsledning får skörda. 
 

2.5.1.3 Försäkringsaktiviteter 
Genom utköpet bör försäkringsaktiviteterna minska. Tar ledningen efter utköpet hela 
ägarintresset bör försäkringsaktiviteterna falla bort helt, då det förefaller helt meningslöst att 
försäkra sig själv. 
 
2.5.1.4 Övervakningsaktiviteter 
Tar ledningen efter utköpet hela ägarintresset bör övervakningsaktiviteterna falla bort helt, då 
det förefaller helt meningslöst att ledningen övervakar sig själv. 

                                                 
17 Carlsson, Peter (1994). Separation av företagsledning och finansiering : fallstudier av företagsledarutköp ur ett     
agentteoretiskt perspektiv. Linköping: Linköpings universitet 
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3. TIDIGARE FORSKNING 
I detta kapitel kommer några av de tidigare studier som är gjorda på området att presenteras. 
Kapitlet inleds med en studie varför det är fördelaktigt att sälja till ledningen och inte till en 
extern intressent. Därefter följer studier över MBO och dess effekter på förvaltningen av ett 
företag. 
 
Wright & Coyne (1985) har i en studie kommit fram till följande fördelar till att sälja till 
ledningen istället för en utomstående part. För det första är fördelen med att sälja till 
ledningen avhängigt förutsättningarna och karaktäristiken av försäljningsprocessen.  
Utifrån säljarens perspektiv är följande kriterium av vikt: 
 

• att erhålla det bästa priset 
• att genomgå en så enkel affär som möjligt 
• att säkerhetsställa deras aktieägares intressen vilket är beroende av följande: 
• behovet att bibehålla bolagets image och förtroende för bolaget 
• den potentiella konkurrensen  
• önskan att genomgå en tyst och ej besvärlig försäljning 
• vetskapen att ledningen är en viktig del i förvaltningen av tillgångar  

 
Ledningen innehar en stark position vid köp pga.: 
 

• asymmetrisk ”inside” information gällande tillgångar och företagets möjligheter, 
styrkor, svagheter och hot  

• kunskapen om deras egna värde i företaget 
• vakenhet gällande möjligheter och har tillgång till information på alla nivåer 

 
Det existerar en klar potentiell konflikt i intresse och mål mellan de olika parterna. Likväl 
löses dessa i flesta fall av balansen i köpkraften mellan de två parterna. 18   
 
Bull (1989)19 jämförde i en studie utköpsföretagets redovisningsmässiga resultat och ställning 
de två åren närmast före utköpet med de två åren närmast efter. Resultatet av studien visade 
två saker (1989, s 89): 

- förvaltningen av företaget ändras markant efter utköpet och 
- skattefördelen verkar inte vara den drivande kraften bakom utköp. 

 
Förvaltningen menar Bull ändras till att bli entreprenörisk under den starka begränsningen att 
betalningarna för lånebördan måste skötas. 
 
Kaplan (1989, s100)20 kom i sin studie i linje med Bull fram till den slutsatsen att de 
kombinerade incitamentet av en stor skuldbörda och ett större ägarintresse utövar en 
betydande positiv kraft på företagsledningens effektivitet och på företagets värde.  
 

                                                 
18 Wright, M. & Coyne, J. (1985) Management Buy-outs. London: Croom Helm 
19 Bull, I (1989), Management Performance in Leveraged buyouts: An Empirical Analysis. Amihud (red) 
Leveraged Management Buyouts. Homewood, Illinois: Dow Jones-Irwin 
20 Kaplan, S.N. (1989) Sources of Value in Management Buyouts. Amihud (red) Leveraged Management 
Buyouts. Homewood, Illinois: Dow Jones-Irwin 
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Syftet med Kaplans studie var att undersöka huruvida utköp var värdeskapande eller endast 
värdeomfördelande. Med värdeomfördelande avses att utköpet överför värden till investerarna 
i utköpet från andra parter. Utifrån de empiriska bevisen i studien framhåller Kaplan det 
värdeskapande alternativet framför det värdeomfördelande. 
 

Även Opler21 påvisade i en studie av 44 uppköp under perioden 1985 till 1989, betydande 
förbättringar i kassaflödet från rörelsen efter utköpen. 
 
Baker & Wruck22 fallstudie visade att pressen från att sköta betalningarna från en stor 
skuldbörda och ett ökat ägarintresse hos företagsledningen ger en förbättrad förvaltning av 
företaget. De menar att den höga skuldsättningsgraden tvingade företagsledningen att 
generera kassaflöde på ett produktivt sätt, då låneklausulerna för de erhållna lånen och 
företagsledningens ägarintresse förhindrade kortsiktigt opportunistiskt beteende. 
 
Vid Uppsala Universitet startades under våren 1990 en projektgrupp med management 
buyouts som tema. Några av resultaten som erhållits redovisas nedan: 
 

- Lönsamhet mätt i räntabilitet på totalt kapital inom tillverkningsindustrin ökar markant 
året efter en MBO-affär, för att därefter stabiliseras. Denna effekt förklaras nästan 
uteslutande av att kostnadsrationaliseringar vidtagits.23  

- Det finns ingen generell tendens att kraftfulla rationaliseringsåtgärder vidtas och att 
värdetillväxt därigenom skapas i företag som blivit föremål för en MBO. (Hansson et 
al, 1991)24 

- En annan studie visade på att trots att kreditgivarna har ett visst inflytande över 
investeringsbesluten i MBO-företag, har de inte någon större möjlighet att direkt styra 
och kontrollera företagets investeringar.25 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Opler, T.C. (1992) Operating Performance in Leveraged Buyouts: Evidence From 1985-1989. Financial 
Management, 21, s 21-34. 
22 Baker, G.P. & Wruck, K.H. (1989) Organizational Changes and Value Creation in Leveraged Buyouts: The 
Case of The Scott & Sons Company. Journal of Financial Economics, 25, s 163-190. 
23 Johansson, E & Morin, P. (1990) Fenomenet management buyouts – företagets utveckling 1978-1988. 
Examensarbete, Uppsala Universitet, Uppsala 
24 Hansson, C.J et al (1991) Rationaliseringsåtgärder vid belånade MBO-affärer – ett sätt att skapa 
värdetillväxt. Examensarbete, Uppsala Universitet, Uppsala. 
25 Björkman, Y et al (1992) Management buyouts – Investeringsbeslut i högbelånade MBO-företag – en 
begränsad handlingsfrihet? Examensarbete, Uppsala Universitet, Uppsala 
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4. METOD 
I detta kapitel diskuteras de tillvägagångssätt, angreppssätt och de analysmodeller som 
används för att uppnå uppsatsens syfte. Vidare utreds vilka kritiska inslag som uppkommer i 
en studie likt denna. Dessutom kommer urval samt urvalsprocessen att beskrivas. Kapitlet 
avslutas med en diskussion kring de åtaganden författarna har tagit hänsyn till för att tillföra 
uppsatsen validitet och reliabilitet.   
 
4.1 Metodbeskrivning 

Syftet med denna uppsats är för det första att undersöka huruvida aktiekursen påverkas vid 
tillkännagivandet av en kommande MBO. Veckans affärers totalindex har valts som 
jämförelseindex. Studien bygger på hypotesen om effektiva marknader med utgångspunkt att 
priserna på aktier snabbt anpassas till ett nytt jämviktspris vid ny information. En event studie 
har används som metod vid tidpunkten fem dagar innan ett MBO beslut tillkänna gavs samt 
fem dagar efter. Inom tidsperioden mäts en kumulerad avvikelseavkastning (CAR).  
För det andra undersöks de säljande bolagens motiv bakom en MBO. Analysen grundas på 
data från pressreleaser och information som erhållits från företagens hemsidor och deras 
bokslut. Därefter undersöks hur marknaden tolkar signalen om en kommande MBO. 
För det tredje görs en fallstudie för att undersöka hur den köpande ledningens intressen 
förändras då de går från agenter till ägare. Vidare analyseras hur kontraktskostnader förändras 
i samband med en MBO. Studien bygger på forskning gällande praktiska aspekter av MBO 
och agentteorin. Semistandardiserade intervjuer har använts som metod, där tre 
företagsledningar utgör urvalet.   
 
Intervjuerna av företagsledningarna bygger på teori kring agentteorin och kapitalstruktur. 
Frågorna är uppdelade utefter de fyra infallsvinklarna från teorin kring agentteorin och är 
följande; säkerhet, status, försäkringsaktiviteter samt övervakningsaktiviteter. Författarna har 
eftersträvat en holistisk bild genom att ställa konkreta frågor och anser att det kommande 
utfallet står på en stabil grund med hög tillförlitlighet.  
 

4.2 Kritiskt inslag 
 
4.2.1 Beta 
Författarna har valt att sätta beta till ett och låta alfa gå mot noll vid beräkningarna av den  
kumulerade avvikelseavkastning. Detta då den systematiska risken (betavärdet) har låg 
förklaringsgrad. Vidare förefaller beta som riskmått sammanhänga med historiska 
avkastningar. Då beta är instabilt över tiden innebär det att de historiska betavärdena som 
används för att beräkna framtida avkastningar kanske inte gäller. Närheten mellan systematisk 
och total risk gör det svårt att fastställa deras respektive effekt empiriskt. Visserligen då man 
inkluderar en faktor för osystematisk risk ökar förklaringsvärdet av risk/avkastningsrelationen 
något.26  
 

                                                 
26 Fama, E.F. och French, K.R. (1993), “Common risk factors in the returns on stocks and 
bonds”, Journal of Financial Economics 33, pp. 3-56. 
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4.2.2 MBO-meddelandet 
Varje dag påverkas aktiekurser av ekonomiska nyheter som flödar såsom inflationsrapporter, 
räntekurser och övrig ekonomisk information om företag och marknaden. Samtidigt är det 
inte helt enkelt att isolera den information som är av intresse och beräkna just dess påverkan. 
Följaktligen kan det i många fall vara svårt att med hundra procent säkerhet bestämma den 
faktiska tidpunkten för informationssläppet. Detta då vissa företag ger indikationer på en 
kommande MBO innan själva offentliggörandet. Författarna har bland annat skönjt att bolag 
vid bolagskommunikéer och liknade gett antydningar om att en MBO skall genomföras. I fall 
som beskrivits har skribenterna valt att ta hänsyn till situationen i analysen. Författarna 
kommer att beakta att brus förekommit dock utgår studien från den tidpunkt då informationen 
offentliggjordes i en pressrelease.  
 
4.3 Event studie 
Metoden grundar sig på att aktiekursen reflekterar all tillgänglig information, varav priset 
förändras i samband med ny tillgänglig information. Följaktligen är det möjligt att mäta ett 
events, en information tilldelnings, inverkan på ett aktiepris. En event studie är en empirisk 
finansiell undersökning som möjliggör en beräkning av relationen mellan förändringar i 
utdelningar och förändringar i aktiers avkastning. Metoden är inte helt riskfri ty det föreligger 
en svårighet att isolera det informationssläppet man är intresserad av som i vårt fall är 
tillkännagivandet av en kommande MBO och annan information.  
 
För att bestämma en akties förmodade över- eller underavkastning tar man dennes börskurs 
(köpkursen i vårt fall) och subtraherar denna mot vad aktiens normalt hade haft för avkastning 
då ingen ny information tillgetts på den marknaden den opererar. Med andra ord tar man 
aktiens börskurs minus ett marknadsindex och erhåller på så sett differensen som yttrar sig i 
en över- eller underavkastning.  
 
4.4 Marknadsmodellen  
Aktiers avvikelseavkastning över tiden kan undersökas med hjälp av olika metoder. De 
trevanligaste metoderna för att beräkna avvikelseavkastning är marknadsmodellen, den 
marknadsjusterade modellen samt den medeljusterade modellen. Enligt en studie av Brown 
och Warner (1984)27 är marknadsmodellen och den marknadsjusterade modellen överlägsna 
den medeljusterade modellen. Studien visade även att den marknadsjusterade modellen är en 
bra approximation till marknadsmodellen då antalet observationer är tillräckligt många. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
27 Brown & Warner (1984),”Using daily stock returns – The case of event studies”, Journal of 
Financial Economics 14, pp.3-31 
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4.5 Marknadsjusterade modellen 

Marknadsjusterade modellen används endast som en approximation till marknadsmodellen 
med anledning av eventuella fel på alfa och betavärden med avseende på skattningsperiod. 
Denna approximation är befogad enligt Dimson (1979)28 som menar att aktier med låg 
omsättning kan ge för lågt skattade värden samt att aktier med hög omsättning kan ge för 
höga värden. Den marknadsjusterade modellen är riskneutral där beta och alfa skattas till 1 
respektive 0. Approximering görs enligt: 
 
R̂ i,t  = Rm,t 
 
 
4.6 Initial avvikelseavkastning 
Avvikelseavkastningen AR, representerar en skattning av aktiens värdeförändring inom 
händelseperioden på 5 dagar före respektive efter MBO meddelandet. För varje tidsperiod 
beräknas en avvikelseavkastning för respektive aktie i vid tidpunkt t enligt: 
 
ARi,t = Ri,t - R̂ i,t 
 
En genomsnittlig avvikelseavkastning AR t för urvalet vid tidpunkten t beräknas för 
respektive företag enligt: 
 

AR t = 
n
1 ∑

=

n

i
AR

1
i,t 

 
Denna beräkning sker +/- 4 dagar innan och efter informationssläppet. Där n är antalet företag 
som ingår i analysen. Anledningen till att vi beräknar ett genomsnitt för alla aktier är att det 
förekommer en viss grad av störning i aktieavkastningar.   
 
 
4.7 Kumulerad avvikelseavkastning (CAR)  
Mätningen av avvikelseavkastning presenteras avslutningsvis som kumulerade genomsnittliga 
avvikelseavkastningar (CAR) för urvalet.  
 
CAR lämpar sig bäst för undersökningar över korta tidsperioder, till exempel ett par dagar. 
CAR beräknas enligt: 
 

CARt = ∑
=

T

t
tAR

1

 

CAR representerar den genomsnittliga sammanlagda effekten av ett tillkännagivande av en 
kommande MBO för samtliga aktier representerade i studien. 
 
 

                                                 
28 Dimson (1979) ”Risk measurement when shares are subject to infrequent trading”, Journal of Financial 
Economics, Vol 7, pp 197-226 
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4.8 Jämförelseindex  
Index kan delas upp efter tre stycken egenskaper (Lorie & Hamilton, 1971) 
 
1. Urval av aktier. Det är en fördel om indexet består av samtliga aktier även om ett index 

bestående av ett betydligt mindre urval uppvisar mycket likartade avkastningar. 
2. Viktning. Värdeviktning innebär att vikterna bestäms av aktiernas marknadsvärde och 

stora företag får därmed större tyngd i indexet. En annan lösning är att låta alla andra 
aktier få samma vikt i indexet. Eftersom marknadsportföljen är tänkt att bestå av alla 
investeringsalternativ i proportion till deras värde, bör ett index av värdeviktstyp väljas. 

3. Aritmetiskt/geometriskt medelvärde. Endast index av aritmetisk typ förekommer i 
Sverige. Ett aritmetiskt index stiger snabbare och faller långsammare än ett geometriskt. 
Vilken typ som är bäst är omtvistat, men i princip är alla aktieindexserier i världen 
beräknade såsom ett aritmetiskt medelvärde. 

 
Två kända indexserierna i Sverige som uppfyller ovanstående krav på ett värdeviktat 
totalindex är Affärsvärldens generalindex och Veckans Affärers totalindex. Av dessa valde vi 
Veckans affärer.  
 
4.9 Signifikanstest 29

Alla avvikelseavkastningar signifikanstestas genom Students test, det vill säga T-test. Detta 
test används med fördel vid små stickprov (lika med eller färre än 30 observationer). N är 
antalet aktier i portföljen. T-värdet beräknas enligt: 
  

T – värde = 
)/ˆ( NS

AR

tAR

t  

Ŝ är en skattning av standardavvikelsen σ enligt: 
 

1

)(
ˆ 1

2
,
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=
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4.10 Vetenskapsfilosofiska utgångspunkter  
Det finns två huvudsakliga två vetenskapliga inriktningar, positivism och hermeneutik. 
Positivismen syftar på att man vill bygga på en positiv, säker kunskap. Enligt många 
positivister är endast det som går att räknas, vägas och mätas riktigt vetenskapligt. De hävdar 
även att vetenskapen är neutral och värdefri.  
 
Hermeneutisk vetenskap (hermeneutik = tolkningslära) bygger på förståelse av hur andra 
känner. Vi kan se in i oss själva (introspektion) och därigenom förstå andra människors 
känslor och upplevelser (igenkännande, empati).30  
 
 
 

                                                 
29  Se bilaga 1, för mer information 
30 Andersen, H.(1994) Vetenskapsteori och metodlära, En introduktion. Lund: Studentlitteratur 
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I denna uppsats finns både inslag av ett positivistisk samt hermeneutisk förhållningssätt. Det 
första delsyftet utgår från en mer positivistisk utgångspunkt medan det andra delsyftet präglas 
av ett hermeneutisk synsätt, där skribenterna eftersträvar en förståelse för ledningens intressen 
och vill undersöka hur deras handlingar förändras då de går från agenter till ägare.  
 
4.11 Kvalitativ och kvantitativ studie  
Kvantitativ och kvalitativ undersökningsmetod skiljer sig åt på ett flertal områden. Den 
kvantitativa metoden har som syfte att beskriva ett objekt och jämföra det med andra. 
Resultaten som arbetas fram med hjälp av en kvantitativ metod ger en bred och översiktlig 
bild av det undersökta området.  
 
Den kvalitativa analysen söker inte direkt orsak och verkan utan förståelse för ett visst 
fenomen. De frågor som ställs är öppna, beskrivningar som beaktas tar upp detaljer och 
enstaka individers citat kan få utrymme i rapporten.31 Författarna vill i denna uppsats ge en 
bred bild över det som ämnas undersökas, således ta reda på hur fenomenet förhåller sig och 
stödja detta med en solid forskningsmetod. Följaktligen innehåller uppsatsen både en 
kvantitativ såsom en kvalitativ analys som har som syfte att ur ett holistiskt perspektiv belysa 
fenomenet management buyouts.  
 
4.12 Informationsinsamlings metod  
Den information som vi använt oss av i vår undersökning är av tre slag: 
 

- Primär data: är sådan information som tidigare inte funnits dokumenterad och därför 
samlas in för den specifika arbetsuppgiftens ändamål. Det kan vara allt från händelser 
som iakttagits av skribenten till information som muntligt eller skriftligt rapporterats 
från en eller flera källor. De primärdata som författarna har använt sig av i denna 
uppsats utgörs av material från de tre intervjuer som författarna genomfört.  

 
- Sekundär data: är sådan information som tidigare är dokumenterad, men som samlats 

in i ett tidigare skede av andra individer, som dessutom haft ett annat syfte. Detta är 
något som författarna försökt beakta när de tagit del av materialet. Skribenterna har 
hämtat in material om företagen genom att studera Affärsvärlden och Dagens Industri. 
Vidare har respektive företags hemsidor och bokslut granskats. Vidare bestod 
informationssökning till stor del av litteraturstudier, såsom böcker, 
forskningsrapporter, tidningsartiklar och uppsatser. Sekundär datan vidgade våra vyer 
och framförallt vår kunskapsnivå.  

 
- Tertiär data: är information som legat till grund för tidigare undersökningar eller 

studier. Vi har tagit del av flertalet uppsatser och rapporter som berört det vi valt att 
studera. Från dessa har vi tagit hjälp genom att undersöka angivna källor och på så sätt 
komma åt relevant material. 

 

                                                 
31 Andersen, H.(1994) Vetenskapsteori och metodlära. En introduktion. Lund: Studentlitteratur 
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4.13 Intervjuerna 
De intervjuer författarna har genomfört var av en öppen semistandardiserad karaktär. Vid 
semistandardiserade intervjuer bestäms på förhand ett visst antal frågor som ställs till alla 
respondenter och därefter lämnas utrymme för uppföljningsfrågor i varje enskild fall.32

Frågemallen författarna utgick ifrån33 var väl genomtänkt och utformad efter uppsatsen 
delsyfte att undersöka hur en företagslednings intressen förändras då de går från agenter till 
ägare och hur kontraktskostnader förändras i samband med en MBO. Frågarna som ställdes 
till respondenterna var öppna. Frågarna var konstruerade så att författarna kunde kategorisera 
svaren utefter svarets innehåll. Detta för att underlätta en jämförelse respondenterna emellan 
vid sammanställning av resultatet. Intervjuerna genomfördes av båda författarna, en som 
ställde frågor och en som förde anteckningar. Anledningen till att bara en ställde frågarna var 
att det blev lättare för den intervjuade att besvara frågarna samt att få en röd tråd genom hela 
intervjun. För att undvika misstolkningar genomfördes intervjuerna med hjälp av en liten 
bandspelare. Varje intervju pågick i ungefär en halvtimme. Snarast efter varje intervju gjordes 
en skriftlig sammanställning utifrån anteckningar och inspelningen. 
 
4.14 Induktion och deduktion  
Vid en induktiv resonemangsmetod görs flera observationer, ett mönster upptäcks (eller något 
som tros vara ett mönster) och därefter formuleras en generalisering. I många ordböcker finns 
följande förklaring av ordet inducera: ”sluta från det enskilda till det allmänna”. Induktion är 
då ett resonemang då man inducerar. Induktion förekommer mycket ofta i vardagliga 
sammanhang. Tänk på alla ordspråk, talesätt och bondepraktiker. De bygger oftast på många 
observationer och långtgående generaliseringar som t.ex. ” En grön jul gör en vit påsk” eller 
”När katter och hundar äter gräs blir det oväder”. Mycket ofta är dessa generaliseringar helt 
korrekta. Men ibland slår de fel eftersom ” ingen regel utan undantag”.34

 

Likväl delar många uppfattningen att en argumentering som säger att något måste gälla rent 
allmänt därför att det gäller i alla hittills kända specialfall inte är tillräcklig. Utan varje studie 
av specialfall måste kompletteras med ett godtagbart resonemang, någon typ av bevis vilken 
bygger på deduktion. Ordet deduktion förklaras i ordböcker som ”logisk bevisföring”.35

 
En rent deduktiv slutsats är alltid giltig om den är logisk. Slutsatsen behöver inte 
nödvändigtvis vara sann bara för att den är logisk. En induktivt framtagen slutsats är mer eller 
mindre sann, men inte nödvändigtvis hundraprocentigt sann. 
Man kan alltså säga att induktion bygger på empiri och deduktion på logik. 
Induktion innebär att man drar allmänna, generella slutsatser utifrån empiriska fakta.36

 

                                                 
32 Lundahl, U . & Skärvad, P-H, (1999). Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. Lund: 
Studentlitteratur  
33 I bilaga 3 presenteras frågemallen. 
34 Andersen, H.(1994) Vetenskapsteori och metodlära, En introduction, ISBN Lund, Studentlitteratur 
35http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/GU/MAL200/H01-3/maldeduktion.pdf 
36 Deliang Chen; Vetenskapsteori: en introduktion. 
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Författarna ämnar att på ett induktivt sätt undersöka om premisserna stämmer med 
verkligheten för att kunna dra vår slutsats. Studiens empiri utgörs av de undersökta företagens 
börskurser, marknadsindex samt de intervjuer som gjorts, vilken används i analysen som i sin 
tur resulterar i en slutsats. Slutligen utgår skribenterna från att slutsatsen även kommer att 
vara tillämpbar på företag med samma karaktäristiska utanför denna studie. 
 
4.15 Urvalets storlek 
För att kunna generalisera utifrån undersökningsresultatet måste man inte bara göra urvalet 
med noggrannhet för att det ska vara representativt för populationen, det måste också 
innehålla ett tillräckligt antal. Detta ger upphov till frågan, vad är en lämplig storlek på 
urvalet? Svaret beror på ett antal faktorer som sammanhänger med undersökningen och som 
forskaren måste vara klar över och ha i åtanke när han eller hon fattar sitt beslut om den 
nödvändiga storleken. 
 
Inför genomförandet av denna studie har författarna haft tillgång till samtliga MBOs, som har 
verkställts i Sverige under åren 2001 till 2003. Dessa fakta erhölls av CMBOR. Den totala 
populationen bestod av 43 företag. Urvalet har gjorts med avseende på vilka av företagen som 
ingick i en börsnoterad koncern innan MBOn samt skulle moderbolaget vara registrerat på 
Stockholmsbörsen.  Efter denna selektion återstod elva bolag och dessa presenteras i tabell 1. 
Nio av dessa elva bolag var verksamma inom IT och de andra två arbetade inom reklam och 
kommunikation.  Författarna valde att titta på samtliga elva säljbolags aktiekursutveckling för 
att se om det sker en positiv eller negativ avvikelseavkastning i samband med 
tillkännagivandet av en MBO. Skribenterna har intervjuat verkställande direktör på tre av de 
tio utköpsbolagen. Urval av företag gjordes på basis av företagets geografiska belägenhet, 
eftersom författarna hade en stark önskan om att i görligaste mån utföra personliga intervjuer. 
Fem av de tio bolagen som ingick i populationen var belägna i Stockholmsområdet. 
Skribenterna kontaktade samtliga fem för en intervju och fick så småningom positivt svar från 
tre av dem.  
 
Tabell 1: Sammanställning av bolag som ingår i denna studie. 
 
Säljbolag Management buyout    Offentliggörande av MBOn 
Framfab M.O.R. Stockholm  2001-01-29  
Framfab Framfab IT Consulting & Integration  2001-02-22  
Framfab Framfab's Malmö Office  2001-03-27  
Framfab Framfab Labs  2001-07-17  
Axis  Axis Comm-Mobile Access Service  2001-07-24  
Daydream Tonteknik  2001-09-28  
Resco Sandellsandberg  2002-01-23  
Adera  Adera Kommunikation AB  2002-03-13  
A-Com Collaborate  2002-05-21  
Expanda Design Group R-Man AB  2002-05-28  

Addtech Envocontrol   2003-06-26  
 
 
 
 
 

 19



4.16 Tillgängliga resurser 
Undersökningar genomförs inte med obegränsad tid och obegränsade resurser. 
Samhällsvetenskapliga undersökningar är i själva verket skräddarsydda efter den begränsade 
tid och de begränsade pengar som finns till förfogande. Detta innebär att det finns en generell 
tendens att välja minsta möjliga storlek på urvalet mot bakgrunden av de precisionskrav som 
man ställer på resultatet. 
 
Två saker som måste poängteras när det handlar om att använda en mindre storlek på urvalet: 
 

- Man måste vara extra uppmärksam på frågan om hur representativt urvalet är, och vi 
måste vara särskilt försiktiga när det gäller att generalisera med utgångspunkt i 
undersökningsresultaten – i vilken omfattning går de att generalisera? Den begränsade 
storleken på urvalet behöver inte ogiltigförklara resultatet – under förutsättning att vi 
erkänner och tar hänsyn till begränsningarna. 

- Ju mindre urvalet är ju enklare ska analysen vara – i den bemärkelsen att data ska 
underkastas färre kategorier. Om man till exempel begränsar analysen till fyra 
faktorer, så ökar möjligheten att få ett tillräckligt antal fall i varje kategori.  

 
4.17 Uppsatsens reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten och därmed också tillförlitligheten i denna undersökning kan ifrågasättas av 
flera anledningar. Valet av de bolag där skribenterna undersöker motiven och faktiska 
förändringarna har påverkats av tillgänglighet snarare än av rent objektiva forskningsskäl. 
Vidare är det alltid svårt att genomföra en objektiv undersökning då man ej kan frångå 
undersökarens kunskaper och erfarenheter inom ämnesområdet. Med andra ord är författarna 
medvetna om att det inte helt går att bortse från förutfattade meningar och risken att fördomar 
färgar analysen går inte helt att reducera.  
 
Författarna har hämtat aktiekurser och index från SIX Trust37. Dessa uppgifter anses vara av 
högsta validitet.  Däremot finns det faktorer som påverkar validiteten i beräkningarna. Detta 
då vissa företag ger indikationer på en kommande MBO innan själva offentliggörandet. 
Författarna har bland annat skönjt att bolag vid bolagskommunikéer och liknade gett 
antydningar om att en MBO skall genomföras. Följaktligen kan det i många fall vara svårt att 
med hundra procent säkerhet bestämma den faktiska tidpunkten för informationssläppet. I fall 
som beskrivits har skribenterna valt att ta hänsyn till situationen i analysen. Författarna 
kommer att beakta att brus förekommit dock utgår studien från den tidpunkt då informationen 
offentliggjordes i en pressrelease.  
 
För att kartlägga säljbolagens motiv till en MBO har data hämtas från företagens pressreleaser 
och webbsidor. Författarna beaktar att informationen kan vara manipulerad för att ge en 
fördelaktigare bild av företaget. Därför har skribenterna studerat årsredovisningar samt 
bokslut för att bredda empirin och därmed öka validiteten i analys och slutsats.  
 
Reliabiliteten har säkerställas genom att den kvantitativa datamängden är objektiv och 
tillgänglig för alla. Datamängden är kvalitetssäkrad genom att den utan korrigeringar är 
hämtad är från SIX Trust. På så sätt har författarna försäkrat sig om att studien bygger på 
trovärdig data och bearbetning har skett med hjälp av det högt ansedda programmet Excel. 

                                                 
37 SIX Trust hos biblioteket på Södertörns högskola. 
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Resultat kan därigenom verifieras och tillskrivas en hög realitet genom att studien när som 
helst kan replikeras med samma resultat som i den här undersökningen.  
 
Vid intervjuerna går det inte att utesluta en eventuell intervjuareffekt. Det vill säga att genom 
ömsesidiga, varandra förstärkande förväntningar på motpartens beteende och reaktioner kan 
intervjuare och intervjuad gemensamt åstadkomma att svaren blir snedvridna.38 Tiden som har 
förlöpt sedan utköpet när undersökningen genomfördes kan påverka vilka förändringar som 
har hunnit ske. Ju längre tid som har gått sedan utköpet, desto mindre är troligen 
sannolikheten att det finns samband mellan de vid detta tillfälle genomförda förändringarna 
och utköpet. Organisationens tröghet gör det emellertid föga troligt att förändringar sker 
omedelbart efter utköpet. Ju längre tid som förlöpt mellan det som ska studeras och när 
undersökningen genomförs, desto större är risken för omedvetna efterkonstruktioner. För 
medvetna efterkonstruktioner, t.ex. i syfte för den intervjuade personen att framhäva sig själv, 
spelar tiden inte någon större roll. Detta är dock något som författarna har i å tankarna vid 
analysen av det inkomna materialet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 Rosengran, K E. Arvidson P. (2002) Sociologisk metodik. ISBN Malmö, Liber, s 145 
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5.  RESULTAT 
Detta kapitel inleds med resultatet av event studien. Därefter följer empiri över de tre 
intervjuerna. Intervjuerna presenteras var för sig och inleds med information över själva 
utköpet. Därpå följer vilka förändringar som genomförts efter MBOn.  
 

5.1 Initial effekt på aktiekursen vid MBO meddelande 
I bilaga 1 och figur 1 sammanställs resultaten för undersökningen av de initiala effekterna vid 
meddelandet av en kommande MBO. Resultaten baseras på urvalet av de 11 observationer 
som beräknats med hjälp av justerad marknadsmodellen. CAR fluktuerar marginellt dagen 
innan meddelandedagen, dvs. dag -1 och avsevärt därefter. Dagen före tillkännagivandet 
förekommer en negativ CAR på –11,17 %. Det motsvarar en negativ genomsnittlig 
avvikelseavkastning (AR) på –1,02 %. Dagen för meddelandet förekommer en negativ CAR 
på -32,15 % samt en negativ genomsnittlig avvikelseavkastning (AR) på -2,92 %. Dagen efter 
tillkännagivandet visar nio av elva aktierna en negativ AR. Detta resulterar i en negativ CAR 
på –49,55 % och AR på -4,50 %. De fyra dagarna därefter uppvisar CAR en fortsatt negativ 
utveckling på avvikelseavkastningen. Dock så förekommer stora variationer i avkastningen 
mellan de olika aktierna, men det är framförallt Framfab och Adera aktie som uppvisar en stor 
negativ avvikelseavkastning de två sista dagarna i den valda tidsperioden. 
 
 
Figur. 1: Kumulerad avvikelseavkastning (CAR) vid MBO meddelandet.  
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Källa: Bilaga 1                                                         
 
Resultatet från T-test som är genomförd på samtliga 11 observationer dag för dag över den 
valda tidsperioden visar att resultatet är inte statiskt säkerställt dvs. det sker inte en  
systematisk över- eller underavkastning.39  

                                                 
39 I bilaga 1 presenteras resultatet från t-testet 
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5.2 Säljföretagens motiv till MBO 

Framfab 
Framfab annonserade i början av år 2001 en ny strategi för att renodla verksamheten till ett 
tydligt fokuserat Internetkonsultföretag. För att uppnå detta, skulle företaget successivt under 
året avyttra merparten av verksamheten utanför kärnrörelsen. I slutet januari tillkännagav 
Framfab att reklamverksamhet i Stockholm överlåts till ledningen och att beslutet var ett led i 
företagets arbete att fokusera på kärnverksamheten. Detta följdes av en försäljning av Framfab 
IT Consulting och Framfab Integration till bolagens personal och Nordic Capital. I slutet av 
mars meddelande Framfab avyttringen av sitt Malmö-kontor eftersom dess verksamhet föll 
utanför Framfabs kärnverksamhet samt var det ett led i den kommunicerade nedskärningen av 
personalen i Sverige. I pressreleasen den 27 mars år 2001 uppgav dåvarande VD för Framfab, 
Johan Wall, att genom försäljningen till ledningen kunde Framfab säkerställa fortsatt 
anställning för deras anställda. Samtidigt var försäljningen även ett steg för att åter få Framfab 
lönsamt. Åtgärdsprogrammet avslutades i juli med försäljningen av programvaruutvecklings 
verksamheten i Lund som var en del av Framfab Labs  
 
Huvudmotivet Framfab angav till samtliga fyra ovannämnda MBOs, var att renodla sin 
verksamhet. Samtidigt skrev Framfab i sin årsredovisning för 2001 om deras svåra 
ekonomiska läge pga. den allmänna konjunkturnedgången och en upplevd 
efterfrågeavmattning. I bokslutet framgår att Framfab hade en dålig likviditet och negativa 
kassaflöden.   
 
Axis 
Axis nämnde i en pressrelease den 27 juli, 2001 att företaget tar ett ytterligare ett steg i den 
pågående renodlingen av verksamheten och säljer produkten Mobile Access Server (MAS) till 
ledningen för produktområdet. Bolagets VD, Peter Ragnarsson beskrev att de olicensierade 
radioteknikerna har fortsatt stor strategisk betydelse för Axis, men att de bedömer att 
konceptet kring Mobile Access Server bäst utvecklas i ett eget bolag. I sin årsredovisning för 
2001 skrev Axis om den rådande lågkonjunkturen och hur den har påverkat deras 
kundmarknader negativt. 
 

Daydream 
Daydreams beslut om att sälja förlustbringade dotterbolaget Tonteknik Recording AB till 
ledningen grundades på koncernens fokusering på kostnader. Detta, tillsammans med övriga 
verksamhetsförändringar, innebar att Daydream kunde uppvisa ett positivt kassaflöde.  
 
Expanda 
Expanda angav i pressreleasen den 28 maj, 2002 att dotterbolaget R-man säljs. R-mans 
verksamhet låg vid sidan om Expandas huvudinriktning på design- och varumärkesföretag 
och därför valde koncernledningen att sälja bolaget. I årsredovisningen kommenterade VD:n 
Jan Ove Forsell om lågkonjunkturåret 2002 och det arbete som har genomförts med att avyttra 
dem delarna som inte var i linje med strategin och därmed värna om likviditet, soliditet och 
skuldsättningsgrad.  
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Resco 
Resco nämnde i pressmeddelandet 23 januari 2002 att de avser att sälja dotterbolaget Sandell 
Sandberg till ledningen för att fokusera sig på sin kärnverksamhet inom affärssystem. Rescos 
koncernchef Kjell Jacobsson berättade att när de köpte Sandell Sandberg fanns det en stor 
efterfrågan inom reklam, design och arkitekt. Vidare nämnde Kjell Jacobsson att de har 
arbetat parallellt och haft ett gott samarbete, men inte lyckats integrera verksamheterna fullt 
ut, därför valde företagen att gå skilda vägar.  
 

Adera 
Motivet som Adera angav till försäljningen av dotterbolaget Adera Kommunikation AB var 
att renodla verksamheten till att omfatta IT-konsultverksamhet med inriktning på 
verksamhetsutveckling och processanalys. Denna inriktning ansåg styrelsen som en 
förutsättning för att åter få bolaget lönsamt. Vidare upplevde företaget under 2002 en fortsatt 
minskad efterfrågan på sina tjänster med prispress som följd, vilket innebar en oönskad 
resultatutveckling med begränsade likvida medel för Adera. 
 

A-Com 
A-Com uppgav inte några motiv till försäljningen av Collaborate men det framgick av 
årsredovisningen för 2001/2002 att koncernen hade drabbats hårt av konjunkturnedgången på 
annons- och reklammarknaden. Detta innebar bland annat att A-Coms sålde eller avvecklade 
22 bolag under räkenskapsåret.  
 
Addtech 
Addtech skrev i pressreleasen den 26 juni 2003 att de säljer av dotterbolaget EnvoControl 
med anledning av att bolagets verksamhet inte ligger i linje med koncernens kärnverksamhet. 
Företaget beräknade att försäljningen av EnvoControl kommer att medföra en mindre 
överskott i kassan.  
 
Sammanställning 
Nio av elva bolag uppger fokusering på kärnverksamheten som huvudmotiv bakom MBOn. 
Alla bolag har på ett eller annat sätt drabbas av konjunkturnedgången på marknaden och är i 
behov av att reducera kostnader, förbättra lönsamheten och öka likviditeten.  
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5.3 Intervju Sandell Sandberg 

Intervju med Joakim Uebel, VD Sandell Sandberg, 2005-05-09 
 
Före utköpet  
Sandell Sandberg startades 1995 utifrån en annorlunda ansats till kommunikation, nämligen 
utifrån de tre grundarnas skilda kompetens, PR-reklam, arkitektur och kapitalmarknaden. 
Deras affärsidé baserades på kommunikation och varumärkesbyggande på flera plan, ej enbart 
i det tvådimensionella rummet, bild och film, utan även i det tredimensionella rummet, 
produkter och miljö.  
 
Ledningen i reklam- och arkitektbyrån Sandell Sandberg sålde bolaget till Resco i juni 2000. 
Då var priset på Rescoaktier värt över 100 Mkr. Motiven bakom sammanslagningen var att 
Sandell Sandberg ansåg att det fanns en efterfrågan på kombinationen av de båda bolagens 
kompetenser.  
 
I samband med uppköpet ville ledningen inte ändra sitt varumärke då de ansåg att det skulle 
påverka lönsamheten negativt. Vidare ansåg de att de ej passade in i Rescos struktur och var 
snabba att avbryta integrationen med Resco. Målet hade varit att öppna en intern marknad, då 
Resco hade många attraktiva kunder. Men i samband med uppköpet (Resco-Sandell 
Sandberg) visade det sig att det fanns en skillnad gällande intressen. Uebel menade att Resco 
inte delade Sandell Sandbergs intresse för management, ”Deras affärsrelation låg mer på köp 
sidan än management och marknad”, förklarade Uebel. Sandell Sandberg kunde inte finna 
några synergier med Resco. Medan Resco enligt Uebel fick kunder från Sandell Sandberg.  
 
Utköpet 
Köpeskillingen var något mindre än Sandell Sandberg gjorde i rörelseresultat året innan. 
Enligt siffror som Resco lagt ut på sin webbplats gjorde Sandell Sandberg år 2001 ett 
rörelseresultat på 13,9 Mkr. Ledningen av Sandell Sandberg finansierade utköpet genom att 
sälja de Rescoaktier som de fick som betalning då de sålde byrån. Då var aktierna värda 185 
Mkr – vid köpet var de värda 9,1 Mkr. Prislappen var 13,6 Mkr, varav ledningen betalade 9,1 
Mkr kontant och 4,5 Mkr tillfördes Resco från Sandell Sandbergs kassa. 
 
Efter utköpet 
Sandell Sandberg återgick till den affärsidé de hade innan uppköpet. I januari år 2004 
startades Grow med idén att erbjuda ett bredare koncept inom arkitektur, design och reklam.  
 
Agentteorin i förhållande till MBO 
 
SÄKERHET 
Riskbenägenhet: Enligt Uebel hade Sandell Sandberg en gedigen kundkrets efter utköpet, 
vilket genererade intäkter. Detta var enligt honom en av huvudanledningarna till att deras 
riskbenägenhet varit stabil. Uebel förklarade att de, ”alltid har haft ett gasa-bromsa 
förhållningssätt till sin verksamhet”. 
 
Skuldsättningsgrad: De har inte haft ett mål gällande skuldsättningsgrad.  
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Förändring av marknader, FOU etc.: Sandell Sandberg prioriterar idag kunder vilka har en 
stark tillväxt- och expansionstakt. Tillika har de kunder som naturligt i sin verksamhet köper 
reklam. 
 
Attityd till investeringar: Bolaget har som huvudstrategi att växa organsikt, ej genom förvärv 
eller liknande. Ur ett corporate finance perspektiv har de dock valt att teckna aktier hos 
kunder som en del av ersättningen. Det är ett större risktagande men Uebel menade att det var 
positivt ur ett imagebyggande perspektiv.  
 
STATUS 
Uppdrag i styrelser, branschorganisationer: ”Vi har varit väldigt kostnadsfokuserade. Bland 
annat valde vi att gå ur reklamförbundet då de skulle kosta även för de arkitekter som var 
anställda.”, berättade Uebel. Vidare sitter ingen av delägarna i några externa styrelser. Likt 
Uebel uttryckte det: ” Vi har 100% fokus på vår egen verksamhet. Vi har gått in som gifta 
utan äktenskapsförord, vi ingick utan partneravtal. Det som är bra för företaget är bra för oss 
tre40.” 
 
Förändring av lön: Delägarnas löner har reducerats.  
 
Kontorets belägenhet: Direkt investerade de starkt på lokaler, 600 m2. Detta då det skulle 
fungera som en signal till ledning och omgivning att expansion och tillväxt var i fokus. 
Kunden först, personalen sen, som Uebel uttryckte det. 
 
FÖRSÄKRINGSAKTIVITETER 
Handlingar: Det har inte varit någon större förändring gällande handlingar efter utköpet. Dock 
fann Uebel att han efter utköpet fått mer tid att fokusera på verksamheten genom att 
samordningsmöten med Resco har utgått. Viktigt till sammanhanget är att Sandell Sandberg 
blev en egen region och aldrig fick varumärket Resco. På så sätt ägde ingen reell förändring 
organisatoriskt sätt.  
 
Finansiering genom kvarhållna vinstmedel: ”Målet är att gå med vinst dock aldrig på 
bekostnad av vinstmarginalen” förtäljde Uebel. Med andra ord sker finansiering till stor del av 
kvarhållna vinstmedel.  
 
ÖVERVAKNINGSAKTIVITETER 
Förändring av externa rapporter: Rapporterna har minskat i antal och de är inte lika hårt 
periodiserade.  
 
Förändring av rapporternas innehåll: Det är framförallt innehållet som har minskat efter 
utköpet, utförligare rapporterna görs enbart i samband kvartalsrapporterna, enligt Uebel. 
 
ALLMÄNNA FÖRÄNDRINGAR  
Motivation: ” Motivationen har alltid varit lika hög”, sade Uebel. 
 
Personal: Personalstaben har snarare varierat med konjunkturen. Förändring av personalen har 
inte varit ett resultat av utköpet, menade Uebel.  
 

                                                 
40 Här syftar Uebel till Sandell Sandbergs delägare 
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Målgrupp: Sandell Sandberg vänder sig idag till lite större företag. Idag kan de nå större bolag 
och direkt på deras top-management. Vidare inriktar de sig på mer internationella kunder. 
 
Rationalisering: Inga rationaliseringar har gjorts som en verkan av utköpet. 
 
ÖVRIGT 
”Innan Resco köpte hade Sandell Sandberg god konsolideringsgrad, mycket beroende på att 
få uttag från bolaget gjordes, bara så kallade fåmansbolagsutdelningar vilka är obeskattade. 
Dessa besparade medel tog Resco ut så vi var inte lika tunga i gumpen när vi köpte ut oss.”  
 
”Motivet för utköpet var, hellre större bit av mindre kakan än mindre bit av större kakan.” 
För grundarnas del var utköpet essentiellt då de annars hade tappat motivationen och gjort 
något annat istället;  
”Jag vet inte vad som hade skett, jag hade nog slutat vid något tillfälle. Då vi inte hittade 
tillvaron med Resco, jobbade stenhårt, pengarna gick till ett svart hål. Det funkar inte som 
motivation.”, berättade Uebel.  
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5.4 Intervju Guide Stockholm AB  
Intervju med Jonas Boström, VD Guide Stockholm AB, 2005-05-09 
 

Före utköpet 
Guide startades 1988. De tog in en extern ägare 1994, Bure. Bolaget växte relativt hastigt och 
introducerades på börsen 1998 och fanns noterat i två år. Antalet anställda uppgick då till 600-
700 stycken. Framfab lade ett bud på Guide 2000, som gick igenom. Hela Guide förutom två 
av dess dotterbolag, GuideIntegration samt DataKonsult gick in i Framfabceller. 
 

Utköpet  
År 2001 var flertalet it-bolag övervärderade. Det var en marknad i vilken luften gick ur. 
Många it-bolag hade dålig likviditet. En av dem var Framfab som i slutet av 2000 behövde 
pengar och sålde de två dotterbolagen, Framfab Integration (tidigare GuideIntegration) och 
Framfab IT Consulting ( tidigare DataKonsult) till Nordic Capital och bolagens personal. 
Utifrån detta startades det nya Guide.  
 

Efter utköpet 
Efter utköpet har Guide vuxit från 240 till 500 anställda. Samt har de gjort fyra förvärv av 
mindre bolag. De har genomgått tre olika teckningsprogram vilket påverkar ägarstrukturen:  
 

1. 1 aktie: 3 optioner, 2001 
2. 1 konvertibel: 2 optioner, 2003 
3. 1 aktie: 1option, 2005 

 
Då man tecknar in alla optioner, äger Nordic Capital 80 %. Skulle man däremot bara ta 
hänsyn till aktier skulle personalen äga 7-8 %. Alla i bolaget har möjlighet att köpa in sig 
dock besitter ledningen stora delar. Tilldelningen har likväl varit styrd av vilken roll man har 
inom företaget, berättar Boström. 
 
Agentteorin i förhållande till MBO  
 
SÄKERHET 
Riskbenägenhet efter utköpet: Riskbenägenheten har enligt Boström inte förändrats. Vidare 
berättar han att, ”Tjänade pengar och lån har finansierat förvärven och vi betalar av på lånen 
varav det är viktigt att driva framåt. Tiden har förändrats, idag mäter man ej framgång i hur 
många konsulter man har, konsult * 1” kronor, utan faktiskt resultat * P/E-talet. Det är otroligt 
viktigt att tjäna pengar, dvs. hög vinstmarginal samtidigt som man växer.” 
 
Mål för skuldsättningsgrad: ”Nej eller rättare sagt inte vad jag vet, det inte jag som sysslar 
med det.” 
 
Förhållande till investeringar: Boström berättade att Guide efter utköpet varit restriktiva 
gällande investeringar. ”Vi håller hårt i våra pengar”, som Boström uttryckte det. Samtidigt 
berättar han även för oss att de, ”Vi tittar hela tiden på olika förvärv”. Guide har även lagt 
något mer pengar på kompetensutveckling än vad de gjorde innan utköpet. 
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STATUS 
Styrelseuppdrag: Ledningen har inte förändrat sin inställning eller antalet externa 
styrelseuppdrag efter utköpet. 
 
Förändringar i lön efter utköpet: Inga större löneförändringar har gjorts. 
 
Kontorets belägenhet och standard: Guide lägger så lite pengar som de kan på sitt kontor 
samtidigt poängterar Boström att det måste vara representativt då deras kunder kommer på 
besök.  
 
FÖRSÄKRINGSAKTIVITETER 
Förändringar av handlingar: Då Nordic Capital innehar en så stor andel av aktierna har inga 
förändringar gällande handlingar och deras innehåll ägt rum. 
 
Finansiering genom kvarhållna medel: ”100 %, medel ska man ha för att växa”, säger 
Boström. Med andra ord görs inga utdelningar. Alla vinster som genereras återinvesteras. 
 
ÖVERVAKNINGSAKTIVITETER 
Förändring antalet styrelsemöten: Antalet styrelsemöten har blivit något fler efter utköpet. 
 
Förändring i antalet externa rapporter: De första åren efter utköpet var antalet rapporter färre 
men i samband med att de har vuxit har antalet ökat. Guide eftersträvar att alltmer likna ett 
noterat bolag. Guide kom bland annat med sin första publicerade externa kvartalsrapport 
precis. Tidigare har de använt helår- och halvårsrapporter. 
 
ALLMÄNNA FÖRÄNDRINGAR 
Motivation: ”Jag har varit med en längre tid. När man har en större aktieandel så försöker 
man se om sin investering. Ja min motivation har absolut påverkats efter utköpet”, talte 
Boström om. 
 
Förändring av personal: Personalen har gått från 85 till 185 de senaste två åren (2003-2005). 
 
Arbetstid: Ingen förändring dock har arbetsuppgifternas karaktär förändrats. Idag är det ett 
större bolag varav Boström idag arbetar mer internt än vad han tidigare gjort.  
 
Rationalisering: Boström jobbar ständigt med effektivisering och har lyckats få ner kostnader 
för hyra av lokal, telefon etc. 
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ÖVRIGT 
”Nordic är ju huvudägare för sju till åtta år och har idag besuttit bolaget i fem år. Det är 
osäkert hur exit kommer att gå till, om de säljer till annat riskkapitalbolag, noterar eller vad de 
nu väljer att göra. Dock har alla delägare samma förutsättningar för avyttring som Nordic. Det 
som har förändrats är att man idag inte har en strävan att noteras som ägare. Börsregler har 
skärpts vilket gör det till ett mindre attraktivt alternativ. Kostnaden för att notera på börsen är 
stor. Som ägare är det mer attraktivt att sälja till ett annat bolag, att få betalt kontant och inte i 
aktier. Idag är det generellt sätt vanligare att bolag säljer till finansbolag i stället för att notera. 
Det har inte skett så många introduktioner den senaste tiden.  
Ett it-konsultbolag mår bättre av att vara onoterat. Går det bra har konsultbolag ganska 
trevliga vinstmarginaler som man kan ta en del i lön och en del i aktieutdelning. 
Gällande Nordic skiljer de på incitamentprogrammen beroende på karaktären av bolaget de 
har investerat i, exempelvis Biovitrum som är ett läkemedelsföretag. Där måste ledningen ta 
större del av finansieringen själv. Lite som ett bevis på att de tror på produkten och Nordic 
säkerhetställs att ledningen förvaltar bolaget i rätt riktning. I Guide där intäkterna är kopplade 
till personalen ser situationen annorlunda ut där ledningen inte i samma utsträckning är 
delägare.”, avslutar Boström intervjun med. 
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5.5 Intervju Dakota 
Intervju med Jimmy Östholm, VD Dakota, 2005-05-11 
 

Före utköpet 
Framfab etablerade en enhet i Stockholm i maj, år 2000. Ambitionen från Framfab var att 
etablera kommunikationskonsulter där de hade it-konsulter och försöka integrera erbjudanden 
till sina kunder. Istället för att köpa upp ett redan befintligt bolag som de hade gjort i Malmö 
och Köpenhamn valde de att starta upp ett eget i Stockholm. Det var fyra personer som 
rekryterades som delägare varav en av dessa var Jimmy Östholm. De fyra delägarna ägde 8 % 
och Framfab 92 % av bolaget. Från dag ett anställde de sju personer. Bolaget satt uppe på 
Framfabs kuvösverksamheten som hette Framfab Innovations. Initialläget för Framfabs enhet 
i Stockholm var tufft, då de inte hade några kunder och många anställda på bolaget. Östholm 
ansåg att: ”Ganska tidigt kändes det besvärligt att vara beroende av en aktiekurs”. De kände 
sig bakbundna av aktiekursen och framförallt kände de att de hade ett begränsat 
handlingsutrymme. Östholm menar att bolaget möjligen hade gått bättre om inte aktien dalade 
som den gjorde. Vidare gick det ganska fort för Framfab att tappa styrkan i sitt varumärke och 
det som hade varit ett plus vändes till att bli ett minus. Då Framfab stod för finansieringen 
kände Östholm vid det stadiet ingen press. Han kände sig dock stressad för de personer de 
anställt och som de sålt in en dröm hos. ”Det var ohållbart att sitta så många med så lite jobb, 
varav vissa fick gå vid årsskiftet, detta då situationen ej var hållbar.”, berättade Östholm. 
 

Utköpet  
MBO:n genomfördes februari 2001. Förutom att man innan uppköpet sa upp de anställda 
köpte Jimmy Östholm och Pål Olofsson ut de andra två delägarna ett halvår efter utköpet.   
 
Efter Utköpet 
Företaget valde namnet Dakota. Dakotas affärsidé är att de vill utveckla mötesplatser och 
mötet mellan konsumenten och produkten. Mötesplatsen kan lika gärna vara en kreerad 
mötesplats såsom en fördefinierad. Deras jobb är idag mer eventbetonat. 
 
Agentteorin i förhållande till MBO  
 
SÄKERHET  
Förhållande till riskbenägenhet efter utköpet: Vid erbjudandet att köpa upp företaget var det 
inte ett säkert val för ledningen. En fråga de ställde sig var huruvida de skulle ta chansen trots 
att de hade väldigt få kunder. De beslutade sig för att försöka med inställningen att vinna eller 
försvinna. Östholm menade att de var mer riskbenägna efter utköpet, mycket beroende på att 
de inte hade något val. 
 
Skuldsättningsgrad: Skuldsättningsgraden var inget som de direkt tänkte på men som 
uppdagades att det kunde vara ett effektivt instrument för att kvitta resultatet. Likt Östholm 
uttryckte det: ”Det var ingen jätte medveten strategi men det fanns med”. 
 
Förändring av marknader, FOU etc.: Leverantörerna bytte de ej då de hade valt dem själva 
från början. Däremot inriktade de sig på en helt annan marknad då tidigare hade känt sig 
styrda av Framfabs befintliga kunder och strategier.  

 31



Attityd till investeringar: Gällande hårdvara har Dakota varit restriktiva. De hade införskaffat 
mycket under Framfabtiden vilket innebär att de inte har behövt investera mycket efter 
utköpet. Östholm menade att de idag överväger investeringar betydligt mer och har således en 
mer försiktig inställning till investeringar.  
 
STATUS  
Uppdrag i andra styrelser har inte minskat eller förändrats.  
 
Förändring gällande lön: Företagsledningen i Dakota minskade sina löner markant efter 
utköpet. 
 
Kontorets belägenhet: Dakota flyttade från Humlegårdsgatan efter utköpet. Då adressen ej var 
vald utan bestämd av Framfab kände de sig aldrig riktigt bekväma där, varav de vid utköpet 
flyttade de till Söder. Därefter har de flyttat tre gånger lite efter vad som har passat dem. 
 
FÖRSÄKRINGSAKTIVITETER 
Förändring av handlingar efter utköpet: Allt det avtalsmässiga mellan Framfab och Dakota 
har efter utköpet helt frångått. Däremot har Dakota tagit över handlingar som Framfab 
tidigare skötte. Östholm menade att det i slutändan har blivit ungefär lika mycket. 
 
Finansiering genom kvarhållna vinstmedel: Dakota finansierar inget genom kvarhållna 
vinstmedel. Detta var dock något de ville förbättra. 
  
ÖVERVAKNINGSAKTIVITETER 
Förändring av antalet externa rapporter: Gällande externa rapporter har antalet minskat efter 
utköpet.  
 
Innehållet i externa rapporter: Innehållet är idag inte lika omfattande. Östholm ansåg att de 
tidigare lade ner alltför mycket onödig tid på rapporter. 
 
ALLMÄNNA FÖRÄNDRINGAR 
Motivation: ”Ja, absolut har min motivation ökat. Jag var väldigt motiverad när jag hoppade 
på projektet men med den utvecklingen vi hade sinade motivationen”, berättade Östholm. 
 
Förändring personal: I samband med utköpet avskedade de samtliga anställda. Idag 
projektanställer de och jobbar mycket med frilansare. Östholm poängterar dock att 
konjunkturen även har inverkat på detta beslut. 
 
Förändrat målgrupp: Dakota har helt förändrat målgrupp. De utför många gånger analyser på 
vad företag lägger pengar på. Detta i sin tur lägger grunden för de projekt de prioriterar. 
Vidare menade Östholm att de idag är mer flexibla i sina erbjudanden än vad de var före 
utköpet. 
 
Förändring arbetstid: ”Nej, jag kände mig dedikerad arbetsuppgiften även under Framfab 
tiden. Dock har den effektiva arbetstiden ökat då vi har en högre beläggning idag än vad vi 
hade tidigare.”, berättade Östholm.  
Rationaliseringar: Förutom personal, har de tittat över kostnaderna. Efter utköpet satt Dakota 
med alldeles för dyra ekonomiska och juridiska konsulter vilket Östholm ansåg var ett arv 
från Framfab. Dessa har rationaliserats bort.  
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Förändringar i kostnader: De har efter utköpet överlag skurit i omkostnader. Östholm kan idag 
bland annat identifiera reducerade over-head kostnader.  
 
ÖVRIGT 
”Det finns utrymme för bra ägare men i regel så har ägaren lite för lite intresse, lite för dålig 
insikt i de verksamheter som denne investerar i och då blir det konfliktfyllt redan från början. 
Som uppköpt eller nystartat bolag tvingas man göra på ett sätt som man inte själv hade valt att 
göra. Det som är pluset när man köper ut sig är att man kan vara mer flexibel”, berättade 
Östholm.    
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6. ANALYS 
I detta kapitel presenteras först en analys över den initiala effekten av ett MBO-meddelande, 
samt de säljandebolagens motiv till en MBO. Kapitlet avslutas med en analys av empirin från 
intervjuerna. 
 
6.1 Initial effekt på aktiekursen samt säljbolagens motiv  
Analysen av resultatet visar att det sker en prisjustering i samband med tillkännagivandet av 
en kommande MBO. Dagen före meddelandet förekommer en mindre negativ 
avvikelseavkastning.  Författarna tolkar detta som att information om den kommande MBOn 
har läckt ut till marknaden innan det egentliga offentliggörandet. Dagen då meddelandet om 
MBOn publicerades samt dagen därpå fortsatte aktierna att uppvisa en negativ 
avvikelseavkastning, vilket kan bero på att det tar tid innan aktörerna på marknaden bearbetar 
informationen. Vidare går det ej att förutsätta att alla aktörer bearbetar information lika 
snabbt. Dag två och tre efter meddelandet går avvikelseavkastning mot ett lägre men stabilare 
läge. De sista två dagarna faller CAR kurvan ner igen, då den borde stabiliseras enligt den 
effektiva marknadshypotesen. Författarna menar att studiens tidsperiod och urvalets karaktär 
har relevans för det utfall som erhållits. Sveriges ekonomi befann under studiens tidsperiod i 
en lågkonjunktur, som drabbade flertalet företag hårt. Vidare bestod urvalet främst av it-
bolag. Dessa befann sig i en ytterst utsatt position, ty branschen kraschade. Många av it-
bolagen var övervärderade och överdimensionerade vilket resulterade i att när konjunkturen 
gick ner sprack it-bubblan. Den alltför stora kostymen var tvungen att anpassas. Majoriteten 
av bolagen vidtog omfattande åtgärdsprogram som innefattade alltifrån 
personalnedskärningar, nyemissionsprogram, avyttringar till företagsrekonstruktioner. It-
bolagens behov av att förbättra likviditet, soliditet och skuldsättningsgrad accelererade.  
 
Ett MBO-meddelande torde ge en positiv avvikelseavkastning då det enligt Wright och Coyne 
finns fördelar till att sälja till ledningen. Dock tolkar marknaden ett MBO-meddelande 
negativt. En anledning till detta kan vara att marknaden upplever en osäkerhet kring utfallet 
av MBOn. En annan anledning kan vara att markanden upplever en MBO som en indikation 
på att bolaget går dåligt och att en förlustsituation är att vänta sig. Den sistnämnda 
anledningen är i sammanhanget mer relevant. Vid närmare titt på säljbolagens motiv bakom 
MBOn framgick det att det i samtliga fall rörde sig om att förbättra kassaflödet. Varav MBO-
meddelandet gav marknaden en indikation på företaget inte lyckades förvalta bolaget i rätt 
riktning och att en försämring var att vänta. 
 
Studien visar att en effekt uppstår vid tillkännagivandet av en MBO. Dock är inte marknaden 
effektiv då signaleffekterna inte diskonteras vid meddelandetidpunkten. Således är 
undersökningen inte i konsensus med den effektiva marknadshypotesen.  
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6.2 Intervjuerna  
SÄKERHET 
Ersättning i form av säkerhet kan uppkomma på grund av att parterna kan ha olika attityd till 
risken i företaget. Företagsledningen, vars situation är starkt knuten till företagets utveckling, 
kan vara mer riskavert än aktieägarna. Detta då aktieägarna har möjlighet till att diversifiera 
bort en del av risken. Vid en MBO blir inte ledningens situation mer lik en extern aktieägares 
utan snarare starkare knuten till företagets utveckling. Efter utköpet kvarstår 
anställningsförhållandet men en större del av ägarintresset har erhållits. Detta kan medföra en 
starkare strävan efter säkerhet. Emellertid då räntekostnaderna kan vara en sådan belastning 
att en förlustsituation kan uppstå kan företagsledningen genom utköpet bli mer riskbenägen.  
 
I Sandell Sandberg fall har säkerhetsaktiviteterna inte förändrats märkbart efter utköpet. Detta 
ser vi som ett resultat av att Sandell Sandberg aldrig blev integrerade med Resco. 
Företagsledningen bibehöll mycket av ägarintresset trots att de hade blivit uppköpta. 
Ledningen hade heller inte några större räntekostnader att ta hänsyn till efter utköpet, varav 
deras riskbenägenhet inte ökade av den anledningen. Inte heller har författarna identifierat 
några större högriskprojekt efter utköpet, vilket är en indikation på att säkerhetsåtgärder 
avtagit.  
Emellertid kan skribenterna identifiera en ökad diversifikation gällande verksamheten efter 
utköpet vilket snarare är en ökad säkerhetsåtgärd än en reducerande.  
Det har inte funnits någon risk för ledning på Sandell Sandberg att förlora sin ställning före 
utköpet. De hade snarare en maktposition gentemot Resco då det är deras personer som utgör 
Sandell Sandbergs värde. Kostnader i form av ersättningar till ledningen som har utgått efter 
utköpet är främst lön.  
Gällande kassaflödet har små utdelningar gjorts. Emellertid lämnades koncernbidrag till 
Resco vid utköpet. Samtidigt poängterade Uebel att de eftersträvar och har ett bra kassaflöde, 
vilket kan ses som en säkerhetsåtgärd.  
Avslutningsvis kan skribenterna ej identifiera någon större reducering gällande 
säkerhetsaktiviteter före och efter utköpet. Författarna kan snarare urskilja en ökning efter 
utköpet. Att bolaget går bra kan vara ett skäl till att säkerhetsaktiviteterna har ökat trots att 
ledningen får stå för dessa kostnader.  
 
Författarna anser att säkerhetsaktiviteterna har förändrats efter utköpet hos Guide trots att 
Boström menar på att ingen förändring har ägt rum. Guide har gjort fyra förvärv vilket inte är 
helt riskfritt, samt påverkas kassaflödet. Antalet verksamheter och deras inbördes storlek har 
ökat, vilket är en säkerhetsåtgärd.  Det finns alltid en svårighet att som utomstående uppskatta 
förändringar i det fria kassaflödet, eftersom det är svårt att dela upp investeringarna i de med 
positivt samt negativt förväntat kassaflöde. Vad vi emellertid vet är att Guide inte gjort några 
utdelningar, lönerna har dock ökat något. Guide hade inte något mål för skuldsättningsgrad 
vilket i stor grad kan förklaras av Nordic Capitals stora aktieinnehav. Avslutningsvis kan 
författarna ej avgöra en övervägande reducering eller ökning av säkerhetsaktiviteter dock kan 
förändringar skönjas på olika plan.  
 
Dakotas situation skiljer sig från de andra två bolagen. Valet att köpa ut bolaget var inte lika 
självklart och det fanns en hög risk inblandad i köpet. Ledningen var av den anledningen mer 
eller mindre tvungen att satsa allt då risken att det skulle bli ett förlustprojekt var stort.  
Dakota förändrade helt sin marknad. Detta var ett resultat av att det inte hade något 
kundkapital varav det mer eller mindre var en åtgärd de var tvungna att realisera. Emellertid 
har de diversifierat sina tjänster vilket är en säkerhetshandling.  
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När vi ser till deras höga skuldsättningsgrad borde detta reducera säkerhetsaktiviteterna vilket 
vi även kan identifiera. Säkerheten att kvarhålla det fria kassaflödet har till det yttersta 
minskat efter utköpet då ägarna plocket ut det mesta. I Dakota fall har säkerhetsaktiviteterna 
oavkortat avtagit efter utköpet.    
 
Resultat: Gällande de två första bolagen värderar ledningen säkerheten högt medan det i 
Dakotas fall inte är lika betydelsefull. Varav vi finner att man ej uteslutande kan säga att 
säkerhetsaktiviteterna minskar eller ökar utan är tillfullo beroende av bolagets situation vid 
utköpet. Detta går i linje med vad agentteorin säger. 
 
STATUS 
Efter utköpet får företagsledningen stå för en större del av kostnaden för sin strävan efter 
status, varav en MBO bör leda till en mindre omfattning av statusaktiviteter. 
  
I Sandell Sandberg sitter företagsledningen inte i några externa styrelser vilket absolut kan ses 
som ett avkall på status och en kostnadsbesparing. Vidare har de valt att inte sitta med i några 
branschorganisationer eller liknande. Gällande lönen har den reducerats markant efter 
utköpet, vilket också är en reducering av status. Emellertid har de investerat stort i lokaler och 
bekostat både utrymme såsom designen av lokalen. Å ena sidan är det en statussymbol att 
husera i stora lokaler. Å andra sida kan man tänka sig att reklambranschen generellt har andra 
krav på lokal än vad man har inom andra branscher. Oavkortat kan vi dock identifiera en 
betydligt mindre omfattning av statusaktiviteter.  
 
I Guides fall ser vi inga större förändringar gällande omfånget av statusaktiviteter. Den ända 
reduceringen vi kan finna är kontorets belägenhet och standard, där man har valt att vara 
väldigt restriktiv. Boström indikerade att han själv inte alltid var nöjd att sitta där han gjorde. 
Att Guide inte i samma utsträckning som Sandell Sandberg dragit ned på kostnaderna anser vi 
beror på att Nordic Capital är huvudägare. Varav icke-kontrakterad ersättning kvarstår efter 
utköpet.  
 
Efter utköpet minskade företagsledningen på Dakota sina löner. De flyttade från Östermalm 
till Södermalm. Idag huserar de åter på Östermalm och har höjt sina löner, vilket talat emot 
agentteorin.  
 
Resultat: I samtliga studerade företag har statusaktiviteterna minskat efter utköpet. Emellertid 
kan vi inte skönja lika stor reducering hos Guide och Dakota som hos Sandell Sandberg. 
 
FÖRSÄKRINGSAKTIVITETER 
Genom en MBO bör försäkringsaktiviteterna minska. Försäkringsaktiviteter kan bestå av 
inskränkningar i ledningens befogenheter. Förändringar i ledningens befogenheter kan bland 
annat kartläggas vilka beslut ledningen har rätt att fatta. Vidare hur mycket som kräver 
styrelse eller bolagsstämmobeslut. 
 
När vi ser till Sandell Sandberg har försäkringsaktiviteterna minskat drastiskt. Innan utköpet 
var VD:n ofta upptagen i möten och uppföljningsarbete med Resco.  
 
Guides situation ser annorlunda ut även gällande försäkringsaktiviteter såsom under de andra 
rubrikerna. Detta menar författarna beror på ägarstrukturen. Skribenterna kan skönja 
inskränkningar i ledningens befogenheter, då mycket underlag för beslut kommer från Nordic 
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Capital. Vidare har en hög nivå gällande handlingar och deras innehåll bibehållits efter 
utköpet. 
 
I Dakotas fall har alla försäkringsaktiviteter försvunnit. 
 
Resultat: Försäkringsaktiviteterna har minskat avsevärt efter utköpet hos Sandell Sandberg 
och Dakota. I Guides fall kan vi ej identifiera någon förändring vilket är ett resultat av att 
Guides företagsledning ej tagit över hela ägarintresset.   
 
ÖVERVAKNINGSAKTIVITETER 
Enligt agentteorin bör övervakningsaktiviteterna minska efter utköpet. 
 
När vi tittar på Sandell Sandberg har både antalet externa rapporter minskat såsom innehållet i 
dessa. Rapporterna efter utköpet var inte lika utförliga förutom i samband med 
kvartalsrapporterna. Vi kan med andra ord identifiera en markant minskning.   
 
I Guides fall kan vi även identifiera en reducering gällande antalet externa rapporter i 
samband med utköpet. Emellertid har denna siffra ökat allt eftersom, vilket kan ses som ett 
resultat av att bolaget växt. Samtidigt borde inte antalet öka, då kostnaden för denna typ av 
aktivitet torde vara onödig, men ävenledes här spelar Nordic Capitals majoritetsägande en 
avgörande roll. Vi resonerar att utan Nordic Capital hade ett reducerat antal rapporter 
bibehållits, men då bolaget vuxit ökar Nordic Capitals övervakningsaktiviteter. Även antalet 
styrelsemöten har ökat vilket vi menar är ett resultat av att Guides ledning ej tog över hela 
ägarintresset efter utköpet. 
     
Både antalet externa rapporter och innehållet har minskat efter utköpet i Dakotas fall. Efter 
det att ledningen tagit över ägarintresset ter sig övervakningsaktiviteter som en irrationell 
kostnad.  
 
Resultat: Övervakningsaktiviteterna har minskat avsevärt efter utköpet hos Sandell Sandberg 
och Dakota. I Guides fall kan vi ej identifiera någon förändring vilket vi menar på är ett 
resultat av att Guides företagsledning ej tagit över hela ägarintresset.   
 
ALLMÄNNA FÖRÄNDRINGAR OCH ÖVRIGT 
Det ter sig utan tvekan att motivationen torde öka efter ett utköp. Redan 1776 uttalade sig 
nationalekonomen Adam Smith att man aldrig kan förvänta sig att någon skall förvalta någon 
annans pengar med samma intensitet som denne gjort om denne förvaltat sina egna pengar.    
 
Samtliga av de studerade företagsledningarna ansåg att deras motivation hade ökat avsevärt 
efter utköpet. Alla tre företag hade därtill gjort åtskilliga rationaliseringar efter utköpet. 
Författarna kan urskilja reduceringar gällande personal och andra omkostnader i alla tre 
företag. Överlag blev företagsledningarna mer kostnadsfokuserade efter utköpet. Vidare 
marknadsanpassade bolagen sin verksamhet efter utköpen. I samtliga fall identifierade de sin 
kärnkund samtidigt som de blev mer flexibla i sina erbjudanden. 
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7. KONKLUSION 
I detta kapitel kommer författarna att dra slutsatser om hur marknaden reagerar på ett MBO-
meddelande. Vidare vilka motiv de säljande bolagen hade bakom MBO och hur marknaden 
kan tänkas tolka en sådan signal. Slutligen dras slutsatser om hur kontraktskostnaderna har 
förändrats efter utköpet.  
 
7.1 Slutsatser 
Ett MBO meddelande medför en initial negativ effekt på avvikelseavkastning. Signaleffekten 
diskonteras ej till fullo i aktiepriset vid meddelandedagen utan fortsätter att justeras även 
dagarna efter tillkännagivandet av en kommande MBO. Utfallet i denna studie stöder ej den 
effektiva marknadshypotesen. 
 
Företagens signal till marknaden om fokusering på kärnverksamhet uppfattas av marknads 
aktörer som en indikation på att ledningen inte har lyckas förvalta bolaget i rätt riktning och 
att framtiden för bolaget är osäker. Författarna menar att detta är en av huvudanledningarna 
till den negativa avvikelseavkastningen.  
 
När det gäller kontraktsförhållandet mellan tidigare ägare och företagsledning finns det i 
samtliga tre studerade företag indikationer på att icke-kontrakterad ersättning givits till 
företagsledningen före utköpet. I samtliga företag har det funnits kontraktskostnader i form av 
försäkrings- och övervakningskostnader. I alla tre fall tyder ej genomförda 
rationaliseringsmöjligheter samt överdimensionerat företag avseende personal och kapital före 
utköpet som indikatorer på väsentliga kontraktskostnader. MBOn har i samtliga undersökta 
fall reducerat kontraktskostnaderna. Resultatet stödjer tidigare forskning att anställda 
företagsledningar på bekostnad av värdet på företaget strävar efter säkerhet, status, makt och 
trivsamma arbetsförhållanden.  
 
I kontraktsförhållandet mellan långivare och företagsledning finns det indikationer på ökade 
kostnader för finansiell kris efter utköpet i Guide och Dakotas fall. Gällande övervaknings- 
och försäkringsaktiviteter har de främst ökat i Guides fall som är starkt knuten till Nordic 
Capital. Där uppkommer kostnader i form av Guide försöker skapa garantier för Nordic 
Capital. Tidigare forskning framhåller bland annat att företagsledningen genom ökad 
skuldsättning i företaget får förstärkta incitament att agera på sätt som inte ökar företagets 
värde. Dessa incitament avser framför allt att höja risknivån i företaget över det optimala med 
avseende på företagets värde. I de studerade fallen stämmer detta överens med Dakotas fall.  
 
Resultatet av denna studie stödjer att en MBO har en positiv kraft på företagsledningens 
effektivitet. Studien visar på att den ökade motivationen resulterar i en bättre förvaltning av 
bolaget.   
 
Avslutningsvis stöder uppsatsen mer än den förkastar agentteorin.  Samtliga studerade företag 
uppvisar bättre resultat vilket tyder på att företagen drivs på ett effektivare sätt än innan 
MBOn. Företagen uppträder dock inkonsekvent mot agentteorin i vissa fall. Vi kan se att 
Sandell Sandberg och Guide ökar sin tillgångssida, vilket drar ner avkastningen på det egna 
kapitalet.  
 
Dakota gör värdevinster tack vare den ökade belåningen efter MBO, vilket stöder Modigliani 
och Millers teori om kapitalstruktur.  
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7.2 Förslag till framtida studier 
I och med att den valda tidsperioden påverkats kraftigt av it-branschens nedgång, hade det 
varit intressant att beräkna en initial effekt av ett MBO-meddelande under en annan 
tidsperiod. Vilket då även hade inneburit en annan sammansättning av urvalet. En annan 
intressant uppsats hade varit en analys över effekten av en LBO på kort och lång sikt. Då den 
tillgängliga informationen möjliggör detta vilket en MBO inte gör. Ett annat förslag på en 
uppsats är att göra en detaljerad nyckeltalsanalys före och efter en genomförd LBO och vilken 
effekt det har på företagets lönsamhet och utveckling. Sist vore det mycket intressant att ta del 
av en studie som undersöker huruvida en MBO frambringar ett mera entreprenöriellt 
ledarskap. 
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 9. BILAGOR 
 
BILAGA 1: Signifikanstest och p-värde 
Signifikansvärdet bygger på konfidensintervallet som innebär sannolikheten för att det 
uppmäta resultatet är applicerbart på den relevanta populationen och inte bara beror på 
slumpen, skulle resultatet inte gå att ta för en sanning som är applicerbar på populationen, 
dvs. värdet skulle inte med säkerhet gå att lita på. 
 
Med hjälp av p-värdet (sannolikhetsvärdet) kan man ta fram sannolikheten att testen inte 
skiljer sig från varandra. Ju mindre p-värde ett test har, desto högre signifikans har testet. 
För att beteckna olika intervall för sannolikhetsvärdet används en skala omfattande noll till tre 
stjärnor. 
 

- Om p-värdet är mindre än 0,1 procent talar man om trestjärnig signifikans. Då finns 
det alltså ett mycket starkt stöd för nollhypotesen. 

 
- Om p-värdet är mindre än 1 procent (men större än 0,1 procent) har man tvåstjärnig 

signifikans. Även detta är ett starkt stöd för mothypotesen.  
 

- Om p-värdet är mindre än 5 procent (men större än 1 procent) kallar man detta 
enstjärnig signifikans.    

 
När p-värdet är större än fem procent finns det ingen statistisk signifikans. Då ska 
nollhypotesen accepteras.41

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
41Körner Svante & Wahlgren Lars (2000). Statistisk dataanalys. Lund: Studentlittratur 
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BILAGA 2: Beräkning av initiala effekten vid MBO meddelande  
Dag noll är datumet för offentliggörande av en kommande MBO. 

Avvikelseavkastning ANOD AXIS ACOM ADDT- FRAM FRAM FRAM FRAM RESC- EXPA- DAYD- 

enligt jus. B    B         B B B 

marknadsmodellen                       

-4 -1,47 1,43 -2,14 -2,80 -0,23 -6,94 -5,08 -2,51 -1,34 -1,83 16,23 

-3 -2,14 2,54 1,74 0,77 1,98 -4,80 -3,20 3,27 -1,96 -3,26 12,01 

-2 -1,22 4,02 0,74 -3,47 -7,25 -8,40 -4,32 5,43 -4,22 -3,45 25,75 

-1 -2,70 6,57 -4,08 -2,57 -9,88 -17,32 -6,60 4,56 -1,90 -2,61 25,35 

0 0,75 8,07 1,30 -1,37 -10,32 -25,48 -7,82 -4,92 -7,33 -1,48 16,45 

1 -4,12 12,67 -1,24 1,78 -14,93 -29,69 -10,33 -12,79 -4,52 -1,05 14,67 

2 -4,16 10,12 5,32 0,72 -12,39 -27,45 -8,43 -15,94 -8,52 -4,27 16,02 

3 6,48 12,41 0,64 2,22 -19,29 -35,16 -9,35 -17,07 -2,78 3,11 12,42 

4 -20,41 14,46 -1,24 2,03 -23,66 -36,41 -5,40 -9,03 -4,36 4,00 7,11 

5 -20,30 16,63 3,62 0,61 -24,29 -39,85 -19,67 -0,01 -5,23 -2,99 9,86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Avvikelseavkastning Genom- Totalt Std Antal T-värde P-värde 

 enligt jus. snitt   avvikelse       

marknadsmodellen AR CAR e   (AR) (AR)  

-4 -0,61 -6,67 6,01 11 -0,33 0,74 

-3 0,63 6,94 4,66 11 0,45 0,66 

-2 0,33 3,61 9,45 11 0,12 0,91 

-1 -1,02 -11,17 10,85 11 -0,31 0,76 

0 -2,92 -32,15 10,69 11 -0,91 0,39 

1 -4,50 -49,55 12,53 11 -1,19 0,26 

2 -4,45 -48,96 12,29 11 -1,20 0,26 

3 -4,22 -46,39 14,71 11 -0,95 0,36 

4 -6,63 -72,91 14,93 11 -1,47 0,17 

5 -7,42 -81,61 16,72 11 -1,47 0,17 
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BILAGA 3: Frågemall  
GENERELL INFORMATION 

 
1. Berätta kort om ert bolag och dess historia. 
2. Hur och när genomfördes MBO:n 

 
AGENTTEORIN 
 

• SÄKERHET 
 

1. Hur förhåller Ni er till riskbenägenheten samt säkerhetsåtgärderna efter uppköpet? 
2. Fanns mål för skuldsättningsgrad i samband med uppköpet? 
3. Förändring av FOU, marknader, leverantörer, produktion, lokalisering, export? 
4. Förändring av tidshorisonten för investeringar i samband med utköpet? 
5. Förändringen i företagsledningens attityd till investeringar i samband med utköpet? 
6. Vilka effekter har den förändrade kapitalstrukturen inneburit? 

 
 

• STATUS 
 

1. Förändring av företagsledningens uppdrag i styrelser och andra branschorganisationer 
i samband med utköpet? 

2. Förändring av företagsledningens lön i samband med utköpet om företagsledningen tar 
över hela ägarintresset? 

3. Förändring av kontorets belägenhet i samband med utköpet? 
4. Förändring av kontorets standard i samband med utköpet? 
 

• FÖRSÄRKRINGSAKTIVITETER 
 

1. Förändring av handlingar som kräver styrelse- eller bolagsstämmobeslut i samband 
med utköpet? 

2. I vilken utsträckning finansiering sker genom kvarhållna vinstmedel, aktieägartillskott 
respektive lån före och efter utköpet? 
 
• ÖVERVAKNINGSAKTIVITETER 

 
1. Förändring av antalet styrelsemöten per år i samband med utköpet? 
2. Förändring av antalet externa rapporter i samband med utköpet? 
3. Förändring av antalet externa rapporters innehåll  i samband med utköpet? 

 
• ALLMÄNA FÖRÄNDRINGAR 

 
1. Känner du att din motivation har förändrats i samband med ägarskapet? 
2. Förändring av personal, omsättning och balansomslutning i samband med utköpet? 
3. Förändring av målgrupp för marknadsföring i samband med utköpet? 
4. Förändring av genomsnittlig arbetstid samband med utköpet? 
5. Rationaliseringar efter utköpet? 
6. Förändringar i kostnader och kapitalomsättningshastighet i samband med utköpet? 
7. Förändringar i löner till anställda och personalförmåner i samband med utköpet? 
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• ÖVRIGT 
 

1. Finns där något som du skulle vilja tillägga som du tror kan vara av intresse för oss? 
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