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Sammanfattning 

Uppsatsens titel:   Private Equity i Sverige - En fallstudie om hur buyout inriktade 

Private Equity bolag i Sverige arbetar med sina investeringar 

Ämne/kurs:  Företagsekonomi C, Kandidatuppsats, inriktning finansiering 

Författare:  Hossein Hamzeh & Saedeh Zarabi 

Handledare:  Curt Scheutz 

Nyckelord:  Private equity, leveraged buyout, investeringskriterier, 

värdeskapande,  

Syfte: Syftet med denna uppsats är att skapa mer förståelse kring hur 

private equity bolag arbetar på den svenska marknaden och vilka 

investeringskriterier bolagen tittar på inför en eventuell buyout 

investering samt hur de långsiktigt jobbar med att förädlar sina 

investeringar. Det är även tänkt att uppsatsen ska ge en generell 

och informerande kunskap om private equity branschen.  

Avgränsning:  Författarna har valt att studera två private equity bolag vars fokus 

ligger på den del som benämns buyout och som är av olika storlek 

gällande förvaltat kapital samt investeringsområden.  

Metod:  För att lättare uppnå undersökningens syfte har författarna valt att 

undersöka ett investeringsfall från vardera bolag. Uppsatsen 

bygger på en flerfallstudie med en metodtriangulering där 

kvalitativ metod använts i form av två djupintervjuer och 

kvantitativ metod brukats vid analys av data från 

investeringsfallen. 

Resultat:  Författarna har genom studien kunnat dra slutsatsen att de 

viktigaste kriterierna som buyout inriktade private equity företagen 

fokuserar på är målbolagets mognadsfas, kassaflöde, 

tillväxtpotential, företagets marknadsposition och trend gällande 

industrin. Genom analysen har det framkommit att private equity 

företagen investerar i mogna företag och arbetar med ett aktivt 

ägande genom styrelsen för att skapa ett långsiktigt värde. 

Förutom själva återbetalningen av skulderna skapas detta värde 

genom operationella och strategiska åtgärder där private equity 

bolagen bistår med sin erfarenhet och kunskap.   
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1. Inledning 

Kapitlet inleds med en grundlig bakgrundsbeskrivning av riskkapital som begrepp och 

bransch. Senare behandlar författarna studiens problemdiskussion som mynnar ut i 

problemformulering med underfrågor. Slutligen ges en beskrivning av uppsatsens syfte och 

dess valda avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 

Riskkapital är ett samlat begrepp som används för att beskriva olika former av investeringar i 

både noterade och onoterade bolag. Private equity (PE) omfattar de investeringar som sker i 

onoterade företag där ägarengagemanget ofta är aktiv men tidsbegränsat, medan investeringar 

i noterade företag kallas för public equity. Private equity företagen delas upp i venture capital 

respektive buyout- företag.
1
 (se kap4.1) 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Källa: SVCA 

Private equity företagen kan förse riskfinansiering som företagen behöver då hela 

kapitalbehovet inte täcks och där andra låneinstitut som exempelvis banker inte vill stå för 

risken. Vanligtvis handlar det om buyout som främst ser på större mogna företag medan 

venture capital- bolagen riktar in sig på mindre nystartade företag eller företag som befinner 

sig i tillväxtfasen. I studien kommer vi att inrikta oss på buyout företagen och inkluderar 

således inte venture capital- bolag. 

PE- bolagen är mer riskbenägna än traditionella investerare därför kräver de oftast en högre 

avkastning. Rent praktiskt så går det till så att PE- bolaget gör ett förvärv, oftast finansierat 

med hjälp av lån. En finansiell hävstång uppstår då eget kapital är dyrare än lån, på grund av 

högre avkastningskrav på eget kapital samt möjligheten att minska skatten genom 

                                                            
1 www.svca.se (2009-01-29) 
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räntekostnader. Under de år PE- bolaget äger företaget maximerar de kassaflödena för att 

betala räntor och amorteringar på skulden. Därefter beroende av exit strategi säljer PE bolaget 

företaget och har en större andel eget kapital än innan förvärvet. Utan stöd från private equity 

bolag skulle många entreprenörer aldrig kunna bilda företag och företagsledare inte kunna 

vidareutveckla sin affärsverksamhet.
2
 

 

1.2 Historik 

De första spåren av riskkapitalbranschen kommer från 1500-talet, då finansierades 

handelsresor till Kina och Indien av välbärgade människor på ett sätt som visar stora likheter 

med dagens tillhandahållande av riskkapital. Under Industrialiseringsperioden från slutet av 

1800 talet och början av 1900 talet, kom riskkapital att spela en större roll då grundades och 

utvecklades många storföretag tack vare förmögna personers finansiering.  Själva private 

equity branschen som den ser ut idag, har sitt ursprung i 1940 talets USA.  

I början av 1980 talet kom verksamheten till Sverige som var en av de första länderna i 

Europa att etablera en marknad för private equity. Uppkomsten av aktiemarknaden utanför 

fondbörsen (OTC)-listan var av stor vikt för riskkapitalisterna, då den skapade en marknad 

där de kunde introducera onoterade aktier och realisera sina vinster.  Private equity branschen 

hade upplevt en stark tillväxt under början av 1980 – talet mestadels på grund av en långvarig 

börsuppgång och ett ökat intresset för aktiesparande hos allmänheten.  Samtidigt som det då 

existerade ett nyvunnet intresse för mindre företag, deras potentiella noteringsmöjligheter 

hade avsevärt ökat, vilket ledde till att försäljningsmöjligheterna för investerare avsevärt hade 

förbättrades.
3
  

Tillväxten för PE- bolagen minskade under den senare hälften av 1980-talet då konjunkturen 

vände och fastighetsinvesteringar fick allt större fokus. Fram till mitten av nittiotalet spelade 

private equity en begränsad roll på den svenska marknaden. De svenska riskkapitalbolagen 

förvaltade 1996 totalt 16 miljarder SEK vilket vid år 2004 hade växt till 230 miljarder SEK 

vilket utgör 10 % av värdet på Stockholmsbörsen. Idag är den svenska PE- marknaden 

betydande, den är störst inom Norden både när det gäller storlek och tillväxttakt. Sverige 

investerade år 2007 nära 0,7 % av BNP i private equity totalt varav 0,15 % i venture capital. I 

                                                            
2 www.svca.se (2009-01-29) 
3 Nyman 2002 
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båda kategorierna låg Sverige som nummer två efter Storbritannien i Europa. Globalt sett är 

USA enda landet i världen som investerar mer än Sverige och Storbritannien.
4
 

Svenska företag har länge varit väldigt attraktiva för investerare då de ofta haft ett rykte om 

att vara undervärderade företag med en bra ledning och stora kassor. Investeringar i svenska 

private equity fonder har likaså under en lång tid visat sig ge en avkastning som överträffat 

aktiemarknaderna. Svenska portföljbolags tillväxt avseende omsättning var mellan åren 2001-

2006 på 21,1 % enligt Svenska riskkapitalföreningens portföljbolagsstudie från 2007. Detta 

kan jämföras med de noterade bolag som i studien hade den högsta tillväxten på 

Stockholmsbörsen, vilka återfanns på Mid Cap listan med en tillväxt på 10,8 %. 
5
  

Även vid en internationell jämförelse stod sig svenska private equity fonder starka, Thomson 

Financial genomförde en omfattande studie på PE- bolags fonders avkastning mellan åren 

1996-2006. Studien visade att svenska private equity fonder hade den bästa genomsnittliga 

avkastningen på 17,7 % i jämförelse med Europeiska och Nordiska fonder.
6
 Det är dock 

viktigt att betona att det råder stor variation mellan olika fondkategorier exempelvis buyout 

fonder har helt klart haft en högre avkastning än venture capital fonder. 

  

Fig 2. Källa: Thomson Reuters 

Statistiken talar sitt tydliga språk, de till synes goda avkastningsmöjligheterna bidrog under ett 

antal år till att allt fler från företagsvärlden sökte sig till branschen.  Det goda ryktet 

föranledde också ett intåg av internationella PE- bolag till den svenska marknaden. Stora 

lokala PE- bolag som Nordic Capital, EQT och Industri Kapital hade under de senaste 

decennierna dominerat den svenska marknaden. Då många av de svenska företagen ägts av 

välbärgade familjer eller stora pensionsfonder har de prefererat en köpare med lokal 

kännedom som har ett mer långsiktigt investeringsmål, än en investerare med kortsiktiga 

finansiella motiv. I Sverige har det också förekommit en kulturell skillnad gentemot utlandet 

när det gäller den här sortens affärer, där den utländska aggressiviteten ofta inte uppskattas 

                                                            
4 www.svca.se (2009-01-29) 
5 Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag (2001-2006), Stycket baseras på sid 3, www.svca.se 
6 http://www.thomsonreuters.com (2009-02-02) 

http://www.svca.se/
http://www.thomsonreuters.com/
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lika mycket hos svenska företag. Dessa faktorer har bidragit till försvåra stora köp på den 

svenska marknaden för många av de utländska PE- företagen. 
7
  

 

1.3 Problemdiskussion 

Generellt sett var det få i den finansiella sektorn som innan den stora finanskrisen 2008 

skördat så stora framgångar som private equity bolagen.  Private equity hade under det senaste 

årtiondet växt fram som ett mycket attraktivt investeringsalternativ med mycket goda 

möjligheter till stor avkastning på satsat kapital. De bästa PE- företagen i världen hade genom 

att fokusera som skapade värden i portföljbolagen erhållit en genomgående hög avkastning 

under en längre tid. Det var ett ovanligt fördelaktigt ekonomiskt klimat som rådde med 

framförallt fyra skäl bakom PE- företagens tillväxt. Den främsta anledningen var en enormt 

stor mängd fördelaktiga lån. Men även andra faktorer var passande som ökade vinster i stort 

sett i alla industrier, ett stigande pris på tillgångar samtidigt som det blev en mer effektiv 

allokering av tillgångar från institutionella investerare till PE- fonder. Men tiderna har ändrats 

från början av 2000 talet då nästan alla PE- företag upplevde en exponentiell tillväxt gentemot 

idag, den finansiella krisen ändrade mycket snabbt på alla dessa gynnsamma faktorer i motsatt 

riktning.
8
 Ändrade förhållande gör det nu svårare för PE- bolag att införa hög 

skuldsättningsgrad i portföljbolagen då storbankerna har blivit restriktivare med lån.  Kanske 

är det rentutav så att tiden med övervinster för riskkapitalbolagen genom den höga belåningen 

är över. 
9
 Hur går PE- bolagen efter dessa ändrade förhållanden tillväga för att öka värdet på 

sina bolag efter att ett köp är genomfört? 

Enligt The Boston Consulting Group (BCG) kommer minst ca 20 % och upptill 40 % av de 

100 största PE- företagen i världen att gå i konkurs inom två till tre år. Krisen kommer att 

påverka de individuella PE- företagen på olika sätt beroende på ett antal faktorer som 

exempelvis företagets långsiktiga arbete, själva tidpunkten för kapitalansamlingen, dess 

portföljexponering mot krisdrabbade industrier samt timingen på de senaste köp och 

försäljningarna.
10

 

En av de största utmaningarna i buyout industrin kommer nu vara att hitta rätt 

investeringsobjekt. Det finns en rad olika kriterier som bör vara uppfyllda för att ett bolag ska 

                                                            
7 Financial Times 2006-10-24,Private equity gains weight in Sweden 
8 Get Ready for the Private Equity Shakeout 2008, The Boston Consulting Group, IESE Buisness School 
9 Dagens Industri ,(2009-01-29) 
10 Get Ready for the Private Equity Shakeout 2008, The Boston Consulting Group, IESE Buisness School 
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anses vara ett attraktivt potentiellt investeringsbolag och generera en bra avkastning. En bra 

investering måste uppvisa särskilda egenskaper.
 11

 Hur arbetar bolagen med att filtrera ut sina 

investeringar? 

Finns det några skillnader mellan stora inhemska företag gentemot mindre nyetablerade 

internationella företag på den svenska marknaden när det gäller investeringskriterier?  

Vi vill således med anledning från ovanstående, öka förståelsen för hur PE- bolag i Sverige 

arbetar, vilka avkastningskrav företagen har på sina buyout investeringar samt hur de jobbar 

med sina investeringar. Två investeringsfall kommer av författarna att studeras närmare i 

uppsatsen, ena fallet kommer från en erkänd stor aktör på den svenska marknaden EQT och 

det andra från ett nyetablerat riskkapitalbolag i Sverige, Riverside Europé Partners. 

 

1.4 Syfte 

Författarna till den här uppsatsen vill få mer förståelse kring hur private equity bolag på den 

svenska marknaden arbetar idag och vad som ligger till grund för deras investeringar, samt 

hur de långsiktigt förädlar sina investeringar.  

 

1.5 Frågeställning 

 Vilka kriterier ligger till grund för investeringar?  

 Hur har avkastningskraven för investeringarna förändrats efter den finansiella krisen? 

 Hur arbetar riskkapitalbolagen för att långsiktigt skapa värde i sina bolag? 

 

1.6 Avgränsningar  

Vi har valt att avgränsa uppsatsens fokus på det område inom private equity som kallas för 

buyout. Med buyout menar vi utköp av företag som har nått en mer mogen tillväxtfas. 

Eftersom vi har valt att behandla denna typ av investeringar kommer vi inte att titta på några 

venture capital bolag som kännetecknas av minoritetsinvesteringar i företag som befinner sig i 

tillväxtperioden.  

I tillägg kan vi nämna att de företag vi har valt att studera är av olika storlek gällande förvaltat 

kapital samt att deras investeringsområden skiljer sig från varandra. För att få en bättre grund 

                                                            
11 Gagliano & Olsen Note on Leveraged Buyouts (2003) 
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för uppsatsen kommer författarna att studera två investeringsfall, ett från varje företag. Då PE- 

bolagen är notoriskt kända för att motvilligt ge ut information om sin verksamhet kommer de 

investeringsfall som finns i studien bestå av genomförda affärer med relativt limiterad 

information.  

 

1.7 Disposition 

Uppsatsen disposition visas här genom en kort beskrivning av vad varje kapitel innehåller. 

 

1. Inledning: Det här kapitlet introducerar ämnet grundligt och ger en övergripande bild av 

problembakgrund och syfte. 

2. Metod: Här redogörs vilken metodansats som använts och en diskussion förs kring 

fallstudie som teknik samt motivet bakom intervjuerna och investeringsfallen.  

3. Teori: Det här kapitlet behandlar teorierna som används för att analysera empirin, kapitlet 

avslutas med en redovisning av vad tidigare forskning kring ämnet private equity kommit 

fram till. 

4. Praktisk referensram: Här beskrivs ämnet i detalj där centrala begrepp och definitioner 

tas upp. Kapitlet avslutas med en genomgång av studiens båda företag 

5. Empiri: I det här kapitlet presenteras studiens resultat uppdelat i intervjuer och 

investeringsfall.  

6. Analys: Här analyseras studiens resultat med hjälp av tidigare presenterade teorier. 

7. Slutsats och slutdiskussion: I det här kapitlet besvaras uppsatsens syfte kortfattat i 

punktform. Uppsatsen avslutas sedan med en slutdiskussion och förslag på vidare forskning. 
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2. Metod 

I detta avsnitt redogörs hur författarna gått till väga för att genomföra studien. En diskussion 

förs kring val av kvalitativ respektive kvantitativ metod samt vilken datainsamlingsmetod som 

är mest lämplig. Författarna beskriver vidare fallstudie som teknik och motivet bakom 

intervjuerna och investeringsfallen. 

 

Syftet med vår uppsats är att vi ska kunna få en djupare bild över hur private equity bolag 

arbetar och vilka val som prioriteras vid förvärv. Det innebär att vi ska producera kunskap om 

företaget som vi senare ska använda och då räcker det inte med att bara beskriva hur ett 

företag ser ut rent fysiskt. Studiens kunskapssyfte måste ha en konstaterande inflytande på hur 

vi undersöker det och vad vi undersöker.
12

  

 

2.1 Metoddiskussion 

Under kunskapsproduktionens förlopp finns det olika metodiska vägar att gå för att kunna dra 

vetenskapliga slutsatser, deduktion som är bevisföringens väg och induktion som är 

upptäcktens väg. Den deduktiva metoden innebär att undersökaren ska kunna dra slutsatser 

om enskilda händelser utifrån generella principer.
13

 Slutsatsen behöver däremot inte vara 

sanningsenlig i jämförelse med verkligheten. 
14

 Induktion däremot är då vi kan utifrån 

enskilda händelser, det vill säga empiri, sluta oss till generell kunskap om teorin.
15

  

Författarna har i studien valt att arbeta efter den deduktiva ansatsen. Genom att applicera 

empirin från de olika investeringsfallen samt intervjurespondenterna på redan befintliga 

teorier.    

 

2.2 Fallstudie  

För att vi ska kunna uppnå vårt mål med en djupare förståelse har vi valt fallstudie som 

forskningsmetod, fallstudie används frekvent vid analys av företag och organisationer. Då 

studien omfattar mer än en organisation så kallar vi metoden mer specifikt för en 

flerfallsstudie.   

                                                            
12 Andersen (1998)  
13 Ibid 
14 Thúren (1991) 
15 Andersen (1998) 
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Syftet med fallstudie är att ta en liten del av ett händelseförlopp och beskriva verkligheten 

eller representera verkligheten med hjälp av ett fall.
 16

 Forskare som jobbar med en fallstudie 

har oftast närhet till analysobjektet och arbetar vanligtvis med många variabler hos objektet .
17

 

Författarna föredrar fallstudie som forskningsstrategi eftersom aktuella skeenden studeras 

samt att många olika slag av empiriskt material hanteras såsom dokument och intervjuer.
18

  

En prioritering lades på studiens djup där författarna valde att studera ett fåtal fall mer 

djupgående och analysera fallen utifrån olika perspektiv istället för att studera fler fall ytligt. 

Dock kan metodens generaliserbarhet ifrågasättas. Följaktligen kommer också en av 

nackdelarna med att arbeta med fallstudier fram där forskaren aldrig fullt ut kan representera 

verkligheten. 

 

2.3 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Det finns två olika former av metoder inom samhällsvetenskapen som forskaren kan använda 

sig av för att samla in forskningsdata, nämligen kvalitativa (artbeteckningar) metoder och 

kvantitativa (mängdangivelser) metoder.
19

 De centrala skillnaderna mellan metoderna är hur 

man samlar in och bearbetar data i ett forskningsprojekt samt deras kunskapssyfte.  

I denna studie har författarna valt en metodtriangulering där en kombination av den 

kvalitativa och den kvantitativa ansatsen använts. Författarna valde att arbeta med kvalitativa 

metoder i form av intervjuer och kvantitativa i form av data från genomförda köp. Den 

kvantitativa metoden togs i bruk först då författarna använde data från tidigare investeringar, 

detta gjordes för att bättre kunna orsaksförklara de företeelser som var föremål för 

undersökningen. Dock var avsikten med studien att skapa förståelse för PE- bolag, därför 

valde författarna att även arbeta med den kvalitativa metoden. Ansatsen bidrog till en djupare 

förståelse av problematiken som studerades men också till att undersökningens samband med 

helheten blev mer begriplig. Författarna har i studien inte varit utefter granska om 

informationen har generell giltighet utan haft ett mer förstående syfte med undersökningen, 

därav har fokus lagts på att få fram olika synsätt och vinklingar.  Av den anledningen växte 

valet av en metodtriangulering fram allt mer efter studiens framskridande.  

 

                                                            
16 Ejvegård (2009) 
17 Ibid 
18 Yin, Robert (2007) 
19 Andersen (1998) 
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2.3.1 Val av intervjumetod 

En av de viktigaste informationskällorna i samband med fallstudier utgörs av intervjun.  

Författarna har i studien valt att ha en relativt öppen karaktär på fallstudieintervjun. Detta 

innebär att respondenterna får frågor om fakta och deras åsikter om dessa. Vidare har 

respondenten själv formulerat sina egna uppfattningar och idéer där författarna sedan använt 

detta som en utgångspunkt för fortsatt utfrågning. För intervjufrågor se bilaga.1. 

 

2.4 Datainsamlingsmetod 

Det finns två typer av data, primärdata, data som produceras av undersökaren själv eller 

sekundärdata, data som produceras av andra det vill säga redan existerande data. Primärdata 

kan samlas in genom observationer, personliga intervjuer och enkätundersökningar . Den 

kännetecknas av större närhet till källan och ger en djupare förståelse av problemet. 

Sekundärdata kan erhållas från tidsskrifter, litteratur och Internet.
 20

 

Datainsamlingen till vår uppsats består utav primärdata som hämtas från intervjuer med 

personer som har olika befattningar på två olika private equity bolag. Sekundärdata har 

samlats in till mestadel från olika riskkapitalintresseorganisationer eller populärmedia såsom 

affärstidningar och magasin, men data har även hämtats från böcker, vetenskapliga artiklar 

samt olika webbsidor. Vid insamling av sekundärdata har författarna dock stött på några 

hinder då PE- bolag är relativt begränsade med att publicera data från pågående investeringar 

och i vissa fall även redan avslutade investeringar. 

 

2.5 Urval 

Totalt finns det 1 552 registrerade private equity bolag i Nordamerika, Asien och Europa, 

varav 80 noterade i Europa.
21

,
22

  

Vi har valt att begränsa uppsatsen till endast två internationella private equity bolag som både 

skiljer sig från varandra men verkar på den svenska marknaden. Riverside Europé Partners 

AB är ett utländskt bolag som nyligen sökt sig till den svenska marknaden och det andra 

bolaget, EQT, har länge varit en av de marknadsledande i Sverige. Då urvalet består utav två 

investeringsfall och två intervjuer kommer inte resultatet generaliseras till en större 

                                                            
20 Andersen (1998) 
21 www.ratos.se (2009-02-15) 
22 www.privateequityinfo.com (2009-02-16) 

http://www.ratos.se/
http://www.privateequityinfo.com/
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population. Anledningen till vårt val är främst företagens olikheter vad gäller storlek och 

erfarenheter samt att bolagen kan under arbetets gång ge oss olika vinklar av branschen som 

kan vara en fördel för att uppnå vårt syfte. I slutändan var det personliga kontakter som kom 

att besluta om valet av Riverside och EQT.  

På EQT har vi valt att genomföra en intervju med en professionell observatör och en 

analytiker på Riverside Europé. Valet av dessa personer beror på att de har stor insikt i 

företagen när det gäller potentiella investeringsobjekt och kriterier för dessa.  
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3. Teori  

I teoridelen kommer författarna gå igenom den teoretiska referensram som baseras på 

Corporate Governance, ett par olika värderingsmodeller och avkastningsmått. Vidare 

kommer en kort beskrivning om tidigare forskning som rör ämnet private equity och avslutas 

med en kort sammanfattning med slutsatser från de olika vetenskapliga artiklarna. Denna del 

utgör sedan tillsammans med empiriavsnittet basen för analysdelen. 

3.1 Corporate Governance 

Att driva en verksamhet kräver finansiella medel, när dessa medel väl överlämnats vad finns 

det då kontrollmekanism i bolaget som hindrar ledningen att dra nytta av alla andra aktörer? 

Corporate Governance innefattar alla processer, lagar, strategier som påverkar hur ett bolag 

styrs, administreras och kontrolleras. Ledningen och styrelsen i ett bolag ska förvalta den 

makt och kontroll som de betrotts med på ett ansvarsfullt sätt med fokus på företagets bästa ur 

ett långsiktigt perspektiv. Detta gäller även aktieägare, löntagare och leverantörer som trots att 

de befinner sig utanför företagets centralaste krets kan utöva inflytande över bolaget. Genom 

en välutvecklad Corporate Governance strategi sätter bolaget alla dessa intressen i fokus och 

minskar risken för åtskilda agendor. Följaktligen är Corporate Governance en avvägning av 

nytta och risk mellan bolagets ledning och andra aktörer som har förmåga att påverka 

bolaget.
23

 

Vikten av Corporate Governance har under det senaste årtiondet blivit allt tydligare då en 

serie av skandaler radats upp (Enron, Worldcom).
24

 

 

3.1.1 Principal- Agentteorin 

Inom organisationsteorin är principal-agent konflikten ett klassiskt problem, den uppstår då 

ägare (principaler) och ledningen (agenter) är separerade i ett företag. Den bakomliggande 

anledningen till principal- agent konflikten är den informationsasymmetri som finns mellan 

principaler och agenter som innebär att principaler ofta har mindre information om företaget 

än vad agenterna har. Konflikten grundas i att principaler och agenter agerar efter sina egna 

målsättningar och intressen istället för företagets bästa. Principalerna har som mål att 

maximera företagets långfristiga aktieägarvärde medan agenterna är mer efter det kortfristiga 

aktieägarvärdet för att erhålla förmåner i form av aktie- och optionsprogram. Ledningen kan 

                                                            
23 Weston,  Mitchell, Mulherin & Harold (2004)  
24 Monks &  Minow  (2004)  
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alltså genom sin maktställning skaffa sig finansiella såväl som icke finansiella privata vinster 

på bekostnad av företagets ägare. Denna situation ger upphov till agentkostnader som Jensen 

& Meckling har definierat som summan av kostnader som uppkommer pga. parternas olika 

intressen och inkluderar principalernas övervakning och bindningskostnader i form av 

förmåner/ belöningar, samt residualförluster.  
25,26

  

 

3.1.2 Arbetet med Styrelsen 

 Att övervaka med hjälp av styrelsen kan i åtminstone i teorin ta itu med några problem vad 

gäller principal- agent problematiken. Men det finns ett annat synsätt som angriper styrelsen 

när de i sitt arbete varit alldeles för ineffektiva med själva igenkännandet av bolagets problem 

och inte stått upp till toppchefer när tuffa tag krävts. Externa kontrollmekanismer som 

fientliga uppköp har ökat just på grund av styrelsens misslyckande.
27

 Det är enligt Morck, 

Shleifer och Vishnys lättare för styrelsen att evaluera att ledningens arbete när ett företag 

underpresterar i en relativt välmående industri. Styrelsens uppgift är betydligt mycket svårare 

när hela industrin blöder. När industrin har problem är det svårt att bedöma om ledningen gör 

misstag. Således kan det vara svårt för styrelsen i ett företag att tvinga VD:n att vidta strikta 

åtgärder som ofta krävs i långsamt växande, mogna eller avtagande industrier. Under dessa 

omständigheter kan en extern påverkan vara nödvändigt för att kunna försäkra en optimering 

av aktieägarevärdet.
28

 

Första steget efter ett köp för PE- bolag brukar vara att anställa en oberoende bolagsstyrelse. 

PE- bolagen anställer ofta den ansvarige partnern som representerar bolaget i styrelsen. 

Resten av styrelsen bör bestå av företagets största aktieägare. PE- bolagen bjuder ofta in 

industri experter till styrelsen för att assistera portföljbolaget i dess utveckling. I samband 

med utvecklingen av den nya styrelsen är det även viktigt att skilja på VD:n och 

styrelseordförande.  

Den tillträdande partnern som åt PE- bolagets vägnar går in styrelsen, leder portföljbolaget 

oftast med en hands on inriktad ansats. Denne är också ansvarig för alla aspekter som kan leda 

till ett ökat värde av portföljbolaget. Arbetet kan sträcka sig från att utveckla långsiktiga 

strategier, affärsplaner till att designa incitament system och ha pågående dialog med ledning 

                                                            
25 Peter J,  Sven-Olaf  & Philippe  (2005) 
26 Michael C & William H. (1976) 
27 Weston, J,  Mitchell,  &  Mulherin, J (2004) 
28 Randall Morck, Andrei Shleifer and Robert W. Vishny (1989) Alternative Mechanisms for Corporate Control , The American Economic 

Review, Vol. 79, No. 4 (Sep., 1989), pp. 842-852 

http://www.jstor.org.till.biblextern.sh.se/action/showPublication?journalCode=amereconrevi
http://www.jstor.org.till.biblextern.sh.se/action/showPublication?journalCode=amereconrevi
http://www.jstor.org.till.biblextern.sh.se/action/showPublication?journalCode=amereconrevi
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angående operationella och strategiska åtgärder. PE– bolagen involverar ofta företagets största 

aktieägare i styrelsen. Dessa har ofta kontakt med VD och andra medlemmar ur ledningen var 

och varannan vecka under flera år för att diskutera strategiska och operationella åtgärder. 

Detta görs för att aktieägarna aktivt ska tillåtas delta i ledningsprocessen. De kontrollerande 

aktieägarna uppmuntras till att ifrågasätta och påverka ledningens beslut, utveckla 

huvudkompensationer och vara direkt delaktiga i att anställa och avskeda ledare. 
29

    

 

3.1.3 Arbetet med Ledningen och Incitament som verktyg 

Ledningen kan dra stor nytta av den kunskap och erfarenhet som finns hos de anställda i PE- 

bolagen. Men i vissa fall kan PE- bolagen besluta att ändra på hela ledningsgruppen. Detta 

byte av ledningsgruppen skall dock göras i ett tidigt skede av investeringen.
30

  

Styrelsen har många verktyg till sitt förfogande för att anpassa ledningens intresse med 

ägarnas däri olika former av incitament. De absolut vanligaste typerna är prestations 

relaterade bonusar och aktieoptioner. Det centrala i dessa åtgärder bör vara att ersätta 

kontantutbetalning med något som är direkt beroende av den egna kontributionen. På detta 

sätt knyts ledningens intresse närmare till ägarnas. 
31

 

Utöver eget bidrag kräver ofta PE– bolagen att styrelsemedlemmarna gör stora investeringar i 

företaget. Logiken bakom detta är att chefer inte bara ska belönas för bättre prestation men 

måste också dela förluster till följd av dåliga resultat genom sina egna investerade pengar till 

företaget. Ledningen kan då lika lätt vinna som förlora på detta beroende på företagets 

prestation. Till stor del motiveras cheferna på att driva verksamheten på ett sätt som gör att de 

maximerar aktieägarvärdet utan att minska på sin egen förmögenhet.
32

 

 

3.2 Värderingsmodeller  

Själva värderingen av det potentiella investeringsobjektet utgör en av de viktigaste delarna i 

en buyout transaktion. Det värde man får fram beror till stor del på hur och vem som värderar 

                                                            
29 Jensen, M., Kaplan, S., Ferenbach, C., Feldberg, M., Moon, J., Davis, C. (2006), "Morgan Stanley roundtable on private equity and its 

import for public companies", Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 18 No.3, pp.8-37.  
30 Ibid 
31 Weston, J,  Mitchell, L & Mulherin (2004)  
32 Jensen, M., Kaplan, S., Ferenbach, C., Feldberg, M., Moon, J., Davis, C. (2006), "Morgan Stanley roundtable on private equity and its 

import for public companies", Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 18 No.3, pp.8-37. 
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företaget och vad denne har för förväntningar om framtiden. Nedan presenteras några frekvent 

förekommande värderingsmodeller. 

 

3.2.1 Diskonterat kassaflöde/ Discounted Cash Flow (DCF)  

Att använda sig utav en analys av diskonterade kassaflöden är förmodligen det vanligaste 

sättet att värdera en investering. Metoden är relativt enkel och är allmänt accepterad både 

inom akademisk forskning och i praktiken. I stora drag bygger metoden på att man 

diskonterar företagets framtida kassaflöden med hjälp av företagets vägda kapitalkostnad 

(WACC). På så vis får man fram ett ungefärligt värde på det undersökta företaget.  

Fördelarna med att använda sig av DCF metoden är att den visar samma resultat oavsett 

vilken riskbenägenhet investeraren har, den erbjuder en tydlig konsekvent beslutsgrund som 

kan användas för de allra flesta investeringsprojekt. Dessutom visar DCF metoden också 

mindre sensibilitet gentemot påverkningsbara poster från redovisningen. 
33

 

I DCF metoden är det en nödvändighet att prognostisera den framtida tillväxten, i och med att 

företagets värde i mångt och mycket bestäms utifrån förväntat framtida kassaflöde är det av 

stor vikt att detta sker på ett bra sätt. Den framtida tillväxten kan skattas på flera olika sätt 

nedan följer tre olika exempel:  

 Historisk analys – genom att studera historisk ekonomisk lönsamhet, investerat 

kapital och kassaflödesutveckling kan man få en bra indikation på hur den framtida 

tillväxten kan se ut. En nackdel med metoden uppstår i de fall där mängden 

användbar historisk data är begränsad. 

 Expert analys – skickliga företagsanalytiker kan använda sig av aktuell data för att 

beräkna tillväxten. Genom att använda sig av olika informationsskällor som 

exempelvis företagsspecifik information, information om konkurrenter, nyckeltal och 

noggrann makroekonomisk information kan de beräkna ut potentiella framtida 

tillväxtscenarion.  

 Analys av företagets tillgångar – Ett sätt att uppskatta framtida tillväxt är att använda 

sig utav vinsten som återinvesteras i verksamheten och avkastningen på eget kapital.
34

  

 

                                                            
33Russell (2001) 
34  Damodaran (1994) 
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3.2.2 Relativvärdering/Jämförande värdering 

Vid en relativ värdering baseras beräkningen på att tillgångar med liknande eller jämförbara 

struktur har samma marknadsvärde. Utgångspunkten i metoden är att värdet på företaget 

erhålls genom en jämförelse med ett eller flera företag på börsen eller med genomförda 

företagsförvärv. För att genomföra en relativvärdering behövs följande information;  

 Jämförelseobjekt i form av ett snarlikt företag eller en grupp liknande företag. 

 Nyckeltal och multiplar i de olika företagen för att kunna genomföra jämförelsen. 

 Om företag av någon anledning inte är perfekt jämförbara behövs sådan information 

om företagen att det går att justera för skillnaderna.  

Den största utmaningen vid en jämförande värdering är att hitta rätt multiplar eller nyckeltal 

för att göra jämförelsen.
 35

 Inom PE- branschen är de vanligaste multiplarna rörelseresultat 

före räntor, skatt, avskrivningar och amorteringar (EBITDA) och rörelseresultat före räntor 

och skatt (EBIT).  Speciellt EBITDA lämpar sig bra då lån inte påverkas och det blir enklare 

att jämföra kapitalstrukturer. Dessa multiplar (EBIT och EBITDA) är dessutom sällan 

negativa och kan användas på nästintill alla företag.  

 

3.3  Avkastningsmått, Internal Rate of Return (IRR) 

Internräntan (IRR) är det vanligaste avkastningsmåttet inom private equity. Metoden 

inkluderar tidsvärdet på investeringar och möjliggör avkastningsmätningar på enskilda såväl 

som portföljer. Avkastningen uttrycks i en procentsats och om denna inte når 

avkastningskravet som satts av PE- bolaget så kommer det förmodligen leda till ett beslut om 

att avstå investering. Ofta ligger avkastningskravet för normala PE- bolagen inom området 

20-30 % per år. I allmänhet är denna avkastning inte befogad, utan den återspeglar mer den 

krävda avkastningen från investerare i PE- fonden och säger då även en del om 

riskbenägenheten hos PE- bolaget.
36

 Internräntan räknas ut genom att ta värdet på företagets 

tillgångar vid själva uppköpstillfället och jämföra det med hur mycket aktieägarna får under 

perioden och sedan mot hur mycket de får när företaget säljs(exit). Formeln för att räkna IRR:  

𝐼𝑅𝑅 =
[ 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦  𝑒𝑥𝑖𝑡 ]

[𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦  𝑒𝑛𝑡𝑟𝑦 ]

1÷𝑛
−1 

                                                            
35 Nilson, Isaksson & Martikanen, (2002) 
36 Kaplan (1996)  
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Denna formel gäller under antagandet att inga utdelningar kommer att delas ut, vilket för 

övrigt är ett normalt agerande från portföljbolaget under innehavsperioden.
37

 

 

3.4 Tidigare forskning 

3.4.1 Harbir Singh 1990, Management Buyouts: Distinguishing characteristics and 

operating changes prior to public offering, Wharton School of Business, University 

of Pennsylvania 

Singh genomförde två studier gällande management buyouts. Varav han i den första studien 

behandlar vilka gemensamma egenskaper som 65 uppköpta företag mellan åren 1980-1987 

uppvisar gentemot en jämförelsegrupp bestående 130 industriföretag.  Studien visade att 

portföljbolagen tenderar att ha starkare kassaflöden, mindre andel fodringar av totala 

omsättningen och betydligt högre antal köpspekulationer före själva buyouten. I den andra 

delen av studien kommer de fram till att tre år efter att portföljbolagen noterats vuxit snabbare 

gällande omsättning än motsvarande i branschen, samtidigt som de behållit ett bättre resultat 

än branschen vad gäller hantering av kundfodringar, inventarier och rörelseresultat. Dessa 

resultat tillsammans visar på ökade vinster för portföljbolagen. Dessutom syns en ökning av 

ägarrepresentation inom styrelsen, som indikerar på att PE- företaget arbetar som en aktiv 

ägare med styrelsearbete. 

 

3.4.2 Alexander Ljungqvist, Matthew Richardson 2003, The cash flow, return and 

risk characteristics of private equity, Stern School of Business, New York University 

Ljungvist och Richardson har med hjälp av en unik datauppsättning som består utav private 

equity fonder från de två senaste decennierna analyserat viktiga egenskaper som kassaflöden, 

avkastning och riskkaraktär. Bland annat så kan de bevisa genom fördelningen på 

kapitalavkastningen att faktorer som timing och svaga kassaflöden kan vara centrala för 

avkastningen. Det tar exempelvis i snitt över tre respektive sex år att investera 56,9 % 

respektive 90,5 % av det åliggande kapitalet och över åtta respektive 10 år för att internräntan 

ska bli positiv och överstiga offentliga aktiemarknaden. Dessa resultat är inte slumpmässiga 

utan beror enligt Ljungqvist och Richardsson på de underliggande förhållandena som finns på 

marknaden (dvs. tillgängliga investeringsmöjligheter) och konkurrensen mellan företagen . I 

                                                            
37 Brealey, Myers & Allen(2006) 
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motsats till de empiriska påståenden bevisar de att private equity genererar en avkastning som 

överstiger den offentliga aktiemarknaden i storleksordningen fem till åtta procent per år.  

 

3.4.3 Steven Kaplan and Antoinette Schoar 2003, Private Equity Performance: 

Returns, Persistence and Capital. NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH 

Kaplan och Schoar undersöker i den här artikeln PE- bolagens utveckling med hjälp av data 

från enskilda fonders avkastning som sedan tidigare samlats in utav Venture Economics. 

Under tiden för studien fick man bl.a. fram en genomsnittlig fondavkastning utan avgifter. 

Trots en hög grad av skiljaktigheter mellan fonderna blev slutresultatet likt S/& P 500 indexet. 

Dock så var det ett par andra iakttagelser som var intressanta, studien visade att enskilda 

private equity bolag har en kvarstående långsiktig avkastning på sina fonder. 

Riskkapitalfonder som gått bra historiskt har hög sannolikt att återupprepa framgången, något 

som inte gäller för traditionella fondförvaltare av noterande aktier. Dock visade sig sambandet 

vara konkavt då det bara gällde om riskkapitalisten som lyckats i exempelvis liten skala 

fortsätter i samma skala och inte börjar bygga upp större kapital i nästa fond. 

 

 

3.4.4 Christof Beuselinck, Marc Deloof, Sophie Manigart 2005, Private Equity 

Investments and Disclosure Policy. Ghent University, Department of Accounting 

and Corporate Finance 

Syftet med denna studie var att undersöka hur företags offentlighetspolicy påverkas av den 

föränderliga företagsmiljön och av en ökad bolagsstyrning (corporate governance) vilket ofta 

associeras med private equity investeringar. Med hjälp av data från onoterade portföljbolag 

kan de påvisa en signifikant ökning av finansiell öppenhet året före investeringar som 

stämmer överrens med teorin om att ägarna försöker minska andelen asymmetrisk information 

genom att öka ledningens nivå av öppenhet. Vid en buyout har ledningen en stor del av sitt 

nettovärde direkt relaterat till resultatet, PE- bolagens styrning och professionalisering har en 

noterad positiv effekt på portföljbolagens finansiella öppenhet. Slutligen bevisar de även att 

differentiering när det gäller val av investerare (statlig eller privat) inte har någon generell 

effekt på öppenhet, vare sig i före eller efter investeringen. 
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3.5 Slutsatser av tidigare forskning 

Tidigare forskning har visat att private equity fonder historiskt sett har genererat en 

avkastning som överträffat den offentliga aktiemarknaden. Men även att det finns ett antal 

centrala faktorer bakom denna avkastning som exempelvis timing på investeringar och PE- 

företagens arbete med kassaflöden. Portföljbolagen växer snabbare än motsvarande företag i 

branschen, de utvecklar starkare kassaflöden, med en ökad omsättning och generellt bättre 

resultat enligt tidigare forskning. Dessa rapporter indikerar på att private equity bidrar med 

kompetens när det gäller styrningen av dessa bolag och öppnar upp nya möjligheter för dessa 

att utvecklas. PE- företagen arbetar även hårt med att minimera principal agent problemen 

som kan uppstå med asymmetrisk information mellan ledningen och aktieägare, vilket påvisas 

genom en rapport där en betydande ökning av finansiell öppenhet från de potentiella 

investeringsobjekten noterats. Det långsiktiga arbetet med bolagen är grundläggande då 

rapporter visat att bättre presterande fonder har lättare att erhålla kapital vilket kan spela en 

stor roll vid konjunkturnedgångar.   
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4. Praktisk referensram  

I det här kapitlet beskriver författarna olika former av riskkapital, investeringskriterier, 

investeringsbeslut och investeringsfaser. Dessutom skrivs det om vilka avyttringsmöjligheter 

private equity bolagen ställs inför. Vidare ges en kort beskrivning av de två studerade 

företagen The Riverside Company och EQT. 

4.1 Olika former av private equity 

Private equity kan enkelt delas upp i tre olika områden, affärsänglar, venture capital och 

buyout relaterade investeringar. 

 

Figur 3. Källa: SVCA 

Affärsänglar  

Affärsänglar är privatpersoner som investerar ägarkapital direkt i onoterade tillväxtföretag 

som de inte har någon familjeanknytning till. Ofta är det personer med erfarenhet och 

affärsmässig kunskap av företagande som genom att tillföra kapital, kompetens, engagemang 

och sitt nätverk hjälper företag att utvecklas. 

 

Venture capital 

Venture capital är investeringar i bolag som ännu inte är noterade på en publik lista eller börs. 

Där investeringarna mestadels finansieras av aktiekapital även om flera andra hybridformer 

förekommer. Förutom kapitalinsatsen kännetecknas venture capital investeringar av att 

investeraren tar ett aktivt engagemang som ägare i bolaget. Detta sker vanligtvis genom 

styrelserepresentation.  Målsättningen för venture capital företaget är att vara ägare under en 

begränsad tid och inom en period av vanligtvis mellan fyra till sju år, avyttra investeringen. 

Därav sker dessa investeringar oftast i små och medelstora företag som befinner sig i 
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uppstarts-, sådd- eller expansionsfasen. Dessa företag kännetecknas ofta av svaga eller 

negativa kassaflöden, men med hög tillväxtpotential där nya innovationer eller 

forskningsresultat ofta ligger till grund för investeringarna. 

 

Buyouts 

Buyouts är investeringar som sker i etablerade företag och verksamheter, som kännetecknas 

av starka kassaflöden och en tydlig utvecklingspotential. Buyout företagen agerar som 

katalysatorer för bolag som behöver ta sig i en ny fas i sin utveckling. De skapar värde i form 

av tillväxt genom att arbeta med instrument som finansiell omstrukturering, industriella 

strukturaffärer, hård ägarstyrning och stora incitament till ledning. I regel brukar 25 % av 

arbetet från buyout företagen fokuseras på finansiell effektivisering och 75 % på operationella 

åtgärder i bolagen. Målsättningen för buyout företagen är för det mesta att inom ett 

tidsperspektiv på ca.3-7 år, öka omsättningarna och fördubbla vinsten i de investeringsobjekt 

man har. Då investeringarna i buyout - sektorn gäller större och mer etablerade verksamheter 

är det också naturligt att detta område drar till sig mest pengar. Under 2007 investerade 

svenska riskkapitalbolag 42,5 miljarder SEK i buyouts jämfört med 5,6 miljarder SEK inom 

venture capital. 
38

 

 

4.2 Olika typer av buyout 

Buyouts kan vara konstruerade på ett antal olika sätt beroende på hur bolagsledningen agerar 

och är involverad.  I den här uppsatsen kommer vi mycket kort beskriva tre av de mest 

vanliga formerna för buyout, det är dock viktigt att pointera att flera hybridformer 

förekommer.  

 

Management Buy Out (MBO)  

MBO är de utköp som sker på initiativ av ledningsgruppen som i samverkan med en extern 

investerare gör uppköpet. Ledningsgruppen erhåller en stor del av aktierna i företaget och tar 

kontroll över företaget medan utlånaren är passiv. MBO utförs för det mesta i små eller 

medelstora företag då det är svårt för ledningen att få ihop kapital för att finansiera uppköp av 

större bolag.   

                                                            
38 www.svca.se (2009-03-13) 

http://www.svca.se/
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Management Buy In (MBI) 

 Vid en MBI är det investeraren som tar över företaget och ersätter ledningsgruppen med ett 

nytt. I en MBI kommer de nya ägarna ha mycket mindre intern kunskap än vid en MBO vilket 

medför en ökad risk.   

 

Leveraged Buy Out (LBO) 

Den här formen av utköp är generellt sätt större än både MBO och MBI. Dessa utförs av 

private equity bolag som tar över kontrollen över det uppköpta företaget.  Den sittande 

ledningen får för det mesta en liten del av ägandet för att vara fortsatt lojala mot bolaget och 

bidra till dess utveckling. Private equity bolaget kan välja att antingen vara passiva och låta 

bolaget skötas självständigt av ledningen fram till avyttringen, det här tillvägagångssättet 

kallas för hands off. Medan hands on innebär att private equity bolaget aktivt styr företaget 

med sina egna specialister och konsulter.
39

 

 

4.3 Investeringskriterier 

En investerare får oftast mängder av affärsförslag att ta ställning till. Det som är ytterst viktigt 

är självklart verksamhetens potential, men det händer väldigt sällan att verksamheten ensam 

avgör om investeraren väljer att satsa på en viss verksamhet. I allmänhet har de flesta private 

equity bolag som policy att satsa mer på människor och på en optimerad verksamhet som har 

medioker potential än att satsa på en medioker förmåga med förstklassigt koncept.
40

 Vid 

utköp har private equity bolag i allmänhet följande kriterier som är av särskild betydelse: 

 Målbolaget har bra förutsättningar att växa som självständigt bolag  

 Ytterligare kapital kommer att skapa förutsättningar till en kraftig expansion av 

målbolaget  

 Stora möjligheter att förbättra den finansiella kontrollen om målbolaget är ett 

självständigt bolag  

 Incitament till ledningen i målbolaget skulle kunna leda till mycket bra resultat  

 Stora möjligheter att skära i så kallade overhead-kostnader om målbolaget är ett 

självständigt bolag  

                                                            
39 Arundale, K. (2004). A guide to Private Equity [PDF] (2009-04-05). 

http://admin.bvca.co.uk/library/documents/Guide_to_private_equity.pdf. s.47 
40 Nyman (2002) 

http://admin.bvca.co.uk/library/documents/Guide_to_private_equity.pdf
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 Arbetssättet kan effektiviseras om målbolaget är ett självständigt bolag  

 Investerare kan tillföra värdefull kunskap  

 Som självständigt bolag har målbolaget betydligt bättre förutsättningar att fokusera på 

kunder och försäljning 
41 

Marknader med olika typer av buyout investeringar är av särskild betydelse för private equity 

bolag men det är dock svårt att precisera den perfekta BO kandidaten. Ett utköp kan initieras 

och finansieras på många olika sätt . Nedan kommer författarna presentera särskilda kriterier 

för potentiella buyout kandidater. Dessa kriterier gäller även för en bra leveraged buyout 

kandidat 
42

: 

 Stadig och förutsägbart kassaflöde 

 Ren balansräkningen med så lite skulder som möjligt 

 Starka och försvarbar marknadsposition 

 Begränsat krav på rörelsekapital  

 Minimalt framtida kapitalbehov 

 Massivt tillgångssammansättningen för lånet säkerhetsställande 

 Säljbara tillgångar 

 Stark ledningsgrupp 

 Genomförbar exitstrategi 

 Synergi möjligheter 

 Potential för minskning av kostnader 

 

4.4 Due Diligence 

Due diligence är en typ av fördjupad undersökning som investeraren genomför i samband 

med ett planerat förvärv.  En väl genomförd due diligence hjälper investeraren genom 

samtliga steg i överlåtelseprocessen och minskar problematiken som senare kan uppstå med 

asymmetrisk information. Syftet med en due diligence är vanligtvis att ge investeraren 

tillräckligt med kunskap om målbolaget så att denne på ett säkert sätt skall kunna genomföra 

förvärvet. Det handlar om att värdera och hantera potentiella risker som kan uppstå vid ett 

förvärv. Man kontrollerar, analyserar och verifierar antaganden och uppgifter som gjorts 

samtidigt som man försöker identifiera och utesluta förekomsten av tidigare okända negativa 

                                                            
41 Nyman (2002) 
42 Olsen, & Gagliano. (2003)  
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förhållanden. En väl utförd due diligence kan medföra en rad fördelar inför ett förvärv. Den 

minskar risken för misslyckade förvärv genom att öka kunskapen om det potentiella 

förvärvsobjektet, den kan också påverka köparens förhandlingsstyrka om något som tidigare 

inte var känt upptas i processen.
43

   

 

4.5 Investeringsbeslut  

En investering har vanligtvis sin grund i en affärsidé av en entreprenör eller en 

företagsledning som söker finansiering.
44

 För att kunna erhålla finansiering vid utvecklingen 

av en verksamhet måste entreprenören gå igenom många steg. Till att börja med måste 

affärsiden konkretiseras vilket sker i allmänhet i en affärsplan. I samband med detta bör 

ledande befattningshavare samt eventuella medgrundare sammansättas och identifieras. Nästa 

steg blir att presentera affärsplanen för olika investerare. Dock bör entreprenören utvärdera 

affärsplanen utifrån ett investerarperspektiv för att kunna attrahera investeraren och för att 

planen ska bli gripbar, innan den presenteras. När affärsidén blir intressant för investeraren 

startas djupa diskussioner vilket vanligtvis leder till undertecknandet av ett investeringsavtal 

och därefter en investering. Senare vid utköp tillkommer det ytterligare stadier då 

förhandlingar med externa finansiärer och säljare äger rum. Förhandlingen med finansiärer 

sker ganska sent i processen men förhandling med säljare inträffar rätt så tidigt.
45

 Den 

investeringsprocess som har beskrivits ovan, tar typiskt sett tre till sex månader, men kan i 

vissa fall ta allt från några dagar till flera år innan affärsidén överlämnas till private equity 

bolaget.
46

 

 

4.6 Investeringsfaser 

Inom private equity branschen är det viktigt att skilja på investeringar beroende på inom 

vilken fas som investeringen sker. Det finns tre former av investeringsfaser; tidig utveckling, 

expansion och mogna faser. De flesta private equity företag är versamma och investerar 

vanligtvis i tidiga utvecklingsfaser. Förutom de huvudsakliga investeringsfaserna finns det 

ytterligare undergrupper som nedan kommer att beskrivas mer ingående. 

                                                            
43 Nilson, Isaksson, Martikanen, Företagsvärdering med fundamental analys 2002 sid 365 
44 Nyman (2002) 
45 Ibid 
46 Ibid 
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4.6.1 Tidig utveckling 

Såddfinansiering  

Ett företag föds alltid med en affärsidé, innan de lanserar en produkt eller en tjänst sker det 

någon form av tidig utveckling eller utvärdering av idén. Finansiering som erhålls för tidiga 

utvecklings- och utvärderingsåtgärder brukar vanligtvis kallas för såddfinansiering och 

inkluderar även finansiering för framtagande av prototyp samt andra liknande åtgärder. Denna 

form av finansiering anses vara den mest riskfyllda formen av private equity investeringar.
47

 

 

Uppstartsfinansiering 

En investering i denna fas utmärkas av att det är en investering i ett bolag som precis har 

startat eller som har varit i gång under en kort period och har sedan 1900-talet varit den 

vanligaste formen av private equity investeringar. Ibland är redan produkten eller tjänsten 

framtagen och det som saknas är att den inte har lanserats kommersiellt. Syftet med 

uppstartsfinansiering är att kunna bidra med kapital till produktlanseringar, 

marknadslanseringar och liknande. 

 

 Andra investeringar i tidiga utvecklingsfaser 

Efter att ett företag har utvecklat eller börjat lanseringen av en produkt, behöver bolaget oftast 

ytterligare kapital. Anledningen till detta är oftast att denna typ av bolag fortfarande går med 

förlust och klarar därför inte av att finansiera sin fortsatta expansion av egna medel eller lån.
48

 

 

4.6.2 Expansion 

Expansion är det stadiet då ytterligare kapital krävs för att ett redan etablerat bolag skall 

kunna växa vidare eller för att verksamheten skall ha möjlighet att expandera och öka sin 

tillverkningskapacitet. Det finns två former av expansion; tidig expansion och sen expansion. 

 

Tidig expansion 

En investering i tidig expansionsfas är oftast en investering som sker i samband med ett 

bolags andra investeringsrunda. Ofta har bolaget redan etablerats och är på väg mot en ökad 

                                                            
47 Nyman (2002) 
48 Ibid 
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försäljning men går dessvärre fortfarande med förlust och behöver därför ytterligare 

finansieringsstöd. 

Sen expansion 

En investering i fasen sen expansion behöver inte längre kapital för att täcka förluster utan 

bolaget visar kraftig tillväxt, ökad försäljning och går mestadels med vinst. Anledningen till 

att företaget får behov av ytterligare kapital är för att kunna expandera verksamheten. 

Investering i denna fas har vanligtvis låg risk jämfört med en investering i en tidig fas.
49

  

 

4.6.3 Mogna faser 

I mogna faser sker de största investerade beloppen av private equity investeringar och utgörs i 

huvudsak av olika former av utköp. Bolagen har då passerat den första tillväxtperioden och 

har en stabil verksamhet. 
50

 För olika typer av utköp se kapitel 3.3. 

 

4.7 Exit 

När ett private equity- företag väljer att göra en investering förväntar de sig att på sikt uppnå 

en bra avkastning då det är en verksamhet förenad med en stor risk. Själva avyttringen av 

investeringen kallas för exit, det är direkt avgörande för en bra avkastning att detta sker vid 

rätt tillfälle. Möjligheterna till uppnå detta är beroende på hur företaget går, hur branschen ser 

ut och konjunkturen i stort gestaltar sig med det rådande börsläget.  För att undvika negativa 

effekter som t.ex. inlåsning och påtvingat behov av avyttring, är det viktigt att hålla olika 

avyttringsalternativ öppna och att redan i samband med investeringen planera för framtida 

exit. 
51

 I många fall kan avyttringsalternativen vara avgörande för PE- bolaget när de skall ta 

beslut om investering, begränsade möjligheter till exit, kontraktuella eller lagliga hinder kan 

ha en betydande inverkan.
52

 

I huvudsak föreligger två huvudalternativ för exit, marknadsnotering (eng. Initial Public 

Offering eller IPO) och industriell försäljning.
 53

 Nedan kommer författarna kort gå igenom 

dessa två huvudalternativ tillsammans med några andra avyttringsalternativ, som bl.a. inlösen, 

refinansiering och återköp av portföljbolagens grundare.  

                                                            
49 Nyman (2002) 
50 Ibid 
51 Ibid  
52 D.J. Cumming a,*, J.G. MacIntosh 2003, A cross-country comparison of full and partial venture capital exits. Journal of Banking & 

Finance, Vol 27, No 3, pp 511-548 
53 Nyman (2002)  
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Industriell försäljning 

En försäljning av portföljbolaget till ett annat företag som är verksamt inom samma bransch 

eller inom liknande segment som portföljbolaget kallas för industriell försäljning. Fördelarna 

med en industriell försäljning är att köparna många gånger är beredda att lägga ut en stor 

premie för bolaget, samtidigt som det ofta är betydligt billigare än en notering. Syftet bakom 

förvärvet brukar främst vara att komma åt viss kunskap, kunna få tillträde till en viss marknad 

eller för att dra nytta av synergieffekter.
 54

 Industriell försäljning är idag det vanligaste sättet 

att avyttra ett bolag.
55

 En nackdel med den här sortens försäljning är att företagsledningen ofta 

kan motarbeta den, eftersom det kan innebära att de kan förlora sina anställningar.  

 

Notering (IPO) 

Initial Public Offering (IPO) innebär förenklat att aktier i bolaget först erbjuds offentligt 

varefter det sker en notering av bolagets aktier på börs, auktoriserad marknadsplats eller 

liknande. Exit sker antingen genom försäljning av ägda aktier i bolaget i sammanslutning till 

erbjudandet eller genom försäljning av aktierna vid en senare tidpunkt på den aktuella 

marknadsplatsen. En notering är ofta populär hos portföljbolagets ledning då det medför 

mycket goda möjligheter att stanna kvar på tidigare positioner. Vid notering kan investerare 

ligga kvar med aktier i portföljbolaget och få möjlighet till ytterligare avkastning. 
56

 De 

senaste åren har färre börsintroduktioner genomförts. Detta beror delvis på att det allmänna 

börsklimatet varit svagt vilket kan i många fall omöjliggöra notering vid den planerade 

tidpunkten, och delvis på att kraven på börsnoterade företag ökat. 

 

Inlösen 

Inlösen innebär att investeraren kräver preferensaktier med möjlighet att kräva återbetalning 

genom inlösen av aktierna genom nedsättning av aktiekapitalet. Sådan inlösen innebär 

avyttring av gjord investering för investeraren. Denna typ av exit är inte önskvärd och 

används som verktyg för att rädda vad som återstår i verksamheter som utvecklats dåligt och 

som skall avvecklas.
57

 

 

                                                            
54 Nyman (2002) 
55 www.svca.se 
56 Nyman (2002) 
57 Ibid 
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Återköp, (Buy Back) 

Ett återköp innebär att grundaren eller företagsledningen köper loss aktierna från investeraren, 

ofta till ett förutbestämt pris.  Återköp är relativt sällsynt förekommande.  

 

Refinansiering (eng. Secondary Sale) 

Refinansiering innerbär en försäljning av innehavet i portföljbolaget till en annan investerare 

eller PE-bolag. En refinansiering innebär oftast att köparen förvärvar mindre än 100 % av 

portföljbolaget, vilket leder till begränsade möjligheterna att kontrollera portföljbolaget efter 

transaktionen. Av den orsaken har investeringen ett lägre värde för den nya investeraren än 

vad fallet är vid en industriell försäljning. Dessutom kan ett agent problem uppstå mellan 

entreprenören och den nya ägaren, det finns inga garantier för att förhållandet dem 

sinsemellan kommer att fungera.
58

 

 

4.8 Om företagen 

4.8.1 The Riverside Company  

Riverside är ett Private Equity bolag som är specialiserade på att investera och arbeta med 

små och medelstora företag som är marknadsledande inom deras egen nisch. Företaget 

fokuserar på att höja värdet på sina portföljbolag genom att arbetar med förvaltning så att 

bolagen kan växa och skapa mer effektiv försäljning och marknadsföring.  Riverside 

grundades i Nordamerika 1988. Bolaget har kontor I Atlanta, Bryssel, Budapest, Chicago, 

Cleveland, Dallas, Eindhoven, Hong Kong, Los Angeles, Madrid, München, New York, Prag, 

San Fransisco, Seoul, Stockholm, Tokyo och Warszawa. Företagets geografiska spridning gör 

att det lättare för dem att hjälpa portföljbolag att komma in på nya marknader och få 

produktionskapaciteten att öka inom nya områden som kan gynna dem. Bolaget har 

genomfört totalt 213 förvärv i USA, Asien och Europa, varav 115 av dessa är portföljbolag 

och 98 är s.k. add-on förvärv där det skett en sammanslagning av två företag. I slutet av 

september 2008 bestod Riversides portfölj av 2.6 miljarder € i företagsvärde, de hade en årlig 

försäljning på 2.4 miljarder € och en EBITDA (resultat före räntor, skatt, avskrivningar och 

amorteringar) på 368 miljoner €. 

                                                            
58 D.J. Cumming a,*, J.G. MacIntosh (2003)  
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Riverside Europé startades 1990 i centrala Europa. På den tiden bistod de främst med 

rådgivning till deras kunder så att de kunde privatiseras och omstruktureras. 1997 fick 

Riverside deras första Europeiska Private Equity fond och under de senaste tio åren har de 

investerat i 35 företag i 12 olika länder samt åtta add-on förvärv. Idag har Riverside Europé 

totalt 48 anställda, varav 4 anställda i Sverige. 
59

  

 

4.8.2 EQT 

EQT är en ledande grupp av Private Equity fonder som bildades 1994 av Investor tillsammans 

med SEB och AEA .
60

 Bolaget fokuserar och arbetar med buyouts, finansieringstillväxt samt 

infrastrukturer och har verksamheter i norra och östra Europa, USA och Asien.
61

 

Ägarstrukturen för EQT Partners BV kontrolleras till största del av EQT Partners AB vilket 

motsvarar 69 % och de resterande 31 % ägs av Investor Holding AB. Historiskt sätt finns det 

mycket starka band mellan EQT Partners och Investor men trots detta drivs bolaget 

strategiskt, finansiellt och operationellt oberoende.
62

 

Tillvägagångssättet för ett Private Equity bolag som EQT Partners är att förvärva eller 

finansiera högkvalitativa marknadsledande, medelstora bolag i tillväxtbranscher med en 

potential för hög tillväxt.
63

 För att kunna uppnå detta har bolaget organiserat sin verksamhet i 

fyra olika affärsområden: 

EQT Equity 

Denna del av verksamheten bistår med rådgivning till alla EQT:s aktiefonder. Fonderna 

investeras i högkvalitativa, marknadsledande, medelstora företag i växande branscher inom 

Europa och China. 

 

EQT Expansion Capital 

Verksamheten är rådgivare till EQT:s expansionskapital fonder. Dessa fonder erbjuder olika 

former av finansieringslösningar i olika situationer. Det kan exempelvis vara vid LBO´s som 

leds av andra Private Equity-sponsorer, förvärv av strategiska investerare, expansionskapital 

eller omstrukturering av aktieägarna. 

 
                                                            
59 www.riversideeurope.com (2009-03-04) 
60 www.investorab.com (2009-03-04)                  
61 www.eqt.se (2009-03-04) 
62 Ibid (2009-03-04) 
63 Ibid  (2009-03-04) 

http://www.riversideeurope.com/
http://www.investorab.com/
http://www.eqt.se/
http://www.eqt.se/en/About-EQT/
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EQT Opportunity 

Den här delen av verksamheten tillämpar fonder som ger en industriell ökning hos bolag med 

en sund grundläggande verksamhet och tydlig värdetillväxt. Dessa bolag kräver specifika 

åtgärder av expertis för att lösa sina problem.  

 

EQT Infrastructure 

Verksamhetens infrastruktur fonder investeras främst i befintliga infrastrukturer i Europa men 

kommer även att investeras globalt. Potentiella investeringsobjekt är grundläggande 

infrastruktur, koncessionsgivande infrastruktur, social infrastruktur och relaterade 

infrastruktur tjänster.
64

 Idag har EQT Partners mer än 200 anställda i tio olika länder. Bolaget 

har kontor i Köpenhamn, Frankfurt, Helsingfors, Hong Kong, München, New York, Shanghai 

och Stockholm och har i dagsläget gett upphov till cirka 13 miljarder € i fondkapital sedan 

1994 och investerat cirka 7 miljarder € i mer än 70 bolag.
65

  

  

                                                            
64 www.eqt.se (2009-03-04) 
65 Ibid (2009-03-04)  

http://www.eqt.se/
http://www.eqt.se/en/Organisation/
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5. Empiri 

Författarna kommer i empiriavsnittet redogöra för intervjuerna från de olika 

riskkapitalföretagen samt gå igenom investeringsfallen. 

5.1 Investeringsfall 1 Welltec  

5.1.1 Historien bakom Welltec 

Welltec är i grunden ett danskt företag med sitt huvudkontor utanför Köpenhamn. Grundaren 

och VD för företaget är Jörgen Hallundbæk, han kom på idén bakom Well traktorn medan han 

doktorerade vid Tekniska Högskolan i Danmark 1994. Idén bestod av att tillverka en produkt 

som på ett effektivt sätt skulle minska de stora och dyra mängder utrustning som krävdes för 

att utföra insatser inom olja och gas brunnar. Generellt sett bedöms dessa brunnar vara 

abnorma när de når en lutning som överstiger 60°. Tidigare ansågs interventioner i dessa 

horisontellt avvikande brunnar vara en segdragen och kostsam process. Well traktorn som är 

en typ av robot, gjorde det möjligt för aktörer att nå den horisontella delen av olja och gas 

brunnar samt komma förbi tidigare avvikande områden med hjälp av elektriska trådlinor. På 

grund av de stora kostnaderna ett misslyckande kunde föra med sig skedde anpassningen till 

den här nya tekniken relativt långsamt i industrin. Men under 1996 utförde Well traktorn sitt 

första jobb, en operation som ägde rum i Nordsjön utanför den norska kusten.  

 

5.1.2 Kontakten med Riverside 

Welltec affären skapades genom M & A Internationals danska dotterbolag som initierade 

kontakten och möjligheten för en affär. Karsten Langer som på den tiden var delägare i M & 

A i Bryssel, hade ett välutvecklat affärsförhållande med Riversides München kontor och 

presenterade Riverside direkt till Hallundbaek, Welltec: s uppfinnare, grundare och VD. 

Eftersom Riverside var den enda potentiella tänkbara köparen förekom ingen formell auktion. 

Totalt sett tog affären nästan nio månader att genomföra, detta pga. Hallundbaek som visade 

sig vara utmanande att arbeta med och ställde sig först lite skeptiskt till Riversides 

partnerskap. 

När Riverside tog över majoriteten av Welltec i juni 2005 var Welltec nära konkurs. 

Verksamheten hade bedrivits kapitalintensivt och med alltför stort fokus på tillväxt, all vinst 

hade återinvesterats i bolaget vilket hade resulterat i svaga kassaflöden. Riverside försåg 

Hallundbaek med en mycket lönsam lösning som inkluderade kapital för tillväxt samt 
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betalning till långivare. Utöver Riversides egna kapitalengagemang, lyckades Riverside 

överkomma en stor utmaning och få en tysk bank i Danmark, HSH Norbank att finansiera 

skulden. Med tanke på Welltec: s tidigare rätt ansträngda förhållande med danska långivare 

var detta att ses som en stor bedrift. 

I december 2005 köptes även bolaget Heat Seekers genom Welltec direkt som en add-on köp. 

Welltec hade haft personliga relationer till Heat Seekers redan innan Riversides ägande. 

Noterbart är att grundaren av Heat Seekers sa upp sig direkt efter slutförandet av affären. 

 

5.1.3 Motiven bakom köpet av Welltec  

Welltec representerade Riversides första gas och oljeaffär i Europa. Motiven bakom förvärvet 

var många, bland de viktigare bakomliggande faktorerna kan nämnas en 

marknadsundersökning genomförd av en erkänd industri expert. Studien visade att bl.a. att det 

fanns en stark efterfrågan för produkten, vilket influerade Riverside starkt positivt till att 

genomföra affären. Welltecs kundkrets bestod av stora företag som BP, ExxonMobil och 

Statiol/ Norsk Hydro. Främsta konkurrenterna var Schlumberger, Maritme Well Service, 

Sondex, Expro och Western Well Tools. 

Själva roboten som produkt var ett lysande koncept utvecklat av Hallundbaek, den ersatte 

andra produkter som var beroende av en tändspole. Dessa produkter med tändspole var ofta 

dyra och långsamma samt krävde en oerhörd planerad användning på grund av 

transportsvårigheter. Welltec roboten kunde packas ner ett par lådor, och manövreras med två 

personer samtidigt som den visade överlägsen kvalitet.  

Som bransch visade sig oljeindustrin som också vara fördelaktig då oljebolagen alltid strävar 

efter att utvinna mer olja från redan befintliga brunnar. Historiskt sett har utvinningen 

genomförts genom att borra rakt ned i oljebrunnen, detta har resulterat i en avkastning på ca 

30 %. Då dagens brunnar är mer invecklade och innefattar även långa abnormt horisontella 

brunnar leder det till att reparation och underhållsarbete blir betydligt svårare. Detta passar 

Welltec roboten med sin smidighet som även bidrog till en ökning av total avkastning från 

brunnarna från tidigare 30 % till nästan 70 % idag.   
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5.1.4 Styrning 

När Riverside förvärvade Welltec var bolagets grundbas mycket stark, men företaget hade 

svagheter i form av likvida medel och en bristande finansiell styrning. Direkt efter att 

förvärvet avslutats tillsatte Riverside en expert på området som hjälpte till att städa upp 

finansiellt, denna person ersatte bl.a. företagets revisorer som var ett lokalt företag med 

Deloitte. På grund av en snabbare tillväxt i företaget än förväntat fanns även ett team på plats 

för att hjälpa till med ytterligare finansiering. 

Trots att det inte blev något officiellt möte med företagsledningen angående utvecklingen av 

den strategiska planen, innebar den treåriga informella planen främst tre huvudåtgärder. 

Nedan presenteras i kursivt vad målen i planen var och vad som i själva verket utfördes; 

1. Fixa till kapitalbegränsningarna inklusive arbete och diverse tillbehör. Riverside 

tillsatte nya två nya styrelsemedlemmar som hade stor erfarenhet från olja och 

gasindustrin.  

2. Öka produktsortimentet genom att bygga fler verktyg. I slutändan blev det ingen 

utvidgning av produktsortimentet under ägandeperioden. Istället satsades det 

kontinuerligt på produkt och verktygsförbättringar. 

3. Satsning på växande regioner. Ett mål under ägandetiden var en satsning på 

expanderande regioner och sänka kundkoncentrationen. Särskilt oroande var Welltecs 

verksamhet med Schlumberger, som stod för 43 % av intäkterna vid förvärvet. Då 

Schlumberger dessutom fungerat som en konkurrent var diversifiering direkt 

avgörande. Köpet av Heat Seekers försåg en geografisk diversifiering. De hade starka 

kundrelationer i Kanada vilket anses vara en strategisk viktig marknad. Vid tidpunkten 

för förvärvet använde Heat Seekers främst utrustning från Expro, en direkt konkurrent 

till Welltec och detta på en växande marknad. Förvärvet av Heat Seekers gjorde att 

Welltec direkt skaffade sig en ny kanal för intäkter samtidigt som de kunde effektivt 

förvärva marknadsandelar från en ledande konkurrent i processen. 

För att skapa ytterligare mervärde investerade Welltec tillsammans med Riverside i FoU för 

att få ett ökat tjänsteutbud, de öppnade upp nya baser för sina tjänster i Nordamerika, 

Sydamerika, Mellanöstern, Afrika och Asien. Vid avyttringstillfället fanns Welltec på 25 

platser på 6 kontinenter.  
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5.1.5 Värdeskapande 

Med hjälp av Riverside kunde Welltec generera en ihållig tillväxt. De tre viktigaste faktorerna 

för framgång var; 

I. Optimera produktionen 

II. Kompletterande investeringar i bolaget 

III. Få in nya människor med ny kompetens i bolagsstyrelsen 

Den nio månader långa förvärvsprocessen ledde osannolikt nog också till ett slags 

värdeskapande. Riverside låste priset för företaget tidigt i processen, i och med att bolaget 

växte kraftigt innan affären avslutades bidrog det till en mycket låg köp multipel. 

 

                                             Tabell 1. Värdeskapande faktorer 

EBITDA tillväxt  

Tillväxten här utgjordes till största delen av organisk tillväxt i form av 

expansion 86 % och 14 % bestod utav optimering av 

produktionsprocessen, synergier och stordriftsfördelar. 

 

Multipel expansion 

Värdeökning genom främst fyra faktorer; 

 Fördelaktig förvärvsmultipel. 

 Add-on förvärv som bidrog till en expansion både geografiskt och tjänstemässigt.  

 Ökat värde från marknaden/ industrin 

 Värde från kvalitativa förbättringar i företagets verksamhet ex. mer diversifierad 

kundsegment.  

 

Återbetalning av skulder 

Här skapades inget värde då skulderna hade ökat vid exit gentemot tillträdestillfället. 

 

5.1.6 Arbetet med styrelsen 

VD för företaget Hallundbaek var en erkänd industri expert och visade på ett stort 

engagemang vad gäller FoU men saknade kompetens både när det gällde affärsverksamheten 

och själva tillverkningsprocesserna. Hans strategi var helt enkelt att inte stå i vägen för de 

EBITDA tillväxt 

21 % 

 

Multipel expansion 

90 % 

Återbetalning av skulder  
- 10 % 

Övrigt  - 1 % 
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regionala cheferna. Vad gäller finansdirektören för företaget var denne undermålig. Riverside 

försökte under en 18 månaders period ersätta honom men VD motsatte sig det beslutet. De 

andra grupperna i ledningen inklusive de regionala cheferna i USA och Kanada visade sig 

vara mycket kompetenta och motiverade.  

Riverside rekryterade under ägandeperioden två f.d. ledande personer från BP till ledningen. 

De kunde genom sina erfarenheter förse viktig bransch och industrikunskap samt ge en mer 

strategisk ledning av företaget. Som exempel riktade de Welltec mot Nigeria, en av de största 

oljeproducenterna i världen. Hade VD Hallundbaek varit mer mottaglig för deras råd kunde 

deras insatser skett mycket mer effektivt. 

I slutändan ersatte aldrig Riverside någon i ledningen under själva ägandeperioden. Vid 

avyttringstillfället begärde det uppköpande PE- bolaget Summit Partners att finansdirektören 

skulle ersättas som en del av affärsvillkoren, ett beslut som togs utan någon opposition från 

Riverside. 

 

5.1.7 Exit 

I mars 2007 övervägde Riverside att börsintroducera Welltec och göra det publikt via 

börserna i Toronto, Stockholm, Oslo och London. Efter att valet föll på Londonbörsen tog 

Riverside hjälp av ett stort team bestående av bankirer, advokater och revisionsbyråer. Det 

dröjde inte länge innan det blev uppenbart att Welltec inte var redo att bli ett publikt bolag. 

Till att börja med fanns inte de finansiella kontrollerna ordentligt på sin plats. På den tiden 

kunde heller inte ledningen svara direkt på några grundläggande frågor angående mätningen 

av tillverkningskostnader. Dessutom kräver Londonbörsen tre års granskade uppgifter för att 

ett företag ska kunna bli publikt. Den lokala revisionsbyrå som Welltec tidigare använts sig av 

hade förlorat de flesta av uppgifterna från året innan Riversides förvärv vilket gjort att 

Deloitte inte kunnat slutföra tre års revision.  

Mindre än en månad efter beslut fattades mot att inte genomföra en IPO uppkom en auktion 

driven av Merrill Lynch. Trots flera bud var intresset relativt milt från de potentiella köparna 

då de hade kunskap om att VD Hallundbaek hade rätt till första avslag. Slutligen genomförde 

Riverside en refinansiering och sålde sin andel till PE bolaget Summit Partners där VD:n 

Hallundbaek utnyttjade sin rätt att matcha det högsta anbudet. Försäljningen slutfördes i juni 

2007. Summit Parners bud kom från deras $ 3.0b Summit Partners Private Equity Fund VII. 

Ytterligare finansiering kom från Welltecs dominerande långivare HSH Nordbank. Summit 
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Partners förvärvade ungefär en tredjedel av bolaget, ledningen nära 5 % och VD:n resterande 

delen. 

  Tabell 2. Tabell över budgivningen 

Budgivare Typ av bud 
Avsiktsförklaring 

(LOI) 
Slutgiltigt Bud 

Weatherford Strategiskt € 216.7 - 

Halliburton Strategiskt € 248.2 – 288.4 - 

Seadrill Strategiskt € 313.4 € 323.0 

VD, Jorgen Hallundbaek Strategiskt - € 323.0 

 

 

5.2 Investeringsfall 2 Thule 

5.2.1 Thules Historik 

Thule har sina rötter i småländska Hillerstorp, företaget grundades 1942 av familjen Thulin. 

Företaget kan beskrivas som ett typiskt svenskt entreprenörsföretag som initialt var inriktat på 

att förädla metallprodukter i bred bemärkelse. Tidigt på 1960 talet kom den stora vändningen, 

då gjordes verksamheten om och koncentrerades till bilrelaterade produkter. Ett par år senare 

1962 producerades första takräcket och kort därefter kom takboxarna. 1979 såldes Thule till 

det börsnoterade bolaget Eldon, som fortsatte expandera bolaget både organiskt och genom 

förvärv av släpvagnsverksamheten i Danmark och Sverige, samt köp av två takboxtillverkare i 

Tyskland och i USA på 90-talet.  

Idag utvecklar företaget bl.a. takboxar, tackräcken, cykelhållare, trailers och liknande som har 

med transporter via fordon att göra. Företaget är mest känt för varumärken som Thule, 

Brendrup, König och Thule Rental. 
66

 

 

5.2.2 Motiven bakom köpet 

I september 1999 köpte EQT via sin Scandinavia II fond OTC noterade Eldon koncernen 

genom ett ”public to private” utköp (en MBO som sker genom offerter från börs eller 

auktoriserad marknadsplats) för 1,2 miljarder kronor. Vid det tillfället var koncernen ett 

konglomerat med två huvudsakliga affärsområden, Thule och Eldon.  

                                                            
66www.thulegroup.com (2009-05-18) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4st
http://www.thulegroup.com/
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Thules lönsamhet var vid förvärvstillfället låg, detta på grund av höga 

produktutvecklingskostnader, en nedgång i Japan och tidigare stora integrationskostnader vid 

förvärv. Distributionen var dock välutvecklad och Thule hade ett attraktivt hyrkoncept för 

sina släpvagnar. Samtidigt hade företaget ett av världens ledande varumärken och en lika 

stark ställning på själva marknaden. Bland kunder hade företaget ett gott rykte för sin 

innovationsrikedom, höga kvalitet och säkerhet.  

EQT uppskattade att det fanns en underliggande tillväxtpotential hos Thule som skulle dra 

nytta av den dåtida trenden med bilar med fler antal sittplatser och det ständigt växande 

intresset för friluftsliv. Köpet låg rätt i tiden.  

 

5.2.3 Styrning 

Thule separerades från övriga affärsområden i Eldon och efter det avyttrades ytterligare några 

icke kärnrelaterade verksamheter. EQT: s strategi med Thule var att fokusera på organisk 

tillväxt genom att utöka produktportföljen och bredda distributionskanalerna. Lönsamheten i 

företaget skulle förbättras genom att bättre ta tillvara på produktivitetstillväxten. Stora delar 

av produktionen outsourcades till Polen som ett steg mot en ökad lönsamhet. Senare gjordes 

stora investeringar för att öka produktionskapaciteten i Polen, där ett dotterbolag tillverkade 

och monterade flera produkter som skenor och släpvagnar.  

Möjliga add-on förvärv ingick också i EQT: s strategi. Thule förvärvade König, en ledande 

italiensk tillverkare av snökedjor, produkter som passade väl in i Thules produktlinje. Thule 

köpte också 80 procent av den amerikanska husvagnstillverkaren C & C Distributors.  

 

5.2.4 Arbetet med styrelsen 

När EQT köpte Thule avgick VD:n omgående och blev en styrelseledamot. Följaktligen 

rekryterades en ny VD, annars bevarades ledningsgruppen mer eller mindre intakt. Nya 

styrelseledamöter utsågs från EQT: s partner team genom deras stora nätverk av seniora 

industrialister. Nätverket utgör ett centralt element i EQT:s strategi för bolagsstyrning och 

används på flera olika nivåer. Dessa seniora industrialister är trots de goda relationerna till 

EQT oberoende och står inte under något kontrakt till EQT, vilket gör att de även är fria att ha 

andra engagemang vid sidan om. Personerna är ofta välkända inom sitt område och arbetar 

som dörröppnare för det förvärvade portföljbolaget. I Thules fall hade EQT tidigt utsett Leif 
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Östling VD för Scania som ordförande. Denne kunde genom sina erfarenheter förse företaget 

med värdefull kunskap från bilindustrin samt vad gäller omstrukturering av produktionen.  

I linje med EQT filosofi med engagemang genom personliga incitament, lanserades ett globalt 

incitamentprogram där de 40 högsta chefer var inbjudna att delta. Tidigare hade sådana 

möjligheter att motivera chefer på viktiga positioner inte funnits för Thule. 

Tabell 3. Värdeskapande faktorer 

5.2.5 Värdeskapande 

Försäljning vid tillträde: EUR 191 million                   

Försäljning vid exit: EUR 325 million                                  

 

EBITDA vid tillträde: EUR 19 million 

EBITDA vid exit: EUR 42 million 

 

 

5.2.6 Exit 

Under sin ägarperiod förberedde EQT Thule för en börsnotering, men mötte ett starkt intresse 

från andra köpare som hade förmågan att ta ansvar för Thule och vidareutveckla bolaget. EQT 

genomförde en refinansiering (secondary sale) då man tecknade ett avtal med det brittiska 

riskkapitalbolaget Candover om en försäljning av Thule i oktober 2004 för en köpeskilling på 

ca 4,2 miljarder kronor.  

 

  

 

 

Försäljningstillväxt 

52 % 

 

Marginalförbättring 

41 % 

Multipel expansion 
- 5 % 

Återbetalning av skulder  
13 % 
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5.3 Intervju Riverside 

Genom intervjun med en medarbetare på Riverside fick författarna veta mer om hur 

verksamheten bedrivs. För hela intervjun se bilaga1. 

Kontakten med potentiella investeringsobjekt sker på Riverside via två olika team, ett 

transaktionsteam och ett originationteam. Det hela börjar med att originationteamet är ute på 

marknaden och letar upp företag, antingen via egna kontakter eller med hjälp utav olika 

rådgivare i form utav investmentbanker och mäklare. Efter identifiering sker en första sållning 

då det skrivs bl.a. en kort sammanfattning om bolagen som senare diskuteras med 

transaktionsteamet under ett konferenssamtal. Där bestäms det ifall fallet skall tas vidare. Men 

innan något konkret arbete påbörjas gör Riverside en BO-värdering på bolaget, detta för att se 

hur mycket belåning bolaget kan hantera samt göra antaganden om hur mycket de kommer att 

köpa bolaget för och hur mycket de kan sälja det för i framtiden. Denna beräkning ligger till 

grund för IRR kraven. På Riverside brukar IRR ligga runt 25 % efter en 4 års period.  

Blir det så att de bestämmer sig för att ta det vidare, möter de först ledningsgruppen från det 

intressanta bolaget och gör därefter en detaljerad sammanfattning om själva företaget. Om det 

visar sig att alla på Riverside är intresserade läggs ett första bud, en form av avsiktsförklaring 

på bolaget och därefter väntar man på företagets respons. Svarar företaget med en positiv 

reaktion gör private equity bolaget en due diligence kontroll. I samband med detta knyter 

Riverside till sig rådgivare som de lägger ganska mycket resurser på. När denna kontroll är 

avslutad lägger Riverside ett slutgiltigt bud, blir budet godkänt gör man ett avslut där själva 

transaktionen av pengarna sker och bolaget flyttas över till Riverside. 

Nästa steg blir att föra en diskussion om hur de vill arbeta med det uppköpta bolagets styrelse, 

ofta byts hela styrelsen ut helt och hållet och ersätts med nya människor däribland två från 

Riverside, men det kan även hända att de behåller ett par från den förra styrelsen. Även 

ledningsgruppen kan komma att bytas ut, entreprenören behålls ofta då denne person ofta 

sitter på viktig kunskap. När detta är klart brukar Riverside tillsammans med ledningsgruppen 

och styrelsen sätta upp realistiska mål och det är ledningens och styrelsens uppgift att uppnå 

dessa mål. 

När alla stegen är genomförda har Riverside tagit över kontrollen i bolaget och äger över 

hälften av företagets aktier.  

Private equity bolaget Riverside står idag för cirka 50 % av den totala köpsumman i affärerna, 

detta i form utav equity och kapital från deras fonder, resten är finansiering från lån. Företaget 
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har tre separata fonder i tre regioner, USA, Asien och Europa. Finansieringen till fonderna 

varierar från fond till fond, men kommer främst från olika försäkringsbolag, pensionsfonder, 

privatpersoner och delägare från olika kontor. Investeringar som Riverside gör sker i 

branscher som inte är allt för cykliska, och följer en viss trend t.ex. ses detaljhandeln och 

bilindustrin inte som heta investeringsmarknader idagsläget.  

Företagen ska ha nått en viss mognadsfas som genererar ett positivt kassaflöde och bevisligen 

nått en viss storlek. Vidare ska företagen ha uppnått till vissa marginaler i form av gross 

margins eller EBT margins samt ha en ledande ställning inom sin specifika nisch. Det kan 

röra sig om företag värda (enterprise value) allt från 200 miljoner SEK till 2 miljarder SEK. 

Viktigast utav allt är att bolaget skall kunna växa snabbt samtidigt som lönsamheten ökar, 

antingen organiskt eller med hjälp av förvärv. Målet är att bolaget ska kunna vara attraktivt på 

marknaden om 3-5år och avyttras med hjälp av en bra exitstrategi. Själva exiten påverkas 

direkt av det rådande marknadsläget. Men i huvudsak sker det på tre olika sätt där det 

vanligaste sättet är att sälja bolaget till en konkurrent till bolaget. Det händer även att 

portföljbolag säljs till ett annat PE- bolag eller att de listar bolaget på börsen, dock är det 

nästintill omöjligt att göra det idag pga. att det är svårt att skapa tillräckligt mycket attraktion.  

På frågan om hur finanskrisen påverkat arbetssättet för bolaget svarar respondenten att det 

skett flera förändringar. Tidigare brukade investmentbankerna samla ihop flera 

investeringsobjekt och kontakta Riverside för att se ifall det fanns något intresse, idagsläget 

sker det mycket mer sällan. Numera är det vanligare att Riverside skickar sitt originationteam 

för att hitta intressanta bolag då de har ett större förtroende än investmentbankerna. 

Förhandlingsprocesserna med de potentiella investeringsföretagen är idag också svårare. 

Likaså när det gäller finansieringen till affärerna från bl.a. bankerna där det tidigare gick att få 

ett köp belånat upp till 75 % är det idag nere på 50 %. Flera andra faktorer har också 

påverkats av det svåra finansiella klimatet, idag är det svårare att nå avkastningskravet och 

sälja av företagen då det är svårt att få bra betalt för sina investeringar.  

 

5.4 Intervju EQT 

Författarna gjorde en intervju med en medarbetare på EQT för att få mer insikt om hur de 

bedriver sin verksamhet. För hela intervjun se bilaga. 

EQT kommer traditionellt sett i kontakt med olika investeringsobjekt via olika strukturerade 

processer. Bland annat använder sig bolaget av ett stort nätverk av seniora industrialister som 
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kommer med intressanta idéer. Dessutom brukar EQT föra en diskussion med olika 

sektorgrupper som jobbar mycket med healthcare, consumer goods och media. Investment 

banker och olika konsulter presenterar också idéer och förslag, men EQT prioriterar främst 

interna idéer. Tidigare har företaget visat intresse inom telecom media, kabelaffärer, 

healthcare, tjänsteföretag, service och industri. De företag som studeras är för det mesta 

börsnoterade bolag. Men EQT har ingen uttalad preferens vad gäller typ av företag dock gör 

de inte några fastighetsaffärer.   

Själva arbetet inleds med att EQT tar emot förslag och utvärderar dem lite enkelt, ifall 

förslaget visar sig vara intressant görs en mer noggrann research. Som en del utav 

investeringskriterier ser man främst på marknaden och sedan på bolaget. Marknaden måste 

vara lönsam och växande samtidigt som den befinner sig rätt i tiden. Bolaget ska alltid vara 

marknadsledande, ha en bra ledning och god lönsamhet med starka kassaflöden.  

Nästa steg är en BO – värdering där en finansiell utvärdering inför köpet görs. EQT tar sedan 

hjälp av externa rådgivare för due diligence kontrollen. Under denna kontroll utvecklas ett 

affärscase som sedan genomgår flera olika steg internt innan styrelsen fattar beslut om 

investering. Det som gör EQT speciella är deras nätverk av seniora industrialister, vilket 

består av nuvarande eller tidigare chefer från olika ledande stora internationella företag. 

Tillgången till dessa chefer är en nyckelfaktor i EQT:s framgångrika investeringsstrategi och 

utgör även ett viktigt element när det gäller Corporate Governance strategin i bolaget. Då 

dessa seniora industrialister är oberoende och inte står under något kontrakt till EQT, består 

deras incitament istället av möjligheten att få investera sina pengar samtidigt som de kan 

använda sin kunskap och vara med i styrningen av portföljbolaget.   

Efter att beslut tagits sker ett uppköp av bolaget, då har planeringen av 

styrelsesammansättningen redan fastställts, majoriteten består av seniora industrialister men 

EQT tillsätter minst en representant officiellt som adjungerar eller observerar. 

Styrelseordförande är aldrig någon från EQT, utan det är alltid en person från nätverket av 

seniora industrialister. Arbetet sker sedan intensivt och endast genom styrelsen där långsiktiga 

mål skapas som ska uppnås inom 3-7 år.  

Till skillnad från de tidigare amerikanska PE- bolagen som arbetade mer kortsiktigt och 

fokuserade endast på maximera kassaflödena, vill EQT profilera sig mer åt att skapa en mer 

bestående tillväxt och värde i sina portföljbolag. Syftet är att skapa ett värde som till största 

del skall bestå utav försäljningstillväxt, men även åtgärder som marginal förbättringar och 
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strategiska ompositioneringar av portföljbolaget. Endast en liten del ca 5 % av värdeökningen 

skall komma från återbetalningen av skulderna. 

Avkastningen på investeringarna skall ligga i intervallet 20-30 % och investeringarna som 

görs sker i bolag som befinner sig i den senare tillväxtfasen. Bolagets strategi för avyttring är 

beroende på hur portföljbolaget ser ut och kan ske via flera olika strukturerade processer.  Det 

alternativ som erbjuder EQT mest kapital är det som väljs, det kan röra sig om börsnotering, 

en avyttring till en industrialist eller försäljning till ett annat PE- bolag.  

Det senaste årets finansiella klimat har påverkat EQT: s arbetssätt, numera tar allt mycket 

längre tid dessutom är det svårare att genomföra stora köp då lånefinansiering från bankerna 

har sjunkit från 70 % till 50 % idag. Som en konsekvens av detta måste EQT nu arbeta 

hårdare med att hitta bra investeringsobjekt med mindre risk då bankerna i många fall inte vill 

investera. Aktiviteten från investmentbankerna har minskat och många aktieägare vill inte 

sälja av sina bolag då värderingen har sjunkit. Börsmarknaden är idag inte riktigt lämplig för 

börsnoteringar och det gör att EQT inte kan göra några sådana exit just nu. 
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6. Analys 

I detta kapitel kommer författarna att analysera empirin med hjälp av valda teorier för att 

försöka svara på studiens huvudsyfte. 

6.1 Före investering 

Målet för PE- bolag vid en buyout är att de skall vidareutveckla portföljbolaget med hjälp av 

diverse operationella och strategiska åtgärder så att det kan generera så god avkastning som 

möjligt på det investerade kapitalet. Avkastningskravet för Riverside och EQT ligger mellan 

20-30 %, mätt med IRR. Oftast räknar man med flera olika scenarion där man för ledningen 

presenterar ett mer optimistiskt utfall och till finansbankerna ett mer konservativt utfall. 

 

6.1.1 Investeringskriterier och egenskaper hos portföljbolaget 

Innan PE- bolaget går in och investerar krävs det att investeringsobjektet uppvisar potential 

samt vissa andra önskvärda egenskaper. Det önskvärda för de båda PE- bolagen i studien är 

att potentiella portföljbolag skall ha en stark marknadsposition samt att verka i en mogen 

bransch som inte är alltför cyklisk. Marknaden måste befinna sig rätt i tiden 

konjunktursmässigt samt ha utrymme för tillväxt. Analysen av investeringsfallen visar att 

både marknaden för olja, gasborrar samt bilprodukter hade utrymme för tillväxt samtidigt som 

de visade på god konsolidering och befann sig under en gynnsam konjunkturcykel.   

I buyout värderingen uppskattar PE- bolagen vilken belåning som ska tas upp för att 

finansiera affären, av den orsaken bör det potentiella bolaget nått en viss mognadsfas och 

uppvisa starka kassaflöden. Det senaste årets finansiella händelser har lett till att bankerna 

numera är mer restriktiva när det gäller lånefinansiering och PE- bolagen får skjuta till med 

större andel eget kapital idag. Då risken ökar i samband med en hög belåning måste bolaget 

uppvisa dessa egenskaper för att kunna betala tillbaka lån och räntekostnader samt försäkra 

olika lånegivare att man inte bryter mot några koordinater. Dock kan det i vissa fall ske 

undantag som i fallet med Welltec då företaget visade en stor potential men hade svaga 

kassaflöden. Det är i sådana fall direkt avgörande med kompetens och erfarenhet hos PE- 

bolaget. I sin due diligence kontroll tar de ofta hjälp av industri experter och erfarna konsulter 

som bistår med uppgifter om industrin och dess framtid. Riverside hade i Welltec fallet tagit 

del av en omfattande marknadsundersökning av en erkänd industriexpert. Likaså när det gäller 

EQT:s nätverk av seniora industrialister som alltid är med och bidrar med erfarenhet, 
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kompletterande uppgifter och kunskap. Idag betyder denna kunskap mer än tidigare då 

aktiviteten hos investmentbankerna sjunkit och numera är svårare att hitta rätt 

investeringsobjekt.  

Gagliano & Olsens (2003) tidigare forskning gällande investeringskriterier vid LBO 

behandlar vikten av en stark ledningsgrupp. Från genomförda intervjuer med de olika PE- 

bolagen fick vi reda på att detta är något positivt men absolut inget krav. Både Riverside och 

EQT har inga problem med att byta ut ledningsgruppen och ersätta den med en ny vid ett 

utköp.  Om ledningsgruppen i det potentiella bolaget visar sig vara kompetenta kan det vara 

en bidragande faktor till att genomföra en investering, medan PE– bolagen ser ett byte av en 

sämre ledning som en möjlighet till värdeskapande i bolaget. 

En bra LBO kandidat ska enligt Gagliano och Olsen kunna avyttras med en genomförbar 

exitstrategi. Både Riverside och EQT anger avyttringsmöjlighet som en viktig faktor vid 

investering, detta innebär att det skall vara enkelt att sälja bolaget till ett önskvärt pris senare i 

framtiden. 

 

6.2 Arbetet under ägandeperioden 

När investeringen är genomförd arbetar PE- bolagen med att öka värdet i portföljbolaget för 

att på så vis få god avkastning och genomföra en lönsam avyttring. Arbetet delas upp i olika 

steg vilka listas nedan: 

 Formell styrning/arbetet med styrelsen och ledningen 

 Arbete med incitament 

 Värdeskapande genom operationella och strategiska åtgärder 

 Avyttring 

 

6.2.1 Formell styrning/arbetet med styrelsen och ledningen 

När ett private equity bolag har genomfört ett köp brukar första steget vara att anställa en 

oberoende bolagsstyrelse. Detta kan vi tydligt se i både Riverside och EQT:s agerande i 

investeringsfallen. Vid investeringsfallet Welltec anställde Riverside förutom den ansvarige 

partnern två ledande industriexperter och EQT jobbade på liknande sätt då de förvärvde 

Thule. Då utsåg de en representant från EQT, flera seniora industrialister med stora kunskaper 

bland dem Leif Östling som ordförande för bolagsstyrelsen på Thule. Dessa personer som 

bolagen anställde var välkända inom industrin och kunde utnyttja sitt nätverk av kontakter för 
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det förvärvade portföljbolaget. Som en del i bolagets corporate governance strategi är 

ordförande rollen oberoende och private equity bolagen kräver att de ska investera egna 

pengar i bolaget. I samband med utvecklingen av den nya styrelsen är det även viktigt att 

skilja på VD:n och styrelseordförande. Private equity bolagen lägger ner stor tid på att värdera 

VD:n. I Riversides fall med Welltec beslöt de att behålla VD:n då han var den tidigare ägaren 

och satt på mycket kunskap om bolaget medan EQT valde att ersätta VD:n omgående. Detta 

stämmer väl in på tidigare forskning i ämnet där de förespråkar att ett byte av 

ledningsgruppen bör ske i ett tidigt skede av investeringen. 

 

6.2.2 Incitament som verktyg 

Som ett sätt att komma åt principal-agent problemet använder sig private equity bolagen av 

incitament av olika slag. Huvudsyftet är att både ledning och styrelse skall vara ekonomiskt 

angelägna av att företagets verksamhet bedrivs väl dvs. att tillväxten och aktieägarvärdet blir 

så hög som möjligt. Häri finns vissa skillnader gentemot de vanliga bonusprogrammen som 

börsbolagen använder sig av. I EQT:s hantering av Thule introducerade de ett nytt 

ersättningsprogram för bolagsstyrelsen, som en del av EQT:s corporate governance strategi är 

det obligatoriskt för ledning och styrelsemedlemmar i portföljbolaget att investera en relativt 

stor andel av sitt personliga kapital i bolaget. Därmed skiljer det sig från de vanliga 

börsbolagen då möjligheten finns att förlora stora summor om bolaget skulle gå dåligt. På 

detta sätt knyts också ledningens intresse närmare till ägarnas och de blir mindre angelägna av 

att ta överdrivna risker. 

 

6.2.3 Värdeskapande genom strategiska och operationella åtgärder 

PE- bolagen i studien sätter tillsammans med ledningen i det uppköpta portföljbolaget upp 

visioner och mål som sträcker 3-7 år fram i tiden. Detta kanske i motsats till den mer 

allmänna uppfattningen om PE- bolagens värdeskapande som föddes med 80-talets 

amerikanska bolag som arbetade kortsiktigt med att maximera kassaflöden.  För att PE- 

bolagen ska lyckas skapa värde i portföljbolagen måste de ta itu med de tunga bitarna och 

arbeta med strategiska omstruktureringar och operativa förändringar. Det är här PE- bolagens 

kompetens spelar en avgörande roll, att kunna hantera det stora jobbet men samtidigt också ta 

tillvara på de stora möjligheterna. Arbetet går generellt ut på att strukturera bolaget på bästa 
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sätt, öka försäljningen och få upp rörelsemarginalerna. Vidare arbetas det mycket med att 

vidga eller minska verksamheten genom tilläggsförvärv, expansion och avyttring. 

Vid en närmare analys av Welltec förvärvet ser vi att Riverside tog flertalet åtgärder för att 

skapa värde i sitt portföljbolag. De fyra viktigaste källorna till värdeskapande bestod utav en 

fördelaktig förvärvsmultipel, tilläggsförvärv som bidrog till en expansion både geografiskt 

och tjänstemässigt, en ökning av industri/marknadsmultiplar samt kvalitativa förbättringar i 

företagets verksamhet ex. mer diversifierad kundsegment, optimerad produktion.  

Riversides värdeskapande i Welltec bestod av en EBITDA tillväxt på 21 % samt 

multipelexpansion 90 %. Däremot hade företaget skuldsatt sig mer än vad fallet var i början 

vilket ledde till att värdet sjönk med 10 %. Övriga utgifter bidrog också till en 

värdeminskning på ca 1 % . 

EQT:s styrning av Thule resulterade också i ett ökat värde. De främsta åtgärderna som EQT 

tog var att separera Thule från övriga affärsområden i Eldon, utöka produktlinjen och 

distributionskanalerna genom två addon--förvärv. Vidare flyttades stora delar av produktionen 

till Polen. 

Det ökade värdet bestod till största del av en försäljningstillväxt (52 %) och 

marginalförbättringar (41 %) endast en liten del (13 %) kom från återbetalningen av skulder. 

De multipla expansionerna som bolaget åtog sig ledde till en minskning av värdet med 5 %.  

EBITDA var vid förvärvstillfället på 19 miljoner €, vid exit låg hade denna siffra stigit till 42 

miljoner €.  

 

6.2.4 Avyttring 

I studiens båda investeringsfall sker avyttring genom en refinansiering, dvs. att portföljbolaget 

säljs till ett annat PE- bolag.  Denna typ av exit var särskilt vanlig åren innan finanskrisen där 

det i media också uppmärksammades i samband med att antalet börsintroduktioner sjönk.  

Från intervjuerna med de olika PE- bolagen fick vi veta att det rådande marknadsläget är den 

viktigaste faktorn när man gör exit, samt att det vanligaste sättet att sälja bolaget är till en 

konkurrent till bolaget.  Vidare kunde de bekräfta att det rådande börsklimatet inte är 

fördelaktigt för en introduktion då risken är hög och det är svårt att skapa tillräckligt mycket 

attraktion. Dessutom har de andra avyttringsalternativen visat sig ha mindre byråkrati och 

regelverk. Vilket illustrerades väl i investeringsfallet med Welltec, där bolaget förbereddes för 

en IPO men snabbt fick ge till vika för kraven som ställdes.   
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7. Slutsatser och slutdiskussion 

I denna del presenterar författarna slutsatserna från empirin kortfattat i punktform samt en 

liten diskussion. Avslutningsvis skrivs det lite förslag på vidare forskning i framtiden. 

7.1 Slutsatser 

I detta kapitel presenteras de viktigaste slutsatserna som kan utläsas från studiens empiri. 

Slutsatserna presenteras nedan i punktform: 

 

 De kriterier som buyout inriktade PE- bolagen har gällande potentiella 

investeringsbolag är att de bevisligen ska ha nått en viss mognadsfas som genererar ett 

positivt kassaflöde, vara marknadsledande inom sitt område samt befinna sig på en 

attraktiv växande marknad som ligger rätt i tiden. Dessutom ska PE- bolagen med 

hjälp av en exitstrategi kunna avyttra portföljbolaget på ett lönsamt . Ett krav är att PE 

– bolagen tar över kontrollen genom att äga mer än hälften av det förvärvade 

företagets aktier. Den stora skillnaden mellan PE – bolagen är storleken på deras 

förvärv.  Annars visar de i stora drag på samma investeringskriterier. 

 Det långsiktiga värdet som skapas i portföljbolagen består utav flera faktorer, men 

framför allt arbetar PE– bolagen mycket intensivt med styrelsen hos det uppköpta 

bolaget. De bidrar till att det uppköpta bolaget får fler kontakter och ökad kompetens 

då PE- bolagen tar in erfarna och kunniga styrelsemedlemmar. Dessa i sin tur hjälper 

till och förbättra företagets lönsamhet genom ökade försäljningsintäkter, mer effektiv 

produktion och kompletterande förvärv. Endast en liten del av värdeökningen brukar 

bestå utav återbetalningen av skulderna som tas.  

 På grund av finanskrisen ses investeringar vara mer riskfyllda idag vilket även bidragit 

till att avkastningskravet ökat. Dock har PE- bolagen inte satt en fast siffra på hur stor 

denna ökning är, men vi kan konstatera att det är mycket svårare att nå upp till kraven 

som ställs idag jämfört med hur det var för ett antal år sedan. Börsklimatet som råder 

idag har gjort att många aktieägare inte vill sälja sina bolag då värderingen har gått 

ned under den finansiella krisen. Det är också svårare att avyttra portföljbolag då 

börsmarknaden inte riktigt är öppen för börsnoteringar och likaså när det gäller 

avyttring till andra aktörer då det är svårt att få ett önskvärt pris. 
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7.2 Slutdiskussion 

Författarnas val av informationsbehandling vid analys och slutsatser har framställts till största 

del utav empiri avsnittet där intervjuerna och investeringsfallen ingår. Detta gjordes för att få 

en mer stringent och konkret bild över hur PE- bolagen arbetar. Mycket av det som finns i 

empirin om hur de uppnår den bästa möjliga avkastningen bekräftas i teorin. Det som 

författarna har redogjort i studien angående branschens karaktärsdrag bör vara lättförståeligt 

för de flesta, och inte endast för de som är insatta i ämnet.  

Med hjälp av studier från olika investeringsfall har författarna i denna uppsats lyckats 

klargöra ett antal faktorer som bidrar till värdeskapande i PE- bolagens portföljbolag.  Som de 

bäst presterande PE- bolagen genomgående har visat är de operationella och strategiska 

åtgärderna de faktorer som till största grad påverkar den organiska tillväxten. Det är häri 

nyckeln till framgång ligger i dagens osäkra marknad. Att fokusera på att hjälpa 

portföljbolagen ur lågkonjunkturen genom operationella åtgärder är centralt. Något som ett av 

studiens två bolag EQT nu tvingats göra med ett av sina portföljbolag Sanitec som befinner 

sig i ekonomisk kris, där EQT nu är beredda ta ansvar och satsa ytterligare en miljard kronor i 

nytt aktiekapital.
67

  

Private Equity i Sverige befinner sig just nu i den perfekta stormen men industrin har etablerat 

sig och kommer inte försvinna, däremot har marknaden och spelreglerna ändrats. Förr 

brukade man säga att private equity inte handlade om investeringar utan om exits, detta trots 

att PE- bolagen helst föredrar att framhålla vidareutvecklingen och biståndet av 

portföljbolagen mycket mer. Under det senaste året har det inte varit optimalt att genomföra 

exit, PE- bolagen är idag mycket mer passiva jämfört med den gamla goda tiden då avyttring 

var en enkel match. Troligen är det gamla sättet att arbeta borta för gott, då dagens marknad är 

mycket mer sofistikerad och komplex. Förutom att kunna utveckla nya metoder för avyttring 

tror författarna att det stora arbetet kommer att läggas ner på filtrerar ut rätt 

investeringsobjekt. Ur dagens kristider kan det perfekta tillfället för investeringar utvecklas. 

PE- bolagens arbete med att hitta rätt investeringsobjekt är säkert mycket mer utmanade idag 

då både aktiviteten och tilltron till investmentbankerna sjunkit, författarna tror att den verkliga 

kompetensen hos PE- bolagen kommer att spela en direkt avgörande roll i framtiden. I dagens 
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tuffa finansieringsklimat kommer de bäst förberedda PE- bolag att kunna göra riktiga fynd, 

för kapital finns det gott om särskilt i de stora bolagen. 
68

 

Efter att ha genomgått denna uppsatsprocess anser författarna att det trots allt är viktigt att 

genomföra en studiekritisk granskning kring resultatet. Möjligtvis skulle resultatdelen i 

studien påverkats mer ifall fler intervjuer hade gjorts, särskilt när det gäller frågor angående 

investeringsfallen. Den informationen som finns i bolagen angående fallen är oftast hemlig 

och författarna har endast fått tag på en liten del av informationen angående fallen. Studiens 

resultat skulle också lättare kunna generaliseras ifall fler bolag intervjuats och fler fall 

undersökts. Således begränsas studiens generaliserbarhet av detta. 

 

7.3 Förslag på vidare forskning 

I Sverige är buyout- affärer relativt outforskat, det finns fortfarande många intressanta 

perspektiv till detta område. Det hade varit intressant att genomföra en större och mer 

omfattande undersökning av realiserade buyout-affärer i Sverige. I denna studie har 

författarna haft PE- bolagens perspektiv och därmed inte undersökt andra perspektiv såsom 

målbolagets och de andra långivarna. Ett förslag vore att se vad målbolaget har för krav och 

förväntningar på det investerande PE- bolaget, samt studera olika fall för att bättre se vilka 

operationella och strategiska åtgärder som tagits. Vidare vore det också intressant att studera 

hur stor påverkan tilläggsförvärv har på själva värdeskapandet i portföljbolagen.
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 
 

1. Hur kommer Ni i kontakt med potentiella investeringsobjekt? 

2. Finns det någon särskild bransch (tjänsteföretag, producerande företag, detaljhandel) som är 

intressant när det gäller buyout investeringar?  

3. Vilken tillväxtfas för företag försöker Ni investera i? 

4. Vilka investeringskriterier tittar Ni på vid investeringar? Vilka kriterier är viktigast? 

5. Finns det några skillnader gällande investeringskriterier för svenska respektive 

internationella företag? Vad föredrar Ni? 

6. Vad är Ert avkastningskrav vid buyout - investeringar? Har denna förändrats efter 

finanskrisen?  

7. Hur går investeringsprocessen till på ett övergripande plan, från identifiering av objekt till 

avyttring? 

8. I vilken grad arbetar Ert företag med långsiktiga mål? På vilket sätt skapar Ni mervärde i 

företag som Ni gör investeringar i? 

9. Hur stor del av förändringsarbetet tar Ni in extern hjälp i form av konsulter? 

10. Tillsätter Ni en ny styrelse? Vill Ni ha med någon i styrelsen? 

11. Hur stor del spelar VD:s kompetens när Ni undersöker ett potentiellt portföljbolag? 

12. Hur har det senaste årets finansiella händelser påverkat arbetssättet för Er? 

13. För hur stor del av kapitalet i en buyout står Ni för?  

14. Hur konstruerar Ni era fonder? 

15. Vilka faktorer är direkt påverkande vid val av exit strategi?  

 


