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Syfte Syftet med studien är att undersöka hur svenska portföljbolag utvecklas efter 

avyttring, samt att ur portföljbolagets perspektiv följa upp hur väl dessa 
bibehåller det värde som skapats och om det finns skillnad i prestationer 
portföljbolagen emellan i förhållande till exitmetod.	  

 
Teori  Corporate governance, principal-agentteorin, teorin om skattesköld.	  
 
Metod Studien genomförs med en kvantitativ metod och en deduktiv ansats. 

Portföljbolagen jämförs parvis med sig själva vid olika tidsperioder och testas 
med hypoteser för att undersöka om de skiljer sig i de nyckeltal som mäts.	  

 
Empiri Empirin består av 480 årsredovisningar från 60 portföljbolag. Ur dessa har tre 

olika nyckeltal tagits fram för analys. Alla siffror som använts i studien går att 
finna bland bilagorna.	  

 
Analys Testen ger att antal signifikanta resultat på förändring tidpunkterna emellan. 

Generellt presterar portföljbolag avyttrade mellan 2003-2005 bättre än de som 
avyttrats 2006-2011. Perioden 2006-2008 visade negativ signifikant 
utveckling på två av de tre nyckeltalen som uppmätts.	  

 
Slutsats  Empirin visar att portföljbolag utvecklas olika beroende på när de avyttrats, 

vilket är en given effekt av att det makroekonomiska klimatet ständigt 
förändras. Det gick inte att utläsa någon prestationsskillnad portföljbolagen 
emellan när exitmetod sattes som beroende variabel. 
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Abstract 
 
Title            Att säljas eller att inte säljas, det är frågan	  
 
Date            2016-01-19	  
 
Course           Finance	  
 
Author          Christoffer Kvarnberg & Henrik Hörwing	  
 
Mentor         Ogi Chun	  
 
Keywords     Private Equity, portfolio companies, comparing study, buyouts, added value	  
 
Purpose The purpose of this paper is to study how Swedish portfolio companies perform 

after being exited by the PE-company. Through the perspective of the portfolio 
company, we follow how well they maintain the created value and if there is a 
difference in performance depending of different exit strategies. 

 
Theory The study is based on theories regarding corporate governance, the principal-

agent theory and the tax-shield theory.	  
 
Method To perform this study we have used a quantitative and deductive research 

approach. We compare the portfolio companies pair-wise with themselves 
during another time period. We then test if there is a difference in performance 
comparing key figures. 

 
Results Data has been collected from 480 annual reports covering a total of 60 portfolio 

companies. The results consist of three different key figures from every year for 
each portfolio company. 

 
Analysis The tests show a few statistically significant changes in performance when 

making comparisons regarding the different points in time. Generally, portfolio 
companies exited 2003-2005 performs better than those exited 2006-2011. The 
portfolio companies exited during 2006-2008 showed significant decrease in 
two out of the three key figures after being exited. 

 
Conclusion The results show that portfolio companies perform differently depending on 

when they are exited, which is natural considering constant macro-economic 
changes. There was no significant difference in performance when using exit 
method as the dependent variable. 
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Begreppsförklaring 
 
Buyouts 

Företagsförvärv av större mognare företag, där uppköparen får kontroll över företaget och 

kan därmed effektivisera företaget genom att t.ex. byta ut ledningen eller höja 

belåningsgraden för att öka företagets värde.  

 

Leveraged Buyouts (LBO) 

Förvärv av annat företag med hjälp av en betydande mängd lånade pengar för att täcka 

kostnaderna. Syftet med LBO är att låta företag kunna göra stora förvärv utan att behöva 

lägga ut enormt mycket eget kapital.  

 

Venture Capital (VC) 

Riskkapital som investeras nystartade bolag eller bolag som fortfarande befinner sig i 

uppstartsfasen. VC har därför också en högre risk än investeringar i mognare bolag så som 

buyouts.  

 

SVCA 

Står för Swedish Private Equity & Venture Capital Association och är en intresseförening för 

aktörer inom Private Equity (Buyout & Venture Capital) och affärsängelnätverk.  

 

Portföljbolag 

Ett företag som ägs av ett Private Equity bolag.  

 

Exitmetod 

När ett portföljbolag avyttras sker en exit. Det finns många olika exitmetoder, några vanliga 

är börsintroduktion (IPO), försäljning till annat Private Equity bolag (Secondary Buyouts), 

eller försäljning till en strategisk köpare vars mål ofta är att skapa synergier med det 

uppköpta bolaget.  
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Private Equity 

En investeringsform som endast består av privat kapital och inte har någon koppling till 

börsverksamheten. Oftast institutionella investerare som med hjälp av Private Equity fonder 

reser kapital och gör förvärv på den privata marknaden eller Buyouts på den publika 

marknaden.  

 

Operationell verksamhet 

Är den del av verksamheten som tillhör företagets kärnverksamhet. 

	  
Räntabilitet på operativt kapital (ROIC) 

Resultatmåttet visar avkastning på investerat kapital och hur lönsamt ett företag allokerar sina 

resurser. 

 

EBITDA-marginal 

EBITDA-marginalen är ett mått på hur stor del rörelseresultatet före ränta, skatt och 

avskrivningar är i förhållande till den totala omsättningen och mäts i procent. 

 

Omsättningstillväxt 

Omsättningstillväxten mäts i procent och är kvoten av den nuvarande periodens omsättning 
dividerat med förra periodens omsättning. 
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1. Inledning 
Inledningskapitlet ger läsaren en ökad förståelse inom det valda ämnet genom en bred 

bakgrundsgenomgång samt problemdiskussion. Därefter beskrivs studiens 

problemformulering, syftet med studien och till sist dess avgränsningar.  

	  

1.1 Bakgrund 
 

Den här uppsatsen kommer behandla Private Equity-branschen, vilket är samlingsnamn för 

kapitaltillskott i privata bolag. Termen ”Private Equity” är ett brett begrepp och innefattar ett 

par olika kategorier av investeringar, men den gemensamma nämnaren är att riskkapitalet 

samlas in av privata investerare och investeras i privata bolag eller som majoritetsinnehav i 

publika företag som görs privata vid investeringstillfället. (Payne, 2011). Huvudsakligen 

skiljer man på Venture Capital (VC) och Leveraged Buy-outs (LBOs) när man talar om 

private equity-investeringar. Venture Capital är riskkapital i uppstartsfasen i ett bolag och har 

generellt högre risk än Leveraged Buy-outs som är riskkapital i större och mognare bolag. 

För att ge läsaren en tydligare uppfattning om vilka olika typer av riskkapitalinvesteringar 

som finns följer figur 1. 

 

 
 

Figur 1: Private Equity-investeringar, SVCA 2015 
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På bilden ovan går det att utläsa vilka olika typer av Private Equity-investeringar som finns. 

Venture Capital är ett samlingsnamn för de tre stadierna som är markerade som 

tillväxtkapital. Det går även att utläsa att buyout-investeringar är den största typen av 

investering i förhållande till investeringsstorlek. Detta beror på att PE-bolag i buyout-

investeringar köper en majoritetspost och aktivt går in med den kunskap och kompetens de 

besitter för att öka värdet på sina investeringar. Den här uppsatsen kommer inte behandla 

VC-investeringar utan fokuserar på Leveraged buyouts. Leveraged buyouts kommer 

användas synonymt med Private Equity hädanefter. 

 

Affärsidén bakom Private Equity är enkelt förklarat att investera i företag, förbättra den 

operativa verksamheten för att sen avyttra bolaget med vinst genom en så kallad exit. I 

praktiken fungerar det genom att PE-bolaget sätter upp en fond där investerare förbinder sig 

att betala en viss summa under fondens livslängd. Investerare är typiskt sätt stora institutioner 

som pensionsfonder och försäkringsbolag. I Sverige kommer den största delen av pengarna 

ifrån utländska institutioner, bland annat pensions- och universitetsfonder. Utan PE-fonder 

skulle dessa givetvis ha svårt att hitta onoterade bolag i Sverige och det innebär att Private 

Equitysektorn står för en stor del av kapitalimporten till Sverige (SVCA, 2015). En PE-fond 

har normalt sätt en livstid på 10 år och en förutbestämd storlek. När investerarna bundit sig 

till fonden och kapitalet är insamlat så stängs fonden, vilket innebär att inga nya investerare 

kan komma in. Inga pengar överförs initialt utan transaktionerna sker i samband med att 

fonden investerar i sina portföljbolag. När fonden valt ut ett investeringsobjekt så ombes 

investerarna att överföra sin förbundna procentandel till fonden så att köpet kan slutföras. 

Dessa portföljbolag styrs sedan genom ett aktivt ägande i genomsnitt mellan 5-7 år, där PE-

bolaget investerar både kunskap och kapital för att bygga långsiktigt hållbara bolag 

(SVCA,2015). Det finns ett par begrepp som bör utredas för att ge en tydligare bild av hur 

PE-fonder fungerar och för att illustrera för läsaren publiceras nedan figur 2. 
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Figur 2: Strukturen på en private Equity-fond, SVCA 2015. 

 

Bild 1b ovan visar hur en PE-fond ser ut rent strukturmässigt och introducerar ett par nya 

begrepp. I en PE-fond kallas PE-bolaget som höjer kapitalet för General Partner. Det är deras 

arbete att investera fondens tillgångar i portföljbolag och styra dessa med hjälp av externa 

rådgivningsbolag om det behovet finns. Investerare i en PE-fond kallas för Limited Partners 

och har egentligen inte särskilt mycket att säga till om när de förbundit sig till fonden. Deras 

roll är att tillföra kapital när det är dags för en ny investering och får tillbaka avkastning i takt 

med att portföljbolagen så småningom avyttras när PE-fondens livslängd närmar sig sitt slut. 

Enligt Lerner (2000) och Daniels (2004) finns det en buyout-cykel som följer fyra bestämda 

steg. Dessa är; fundraising, investment phase, value-adding phase och divestment phase.  

 

Fundraising innebär insamling av kapital till fonden, det vill säga att hitta investerare. För att 

vara framgångsrik med insamling av kapital är det enligt Yrkkö (2001) viktigt att kunna 

uppvisa goda resultat från tidigare investeringar. Den andra fasen i cykeln som kallas för 

investment-phase är valet av vilka portföljbolag PE-fonden ska investera i. Denna process 

kan vara ganska utdragen och varar vanligen under första halvan av fondens livslängd. Enligt 

Schwienbacher (2002) och Daniels (2004) har många PE-bolag redan vid 

investeringsprocessen formulerat vilka olika exitstrategier som kan göra investeringen 

lönsam. Tredje fasen innebär precis som namnet antyder det process där riskkapitalisten 
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försöker öka värdet på sin investering genom att bidra med de resurser och den kunskap som 

finns tillgänglig i fonden. Divestment phase är den sista delen i buy-out-cykeln och är helt 

enkelt processen där PE-fonden avyttrar sina investeringar för att kunna betala avkastning 

och vinster till investerarna. När alla fondens portföljbolag är avyttrade och alla intressenter 

har fått sin andel så avslutas fonden och processen kan börja om på nytt. 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Det finns en hel del intressanta områden att undersöka inom PE-branschen. När vi började 

fördjupa oss inom området så var vår första tanke att göra en Nordisk undersökning på hur 

investeringar i PE-verksamhet presterade i förhållande till andra tillgångsslag. Denna typ av 

undersökning har gjorts på andra geografiska områden och är givetvis av intresse för 

investerare. Det framgick dock ganska snabbt att PE-bolagen inte är villiga att dela med sig 

av den finansiella information som skulle vara nödvändig för att genomföra undersökningen. 

I Sverige är inte kravet på transparens för PE-branschen lika stort som i till exempel USA, 

där all den typen av information finns offentliggjord. I Sverige måste man vara investerare 

för att få ordentlig insikt i hur PE-bolagen presterar finansiellt. Ett annat problem med den 

undersökningen är att det är svårt att bilda en uppfattning om hur situationen ser ut just nu, 

eftersom pågående fonder inte avslutas på många år så hade man fått utgå ifrån gammal data. 

 

Efter att ha insett dessa begränsningar med vår initiala plan valde vi att byta fokus från PE-

bolagen till de faktiska portföljbolagen. Under förarbetet med uppsatsen kom vi i kontakt 

med en mängd forskning som fokuserade på PE-bolagens inverkan på sina portföljbolag och 

hur de skapade värde i sina investeringar. Majoriteten av studierna som behandlar 

värdeskapande inom portföljbolag gör en jämförelse mellan hur de PE-backade 

portföljbolagen presterar i förhållande till icke PE-backade bolag i samma bransch och 

storleksordning. Det finns tydliga indikationer på att PE-bolagen effektiviserar den operativa 

verksamheten och över lag driver sina portföljbolag mer effektivt än andra företag på 

marknaden. Bergström, Grubb och Jonsson (2007) hävdar att riktigt värdeskapande hos ett 

företag bara kan uppnås genom förbättringar i den operativa verksamheten. I enlighet med 

Miller och Modigliani (1958) påverkar förändringar i kapitalstrukturen endast skattefördelar 

och räknas enligt artikeln ovan inte som riktigt värdeskapande. Kaplan och Strömberg (2009) 

beskriver vidare problematik med den höga lånsättningsgraden vid leveraged buyouts. Vid 
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hög belåningsgrad pressas ledningen till att hålla hårt i pengarna för att klara av räntor och 

amorteringar vilket påverkar användningen av det fria kassaflödet. Detta kan ses positivt 

utifrån PE-investerarens perspektiv då alla medel återinvesteras för aktieägarnas bästa. 

Problemet med hög belåning är att det ökar risken för finansiellt obestånd vilket är kostsamt 

och i värsta fall kan leda till konkurs. Denna typ av problematik leder till ytterligare ett 

undersökningsområde som behandlar portföljbolagen efter avyttring. 

 

Det vi kan konstatera efter att ha läst stora delar av den forskning som finns tillgänglig och är 

relevant idag är att det råder konsensus om att PE-bolag ökar det operationella värdet i sina 

portföljbolag under innehavstiden. Dock finns det betydligt mindre forskning om hur 

portföljbolagen presterar efter avyttring. Den forskning som finns ger en splittrad bild om 

huruvida portföljbolag under- eller överpresterar efter avyttring. Coakley (2007) och Wang 

(2003) studerade båda portföljbolag efter avyttring. Wang undersökte Singapores 

riskkapitalmarknad medan Coakley studerade densamma i Storbritannien. Bägge dessa 

studier vittnar om att portföljbolag underpresterar efter exit gentemot företag i samma 

bransch. Samtidigt finns det studier gjorda av Bruton er al (2002) och Wright et al (2009) 

som ger en motsatt bild, nämligen att portföljbolagen överpresterar efter exit i förhållande till 

sina konkurrenter. 

 

Kaplan och Strömberg (2009) gjorde en uppföljning på portföljbolag som avyttrats innan år 

2008 där de kom fram till att LBO:s leder till förbättringar i produktivitet och den operativa 

verksamheten. Dock är dessa studier till största del baserade på den uppgång som inträffade i 

PE-branschen år 2001-2004 och författarna själva efterfrågar framtida forskning på området. 

Faktorer som exitmetod, antal PE-investerare, bransch och hållningstid hos PE-bolagen anser 

vi är intressanta för att hitta samband och jämföra hur portföljbolag presterar efter avyttring. 

Med denna grund som utgångspunkt väcktes idén om att göra en uppföljningsstudie på hur 

portföljbolag i Sverige presterar efter avyttring och hur väl de bibehåller det värde som PE-

bolaget varit med att skapa. Oberoende av vad resultaten visar kommer studien svart på vitt 

visa hur svenska portföljbolag presterar efter avyttring i förhållande till exit och tidsperiod. 

PE-bolagets perspektiv försummas och fullt fokus läggs på portföljbolagens förmåga att 

prestera under sina nya ägare.  
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1.3 Problemformulering 
 

Med hjälp av tidigare problemdiskussion resulterar våra tankar och funderingar till följande 

frågeställningar: 

1. Hur förändras det operationella värdeskapandet för svenska portföljbolag efter avyttring? 

 

2. Gör val av exitmetod en signifikant skillnad för det operativa värdeskapandet i 

portföljbolaget efter avyttring?  

 

3. Finns det någon skillnad mellan de tre olika tidsperioderna vi valt att undersöka?  

 

1.4 Syfte 
 

Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka i vilken utsträckning svenska portföljbolag 

lyckas bibehålla det värde som PE-bolaget skapat efter avyttring. 

 

Delsyftet är att undersöka vilken effekt faktorerna tidsperiod för avyttring och exitmetod har 

för portföljbolagen. 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Undersökningen kommer innefatta svenska portföljbolag där PE-bolag gått in som ägare 

genom en buyout-investering. Studien kommer innefatta portföljbolag som avyttrats mellan 

2003 – 2011, då vi önskar att se hur portföljbolagen presterar under den tre kommande åren 

efter avyttring.  
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1.6 Disposition 
 

1.6.1 Inledning 
	  
Inledningskapitlet ger läsaren en ökad förståelse inom det valda ämnet genom en bred 

bakgrundsgenomgång samt problemdiskussion. Därefter beskrivs studiens 

problemformulering, syftet med studien och till sist dess avgränsningar.  

  

1.6.2 Teori 
	  
I teorikapitlet presenteras inledningsvis de teorier som använts för att förklara och analysera 

tidigare undersökningar på området. Detta följs av sammanfattningar med diskussion av 

tidigare studier inom området i kronologisk ordning. Till sist förklaras olika hjälpmedel för 

operationellt värdeskapande i portföljbolagen för att ge läsaren en bättre bild av hur värde 

skapas i ett portföljbolag. 

 

1.6.3 Metod 
	  
Metodkapitlet inleder med att introducera den kvantitativa forskningsmetoden i sin helhet 

följt av en presentation av de statistiska tester som utförs i studien. Kapitlet avslutas med en 

motivation av valda nyckeltal och en genomgång i hur empirin samlats in och bearbetats. 

 

1.6.4 Resultat 
	  
Resultatet presenteras med ett nyckeltal åt gången. Först presenteras EBITDA-marginalen för 

hela populationen, följt av de tre tidsperioderna var för sig. Det andra nyckeltalet som 

presenteras är omsättningstillväxten följt av ROIC, med samma struktur som föregående 

nyckeltal. Resultaten presenteras i tabellform för varje test och behandlas bara ytligt i den här 

delen för att analyseras djupare i diskussionsavsnittet. 

 

1.6.5 Analys 
	  
Analysavsnittet har samma struktur som resultatdelen, nämligen att alla bolag i studien först 

diskuteras kort innan vi dyker in lite djupare i varje tidsperiod var för sig. Avslutningsvis 

diskuteras jämförandet av exitmetoder. 
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1.6.6 Avslutande diskussion 
	  
Diskussionen sammanfattar kort författarnas syn på processen och reflektioner över hur de 

initiala frågeställningarna besvarats med hjälp av uppsatsen. Avslutningsvis presenteras 

alternativa tillvägagångssätt och en rekommendation till vidare forskning på ämnet. 

 

1.6.7 Slutsats 
 
Kort om slutsatserna som går att dra av resultatet.  
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2. Teoretisk referensram 
I teorikapitlet presenteras inledningsvis de teorier som använts för att förklara och analysera 

tidigare undersökningar på området. Detta följs av sammanfattningar med diskussion av 

tidigare studier inom området i kronologisk ordning. Till sist förklaras olika hjälpmedel för 

operationellt värdeskapande i portföljbolagen för att ge läsaren en bättre bild av hur värde 

skapas i ett portföljbolag. 

 

2.1 Teorier 
 

2.1.1 Corporate Governance 
 

Med corporate governance menas de strukturer, processer, kulturer och system som bildar en 

organisation. Det är väl mer ett forskningsområde än en faktisk teori, men området behandlar 

styrningen och kontrollen av företaget och hur detta påverkar dess intressenter. Corporate 

governance är intressant att gräva lite djupare i när det handlar om Private Equity-bolag då ett 

av de huvudsakliga diskussionsområdena är att det gärna uppstår intressekonflikter mellan 

ledningsgrupper och ägare vid publikt ägande. Det som sker när PE-bolag går in som ägare är 

att de styr aktivt och förenar ledningens och ägarnas målsättningar (Gottschalg, 2004), och 

eliminerar dessa intressekonflikter som kallas för agentkostnader. Detta behandlas närmre i 

teorin nedan. Att föra en stark enhetlig corporate governance är grundläggande för 

värdeskapandeprocessen och i buyout-investeringar går PE-bolag in som huvudägare, vilket 

innebär att de själva kan utöva kontroll, även om de ofta utövar den i samarbete med sittande 

ledningsgrupp, förutsatt att denna anses kompetent. När PE-bolagen sen avyttrar sina 

investeringar (portföljbolagen) får dessa en ny ägarstruktur, vilket kan påverka 

portföljbolagets fortsatta förmåga att skapa värde på längre sikt (Hamberg, 2004 s. 68). 

Utöver ägarstrukturer ingår målsättningar och strategier i corporate governance, i förhållande 

till den här studien nämner Hamberg (Strategic Financial Decisions, 2004) att tillväxt är ett 

uttalat mål i majoriteten av Nordiska företag, vilket bidragit till val av nyckeltal som 

behandlas senare. 
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2.1.2 Principal-agentteorin 
 

Agentteorin kan användas till att beskriva förhållandet mellan ledningen, styrelse och ägare. 

Jensen & Meckling (1976) anses av många vara först med att formulera principal-agentteorin 

när den diskuteras i företagstermer. Teorin säger att ledningsgruppen i företag är agenter som 

agerar å ägarnas vägnar (principals). Ledningsgruppen och ägarna har inte nödvändigtvis 

samma agenda, då ägarna enbart vill vinstmaximera medan ledningsgruppen eventuellt vill 

kunna ha en buffert för oförutsägbara situationer. Poängen med teorin är att det finns en 

intressekonflikt parterna emellan, samtidigt som det föreligger informationsasymmetri mellan 

ledningen i ett företag och den vardagliga ägaren. För att ledningen ska agera så som ägarna 

önskar krävs handling, i form av övervakning och försök att bindande aktiviteter som ska 

bidra till att parterna drar åt samma håll. Den kostnad som uppstår för att kontrollera att 

företaget sköts i ägarnas intresse (övervakningskostnader, bindningskostnader och 

residualkostnader) är det som kallas för agentkostnader. Hamberg (2004) definierar 

agentkostnader som ”Företagsvärde när företaget drivs till 100 % i aktieägarnas intresse – 

Nuvarande företagsvärde”. Lägre agentkostnader är en bidragande faktor till värdeskapande i 

en buyout-investering, av samma anledning som nämns ovan, nämligen att ägarna går in och 

styr aktivt (Wright et al., 2001). 

 

2.1.3 Skattesköld 
 

Enligt Miller & Modigliani (1958) propositioner kan ett företag med låg skuldratio öka sitt 

värde genom en högre belåningsgrad då det bildas en så kallad skattesköld. Detta medför att 

företaget betalar mindre i skatt och får dessutom tillgång till ett billigare kapital vilket hjälper 

till att minska den viktade kapitalkostnaden. Det finns dock en gräns för hur mycket ett 

företag kan skuldsätta sig och endast få ut positiva effekter som bidrar till värdeökningen. 

När ett företags belåningsgrad når en viss gräns kommer skattesköldens positiva effekter att 

minska då det uppstår så kallade konkurskostnader eftersom företaget riskerar att hamna i 

finansiellt obestånd. Ett företag har en optimal skuldsättningsgrad när de maximerar 

värdeökningen från skatteskölden utan att befinna sig i finansiellt obestånd. PE-bolag kan 

därmed öka värdet genom ökad belåning för portföljbolag som inte utnyttjar skattekölden till 

max.  
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2.2 Tidigare studier 
	  
Den inledande forskningen inom buyouts anses ofta vara studien av Jensen från 1989 som 

behandlar värdeskapandet av portföljbolagen under innehavstiden då PE-bolag står som 

ägare. Slutsatsen av studien är att buyout-investeringar finansiellt överpresterar under 

innehavsperioden gentemot publikt ägande. Detta beror främst på faktorer som koncentrerat 

ägandeskap som leder till minskade agentkostnader och att organisationen blir mer effektiv. 

Det argumenteras även i studien om att publikt ägande på sikt kommer att försvinna och att 

private equity kommer bli den dominerande ägandeformen då Jensen (1989) beskriver den 

som överlägsen. Denna tes av Jensen kritiserades dock hårt året därpå av forskaren Rappaport 

(1990) som förklarade att buyout-investeringar omöjligen kan ersätta publikt ägande helt då 

de har en mer avgränsad marknad och existerar under en begränsad period. Argumentet att 

buyouts är en överlägsen ägandeform förkastades också med argument såsom att 

portföljbolagens höga skuldsättning medför mindre flexibilitet och högre risktagande. 

Rappaport (1990) menar även att stora institutionella investerare sätter en likvärdig press på 

ledningen som PE-bolagen tillför. Det som inte går att förkasta är att de agentkonflikter som 

uppstår mellan ledning och ägare minskar då ett PE-bolag går in som ägare.  

För att anknyta tillbaka till teoridelen ovan presenteras först Corporate restructuring and 

performance: An agency perspective on the complete buyout cycle (Bruton et al. 2002) som 

med utgångspunkt i agentteorin undersöker hur portföljbolagen påverkas under hela 

buyoutcykeln. Studien följer 39 företag genom hela buyoutprocessen och fastslår att 

agentteorin kan förklara hur de finansiella prestationerna i portföljbolagen förändras med 

tiden, det vill säga att ett ökat aktivt ägande leder till bättre presterande bolag. Författarna 

anser att resultaten stödjer påståendet om att agentteori är en lämplig teori för att förklara hur 

ledningsgruppen agerar under sina ägare. Studien visade även att agentkostnader som 

eliminerats under PE-bolagens innehavstid inte återuppstod direkt efter avyttring via 

börsnotering, utan att det kunde ta flera år innan de förväntade agentkostnaderna visade sig 

igen. Denna sista del är intressant i förhållande till vår studie då det kan innebära att det finns 

en förskjutning i tid från ägarbyte till de nya förhållandenas agentkostnader. 

Nästa studie som belyser värdeskapande i portföljbolag är The Staying Power of Leveraged 

Buyouts (Kaplan,1993) i vilken författaren har studerat 170 amerikanska LBO:s och mätt 

variabler som hur koncentrerat ägandeskapet är och hur skuldsättningen i portföljbolagen ser 

ut. Resultaten visar en högre ägandekoncentration och skuldsättningsgrad efter avyttring i 
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förhållande till icke PE-ägda konkurrenter vilket är bevis på hur PE-bolag använder sig av 

minskade agentkostnader och ökad skattesköld. Studien visar också att PE-bolagen säljer av 

delar av verksamheten i ungefär en tredjedel av alla portföljbolag- Detta görs för att fokusera 

på kärnverksamheten och eliminera mindre effektiva delar av portföljbolaget, detta fenomen 

diskuteras vidare nedan under avsnittet som heter ”strategisk koncentration”. 

Ovan nämnda studier ger läsaren en bild av hur värde skapas i portföljbolag med tidigare 

presenterade teorier som förklaring. Vidare i detta kapitel presenteras nu studier som bidragit 

till vilka nyckeltal vi valt att se på i vår studie. 

En studie som var av stor vikt för vilka nyckeltal vi valt att mäta är The Operating Impact of 

Buyouts in Sweden: A Study of Value Creation av Bergström, Grubb & Jonsson 2007 som 

behandlar 73 exits av svenska private equity bolag under perioden 1998 – 2006. Studiens 

ändamål är att mäta värdeskapande i portföljbolagen under den tid som PE-bolaget stod som 

ägare, där de främst studerar det operationella värdeskapandet och där av ser på faktorer som 

EBITDA-marginal, ROIC, och omsättningstillväxt.  Huvudresultatet i studien visar att PE-

bolag har en signifikant positiv inverkan på den operationella verksamheten under 

innehavstiden när de använder mätvariabler så som EBITDA-marginal och ROIC. Tillväxt 

däremot finner de inget signifikant resultat, dock anser forskarna att denna variabel inte är 

lika viktig vid mätning av den operativa värdeskapandeprocessen. Även Wright et al (2009) 

som gjorde en mer sammanfattande studie av tidigare forskning på området finner att PE-

bolagen ökar värdet i portföljbolagen under och efter sin ägandeperiod. Resultatet visar även 

att mervärdet i portföljbolaget är avtagande efter exit precis som Bruton et al (2002) 

konstaterat. Wright et al. (2009) menar att det även sker ett bestående värdeskapande genom 

PE-bolagets branschexpertis och deras kunskap att bygga upp och driva framgångsrika 

företag.  

 

Degeorge och Zeckhauser (1993) behandlar i sin studie 62 bolag som gått från att vara ägda 

av PE-bolag till att bli publika företag på aktiebörsen. Här väljer forskarna att mäta de tre 

åren efter IPO exit och se hur portföljbolaget påverkas. Forskarna kommer fram till att PE-

ägda bolag överpresterar under innehavsperioden. Det intressanta är att studien visar att 

EBITDA-marginalen minskar avsevärt det första året efter avyttring av portföljbolaget till 

börsen. De nästkommande två åren ger studien bevis på att de avyttrade portföljbolagen 

överpresterar jämfört med andra bolag i samma bransch. Som förklaring för detta ges att den 

brist av informationssymmetri mellan den tidigare ledningen och marknaden var så pass stor 

att det sker en nedgång av värdet vid börsintroduktionen. 



13	  
	  

För att ge en lite mer uppdaterad bild av hur det ser ut idag valde vi även att utgå från Do 

Buyouts Still Create Value? (Guo, Hotchkiss, Song, 2011) som ser på värdeskapandet under 

innehavstiden. Författarna bekräftar en ökad EBITDA-marginal samt en ökad skattesköld för 

portföljbolag under PE-bolagens styrning i förhållande till tiden innan uppköpet. De 

konstaterar även att portföljbolag som får sin VD utbytt i samband med uppköpet presterar 

något bättre än i de fall då VD:n får sitta kvar genom innehavstiden, en faktor vi valt att 

utelämna ur den här studien men som hade varit intressant att undersöka efter avyttring 

Alla tidigare nämnda studier har relativt närliggande tillvägagångssätt även om tidsperiod, 

geografiskt område och antal undersökningsobjekt i studien skiljer sig åt. Gemensamt för alla 

är att portföljbolagen jämförs med publika bolag för att se hur PE-ägda bolag presterar i 

förhållande till marknaden under en viss tidsperiod. Författarna anser att det är ett bra sätt att 

genomföra den här typen av studie då till exempel det makroekonomiska perspektivet blir 

irrelevant eftersom portföljbolagen jämförs med företag som existerar under samma rådande 

omständigheter. Med detta sagt har vi i förundersökningen till den här uppsatsen gått igenom 

ett tiotal uppsatser på kandidat- till masternivå ifrån diverse Nordiska universitet där liknande 

undersökningar redan har genomförts och som inkluderar alla svenska portföljbolag med 

tillräcklig tillgänglig information under vår utvalda tidsram. Med detta i åtanke presenteras 

nedan två studier som framför allt bidrar till att författarna till den här studien valt en annan 

metod än majoriteten av föregående studier på området. 

 

Författarna till The Financial and Operating Performance of Newly Privatized Firms: An 

International Empirical Analysis (Megginson, Nash, Van Randenborgh 1994) jämför 

finansiella och operativa prestationer hos privatiserade så kallade SOE:s (state-owned 

enterprises). Detta genom att se på de tre sista åren då bolagen var statligt ägda och jämföra 

genomsnittet för de åren med de tre första åren efter privatiseringen.  

Med ett Wilcoxon teckenrangtest kan genomsnitten för de relevanta variablerna innan- och 

efter privatisering jämföras för att se om det föreligger någon signifikant skillnad 

tidperioderna emellan. Året för privatiseringen sätts som 0 och utesluts ur undersökningen då 

företaget under detta tidsintervall har två olika ägare. Studien innefattar 61 företag från 18 

länder inom 32 olika branscher och var en av de första i sitt slag att undersöka effekten av 

privatisering i ett bredare geografiskt och branschmässigt spektrum. Resultaten visade på 

starka prestationsförbättringar på en rad finansiella områden efter privatisering. Bland annat 

ökade generellt försäljning, vinstmarginal, aktieutdelning och operativ effektivitet efter 

privatiseringen. Utöver att den här studien behandlar ett annat ämne än private equity-
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branschen så är det framför allt tillvägagångssättet som sticker ut i förhållande till resterande 

tidigare studier vi använt oss av. Istället för att jämföra bolagens prestationer efter 

privatisering med publika bolag i samma bransch så görs jämförelsen med samma bolag, 3 

till 1 år innan privatiseringen. Privatisering är i praktiken inget annat än ägarbyte, vilket är 

detsamma som sker i ett portföljbolag vid avyttring ur PE-fonden. Ur detta resonemang 

föddes idén om att använda samma metod som Megginson, Nash och Van Randenborgh, 

(1994), på den svenska PE-branschen. Detta i syfte att jämföra portföljbolagen med sig 

själva, före- och efter avyttring, för att undersöka om det föreligger några statistiskt 

säkerhetsställda skillnader i finansiella prestationer i förhållande till exitmetod (nya ägare). 

 

Studien The Financial and Operating performance of Privatized Firms During the 1990s 

(D’Souza, Megginson, 1999) utgår ifrån tidigare nämnda The Financial and Operating 

Performance of Newly Privatized Firms: An International Empirical Analysis (Megginson, 

Nash, Van Randenborgh 1994) och undersöker samma variabler i privatiserade SOE:s för 

privatiseringar under 1990-talet. Argumentet för att göra denna uppföljningsstudie är att 

förutsättningarna förändrats i takt med att den första studien publicerats och informationen 

kring privatiseringens positiva påverkan fanns tillgänglig för intressenter och beslutsfattare 

vilket enligt författarna borde kunna påverka marknaden. Denna studie innefattar 85 bolag 

från 28 industrialiserade länder och kommer fram till ett liknande resultat som sin 

föregångare. Precis som föregående artikel har den här främst inspirerat till val av metod. För 

att jämföra variabler mellan olika subgrupper i populationen använder D’Souza och 

Megginson (1999) ett så kallat Kruskal-Wallis test för att identifiera om det föreligger några 

signifikanta skillnader emellan mindre grupper i populationen (t.ex branschindelat), något 

som författarna till den här studien applicerar vid jämförandet av variabler I förhållande till 

exitmetod. 

	  

2.3 Hjälpmedel för värdeskapande i portföljbolag 
	  
När man talar om värdeskapande i portföljbolag så finns det två olika perspektiv att sätta sig 

in i. Både Gottschalg (2004) samt Kaplan och Strömberg (2009) nämner ett par 

värdeskapandeprocesser som kan kategoriseras i två grupper; direkta och indirekta 

hjälpmedel. Den första typen av värdeskapande är det som ökar värdet på portföljbolaget ur 

PE-bolagets perspektiv, dessa kallas för indirekta hjälpmedel och är viktiga 

värdeskapandeprocesser ur PE-bolagets perspektiv. Dessa kommer dock inte diskuteras 
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vidare då den här studien fokuserar på det operationella värdeskapandet i portföljbolaget ur 

deras perspektiv och inte eventuellt ytterligare värdeskapande för PE-bolaget. Det 

värdeskapandet som ett PE-bolag skapar genom att förändra och förbättra den operationella 

verksamheten i portföljbolaget är däremot av stor relevans för studien. Denna typ av 

värdeskapande kallas för ”direkta hjälpmedel”, och innefattar de faktorer som ett PE-bolag 

kan påverka direkt i portföljbolaget. Det är dessa faktorer som är av huvudsakligt intresse då 

studien ämnar mäta hur det skapade värdet bibehålls efter avyttring ur portföljbolagets 

perspektiv. Nedan presenteras specifika hjälpmedel som är en sammanfattande kombination 

av tidigare studier. 

 

 2.3.1 Direkta hjälpmedel  
 

Direkta hävstänger är sådana som direkt påverkar portföljbolagets finansiella prestationer. 

Gottschalg (2004) tar upp tre huvudsakliga områden för värdeskapande i portföljbolag med 

hävstänger som direkt påverkar dessa. Följande direkta hävstänger har inverkan på; finansiell 

struktur, operationell effektivitet och graden av strategisk koncentration. 

 

2.3.2 Finansiell struktur 
 

Termen ”Leveraged Buyout” kommer som tidigare nämnt av att belåningsgraden i den här 

typen av investeringar är stor. När PE-bolag investerar i ett portföljbolag så är ett av de första 

stegen att hitta den optimala kapitalstrukturen. Med höjd belåningsgrad ökar den ovan 

nämnda skatteskölden, vilket möjliggör positiva effekter på kassaflödet då de allt högre 

räntekostnaderna inte beskattas. Gottschalg (2004) framhäver även att PE-bolag har goda 

kontakter i den finansiella sektorn och hjälper sina portföljbolag att förhandla fram nya 

lånevillkor. Med ett PE-bolag i ryggen kan portföljbolaget med stor sannolikhet förbättra sina 

låneförutsättningar och redan i detta skede har värde skapats. Rappaport (1990) uttryckte att 

själva låntagandet i sig in tillför något värde, utan att värdet skapas av den operationella 

förbättringen som kan skapas med hjälp av lånet. 
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2.3.3 Operationell effektivitet 
 

Att förbättra den operationella effektiviteten handlar om att förbättra marginaler och cash 

flow genom att förbättra produktivitet och effektivisera processer. Det handlar om att 

omfördela företagets resurser för att uppnå optimal potential. De tre huvudsakliga 

tillvägagångssätten för att uppnå högre operationell effektivitet är kostnadsreducerande 

åtgärder samt förbättring av marginaler, reduktion av kapitalbehov, det vill säga att optimera 

kapitalförvaltningen, samt att eliminera ineffektiva element i ledningen av företaget 

(Gottschalg, 2004). Enligt Muscarella & Vetsuypens (1990) förändrar PE-bolag ofta kraftigt 

hur processer drivs i sina portföljbolag. Detta görs för att i största utsträckning reducera 

onödiga kostnader och läckor som portföljbolaget inte nödvändigtvis redan kände till. Anders 

(1992) argumenterar också för att PE-bolag sätter in kostnadsreducerande åtgärder för hela 

portföljbolaget genom diverse åtstramningar. Ytterligare sätt för att reducera kostnader kan 

enligt Butler (2001) vara outsourcing av aktiviteter som inte utförs på effektivast möjliga sätt 

inom företaget. 

Baker & Smith (1998) presenterar hur PE-bolag minskar kapitalbehovet genom att bättre 

använda sina existerande tillgångar och till exempel inte ha onödigt stor lagerhållning. Den 

här typen av små förbättringar utförs på alla områden i portföljbolaget och värde skapas 

successivt, och det är positivt så länge det dessa åtstramningar inte har någon negativ 

inverkan på företagets konkurrenskraft (Easterwood et al., 1989). Sista sättet att minska 

kostnader är enligt Anders (1992) att byta ut ineffektivt management, men vi behöver inte gå 

in närmre på det då management inte är relevant för studien. 

 

2.3.4 Strategisk koncentration 
 

En buyout-investering innebär ofta att fokus sätts på portföljbolagets kärnverksamhet. PE-

bolagen vill i största utsträckning fokusera på det som portföljbolaget gör bäst och kan sälja 

av sidoverksamheter som de anser att andra företag kan driva bättre (Seth & Easterwood, 

1993). Då fokus blir snävare blir portföljbolaget bättre och kan fokusera på de projekt som 

gör att de förbättrar sin konkurrenskraft där den behövs som mest (Easterwood et al., 1989) 

Det går att anta att vissa portföljbolag kommer uppvisa stora olikheter i nyckeltal över den 

tidsperiod som ska undersökas av just den anledningen att sidoverksamheter säljs av under 

innehavstiden.  
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3. Metod 
Metodkapitlet inleder med att introducera den kvantitativa forskningsmetoden i sin helhet 

följt av en presentation av de statistiska tester som utförs i studien. Kapitlet avslutas med en 

motivation av valda nyckeltal och en genomgång i hur empirin samlats in och bearbetats. 

 

3.1 Kvantitativ forskningsmetod 
 

Enligt Jacobsen (2006) finns det två olika sätt att studera verkligheten, nämligen med en 

positivistisk syn eller en så kallad hermeneutisk syn. Det hermeneutiska synsättet gör sig 

bättre i en kvalitativ studie, då det innebär ett subjektivt tolkande från forskarens sida, där och 

egna åsikter och värderingar spelar in. Då vi kommer genomföra en kvantitativ undersökning 

genom objektiv åskådning av årsrapporter till avyttrade portföljbolag så anser vi att det 

positivistiska synsättet är bättre lämpat för att analysera vårt material. Hartman (2004) menar 

att positivismen är ett vetenskapligt synsätt där kunskap skapas genom teoriprövning. Inom 

ämnet som hanteras i uppsatsen, nämligen långsiktigt värdeskapande i portföljbolag till 

buyout-fonder, finns redan ett antal teorier som beskriver hur och när värde skapas. Vi 

kommer att utgå ifrån de redan existerande teorierna på området och utifrån dessa utforma 

hypoteser som sedan accepteras eller förkastas.  Det huvudsakliga syftet med ett positivistiskt 

förhållningssätt är att forskarna samlar in data med hänsyn till de redan existerande teorierna 

och låter undersökningens resultat styras av det insamlade materialet snarare än forskarnas 

egen vision av sin undersökning (Jacobsen, 2006). 

 

3.2 Deduktiv ansats 
 

Då denna uppsats är en studie ut av verkligheten i syfte att pröva tidigare teorier angående 

värdeskapandet av portföljbolag som avyttrats av Private Equity-bolag så använder vi en 

deduktiv metodansats. Den deduktiva ansatsen används för att pröva olika hypoteser som 

grundar sig av tidigare teorier inom ämnet. Dessa hypoteser accepteras eller förkastas sedan 

utifrån vad resultatet av studien visar. I avsnittet om tidigare studier ger vi vår syn på vilken 

forskning som påverkat vår uppfattning om vilka teorier som är av betydelse inom dagens 

forskning och därav relevanta för oss att pröva på den svenska marknaden. Den deduktiva 

ansatsen innehåller två stycken mycket viktiga karaktäristiska drag, den första är att det går 

att operationalisera den data som samlas vilket betyder att materialet ska kvantifieras och 
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kunna mätas indirekt. Det andra karakteristiska draget är att materialet och resultatet går att 

generalisera, alltså att studien kan dra slutsatser som även stämmer överens på en större 

generell population. (Saunders er al, 2007) Det går även att använda kvalitativ data till den 

deduktiva ansatsen, dock måste den kvalitativa data göras om till dummyvariabler för en 

bättre förklaringsnivå. För den deduktiva ansatsen som används i denna studie är 

referensramen av stor vikt då det är teorierna som skapar studiens förväntningar och leder till 

hypotesformuleringar som skall leda till logiska samband mellan objekten som studeras i 

undersökningen (Hartman, 2006). 

 

3.3 Tillvägagångsätt 
 

Majoriteten av tidigare forskning på portföljbolag i buyout-fonder mäter 

värdeskapandeprocessen under själva uppköpet, under innehavstiden och 1-3 år efter 

avyttring. Portföljbolagets prestationer under den här perioden jämförs sen med ett 

branschsnitt av icke PE-ägda bolag för att undersöka om det föreligger någon skillnad i 

finansiella prestationer för portföljbolagen. Författarna anser att det inte behövs fler studier 

av den typen då de studier som är gjorde med utgångspunkten i svenska portföljbolag med 

största sannolikhet använder i stort sett samma urval då det inte finns ett överflöd av svenska 

portföljbolag att analysera. Det vi önskar undersöka är i vilken utsträckning det skapade 

värdet följer med portföljbolaget efter att de avyttrats genom att jämföra portföljbolagets 

utveckling de 3 första åren efter avyttring med de 3 sista åren under hållningstiden.  

 

Metoden vi valt att använda är densamma som Megginson, Nash, Van Randenborgh (1994) 

använde i sin ovan nämnda studie angående privatiseringar av statlig verksamhet. För att 

belysa vilken effekt privatiseringen hade på verksamheten så valde forskarna ut specifika 

faktorer och lät jämföra dessa tiden innan privatiseringen med tiden efter. Avyttringsåret sätts 

som år 0 i för varje portföljbolag då det under avyttringsåret har två olika huvudägare och 

diskvalificeras därmed för jämförande av prestation ägarna emellan. Sedan tas medelvärdet 

för de faktorer vi vill se på under åren -3 till -1 fram. Detsamma görs för år 1 till 3 efter 

avyttring och dessa medelvärden vägs sedan mot varandra med hjälp av ett Wilcoxon’s 

teckenrangtest för att bedöma hur utvecklingen i de utvalda variablerna ser ut. När 

medelvärden för alla portföljbolag är insamlade går det att utläsa den ackumulerade trenden 

för hur portföljbolag bibehåller det skapade värdet efter avyttring. Portföljbolagen kan sen 
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kategoriseras utifrån exitstrategi och jämföras sinsemellan med ett så kallat Kruskal-Wallis-

test, för att undersöka om det finns samband mellan framgång i specifika värdemått i 

förhållande till exitstrategi. Fördelen med den här typen av metod är att portföljbolagen bara 

jämförs med sig själva. Det är irrelevant för studien hur andra icke PE-ägda företag presterar 

under samma tidsperiod då det inte ger oss någon inblick i hur portföljbolaget utvecklas i 

förhållande till sig själva. Att jämföra med icke PE-ägda bolag under samma tidsperiod tar 

bort det makroekonomiska problemet då alla existerar under samma förhållanden. För att 

någorlunda komma undan problemet har vi valt att dela in våra portföljbolag i olika tidsramar 

i förhållande till när de blev avyttrade. Det blir helt enkelt orimligt att jämföra ett 

portföljbolag som avyttrats mitt under finanskrisen 2008 med ett som avyttrats under den mer 

stabila tiden innan dess.  

 

Då urvalet består av portföljbolag som är avyttrade mellan 2003 och 2011 så väljer vi att dela 

in dem i 3 grupper om 3 år vardera. 2003 – 2005, 2006 – 2008 och 2009 – 2011. Studien 

består av 60 portföljbolag som är uppdelade i tidsperioder som följer;  

I populationen är totalt 17 portföljbolag avyttrade mellan 2003-2005, vilket gör att den totala 

mängden observationer den tidsperioden är 34 (2 observationer för varje portföljbolag, en 

före och en efter avyttring). Nästkommande tidsperiod är studiens största med totalt 28 

portföljbolag (56 observationer) avyttrade mellan 2006-2008. Resterande 15 portföljbolag i 

studien är avyttrade mellan år 2009-2011 och står därmed för 30 observationer per uppmätt 

variabel. Portföljbolagen jämförs bara med andra i respektive tidsram för att minska effekten 

av det makroekonomiska klimatet. När det slutligen kommer till Kruskal-Wallis-testet för att 

göra jämförelser mellan exitmetoder så görs det oberoende av tidsperiod. Detta beror på att 

urvalet är för litet för att utföra testet varje tidsperiod för sig. 

3.4 Val av nyckeltal 
 

Studien kommer behandla tre olika variabler vars genomsnittliga värde de tre sista åren innan 

avyttring jämförs med de tre första åren där portföljbolaget står under sin nya ägare. Då det är 

den operativa förändringen i portföljbolagen som undersöks har författarna efter egen 

uppfattning och i enighet med tidigare studier valt att se på följande faktorer; EBITDA-

marginal, omsättningstillväxt, ROIC. Dessa tre faktorer är desamma som undersöks i 

Bergström, Grubb & Jonsson (2007) men med en annan metod och en annan tidsperiod. Med 

stöd av tidigare studier anser författarna att dessa mått på ett bra sätt representerar den 
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operativa förändringen i portföljbolagen. Nedan presenteras dessa mätvariabler närmre för att 

ge läsaren en bredare uppfattning om varför just dessa faktorer är relevanta för att mäta den 

operativa effektiviteten i ett företag. 

 

3.4.1 EBITDA-marginal 
 

Av de tidigare studierna angående värdeskapande i buyouts som presenterats som stöd för 

denna undersökning valde följande en stor del att se på EBITDA-marginalen för att 

undersöka förändring i den operativa effektiviteten. EBITDA-marginalen är ett mått på hur 

stor del rörelseresultatet före ränta, skatt och avskrivningar är i förhållande till den totala 

omsättningen och mäts i procent. Förkortningen står som ovan nämnt för Earnings before 

Interest, Taxes, Depreciation and Amortization och mäter vad ett företag tjänar på sin 

operativa verksamhet, det vill säga produktion, distribution och försäljning. Måttet tar inte 

hänsyn till skatt och finansieringskostnader vilket ger ett förenklat mått för investerare att se 

hur företaget presterar.  

 

3.4.2 Omsättningstillväxt 
 

Omsättningstillväxten är ett av de vanligaste måttet när man talar generellt om hur företag 

utvecklas och benämns ibland bara som tillväxt. Omsättningstillväxten mäts i procent och är 

kvoten av den nuvarande periodens omsättning dividerat med förra periodens omsättning. Då 

tillväxt enligt många ledningsgrupper i Nordiska företag är ett av de viktigaste målen för 

verksamheten (Hamberg, 2004 s.78) och det är ett välanvänt mått för hur företag utvecklas 

anser författarna att det är en relevant variabel för att följa upp hur avyttrade portföljbolag 

förändras. 

 

3.4.3 Räntabilitet på operativt kapital 
 

Nyckeltalet ROIC står för Return on Invested Capital vilket på svenska betyder räntabilitet på 

operativt kapital. Resultatmåttet kan användas som ett effektivitetsmått för att mäta hur 

lönsamt ett företag allokerar dess resurser. Vid t.ex. en jämförelse mellan ett företags ROIC 

och WACC avslöjas om företaget placerar sitt investeringskapital effektivt. ROIC mäts som 

andra räntabilitetsmått i procent och beräknas genom att dividera rörelseresultatet med den 



21	  
	  

summa tillgångar som finns kvar efter att ha subtraherat bort posterna Kassa & Bank, 

Kortfristiga skulder och kortfristiga placeringar. Då rörelseresultat återfinns i täljaren så tar 

ROIC inte hänsyn till företagets rörelsekapital eller kapitalstruktur tillskillnad från andra 

vanligen använda räntabilitetsmått så som räntabilitet på eget kapital (ROE) och räntabilitet 

på totala tillgångar (ROA) (Berk	  och	  DeMarzo,	  2014). Därav anses ROIC lämpligt att 

använda i denna studie för att se hur detta resultat mått påverkas efter avyttring. För att 

återknyta delvis till tidigare studier men även till teoridelen angående direkta hjälpmedel för 

värdeskapande så argumenterar Bergström, Grubb & Jonsson (2007) i sin studie för att en 

förbättring i ROIC går att härledas till förbättrad kapitalförvaltning. 

 

3.5 Statistiska tester 
 

3.5.1 Wilcoxon’s teckenrangstest 
 

Den statistiska testmetoden som används i studien kallas för Wilcoxon’s teckenrangtest och 

används vid beroende observationer. Den används som ett alternativ till ett vanligt ”parat t-

test” när det inte går att anta att populationens data är normalfördelad. Testet jämför två 

sammanlänkande observationer, i vårt fall samma portföljbolag vid två olika tidpunkter. För 

att ge läsaren ytterligare förståelse för hur datan är behandlad förklaras proceduren steg för 

steg. När medelvärdet för den valda variabeln år ”-3 till -1” för varje objekt är uträknad så 

subtraheras denne från medelvärdet i sin motpart år ”1 till 3”. Differensen mellan de parvisa 

observationerna är det värde som används när Wilcoxon’s teckenrangtest genomförs. 

Differensen för alla objekt rankas i storleksordning, från minsta till största avvikelse från 0, 

oberoende av om värdet är negativt eller positivt. Genom att ta bort tecknet på värdet är det 

storleken på avvikelsen som rangordnas istället för minsta till största värde rent siffermässigt. 

Mätningarna tilldelas sen en rank på en ordinalskala från 1 för minsta avvikelse till antalet 

observationer (N) för största avvikelse. Nolldifferenser utesluts helt ur undersökningen, det är 

dock irrelevant i denna studie då inga exakta nolldifferenser uppmätts. När alla observationer 

fått en rank så återfår de även sitt plus- eller minustecken beroende på om observationen var 

positiv eller negativ. De positiva och negativa värdena ackumuleras sedan var för sig, vilket 

ger ett totalvärde av alla positiva ranker samt ett motsvarande för de negativa rankerna. Det 

minsta av dessa värden, oberoende av tecken, är testets T-värde. T-värdet används 
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tillsammans med antalet i populationen (N) för att räkna ut Z-värdet med hjälp av följande 

ekvation:  

 

 
 

Z-värdet kan användas när N är tillräckligt stort, för då blir T approximativt normalfördelat. 

Vid N under 50 kan det kritiska T-värdet för de olika signifikansnivåerna hittas i en tabell 

istället (Löfgren, Näverskog, 1999 s. 141-142).  

Detta är fallet när tidsperioderna mäts var för sig då N i de olika perioderna är 17 (2003-

2005),28 (2006-2008) och 15 (2009-2011). När hela studiens portföljbolag ska testas är N=60 

och ett Z-värde kommer räknas ut för varje variabel och jämföras med det Z-värde som enligt 

normalfördelningen visar om det föreligger någon statistiskt signifikant skillnad i resultat 

tidpunkterna emellan. Studien kommer mäta om resultaten är statistiskt signifikanta på 95%- 

och 90% signifikansnivå. För att resultatet ska vara signifikant på 95%-nivån, det vill säga att 

det bara föreligger en 5% chans att en nollhypotesen felaktigt förkastas måste Z-värdet var 

mindre än -1.64 eller större än 1.64. Motsvarande värde för 90% signifikansnivå är mindre än 

-1.28 eller större än 1.28. 

Nedan följer en fördjupande förklaring om de testmetoder som används för den insamlade 

datan. 

 

3.5.2 Kruskal-Wallis test 
 

Ett av de mera effektiva testen för data på ordinalskalenivå är det så kallade Kruskal-Wallis-

testet vilket också kallas för H-testet. Detta test används när det är flera oberoendegrupper 

som skall jämföras. Alla observationer rangordnas över alla grupper genom att negativa och 

mindre tal får låga rankningsnummer medan de positiva högre talen får ett högre 

rankningsnummer. Därefter studeras om rangsummorna för de olika grupperna ungefärligen 

blir lika med hänsyn till antalet individer som finns i respektive grupp. Ju mer lika 

rangsummorna är ju större chans är det att nollhypotesen gäller. För att kunna utföra testet 

måste variabeln frihetsgrad (FG) beräknas vilket görs genom att beräkna antalet grupper i 

testet minus ett (Grupper -1). Därefter bestäms vilken signifikansnivå som testet skall utföras 

på (alfa). I denna studie har vi satt en signifikansnivå på 0,05 och med frihetsgraden 2 måste 
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nollhypotesen förkastas om H– testet blir 5,99 eller större (Löfgren, Näverskog, 1999 s. 149-

151). Efter att den tidigare beskrivningen är utförd går det att räkna ut H – testet med hjälp av 

följande formel (om nj > 5): 

  𝐻 = !"
!(!!!)

( !"!

!"
)− 3(𝑛 + 1) 

Rj𝟐 = summan av rangtalen i kvadrat för den j:te gruppen 

nj = antalet individer i den j:te gruppen  

H = 𝑥!-fördelad med k-1 frihetsgrader 

3.6 Datainsamling 
 

För att lokalisera svenska portföljbolag användes SVCA:s medlemsregister för att hitta 

Private Equity-bolag som har eller har haft svenska buyout-investeringar. Via de tillgängliga 

länkar som finns för varje medlem har vi sedan gått igenom alla medlemmars hemsidor och 

gått igenom respektives avyttrade investeringar för att hitta svenska portföljbolag avyttrade 

mellan 2003 och 2011. Nästa steg var att hitta dessa portföljbolag i databasen ”Business 

Retriever” och kontrollera att där fanns tillräckligt med information om varje portföljbolag, 

det vill säga årsredovisningar för de år som önskades att undersöka. Alla data som använts i 

studien är kvantitativ och består av totalt 480 årsredovisningar (8 årsredovisningar krävdes 

för varje portföljbolag för att kunna utvinna studiens nyckeltal), alla hämtade ifrån Business 

Retriever. 

3.7 Urval och bortfall 
 

Urval skedde genom ett så kallat bekvämlighetsurval av portföljbolag som blivit uppköpta av 

buyout-fonder och avyttrade inom perioden 2003 – 2011 i Sverige. Tidsramen som satts upp 

är en reaktion på tillgängligheten på data. Databasen Business Retriever i vilken alla 

årsredovisningar hämtas har ingen tidigare information än från år 2000. Då förutsättningarna 

för metoden som valts är att använda årsredovisningar 3 år innan- och efter avyttring så blev 

den naturliga tidsbegränsningen nedåt år 2003. Detsamma gäller den övre gränsen då de 

senaste årsredovisningarna som finns att tillgå är ifrån 2014. Portföljbolag som gått i konkurs 

inom tidsramen för undersökningen utesluts ur studien då de inte bidrar med information om 

värdeskapandet efter avyttring. Detsamma gäller för portföljbolag som ingått i fusioner och 

inte längre kan identifieras som egna bolag då datan blir helt enkelt inte representativ för 

studiens syfte.  
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3.8 Reliabilitet 
 

Reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckning ett resultat kan anses tillförlitligt, de vill säga 

om resultatet kommer bli detsamma om en liknande undersökning genomförs vid ett senare 

tillfälle (Bryman & Bell 2013). Det finns slumpmässiga variabler som kan påverka 

reliabiliteten för en studie. Då varje undersökning som inte är en exakt replikation av en 

tidigare studie består av olika urval så kommer faktorer som är unika för situationen att ge en 

varians i reliabilitet. Det är svårt att bedöma hur stark reliabilitet vår studie har då varje 

portföljbolag i vår undersökning är unikt och har annorlunda förutsättningar i förhållande till 

storlek, bransch, livscykel, investerare och ledningsgrupp med mera. Vi anser dock inte att 

det är något problem och tror att reliabiliteten ökar markant om man väljer att ta hänsyn till 

dessa variabler. Då målet med studien är att få en mer grundläggande bild av hur 

portföljbolag påverkas av Private Equity-investerare i längden anser vi inte att vårt lilla urval 

kan anpassas på det här sättet, men det är möjlighet att utforska vidare i framtida studier. 

3.9 Validitet 
 

Begreppet validitet innefattar tre undergrupper, nämligen begreppsvaliditet, intern validitet 

och extern validitet. Begreppsvaliditet är ett mått på om studien faktiskt mäter vad den avser 

att mäta (Bryman & Bell 2013). Det finns tidigare studier som behandlar värdeutvecklingen i 

avyttrade portföljbolag och då denna studie har dessa som utgångspunkt så kan 

begreppsvaliditeten i vår studie anses vara hög. Visserligen bidrar fler faktorer till resultatet 

än just de som undersöks i studien men utvecklingen i portföljbolagen mäts precis som den 

är, sen bör man vara försiktig med vilka slutsatser man drar. (Intern validitet är svårt att 

beskriva innan vi definierar exakt vilka variabler vi ska se på). Extern validitet är ett mått på 

hur generaliserbart en studies resultat är (Bryman & Bell 2013). Ett större urval med hänsyn 

till tidigare nämnda faktorer såsom storlek och bransch skulle ge en bättre extern validitet. 

Utöver det har tagit bort portföljbolag som gått i konkurs i vårt urval, vilket minskar den 

externa validiteten. 

	    



25	  
	  

 

3.10 Hypoteser 
	  
Då Wilcoxon’s teckenrangtest mäter om det föreligger någon skillnad i resultat mellan 

portföljbolagen före och efter avyttring formuleras nedan 3 nollhypoteser som kommer att 

accepteras eller förkastas i analysdelen. 

 

H0a: Det föreligger ingen skillnad i genomsnittlig EBITDA-marginal treårsperioden före 

avyttring jämfört med de tre första åren efter avyttring. 

 

H0b: Det föreligger ingen skillnad i genomsnittlig omsättningstillväxt treårsperioden före 

avyttring jämfört med de tre första åren efter avyttring. 

 

H0c: Det föreligger ingen skillnad i genomsnittlig ROIC treårsperioden före avyttring 

jämfört med de tre första åren efter avyttring. 

 

H0d: Val av exitmetod påverkar inte EBITDA – marginal för portföljbolaget efter avyttring. 

 

H0e: Val av exitmetod påverkar inte Omsättningstillväxten för portföljbolaget efter avyttring. 

 

H0f: Val av exitmetod påverkar inte Räntabilitet på operativt kapital för portföljbolaget efter 

avyttring.   

	  

3.11 Metodkritik 
 

Det går att framföra kritik mot alla vetenskapliga metoder. Vår studie som tidigare nämnts 

baseras på en kvantitativ metod och kan kritiseras på vissa punkter. Att randomisera ett urval 

inom denna typ av metod är oftast svårt och den kvantitativa metoden fyller oftast inte de 

krav för ett randomiserat urval, utan brukar sig ofta av ett bekvämlighetsurval som då inte är 

en generalisering av populationen. Så är även fallet i den här studien då vårt urval varit starkt 

beroende av tillgängligheten på information. Den kvantitativa metoden operationaliserar och 

förenklar svåra begrepp och variabler för att höja förståelsegraden vilket kan anses 

vilseledande när fenomen ska förklaras. Som tidigare nämnt finns det även kritik när det 

kommer till undersökningens reliabilitet och validitet, detta beror på att alla portföljbolag är 
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unika och det finns väldigt många faktorer som påverkar resultatet som inte beaktas i studien. 

Det är även viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till datan, då årsredovisningar inte kan 

betraktas som fakta utan till viss del kan manipuleras av utgivaren då denne har en egen 

agenda. Slutligen ska det nämnas att det finns ett antal faktorer som kan ha stor inverkan på 

resultatet som är svåra att eliminera. Det makroekonomiska klimatets inverkan förminskas 

genom att tidsindela portföljbolagen men andra faktorer som till exempel storlek eller 

branschspecifika fenomen kan inte hanteras då populationen är för liten för att mäta den 

typen av variabler.  
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4. Resultat 
Resultatet presenteras med ett nyckeltal åt gången. Först presenteras EBITDA-marginalen 

för hela populationen, följt av de tre tidsperioderna var för sig. Det andra nyckeltalet som 

presenteras är omsättningstillväxten följt av ROIC, med samma struktur som föregående 

nyckeltal. Resultaten presenteras i tabellform för varje test och behandlas bara ytligt i den 

här delen för att analyseras djupare i diskussionsavsnittet.  

4.1 EBITDA-marginal 
	  
Hypotesen H0a testas först för alla bolag i studien och sen individuellt för samtliga 3 

tidsperioder av avyttrade portföljbolag; 2003-2005, 2006-2008 samt 2009-2011. 

	  

H0a: Det föreligger ingen skillnad i genomsnittlig EBITDA-marginal treårsperioden före 

avyttring jämfört med de tre första åren efter avyttring. 

	  

4.1.1 EBITDA-marginal för alla portföljbolag i studien 
 

Innan portföljbolagen delas undersöks i sina respektive tidsperioder görs en undersökning på 

hur EBITDA-marginalen förändrats totalt över alla tidsperioder, mer av intresse än något 

annat, för att se hur svenska portföljbolag mellan 2003-2011 utvecklats efter avyttring i 

förhållande till sina tidigare prestationer under ett PE-bolags inflytande. N för hela studien är 

60, vilket innebär att T är approximativt normalfördelat. T-värdet för hela populationen är 

663, vilket med formeln ovan ger ett Z-värde på -1,86. Då Z-värdet är mindre än -1,64, vilket 

är det kritiska värdet för ett 95-procentligt konfidensintervall kan nollhypotesen förkastas och 

vi kan konstatera att svenska portföljbolag generellt har levererat en lägre EBITDA-marginal 

efter avyttring jämfört med åren innan. Tabellen för Wilcoxon’s teckenrangtest för EBITDA-

marginal för alla portföljbolag i urvalet återfinns i bilaga 1. 
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4.1.2 EBITDA-marginal för portfäljbolag med tidsindelning 
	  

Tabell 1: EBITDA-marginal för portföljbolag avyttrade 2003-2005 

Portföljbolag	   Avyttringsår	   x̅ (-3 , -1) 	   x̅ (1, 3) 	   Diff	   Teckenrang	  
Acando	  Consulting	   2003	   -‐0,0533	   0,0883	   0,1417	   14	  
Gislaved	  Folie	   2003	   0,1240	   0,1253	   0,0013	   3	  
Hilding	  Anders	   2003	   0,1412	   0,0670	   -‐0,0742	   -‐11	  

Nobia	  AB	   2004	   0,1003	   0,1001	   -‐0,0003	   -‐1	  

Caldic	  Sweden	  AB	   2004	   0,0469	   0,0310	   -‐0,0159	   -‐6	  

Elitfönster	   2004	   0,1064	   -‐0,0018	   -‐0,1082	   -‐13	  

Däckia	  	   2004	   0,0649	   0,0655	   0,0006	   2	  
B2	  Bredband	   2005	   0,1713	   0,2146	   0,0433	   10	  
Cochlear	  Bones	  
Anchored	  Solutions	  

2005	   0,0869	   0,4890	   0,4021	   15	  

Mölnlycke	  
Healthcare	  

2005	   0,1437	   0,1585	   0,0148	   5	  

Inficon	  AB	  
(sensistor)	  

2005	   0,0762	   0,0585	   -‐0,0177	   -‐7	  

Flexlink	  AB	   2005	   0,2384	   0,1953	   -‐0,0430	   -‐9	  

Catella	  (Scribona)	   2005	   0,0095	   -‐0,0025	   -‐0,0120	   -‐4	  

Arca	  Systems	   2005	   0,0547	   0,9322	   0,8775	   16	  
Arexis	   2005	   -‐6,8715	   -‐30,6128	   -‐23,7413	   -‐17	  

Intrum	  Justitia	   2005	   0,1446	   0,2283	   0,0836	   12	  
Alfa	  Laval	   2005	   0,1373	   0,1051	   -‐0,0322	   -‐8	  

	  

 

Av de 17 företagen i studien som avyttrades mellan 2003 och 2005 hade 8 stycken en högre 

genomsnittlig EBITDA-marginal de tre första åren efter avyttring jämfört med de tre sista 

åren som portföljbolag. Det innebär att ungefär hälften av portföljbolagen stärkte sin 

EBITDA-marginal under sina nya ägare, samtidigt som andra halvan uppvisade sämre 

resultat efter avyttring. T-värdet i Wilcoxon’s teckenrangstest var 64 för populationen vilket 

jämförs med det kritiska värdet för N=17 som är 41 med ett 90-procentligt konfidensintervall. 

Eftersom T-värdet i testet är högre än det kritiska värdet kan nollhypotesen inte förkastas. Det 

finns alltså inga belägg för att påstå att det finns någon skillnad i EBITDA-marginal mellan 

tidpunkterna.  
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Tabell 2: EBITDA-marginal för portföljbolag avyttrade 2006-2008 

Portföljbolag	   Avyttringsår	   x̅ (-3, -1) 	   x̅ (1, 3) 	   Diff	   Teckenrang	  
Atea	  Holding	   2006	   0,0185	   0,0370	   0,0185	   12	  
Com	  Hem	   2006	   0,3288	   0,3926	   0,0638	   21	  
Cefar-‐Compex	   2006	   0,0583	   -‐1,7991	   -‐1,8574	   -‐28	  

Tradex	   2006	   0,0765	   0,0718	   -‐0,0047	   -‐3	  

Alimak	  Hek	   2006	   0,1168	   0,1988	   0,0820	   23	  
Semper	  AB	   2006	   0,0870	   0,1030	   0,0159	   9	  
Bravida	   2006	   0,0217	   0,0606	   0,0389	   18	  
Biovitrum	   2006	   0,1449	   -‐0,0280	   -‐0,1728	   -‐25	  

Anticimex	   2006	   0,1061	   0,0691	   -‐0,0370	   -‐17	  

Ahlsell	   2006	   0,0763	   0,0879	   0,0116	   7	  
BE	  Group	   2006	   0,0501	   0,0329	   -‐0,0172	   -‐10	  

SATS	   2006	   0,1751	   0,1385	   -‐0,0366	   -‐16	  

VSM	  Group	   2006	   0,1534	   0,0819	   -‐0,0715	   -‐22	  

Eldon	  Holding	   2006	   -‐0,0162	   0,0243	   0,0405	   19	  
HemoCue	  AB	   2006	   0,2859	   0,2792	   -‐0,0067	   -‐5	  

Sandå	   2007	   0,3635	   0,0224	   -‐0,3411	   -‐26	  

Lekolar	  AB	   2007	   0,1259	   0,0832	   -‐0,0426	   -‐20	  

Marioff	   2007	   0,0517	   0,0424	   -‐0,0093	   -‐6	  

Elektrokoppar	   2007	   0,0116	   0,0125	   0,0009	   1	  
Coor	  Service	  
Management	  

2007	   0,1168	   0,0881	   -‐0,0287	   -‐14	  

Eltel	  Networks	   2007	   0,0386	   0,0249	   -‐0,0137	   -‐8	  

HMS	  Industrial	  
Networks	  

2007	   0,2427	   0,2459	   0,0032	   2	  

Previa	  AB	   2007	   0,0674	   0,0355	   -‐0,0319	   -‐15	  

Q-‐Matic	   2007	   0,2815	   0,3083	   0,0268	   13	  
Annas	  
Pepparkakor	  

2007	   0,1155	   -‐0,0474	   -‐0,1629	   -‐24	  

Duni	  AB	   2008	   0,1495	   0,1318	   -‐0,0177	   -‐11	  

Callenberg	  
Group	  

2008	   0,0019	   -‐1,0996	   -‐1,1015	   -‐27	  

Xlent	  AB	   2008	   0,0301	   0,0367	   0,0066	   4	  
 

Den andra gruppen bestående av 28 portföljbolag hade endast 11 mätningar med positiv 

utveckling i EBITDA-marginal efter avyttring. T-värdet i Wilcoxon’s teckenrangstest var 129 

vilket jämförs med det kritiska värdena 116 på 5-procentsnivån och 130 på 10-procentsnivån. 

Eftersom T-värdet hamnar under sistnämnda kritiska värde kan nollhypotesen i detta fall 

förkastas med ett 90-procentligt konfidensintervall. Vi kan konstatera att det är en negativ 

utveckling i EBITDA-marginal för portföljbolag avyttrade mellan 2006-2008. 
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Tabell 3: EBITDA-marginal för portföljbolag avyttrade 2009-2011 

Portföljbolag	   Avyttringsår	   x̅ -(3, -1) 	   x̅ (1, 3) 	   Diff	   Teckenrang	  
LGT	  Logistics	   2009	   0,1142	   0,1012	   -‐0,0130	   -‐4	  

Frösunda	   2009	   0,0702	   0,0151	   -‐0,0551	   -‐7	  

Inflight	  Service	  
AB	  

2010	   0,0642	   0,0560	   -‐0,0082	   -‐3	  

Aleris	   2010	   -‐0,1564	   0,0271	   0,1835	   11	  
Index	  
Pharmaceuticals	  

2010	   -‐38,4430	   -‐51,0721	   -‐
12,629

2	  

-‐15	  

Solhaga	   2010	   0,0778	   0,0596	   -‐0,0182	   -‐5	  

Aspen	  i	  
Jönköping	  AB	  

2010	   0,2244	   0,1566	   -‐0,0678	   -‐8	  

Atos	  Medical	   2010	   0,3604	   0,3633	   0,0029	   1	  
CTEK	   2011	   0,2293	   0,2367	   0,0074	   2	  
Å&R	  Cartoon	  AB	   2011	   0,9203	   -‐0,0907	   -‐1,0110	   -‐14	  

Exotic	  Snacks	  Ab	   2011	   -‐0,0058	   0,0779	   0,0837	   9	  
Coromatic	  Group	   2011	   0,0959	   0,0682	   -‐0,0277	   -‐6	  

AeroCrine	  AB	   2011	   -‐1,0728	   -‐1,1796	   -‐0,1068	   -‐10	  

Jolife	  AB	   2011	   -‐0,4258	   0,1796	   0,6054	   13	  
Securitas	  Direct	   2011	   0,4327	   0,1506	   -‐0,2821	   -‐12	  
 

Den sista tidsperioden i studien representeras av 15 portföljbolag, varav endast fem stycken 

har en positiv utveckling i EBITDA-marginal efter avyttring. Det ska tilläggas att två av 

dessa fem är marginellt positiva och erhåller de lägsta två rankerna i Wilcoxon’s 

teckenrangtest. T-värdet för portföljbolagen i tredje tidsperioden är 36 vilket är högre än det 

kritiska värdet på 10-procentsnivån som är 30. Nollhypotesen kan alltså inte förkastas. 
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4.2 Omsättningstillväxt 
	  
Hypotesen H0b testas först för alla bolag i studien och sen individuellt för samtliga 3 

tidsperioder av avyttrade portföljbolag; 2003-2005, 2006-2008 samt 2009-2011. 

 

H0b: Det föreligger ingen skillnad i genomsnittlig omsättningstillväxt treårsperioden före 

avyttring jämfört med de tre första åren efter avyttring. 

 

4.2.1 Omsättningstillväxt för alla bolag i studien 
 

Den genomsnittliga omsättningstillväxten jämförs precis som föregående nyckeltal 

tidpunkterna emellan. Wilcoxon’s teckenrangtest ger ett T-värde på 760 för hela 

populationen. Ännu en gång kan observationerna anses vara normalfördelade med N=60, 

vilket ger ett Z-värde på -1.14. Det ligger innanför -1,28 och 1,28 vilket är det kritiska värdet 

vid ett 90-procentligt konfidensintervall. Nollhypotesen kan därmed inte förkastas, det går 

inte att utläsa någon skillnad i omsättningstillväxt, vilket känns rimligt vid en anblick på 

datan som visar att ungefär hälften (27) av de 60 portföljbolagen hade positiv 

omsättningstillväxt efter avyttring. Tabellen för Wilcoxon’s teckenrangtest för 

omsättningstillväxt för alla portföljbolag i urvalet återfinns i bilaga 2. 

  



32	  
	  

4.2.2 Omsättningstillväxt för portfäljbolag med tidsindelning 
	  
Tabell 4: Omsättningstillväxt för portföljbolag avyttrade 2003-2005 

Portföljbolag	   Avyttringsår	   x̅ (-3, -
1) 	  

x̅ (1, 
3) 	  

Diff	   Teckenrang	  

Acando	  Consulting	   2003	   0,9559	   1,3240	   0,3681	   16	  
Gislaved	  Folie	   2003	   1,0517	   1,0709	   0,0192	   2	  
Hilding	  Anders	   2003	   1,0509	   0,9852	   -‐0,0657	   -‐8	  

Nobia	  AB	   2004	   1,1826	   1,1389	   -‐0,0437	   -‐5	  

Caldic	  Sweden	  AB	   2004	   0,8380	   1,0811	   0,2431	   11	  
Elitfönster	   2004	   1,1160	   1,3799	   0,2639	   13	  
Däckia	  	   2004	   1,0202	   1,0442	   0,0240	   3	  
B2	  Bredband	   2005	   1,4371	   1,1881	   -‐0,2490	   -‐12	  
Cochlear	  Bones	  
Anchored	  
Solutions	  

2005	   1,3033	   1,6348	   0,3315	   15	  

Mölnlycke	  
Healthcare	  

2005	   1,0634	   1,1080	   0,0446	   6	  

Inficon	  ab	  
(sensistor)	  

2005	   1,1586	   1,1102	   -‐0,0484	   -‐7	  

Flexlink	  AB	   2005	   0,9553	   1,0480	   0,0927	   9	  
Catella	  (Scribona)	   2005	   1,0197	   0,7326	   -‐0,2871	   -‐14	  
Arca	  Systems	   2005	   1,0278	   1,0583	   0,0305	   4	  
Arexis	   2005	   1,5004	   1,9341	   0,4338	   17	  
Intrum	  Justitia	   2005	   1,0742	   1,0930	   0,0188	   1	  
Alfa	  Laval	   2005	   1,0009	   1,1968	   0,1959	   10	  
 

Precis som vid mätningen av föregående nyckeltal ger första tidsperiodens N=17 ett kritiskt 

värde på 41 för ett 90-procentligt konfidensintervall. T-värdet för portföljbolagen avyttrade 

mellan 2003-2005 är 46 vilket innebär att nollhypotesen inte kan förkastas. 
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Tabell 5: Omsättningstillväxt för portföljbolag avyttrade 2006-2008 

Portföljbolag	   Avyttringsår	   x̅ (-3, -
1) 	  

x̅ (1, 3) 	   Diff	   Teckenrang	  

Atea	  Holding	   2006	   1,1100	   0,0000	   -‐1,1100	   -‐28	  
Com	  Hem	   2006	   1,1448	   1,2093	   0,0645	   10	  
Cefar-‐Compex	   2006	   1,0598	   0,5618	   -‐0,4980	   -‐25	  
Tradex	   2006	   1,9862	   1,9228	   -‐0,0634	   -‐9	  
Alimak	  Hek	   2006	   1,1100	   1,1180	   0,0080	   1	  
Semper	  AB	   2006	   0,9686	   1,0027	   0,0340	   4	  
Bravida	   2006	   1,6910	   1,0284	   -‐0,6626	   -‐27	  
Biovitrum	   2006	   0,9507	   1,0303	   0,0796	   11	  
Anticimex	   2006	   1,0573	   1,1004	   0,0430	   5	  
Ahlsell	   2006	   1,0807	   0,9960	   -‐0,0847	   -‐12	  
BE	  Group	   2006	   1,1251	   0,8599	   -‐0,2652	   -‐20	  
SATS	   2006	   1,0518	   1,2133	   0,1615	   15	  
VSM	  Group	   2006	   0,9437	   0,6233	   -‐0,3204	   -‐22	  
Eldon	  Holding	   2006	   1,0168	   0,9654	   -‐0,0514	   -‐6	  
HemoCue	  AB	   2007	   1,1038	   1,0723	   -‐0,0315	   -‐3	  
Sandå	   2007	   1,2974	   0,6594	   -‐0,6380	   -‐26	  
Lekolar	  AB	   2007	   0,8978	   1,2567	   0,3589	   24	  
Marioff	   2007	   1,0153	   1,1057	   0,0904	   14	  
Elektrokoppar	   2007	   1,4757	   1,1279	   -‐0,3478	   -‐23	  
Coor	  Service	  
Management	  

2007	   1,3065	   0,9934	   -‐0,3131	   -‐21	  

Eltel	  Networks	   2007	   1,1132	   0,9328	   -‐0,1804	   -‐17	  
HMS	  Industrial	  
Networks	  

2007	   1,2790	   1,0999	   -‐0,1790	   -‐16	  

Previa	  AB	   2007	   1,0296	   0,9698	   -‐0,0599	   -‐8	  
Q-‐Matic	   2007	   1,2158	   1,0185	   -‐0,1973	   -‐18	  
Annas	  
Pepparkakor	  

2008	   1,0863	   1,1432	   0,0569	   7	  

Duni	  AB	   2008	   1,0662	   0,9764	   -‐0,0898	   -‐13	  
Callenberg	  
Group	  

2008	   0,5975	   0,6250	   0,0275	   2	  

Xlent	  AB	   2008	   1,1379	   0,9008	   -‐0,2371	   -‐19	  
 

T-värdet för portföljbolagen i den andra tidsperioden hamnar enligt Wilcoxon’s 

teckenrangtest på 93, vilket är mindre än det kritiska värdet på 5-procentsnivån som är 126. 

18 av de 28 portföljbolagen uppvisade negativ omsättningstillväxt under treårsperioden efter 

avyttring i förhållande till sina tre sista år under ett PE-bolags inflytande och nollhypotesen 
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kan förkastas med 5 procents felmarginal. Det finns belägg för att påstå att portföljbolag som 

avyttrats mellan 2006-2008 har sämre omsättningstillväxt efter avyttring. 

 

Tabell 6: Omsättningstillväxt för portföljbolag avyttrade 2009-2011 

Portföljbolag	   Avyttringsår	   x̅ (-3, -
1) 	  

x̅ (1, 
3) 	  

Diff	   Teckenrang	  

LGT	  Logistics	   2009	   1,1008	   1,0610	   -‐0,0398	   -‐5	  
Frösunda	   2010	   1,1153	   1,1265	   0,0112	   1	  
Inflight	  Service	  AB	   2010	   1,1944	   1,0137	   -‐0,1807	   -‐10	  
Aleris	   2010	   0,8467	   1,5096	   0,6629	   15	  
Index	  
Pharmaceuticals	  

2010	   0,7437	   0,9822	   0,2384	   13	  

Solhaga	   2010	   1,1282	   1,0894	   -‐0,0388	   -‐4	  
Aspen	  i	  Jönköping	  
AB	  

2010	   1,2345	   1,0393	   -‐0,1952	   -‐12	  

Atos	  Medical	   2011	   1,1125	   1,0882	   -‐0,0243	   -‐2	  
CTEK	   2011	   1,2088	   1,0981	   -‐0,1106	   -‐9	  
Å&R	  Cartoon	  AB	   2011	   1,0729	   1,0473	   -‐0,0256	   -‐3	  
Exotic	  Snacks	  AB	   2011	   1,0009	   0,9077	   -‐0,0933	   -‐8	  
Coromatic	  Group	   2011	   0,7199	   1,1514	   0,4315	   14	  
AeroCrine	  AB	   2011	   1,0449	   1,2398	   0,1948	   11	  
Jolife	  AB	   2011	   1,4942	   1,4175	   -‐0,0767	   -‐6	  
Securitas	  Direct	   2011	   1,1341	   1,0443	   -‐0,0898	   -‐7	  
 

 

Differensen för omsättningstillväxten för sista tidsperioden ger ett T-värde på 54. Det kritiska 

värdet för N=15 på 10-procentsnivån är 30, vilket innebär att det inte går att förkasta 

nollhypotesen för portföljbolag avyttrade mellan 2009-2011. 
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4.3 Räntabilitet på operativt kapital 
	  
Hypotesen H0c testas först för alla bolag i studien och sen individuellt för samtliga 3 

tidsperioder av avyttrade portföljbolag; 2003-2005, 2006-2008 samt 2009-2011. 

 

H0c: Det föreligger ingen skillnad i genomsnittlig ROIC treårsperioden före avyttring 
jämfört med de tre första åren efter avyttring. 
 

4.3.1 ROIC för alla portföljbolag i studien 
 

Differensen i return on invested capital för alla bolag i studien resulterade i ett T-värde på 

877. Med formeln för att räkna ut Z-värde till Wilcoxon’s teckenrangstest får vi ett Z-värde 

på -0,28, vilket befinner sig innanför de kritiska värdena för ett 90-procentligt 

konfidensintervall. Det finns alltså inga belägg för att påstå att det föreligger någon 

genomsnittlig skillnad i ROIC före och efter avyttring när alla portföljbolag undersöks 

samtidigt. Nollhypotesen kan inte förkastas. Tabellen för Wilcoxon’s teckenrangtest för 

ROIC för alla portföljbolag i urvalet återfinns i bilaga 3. 
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4.3.2 ROIC för portfäljbolag med tidsindelning  
	  
Tabell 7: ROIC för portföljbolag avyttrade 2003-2005 

Portföljbolag	   Avyttringsår	   x̅ (-3, -1) 	   x̅ (1, 3) 	   Diff	   Teckenrang	  
Acando	  
Consulting	  

2003	   -‐0,5893	   0,0524	   0,6417	   14	  

Gislaved	  folie	   2003	   0,1444	   0,1981	   0,0537	   5	  
Hilding	  Anders	   2003	   0,3038	   0,2118	   -‐0,0920	   -‐11	  
Nobia	  AB	   2004	   0,1472	   0,1970	   0,0498	   4	  
Caldic	  Sweden	   2004	   0,1176	   0,1663	   0,0487	   3	  
Elitfönster	   2004	   1,4539	   0,0219	   -‐1,4320	   -‐16	  
Däckia	   2004	   0,0475	   0,1709	   0,1234	   12	  
B2	  Bredband	   2005	   -‐0,2800	   -‐0,2088	   0,0712	   9	  
Cochlear	  
Bones	  
Anchored	  
Solutions	  	  

2005	   0,7599	   2,1631	   1,4032	   15	  

Mölnycke	  
Healthcare	  

2005	   0,0635	   0,1244	   0,0609	   7	  

Inficon	  AB	  
(sensistor)	  

2005	   0,1324	   0,1619	   0,0295	   2	  

Flexlink	  AB	   2005	   0,1376	   0,2238	   0,0862	   10	  
Catella	  
(Scribona)	  

2005	   0,0212	   0,0275	   0,0063	   1	  

Arca	  systems	   2005	   0,0787	   0,0176	   -‐0,0611	   -‐8	  
Arexis	   2005	   -‐13,6065	   -‐0,4603	   13,146

2	  
17	  

Intrum	  Justitia	   2005	   0,1099	   0,1672	   0,0573	   6	  
Alfa	  Laval	   2005	   0,1295	   0,2638	   0,1342	   13	  
 

Av de 17 portföljbolagen avyttrade i första tidsperioden hade hela 14 ett högre genomsnittligt 

ROIC efter avyttring i förhållande till treårsperioden innan. T-värdet för testet hamnade på 

35, vilket är signifikant på 10-procentsnivån då det kritiska värdet är 41. Vi förkastar 

nollhypotesen och fastslår att portföljbolag avyttrade 2003-2005 har en statistiskt signifikant 

högre ROIC efter avyttring i förhållande till treårsperioden innan avyttring med ett 90-

procentligt konfidensintervall. 
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Tabell 8: ROIC för portföljbolag avyttrade 2006-2008 

Portföljbolag	   Avyttringsår	   x̅ (-3, -1) 	   x̅ (1, 3) 	   Diff	   Teckenrang	  
Atea	  Holding	   2006	   0,0922	   0,0000	   -‐0,0922	   -‐8	  
Com	  hem	   2006	   0,7681	   0,3029	   -‐0,4651	   -‐19	  
Cefar-‐Compex	   2006	   -‐0,0062	   -‐0,0108	   -‐0,0046	   -‐1	  
Tradex	   2006	   -‐2,9647	   -‐0,1181	   2,8465	   26	  
Alimak	  Hek	   2006	   0,1844	   1,3303	   1,1459	   24	  
Semper	  AB	   2006	   0,4943	   0,3515	   -‐0,1429	   -‐13	  
Bravida	   2006	   0,3014	   0,6464	   0,3450	   18	  
Biovitrum	   2006	   0,2596	   -‐0,0514	   -‐0,3110	   -‐17	  
Anticimex	   2006	   0,0331	   0,0111	   -‐0,0219	   -‐3	  
Ahlsell	   2006	   0,2169	   0,2031	   -‐0,0138	   -‐2	  
BE	  Group	   2006	   0,1537	   0,4619	   0,3081	   16	  
SATS	   2006	   -‐0,1344	   1,1211	   1,2555	   25	  
VSM	  Group	   2006	   0,0958	   0,0312	   -‐0,0645	   -‐5	  
Eldon	  Holding	   2006	   -‐0,1041	   -‐0,0264	   0,0777	   6	  
HemoCue	  AB	   2007	   0,6421	   0,5572	   -‐0,0850	   -‐7	  
Sandå	   2007	   7,6981	   0,2059	   -‐7,4922	   -‐28	  
Lekolar	  AB	  	   2007	   0,7054	   0,1311	   -‐0,5743	   -‐21	  
Marioff	   2007	   0,7373	   0,0992	   -‐0,6380	   -‐22	  
Elektrokoppar	   2007	   0,1028	   0,2432	   0,1404	   12	  
Coor	  Service	  
Management	  

2007	   1,4317	   0,4148	   -‐1,0169	   -‐23	  

Eltel	  Networks	   2007	   0,1205	   0,2299	   0,1094	   10	  
HMS	  Industrial	  
Networks	  

2007	   4,5446	   0,6067	   -‐3,9379	   -‐27	  

Previa	  AB	   2007	   0,0845	   0,0573	   -‐0,0272	   -‐4	  
Q-‐Matic	   2007	   0,3865	   0,9455	   0,5590	   20	  
Annas	  Pepparkakor	   2008	   0,1244	   -‐0,0971	   -‐0,2216	   -‐14	  
Duni	  AB	   2008	   0,0843	   0,1798	   0,0954	   9	  
Callenberg	  Group	   2008	   0,1900	   -‐0,0695	   -‐0,2596	   -‐15	  
Xlent	  AB	   2008	   0,2765	   0,1505	   -‐0,1260	   -‐11	  
 

Av de 28 portföljbolagen i den andra tidsperioden hade endast 10 en positiv utveckling i 

ROIC efter avyttring. T-värdet för testet är 166 vilket är högre än alla kritiska värden för 

N=28. Vi accepterar därmed nollhypotesen om att det inte föreligger någon skillnad 

genomsnittlig ROIC treårsperioden före avyttring jämfört med de tre första åren efter 

avyttring. 

 



38	  
	  

 
	  

Tabell 9: ROIC för portföljbolag avyttrade 2009-2011 

Portföljbolag	   Avyttringsår	   x̅ (-3, -1) 	   x̅ (1, 3) 	   Diff	   Teckenrang	  
LGT	  Logistics	   2009	   0,4686	   0,1849	   -‐0,2837	   -‐8	  
Frösunda	   2010	   -‐0,1307	   -‐0,0135	   0,1172	   5	  
Inflight	  
Service	  AB	  

2010	   -‐0,4456	   0,5758	   1,0214	   13	  

Aleris	   2010	   644,5148	   0,7950	   -‐643,7199	   -‐15	  
Index	  
Pharmaceuti
cals	  

2010	   3,6865	   6,2148	   2,5283	   14	  

Solhaga	   2010	   0,9103	   0,8548	   -‐0,0555	   -‐3	  
Aspen	  i	  
Jönköping	  
AB	  

2010	   0,8800	   0,3073	   -‐0,5727	   -‐12	  

Atos	  Medical	   2011	   0,7484	   0,3999	   -‐0,3485	   -‐9	  
CTEK	   2011	   0,9745	   0,7857	   -‐0,1889	   -‐7	  
Å&R	  Cartoon	  
AB	  

2011	   0,0379	   -‐0,0171	   -‐0,0550	   -‐2	  

Exotic	  
Snacks	  Ab	  

2011	   -‐0,0631	   -‐0,4857	   -‐0,4226	   -‐10	  

Coromatic	  
Group	  

2011	   0,1235	   0,0810	   -‐0,0425	   -‐1	  

AeroCrine	  
AB	  

2011	   -‐4,9566	   -‐5,5119	   -‐0,5553	   -‐11	  

Jolife	  AB	   2011	   0,5103	   0,6770	   0,1667	   6	  
Securitas	  
Direct	  

2011	   -‐0,0960	   0,0012	   0,0972	   4	  

 

Sista tidsperioden med sina 15 portföljbolag har fem som presterat en genomsnittligt högre 

ROIC efter avyttring. T-värdet för testet visar 42 vilket är högre än alla kritiska värden för 

N=15. Även för denna tidsperiod accepteras nollhypotesen om att det inte föreligger någon 

förändring i genomsnittligt ROIC. 
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4.4 Kruskal-Wallis testet 
	  

Tabell 10: EBITDA - marginal, alla bolag. 

Grupper	   IPO	   Secondary	  
buyout	  

Strategisk	  
köpare	  

FG: 2 51	   10	   53	  
Alfa: 5,99 18	   34	   37	  

	   7	   9	   26	  
	   25	   35	   48	  
	   20	   14	   55	  
	   39	   29	   43	  
	   24	   56	   23	  
	    50	   1	  
	    47	   45	  
	    16	   49	  
	    42	   2	  
	    11	   33	  
	    15	   44	  
	    27	   17	  
	    19	   32	  
	    46	   5	  
	    40	   30	  
	    28	   36	  
	    13	   8	  
	    31	   3	  
	    54	   52	  
	    22	   	  

  12	   	  
  38	   	  
  41	   	  
  4	   	  
  21	   	  
  6	   	  
Summa: 184	   187	   285	  
Antal: 7	   28	   21	  
H-‐test:	   -‐133,6	   	    

	  
Kruskal-Wallis testet visar ett värde på -133,6 vilket betyder att nollhypotesen inte kan 

förkastas då det skulle behövas ett värde på 5,99 med 0,05 som signifikansnivå. Exitmetoden 

har därmed inte någon signifikant påverkan på nyckeltalet EBITDA–marginal efter avyttring. 
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Tabell 11: Omsättningstillväxt, alla bolag. 

Grupper IPO Secondary 
buyout 

Strategisk 
köpare 

FG: 2 36 23 57 
Alfa: 5,99 51 28 37 

 46 54 53 
 9 38 10 
 5 48 55 
 15 8 43 
 44 40 27 
  34 59 
  2 1 
  42 45 
  21 4 
  6 24 
  3 41 
  7 49 
  16 26 
  25 31 
  39 56 
  11 47 
  29 12 
  35 20 
  14 17 
  60  

  52  
  30  
  13  
  33  
  32  
  18  
Summa: 206 239 282 
Antal: 7 28 21 
H-‐test:	   -‐126	   	    

 

För Omsättningstillväxten visar H-testet ett värde på -126,0 vilket inte uppnår 5,99. 

Nollhypotesen accepteras och tyder på att exitmetoden inte har någon signifikant inverkan på 

omsättningstillväxten efter avyttring i denna studie. 
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Tabell 12: Räntabilitet på operativt kapital, alla bolag. 

Grupper IPO	   Secondaty	  
buyout	  

Strategisk	  
köpare	  

FG: 2 36	   20	   50	  
Alfa: 5,99 45	   34	   35	  

	   12	   4	   33	  
	   47	   44	   38	  
	   5	   39	   54	  
	   3	   31	   37	  
	   40	   23	   32	  
	    52	   56	  
	    48	   19	  
	    28	   9	  
	    29	   30	  
	    22	   55	  
	    7	   17	  
	    42	   53	  
	    27	   21	  
	    49	   2	  
	    18	   6	  
	    13	   46	  
	    43	   15	  
	    51	   14	  
	    1	   10	  
	    24	   	  

  8	   	  
  11	   	  
  16	   	  
  25	   	  
  26	   	  
  41	   	  
Summa: 188	   195	   279	  
Antal: 7	   28	   21	  
H-‐test:	   -‐133	   	    

 

Även Räntabilitet på operativt kapital har ett negativt H-test på -133 vilket innebär att alla 

nollhypoteser accepteras för Kruskal-Wallis testet. Med detta resultat så kan vi konstatera att 

val av exitmetod inte har någon påverkan på nyckeltalen efter avyttring i denna studie.  
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5. Analys 
Analysavsnittet har samma struktur som resultadelen, nämligen att alla bolag i studien först 

diskuteras kort innan vi dyker in lite djupare i varje tidsperiod var för sig. Avslutningsvis 

diskuteras jämförandet av exitmetoder. 

 

5.1 Analys för alla bolag 
 

Av de tre nyckeltalen som undersökts i studien är det bara EBITDA-marginalen som uppvisat 

en signifikant förändring när alla studiens portföljbolag testats samtidigt. Det är en negativ 

trend efter avyttring vilket inte stämmer överens med den undersökning som Bergström, 

Grubb och Jonsson genomförde på den svenska marknaden. Dock använder vi oss av en 

annan metod som inte jämför med en branschjusterad kontrollgrupp, vilket innebär att 

resultaten inte är jämförbara. En bidragande orsak till varför det ser ut som det gör kan 

mycket väl vara ökade agentkostnader efter avyttring, vilket skulle strida mot studien av 

Bruton et al. (2002) som fann att agentkostnader inte återuppstod direkt efter försäljning. Det 

vore dock lite arrogant att peka ut agentkostnader som den avgörande faktorn när alla bolag 

mäts samtidigt och många exits var via secondary buyouts, vilket rimligtvis inte borde öka 

informationsasymmetrin och därmed agentkostnaderna. Nackdelen med att testa alla 

portföljbolag samtidigt är som sagt att det blir svårt att dra några riktiga slutsatser av 

resultatet, speciellt eftersom finanskrisen 2008 har stor inverkan på hur företag aktiva under 

den perioden presterat. Det går att konstatera att majoriteten av alla portföljbolag, vid 

mätning av samtliga nyckeltal, presterade något sämre under treårsperioden efter avyttring i 

förhållande till de tre sista åren under PE-bolagens inflytande. Huruvida detta säger något om 

att PE-bolag är skickligare ägare är svårt att säga då det är många faktorer som spelar in. 

Degeorge och Zeckhauser (1993) som undersökte hur portföljbolag presterade efter en 

börsintroduktion presenterade bevis på att EBITDA-marginalen sjönk i förhållande till 

branschsnittet det första året för att sedan öka, något som vår undersökning inte stödjer. Det 

är som sagt svårt att göra en jämförelse med tidigare studier då författarna till denna studie 

har använt en hittills obeprövad metod på området, men det går att spekulera i varför 

EBITDA-marginalen är lägre efter avyttring än året innan. Affärsidén för Private Equity-

bolag är i enklaste beskrivning att köpa portföljbolag så billigt som möjligt och sen avyttra 

till högsta möjliga pris. En hög EBITDA-marginal indikerar att företaget gör en bra vinst, 

vilket gör det mer attraktivt för köpare. Med den tankegången känns det inte orimligt att PE-
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bolag gör sitt yttersta för att höja den här typen av marginaler när det närmar sig tid för exit. 

Bergström, Grubb & Jonsson (2007) konstaterade att EBITDA-marginalen var positiv under 

innehavstiden, någon som denna studie bekräftar då 52 av de 60 portföljbolagen hade positiv 

genomsnittlig EBITDA-marginal treårsperioden innan avyttring. Ser man på differensen går 

det dock att konstatera att endast 36 av de 60 portföljbolagen hade en lägre genomsnittlig 

EBITDA-marginal efter avyttring än under innehavstiden, både om man bara ser på enbart 

det första året och på genomsnittet av de första tre. Trots att det bara är marginellt mer än 

hälften fick vi ett Z-värde på -1,86 vilket indikerar en statistiskt signifikant försämring på 

femprocents-nivån. Med förståelse för hur Wilcoxon’s teckenrangtest fungerar går det snabbt 

att räkna ut att enda möjligheten till att det blir på det viset är om de negativa mätningarna 

också är de största och har därav fått högst rang i testet. Det går alltså att konstatera att 

förbättringar i EBITDA-marginal efter avyttring överlag är marginella för urvalet, medan de 

portföljbolag som haft sjunkande EBITDA-marginal efter avyttring har presterat relativt 

sämre. 

 

När vi ser på omsättningstillväxten för hela urvalet hittar vi i likhet med Bergström, Grubb 

och Jonsson (2007) inga signifikanta förändringar efter avyttring. 27 av de 60 bolagen hade 

en högre genomsnittlig omsättningstillväxt efter avyttring så slutsatsen vi kan dra av vårt 

resultat är att det kan gå lite åt båda hållen, säkerligen beroende på andra faktorer än de vi har 

haft möjlighet att se på i den här studien. Det ska dock nämnas att 18 av de totalt 33 

portföljbolag som hade försämrad genomsnittlig omsättningstillväxt efter avyttring befinner 

sig i tidsperiod två (2006-2008), vilket innebär att de träffats hårdast av finanskrisen, detta 

diskuteras ytterligare när vi fördjupar oss i tidsperioderna.  

 

Vad gäller ROIC när alla bolag i urvalet testades tillsammans så finns det inte särskilt mycket 

att säga. 31 av 60 portföljbolag hade en sämre genomsnittligt ROIC efter avyttring, det blir 

dock uppenbart att det förekommer skillnader när materialet delas in i sina respektive 

tidsperioder. 

 

5.2 Analys för tidsperioden 2003-2005 
	  
EBITDA-marginalen för första tidsperioden ger inte så mycket information. Ungefär hälften 

av portföljbolagen hade genomsnittligt ett högre resultat efter avyttring. Ser man närmre på 
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siffrorna på treårsperioderna var för sig istället för differensen dem emellan går det att utläsa 

att 15 av de 17 portföljbolagen hade positiv EBITDA-marginal treårsperioden innan avyttring 

respektive 14 av 17 efter avyttring. Den ration stämmer ganska väl överens med resten av 

urvalet för de andra tidsperioderna, så vi finner inte särskilt mycket av intresse att diskutera 

på den här posten. 

 

Wilcoxon-testet på omsättningstillväxten för portföljbolag i första tidsperioden visar inga 

signifikanta resultat. Däremot går det att utläsa att alla 17 bolag har en positiv genomsnittlig 

omsättningstillväxt, både treårsperioden innan avyttring samt de tre förstkommande åren 

under sina nya ägare. 12 av de totala 17 i tidsperioden har en högre genomsnittlig 

omsättningstillväxt efter avyttring, vilket man kan tycka gränsar mot signifikanta bevis på 

överprestation efter avyttring. Vi utförde för sakens skull Wilcoxon’s teckenrangtest och 

använde oss av Z-värdet, som om materialet kunde anses vara normalfördelat (vilket inte är 

fallet då N<50) och fick då ett z-värde signifikant på 10procents-nivån, det är inte relevant 

men det ger en indikation på i vilken riktning resultatet pekar.	  

Mätningen av ROIC för perioden 2003-2005 var det enda testet med en signifikant positiv 

genomsnittlig ökning i något av nyckeltalen för alla tidsperioder. I likhet med Bergström, 

Grubb & Jonsson (2007) kan vi visa på signifikanta förbättringar. Det var tidigare känt från 

deras studie att PE-backade bolag efter avyttring hade högre ROIC än sina 

branschkonkurrenter. Vi kan nu konstatera att portföljbolag avyttrade under första 

tidsperioden även hade genomsnittligt högre ROIC under sina nya ägare än under tiden som 

portföljbolag, med andra ord ett bestående ökande värde, kanske delvis skapat genom ett mer 

effektivt användande av tillgängligt kapital. Det hade varit intressant att dyka in lite djupare i 

exakt vilken av variablerna som förändrats mest för att ge den här förbättringen. Möjliga 

förklaringar kan vara bättre resursallokering genom åtstramningar och mer fokus på 

portföljbolagets kärnverksamhet under innehavstiden som når sin fulla effekt först efter 

avyttring. Detta skulle i så fall vara en effekt av strategisk koncentration. 

 

5.3 Analys för tidsperioden 2006-2008 
	  
Den andra tidsperioden var den enda i studien som hade två signifikanta negativa resultat 

enligt Wilcoxon’s teckenrantest. EBITDA-marginalen försämrades signifikant på 10procents-

nivån efter avyttring och så även omsättningstillväxten på 5procents-nivån. Det gick inte att 

förkasta nollhypotesen när vi testade för skillnader i ROIC men det räcker med att se på hur 
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utvecklingen förändrats sen föregående tidsperiod för att förstå att alla nyckeltal försämrats 

avsevärt under den andra tidsperioden i jämförelse med den första. Detta var ett förväntat 

resultat för portföljbolag avyttrade under den här perioden. Det var även den huvudsakliga 

anledningen till varför vi valde att tidsindela portföljbolagen, trots att det gjorde de 

individuella grupperna för små för att kunna utföra test med z-värde (normalfördelning) som 

var den ursprungliga planen. Utvecklingen av dessa 28 portföljbolag som haft ett eller fler år 

av treårsperioden efter avyttring mitt i den stora finanskrisen 2008 visar hur stor påverkan det 

makroekonomiska klimatet kan ha i den här typen av undersökningar. Möjligen är det så att 

det hade gått att utläsa fler positiva trender (eller åtminstone färre negativa trender) i 

portföljbolagens utveckling om vi uteslutit den här tidsperioden ur undersökningen, men 

verkligheten ser ut som den gör. Det är svårt att koppla utvecklingen under den här 

tidsperioden till någon specifik teori, men det är tydligt att inte alla har påverkats lika mycket 

av finanskrisen. Vad det beror på är svårt att spekulera i när urvalet är för litet för att jämföra 

faktorer bransch, innehavstid och storlek men det kan vara ett intressant område för bredare 

och mer omfattande framtida studier. Baserat på teorierna vi valt att använda i vår studie 

skulle ökade agentkostnader definitivt kunna vara en bidragande orsak, precis som att ett 

mindre effektivt corporate governance under de nya ägarna skulle kunna vara en bidragande 

orsak till varför det går sämre för portföljbolagen efter avyttring. Ännu en gång ska det dock 

betonas att dessa sannolikt inte är de främsta anledningarna till den negativa trenden för 

portföljbolag avyttrade mellan 2006-2008. 

 

 

5.4 Analys för tidsperioden 2009-2011 
	  
Signifikansmässigt var sista tidsperioden inte särskilt intressant när det kommer till 

testresultaten. Nollhypotesen kunde inte förkastas i något av de uppmätta nyckeltalen. Tar 

man däremot hänsyn till argumentet om finanskrisen i föregående tidsperiod kan det 

konstateras att portföljbolag avyttrade 2009-2011 har ett till tre år av treårsperioden innan 

avyttring i eftersvallet av finanskrisen, vilket man skulle kunna tänka sig kan leda till en 

positiv utveckling efter avyttring om det fanns ett större urval. Analysförmågan begränsas 

kraftigt när urvalet för den aktuella tidsperioden endast består av 15 observationer/variabel. 

Det går däremot att konstatera att portföljbolag i studien som avyttrades i den tredje 

tidsperioden överlag i mindre utsträckning genomgår positiva förändringar än företag 

avyttrade mellan 2003-2005, samtidigt som de i mindre utsträckning genomgår negativa 
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förändringar i förhållande till företag avyttrade 2006-2008. Vi finner inga egentliga likheter 

för perioden jämfört med tidigare studier utöver en relativt oförändrad omsättningstillväxt, 

vilket var fallet i studien av Bergström, Grubb och Jonsson (2007) 

 

5.5 Jämförande av Exitmetoder 
	  
Det framgår ganska tydligt att resultatdelen att vi i vår studie inte kan påvisa någon skillnad i 

prestation i något av nyckeltalen i förhållande till exitmetod. Dessa resultat kan dock inte 

anses vara särskilt tillförlitliga av samma anledningar som tagits upp tidigare i studien. 

Bristande volym i urvalet leder till att materialet inte kan tidsindelas, samt att exitmetod inte 

var något som togs i beaktning under insamlandet av data. Om så var fallet kanske vi hade 

exkluderat secondary buyouts, som var den största gruppen av exitmetoder, för att se på 

skillnader mellan alla andra typer av exits. Samtidigt hade det knappt funnits något urvals alls 

om vi gått den vägen. Det finns inte så mycket att diskutera angående olika exitmetoders 

inverkan på den operativa förmågan av denna anledning och vi låter det konkludera analysen. 
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6. Avslutande diskussion 
Diskussionen sammanfattar kort författarnas syn på processen och reflektioner över hur de 

initiala frågeställningarna besvarats med hjälp av uppsatsen. Avslutningsvis presenteras 

alternativa tillvägagångssätt och en rekommendation till vidare forskning på ämnet. 

 

För att sy ihop den här uppsatsen återgår vi till våra frågeställningar för att se om vi lyckats få 

svar på de funderingar vi hade ursprungligen.  

 

1. Hur förändras det operationella värdeskapandet för svenska portföljbolag efter avyttring? 

 

2. Gör val av exitmetod en signifikant skillnad för det operativa värdeskapandet i 

portföljbolaget efter avyttring?  

 

 3. Finns det någon skillnad mellan de tre olika tidsperioderna vi valt att undersöka?  

 

Vi kan konstatera att vi lyckats följa upp hur svenska portföljbolag presterar efter avyttring, 

även om resultaten varierar beroende på tidsperiod (och säkerligen många andra faktorer som 

vi inte haft möjlighet att beakta i den här studien). Det går inte att utläsa någon skillnad i 

förhållande till exitmetod, men däremot kan vi konstatera att det finns stora skillnader i 

portföljbolags prestationer beroende på när de avyttrats, vilket är ganska givet då 

förutsättningar ständigt förändras. Att undersöka skillnader med exitmetod som beroende 

variabel var uppsatsens delsyfte, vilket i retrospektiv kanske var ett lite för ambitiöst projekt 

då exitmetod inte var något av vikt vid datainsamlingen samt att materialet skulle tidsindelas. 

Kruskal-Wallis testet utfördes utan tidsindelningar på grund av det lilla urvalet vilket är 

kompromiss nog för att göra resultatet mindre tillförlitligt tyvärr. 

 

Med tanke på hur begränsad studien varit på grund av storleken på urvalet hade nog många 

tester sagt mer om PE-branschens inverkan på portföljbolag om vi hade gjort samma typ av 

undersökning som majoriteten av tidigare studier, nämligen jämförelser med branschsnitt för 

alla portföljbolag för den aktuella tidsperioden. Det hade även hjälpt analysprocessen då det 

hade gått att jämföra vårt resultat direkt med de tidigare studier som gjort på ämnet. 

Författarna står dock fast vid valet av metod då det har tagit fram information som tidigare 

inte funnits för studier på svenska portföljbolag.  
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Det resultat som uppnås med den här metoden är utvecklingen för svenska portföljbolag 

under den valda tidsperioden svart på vitt. Problemet med en så pass begränsad tidsperiod är 

att yttre faktorer får lite för stor inverkan för att fenomen ska kunna kopplas till teorier om 

värdeskapande. Teorierna är självklart lika relevanta som för alla andra studier som behandlar 

värdeskapande i portföljbolag men det är nödvändigt att vara försiktig med att peka ut ett par 

bland alla potentiellt bidragande faktorer till varför det ser ut som det gör. Ju större urval och 

ju längre uppmätt tidsperiod, desto mer säger den här typen av undersökning. Megginson, 

Nash och Van Randenborgh, (1994) utförde sin privatiseringsstudie på precis samma sätt. De 

tog inte heller hänsyn till yttre faktorer men fick ändå ett tillförlitligt resultat. Den avgörande 

skillnaden våra studier emellan är storleken på urvalet. Med ett större urval skulle man dels 

kunna se på alla faktorer som enligt tidigare forskning spelar roll för värdeskapandeförmågan 

i portföljbolag (exitmetod, storlek, bransch, innehavstid, VD-byte osv.), samtidigt som en 

längre tidsperiod minskar variansen i de yttre faktorernas påverkan. Det optimala hade varit 

en totalundersökning som inkluderar alla avyttrade svenska portföljbolag sedan den första 

svenska buyout-investeringen. Anledningen till varför större är bättre är att man får ett annat 

perspektiv när all relevant data finns tillgänglig. Med ett resultat som visar exakt hur svenska 

buyout-investeringar har utvecklats elimineras behovet av kontrollgrupper då man helt 

plötsligt kan dra slutsatser av det egna resultatet. Med det resonemanget avslutas 

diskussionen med ett förslag till vidare studier på ämnet. 

 

6.1 Förslag till vidare studier 
 

Författarna föreslår en större, mer omfattande undersökning på området med samma metod 

för att ge en bättre helhetsbild av vilken effekt buyout-investeringar har på portföljbolag. 

Undersökningen bör vara så pass stor att alla variabler som tidigare forskning har indikerat 

kan ha en effekt på värdeskapandet kan tas i beaktning. Exempelvis en europeisk 

totalundersökning på alla avyttrade portföljbolag. Är urvalet tillräckligt stort finns inga 

begränsningar för vilka variabler som kan mätas eller hur portföljbolagen kan kategoriseras 

vid jämförelser, vilket skulle ge ett väldigt tydligt resultat. Den här typen av undersökning är 

i dagens läge inte möjlig, då kravet på transparens för europeiska PE-bolag inte är 

tillräckliga. Framtiden får förtälja om det någonsin blir ett realistiskt alternativ. 
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7. Slutsats 
Kort om slutsatserna som går att dra av resultatet. 

 

Den viktigaste slutsatsen som kan dras är att man bör vara försiktig när man tolkar resultatet. 

Svenska portföljbolag har mellan 2003 och 2011 presterat något sämre efter avyttring i 

förhållande till den sista tiden under PE-bolagets inflytande. Dessa relativt sämre prestationer 

efter avyttring kan bero på ökade agentkostnader och mindre effektivt corporate governance, 

men det är långt ifrån hela förklaringen. För att få ett mer tillförlitligt resultat behövs en mer 

omfattande studie. Den här studien visar hur verkligheten ser ut men har på grund av 

bristande omfattning en reducerad förmåga att förklara varför. En starkt bidragande orsak till 

att det var generellt negativa trender var att mer än hälften av alla portföljbolag i urvalet 

uppmätts i samband med finanskrisen 2008. Det är ett rimligt antagande att perioden 2003-

2005 ger en mer rättvis bild av hur portföljbolag bibehåller värde efter avyttring, men det är 

bara spekulationer.  
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9. Bilagor 
 

9.1 Bilaga 1  
EBITDA-marginal, alla bolag. 

Portföljbolag	   Avyttringsår	   x̅ (-3, -1) x̅ (1, 3) Diff	   Rank	  med	  
tecken	  

Acando	  Consulting	   2003	   -‐0,0533	   0,0883	   0,1417	   47	  
Gislaved	  Folie	   2003	   0,1240	   0,1253	   0,0013	   4	  
Hilding	  Anders	   2003	   0,1412	   0,0670	   -‐0,0742	   -‐41	  

Nobia	   2004	   0,1003	   0,1001	   -‐0,0003	   -‐1	  

Caldic	  Sweden	  Ab	   2004	   0,0469	   0,0310	   -‐0,0159	   -‐18	  

Elitfönster	   2004	   0,1064	   -‐0,0018	   -‐0,1082	   -‐46	  

Däckia	  	   2004	   0,0649	   0,0655	   0,0006	   2	  
B2	  Bredband	   2005	   0,1713	   0,2146	   0,0433	   36	  
Cochlear	  Bones	  
Anchored	  Solutions	  

2005	   0,0869	   0,4890	   0,4021	   53	  

Mölnlycke	  Healthcare	   2005	   0,1437	   0,1585	   0,0148	   17	  
Inficon	  ab	  (sensistor)	   2005	   0,0762	   0,0585	   -‐0,0177	   -‐22	  

Flexlink	  AB	   2005	   0,2384	   0,1953	   -‐0,0430	   -‐35	  

Catella	  (Scribona)	   2005	   0,0095	   -‐0,0025	   -‐0,0120	   -‐14	  

Arca	  Systems	   2005	   0,0547	   0,9322	   0,8775	   55	  
Arexis	   2005	   -‐6,8715	   -‐30,6128	   -‐23,7413	   -‐60	  

Intrum	  Justitia	   2005	   0,1446	   0,2283	   0,0836	   43	  
Alfa	  Laval	   2005	   0,1373	   0,1051	   -‐0,0322	   -‐29	  

Atea	  Holding	   2005	   0,0185	   0,0370	   0,0185	   24	  
Com	  Hem	   2006	   0,3288	   0,3926	   0,0638	   38	  
Cefar-‐Compex	   2006	   0,0583	   -‐1,7991	   -‐1,8574	   -‐58	  

Tradex	   2006	   0,0765	   0,0718	   -‐0,0047	   -‐7	  

Alimak	  Hek	   2006	   0,1168	   0,1988	   0,0820	   42	  
Semper	  AB	   2006	   0,0870	   0,1030	   0,0159	   19	  
Bravida	   2006	   0,0217	   0,0606	   0,0389	   32	  
Biovitrum	   2006	   0,1449	   -‐0,0280	   -‐0,1728	   -‐49	  

Anticimex	   2006	   0,1061	   0,0691	   -‐0,0370	   -‐31	  

Ahlsell	   2006	   0,0763	   0,0879	   0,0116	   13	  
BE	  Group	   2006	   0,0501	   0,0329	   -‐0,0172	   -‐20	  

SATS	   2006	   0,1751	   0,1385	   -‐0,0366	   -‐30	  

VSM	  Group	   2006	   0,1534	   0,0819	   -‐0,0715	   -‐40	  

Eldon	  Holding	   2006	   -‐0,0162	   0,0243	   0,0405	   33	  
HemoCue	  AB	   2006	   0,2859	   0,2792	   -‐0,0067	   -‐9	  

Sandå	   2007	   0,3635	   0,0224	   -‐0,3411	   -‐52	  

Lekolar	  AB	   2007	   0,1259	   0,0832	   -‐0,0426	   -‐34	  



53	  
	  

Marioff	   2007	   0,0517	   0,0424	   -‐0,0093	   -‐12	  

Elektrokoppar	   2007	   0,0116	   0,0125	   0,0009	   3	  
Coor	  Service	  
Management	  

2007	   0,1168	   0,0881	   -‐0,0287	   -‐27	  

Eltel	  Networks	   2007	   0,0386	   0,0249	   -‐0,0137	   -‐16	  

HMS	  Industrial	  
Networks	  

2007	   0,2427	   0,2459	   0,0032	   6	  

Previa	  AB	   2007	   0,0674	   0,0355	   -‐0,0319	   -‐28	  

Q-‐Matic	   2007	   0,2815	   0,3083	   0,0268	   25	  
Annas	  Pepparkakor	   2007	   0,1155	   -‐0,0474	   -‐0,1629	   -‐48	  

Duni	  AB	   2008	   0,1495	   0,1318	   -‐0,0177	   -‐21	  

Callenberg	  Group	   2008	   0,0019	   -‐1,0996	   -‐1,1015	   -‐57	  

Xlent	  AB	   2008	   0,0301	   0,0367	   0,0066	   8	  
LGT	  Logistics	   2008	   0,1142	   0,1012	   -‐0,0130	   -‐15	  

Frösunda	   2009	   0,0702	   0,0151	   -‐0,0551	   -‐37	  

Inflight	  Service	  AB	   2010	   0,0642	   0,0560	   -‐0,0082	   -‐11	  

Aleris	   2010	   -‐0,1564	   0,0271	   0,1835	   50	  
Index	  Pharmaceuticals	   2010	   -‐38,4430	   -‐51,0721	   -‐12,6292	   -‐59	  

Solhaga	   2010	   0,0778	   0,0596	   -‐0,0182	   -‐23	  

Aspen	  i	  Jönköping	  AB	   2010	   0,2244	   0,1566	   -‐0,0678	   -‐39	  

Atos	  Medical	   2010	   0,3604	   0,3633	   0,0029	   5	  
CTEK	   2011	   0,2293	   0,2367	   0,0074	   10	  
Å&R	  Cartoon	  AB	   2011	   0,9203	   -‐0,0907	   -‐1,0110	   -‐56	  

Exotic	  Snacks	  Ab	   2011	   -‐0,0058	   0,0779	   0,0837	   44	  
Coromatic	  Group	   2011	   0,0959	   0,0682	   -‐0,0277	   -‐26	  

AeroCrine	  AB	   2011	   -‐1,0728	   -‐1,1796	   -‐0,1068	   -‐45	  

Jolife	  AB	   2011	   -‐0,4258	   0,1796	   0,6054	   54	  
Securitas	  Direct	   2011	   0,4327	   0,1506	   -‐0,2821	   -‐51	  
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9.2 Bilaga 2 
	  
Bilaga 2 Omsättning 

Portföljbolag	   Avyttringsår	   x̅ (-3, -1) x̅ (1, 3) Diff	   Rank	  med	  
tecken	  

Acando	  Consulting	   2003	   0,9559	   1,3240	   0,3681	   53	  
Gislaved	  Folie	   2003	   1,0517	   1,0709	   0,0192	   4	  
Hilding	  Anders	   2003	   1,0509	   0,9852	   -‐0,0657	   -‐23	  
Nobia	   2004	   1,1826	   1,1389	   -‐0,0437	   -‐15	  
Caldic	  Sweden	  Ab	   2004	   0,8380	   1,0811	   0,2431	   43	  
Elitfönster	   2004	   1,1160	   1,3799	   0,2639	   45	  
Däckia	  	   2004	   1,0202	   1,0442	   0,0240	   5	  
B2	  Bredband	   2005	   1,4371	   1,1881	   -‐0,2490	   -‐44	  
Cochlear	  Bones	  
Anchored	  Solutions	  

2005	   1,3033	   1,6348	   0,3315	   50	  

Mölnlycke	  Healthcare	   2005	   1,0634	   1,1080	   0,0446	   16	  
Inficon	  ab	  (sensistor)	   2005	   1,1586	   1,1102	   -‐0,0484	   -‐17	  
Flexlink	  AB	   2005	   0,9553	   1,0480	   0,0927	   30	  
Catella	  (Scribona)	   2005	   1,0197	   0,7326	   -‐0,2871	   -‐47	  
Arca	  Systems	   2005	   1,0278	   1,0583	   0,0305	   9	  
Arexis	   2005	   1,5004	   1,9341	   0,4338	   55	  
Intrum	  Justitia	   2005	   1,0742	   1,0930	   0,0188	   3	  
Alfa	  Laval	   2005	   1,0009	   1,1968	   0,1959	   39	  
Atea	  Holding	   2005	   1,1100	   0,0000	   -‐1,1100	   -‐60	  
Com	  Hem	   2006	   1,1448	   1,2093	   0,0645	   22	  
Cefar-‐Compex	   2006	   1,0598	   0,5618	   -‐0,4980	   -‐56	  
Tradex	   2006	   1,9862	   1,9228	   -‐0,0634	   -‐21	  
Alimak	  Hek	   2006	   1,1100	   1,1180	   0,0080	   1	  
Semper	  AB	   2006	   0,9686	   1,0027	   0,0340	   11	  
Bravida	   2006	   1,6910	   1,0284	   -‐0,6626	   -‐58	  
Biovitrum	   2006	   0,9507	   1,0303	   0,0796	   25	  
Anticimex	   2006	   1,0573	   1,1004	   0,0430	   14	  
Ahlsell	   2006	   1,0807	   0,9960	   -‐0,0847	   -‐26	  
BE	  Group	   2006	   1,1251	   0,8599	   -‐0,2652	   -‐46	  
SATS	   2006	   1,0518	   1,2133	   0,1615	   33	  
VSM	  Group	   2006	   0,9437	   0,6233	   -‐0,3204	   -‐49	  
Eldon	  Holding	   2006	   1,0168	   0,9654	   -‐0,0514	   -‐18	  
HemoCue	  AB	   2006	   1,1038	   1,0723	   -‐0,0315	   -‐10	  
Sandå	   2007	   1,2974	   0,6594	   -‐0,6380	   -‐57	  
Lekolar	  AB	   2007	   0,8978	   1,2567	   0,3589	   52	  
Marioff	   2007	   1,0153	   1,1057	   0,0904	   29	  
Elektrokoppar	   2007	   1,4757	   1,1279	   -‐0,3478	   -‐51	  
Coor	  Service	   2007	   1,3065	   0,9934	   -‐0,3131	   -‐48	  
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Management	  
Eltel	  Networks	   2007	   1,1132	   0,9328	   -‐0,1804	   -‐35	  
HMS	  Industrial	  
Networks	  

2007	   1,2790	   1,0999	   -‐0,1790	   -‐34	  

Previa	  AB	   2007	   1,0296	   0,9698	   -‐0,0599	   -‐20	  
Q-‐Matic	   2007	   1,2158	   1,0185	   -‐0,1973	   -‐40	  
Annas	  Pepparkakor	   2007	   1,0863	   1,1432	   0,0569	   19	  
Duni	  AB	   2008	   1,0662	   0,9764	   -‐0,0898	   -‐27	  
Callenberg	  Group	   2008	   0,5975	   0,6250	   0,0275	   8	  
Xlent	  AB	   2008	   1,1379	   0,9008	   -‐0,2371	   -‐41	  
LGT	  Logistics	   2008	   1,1008	   1,0610	   -‐0,0398	   -‐13	  
Frösunda	   2009	   1,1153	   1,1265	   0,0112	   2	  
Inflight	  Service	  AB	   2010	   1,1944	   1,0137	   -‐0,1807	   -‐36	  
Aleris	   2010	   0,8467	   1,5096	   0,6629	   59	  
Index	  Pharmaceuticals	   2010	   0,7437	   0,9822	   0,2384	   42	  
Solhaga	   2010	   1,1282	   1,0894	   -‐0,0388	   -‐12	  
Aspen	  i	  Jönköping	  AB	   2010	   1,2345	   1,0393	   -‐0,1952	   -‐38	  
Atos	  Medical	   2010	   1,1125	   1,0882	   -‐0,0243	   -‐6	  
CTEK	   2011	   1,2088	   1,0981	   -‐0,1106	   -‐32	  
Å&R	  Cartoon	  AB	   2011	   1,0729	   1,0473	   -‐0,0256	   -‐7	  
Exotic	  Snacks	  Ab	   2011	   1,0009	   0,9077	   -‐0,0933	   -‐31	  
Coromatic	  Group	   2011	   0,7199	   1,1514	   0,4315	   54	  
AeroCrine	  AB	   2011	   1,0449	   1,2398	   0,1948	   37	  
Jolife	  AB	   2011	   1,4942	   1,4175	   -‐0,0767	   -‐24	  
Securitas	  Direct	   2011	   1,1341	   1,0443	   -‐0,0898	   -‐28	  
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9.3 Bilaga 3 
	  
Bilaga 3 

Portföljbolag	   Avyttringsår	   x̅ (-3, -1) x̅ (1, 3) Diff	   Rank	  med	  
tecken	  

Acando	  Consulting	   2003	   -‐0,5893	   0,0524	   0,6417	   48	  
Gislaved	  Folie	   2003	   0,1444	   0,1981	   0,0537	   10	  
Hilding	  Anders	   2003	   0,3038	   0,2118	   -‐0,0920	   -‐21	  
Nobia	   2004	   0,1472	   0,1970	   0,0498	   9	  
Caldic	  Sweden	  Ab	   2004	   0,1176	   0,1663	   0,0487	   8	  
Elitfönster	   2004	   1,4539	   0,0219	   -‐1,4320	   -‐54	  
Däckia	  	   2004	   0,0475	   0,1709	   0,1234	   27	  
B2	  Bredband	   2005	   -‐0,2800	   -‐0,2088	   0,0712	   17	  
Cochlear	  Bones	  
Anchored	  Solutions	  

2005	   0,7599	   2,1631	   1,4032	   53	  

Mölnlycke	  Healthcare	   2005	   0,0635	   0,1244	   0,0609	   14	  
Inficon	  ab	  (sensistor)	   2005	   0,1324	   0,1619	   0,0295	   6	  
Flexlink	  AB	   2005	   0,1376	   0,2238	   0,0862	   20	  
Catella	  (Scribona)	   2005	   0,0212	   0,0275	   0,0063	   2	  
Arca	  Systems	   2005	   0,0787	   0,0176	   -‐0,0611	   -‐15	  
Arexis	   2005	   -‐13,6065	   -‐0,4603	   13,1462	   59	  
Intrum	  Justitia	   2005	   0,1099	   0,1672	   0,0573	   13	  
Alfa	  Laval	   2005	   0,1295	   0,2638	   0,1342	   29	  
Atea	  Holding	   2005	   0,0922	   0,0000	   -‐0,0922	   -‐22	  
Com	  Hem	   2006	   0,7681	   0,3029	   -‐0,4651	   -‐42	  
Cefar-‐Compex	   2006	   -‐0,0062	   -‐0,0108	   -‐0,0046	   -‐1	  
Tradex	   2006	   -‐2,9647	   -‐0,1181	   2,8465	   56	  
Alimak	  Hek	   2006	   0,1844	   1,3303	   1,1459	   51	  
Semper	  AB	   2006	   0,4943	   0,3515	   -‐0,1429	   -‐31	  
Bravida	   2006	   0,3014	   0,6464	   0,3450	   39	  
Biovitrum	   2006	   0,2596	   -‐0,0514	   -‐0,3110	   -‐38	  
Anticimex	   2006	   0,0331	   0,0111	   -‐0,0219	   -‐4	  
Ahlsell	   2006	   0,2169	   0,2031	   -‐0,0138	   -‐3	  
BE	  Group	   2006	   0,1537	   0,4619	   0,3081	   37	  
SATS	   2006	   -‐0,1344	   1,1211	   1,2555	   52	  
VSM	  Group	   2006	   0,0958	   0,0312	   -‐0,0645	   -‐16	  
Eldon	  Holding	   2006	   -‐0,1041	   -‐0,0264	   0,0777	   18	  
HemoCue	  AB	   2006	   0,6421	   0,5572	   -‐0,0850	   -‐19	  
Sandå	   2007	   7,6981	   0,2059	   -‐7,4922	   -‐58	  
Lekolar	  AB	   2007	   0,7054	   0,1311	   -‐0,5743	   -‐46	  
Marioff	   2007	   0,7373	   0,0992	   -‐0,6380	   -‐47	  
Elektrokoppar	   2007	   0,1028	   0,2432	   0,1404	   30	  
Coor	  Service	   2007	   1,4317	   0,4148	   -‐1,0169	   -‐49	  



57	  
	  

Management	  
Eltel	  Networks	   2007	   0,1205	   0,2299	   0,1094	   25	  
HMS	  Industrial	  
Networks	  

2007	   4,5446	   0,6067	   -‐3,9379	   -‐57	  

Previa	  AB	   2007	   0,0845	   0,0573	   -‐0,0272	   -‐5	  
Q-‐Matic	   2007	   0,3865	   0,9455	   0,5590	   44	  
Annas	  Pepparkakor	   2007	   0,1244	   -‐0,0971	   -‐0,2216	   -‐34	  
Duni	  AB	   2008	   0,0843	   0,1798	   0,0954	   23	  
Callenberg	  Group	   2008	   0,1900	   -‐0,0695	   -‐0,2596	   -‐35	  
Xlent	  AB	   2008	   0,2765	   0,1505	   -‐0,1260	   -‐28	  
LGT	  Logistics	   2008	   0,4686	   0,1849	   -‐0,2837	   -‐36	  
Frösunda	   2009	   -‐0,1307	   -‐0,0135	   0,1172	   26	  
Inflight	  Service	  AB	   2010	   -‐0,4456	   0,5758	   1,0214	   50	  
Aleris	   2010	   644,5148	   0,7950	   -‐643,7199	   -‐60	  
Index	  Pharmaceuticals	   2010	   3,6865	   6,2148	   2,5283	   55	  
Solhaga	   2010	   0,9103	   0,8548	   -‐0,0555	   -‐12	  
Aspen	  i	  Jönköping	  AB	   2010	   0,8800	   0,3073	   -‐0,5727	   -‐45	  
Atos	  Medical	   2010	   0,7484	   0,3999	   -‐0,3485	   -‐40	  
CTEK	   2011	   0,9745	   0,7857	   -‐0,1889	   -‐33	  
Å&R	  Cartoon	  AB	   2011	   0,0379	   -‐0,0171	   -‐0,0550	   -‐11	  
Exotic	  Snacks	  Ab	   2011	   -‐0,0631	   -‐0,4857	   -‐0,4226	   -‐41	  
Coromatic	  Group	   2011	   0,1235	   0,0810	   -‐0,0425	   -‐7	  
AeroCrine	  AB	   2011	   -‐4,9566	   -‐5,5119	   -‐0,5553	   -‐43	  
Jolife	  AB	   2011	   0,5103	   0,6770	   0,1667	   32	  
Securitas	  Direct	   2011	   -‐0,0960	   0,0012	   0,0972	   24	  
 

 

 


