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Sammanfattning 

 

Titel: Private equity-ägande och dess ekonomiska konsekvenser hos portföljbolag 

 

Bakgrund: Det finns omstridda resultat inom den akademiska världen när det gäller vilka 

ekonomiska konsekvenser private equity-ägande leder till. Olika studier har kommit fram till 

att private equity-ägda portföljbolag både över- och underpresterar gentemot jämförbara 

företag. Skillnaderna i studiernas resultat tycks påverkas av vilken marknad som studien är 

utförd på. Detta då studier som är gjorda på marknader med spridd ägarkoncentration tenderar 

att visa på att private equity-ägande leder till positiva ekonomiska konsekvenser och tvärtom 

på marknader med koncentrerat ägande. Tidigare studier har också valt att fokusera på att 

studera private equity-ägda portföljbolag under högkonjunktur eller under både hög- och 

lågkonjunktur, det finns således till vår kännedom ingen tidigare studie som isolerar sin studie 

till att endast inkludera lågkonjunktur, vilket understryker relevansen av denna studie. 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att genom en empirisk analys avgöra om och vilka 

ekonomiska konsekvenser PE-ägande får hos portföljbolag under en lågkonjunktur på den 

svenska marknaden som präglas av hög ägarkoncentration. 

 

Metod: Denna studie har en deduktiv ansats där fokus ligger på teorier som berör private 

equity-bolags applicering av strategiska och organisatoriska förändringar hos portföljbolag. 

Dessa förändringar syftar till att skapa positiva ekonomiska konsekvenser hos portföljbolag, 

huruvida de gör de mäts genom en referensgrupp bestående av jämförbara företag. De 

ekonomiska konsekvenser som strategierna skapar analyseras sedan på ett kvantitativt sätt. 

Data som ligger till grund för analys och resultat i denna kvantitativa studie har samlats in via 

Orbis databas. 

 

Resultat & Slutsats: Studiens resultat tyder på att PE-ägandet varken skapar positiva eller 

negativa ekonomiska konsekvenser hos svenska portföljbolag. De enda sektorerna där en 

skillnad kan urskiljas gentemot jämförbara företag är i tillverkningssektorn och sektorn övrigt 

där portföljbolag visar på en bättre lönsamhet respektive högre tillväxt. 
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Abstract 

 

Title: Private equity ownership and its economic consequences in portfolio companies 

 

Background: The academic results in the area regarding what consequences private equity 

ownership creates are debated. Different studies have shown results that private equity owned 

portfolio companies both have a better and worse performance then peer companies. The 

difference between the results of these studies seems to be affected by which market the study 

is based on. Studies based on markets with dispersed ownership tend to show that private 

equity ownership lead to positive economic consequences and the opposite on markets with 

concentrated ownership. Previous studies have also chosen to focus their studies to booms or 

to both booms and busts, it do not exist any study to our knowledge that isolate their study to 

only include data during a bust, which underscores the relevance of this study. 

 

Purpose: The purpose of this thesis is through an empirical analysis decide which economic 

consequences private equity ownership creates in portfolio companies during a bust on the 

Swedish market which is characterized by concentrated ownership. 

 

Method: This study has used a deductive approach where focus has been on theories that 

concern private equity application of strategic and organizational changes in portfolio 

companies. These strategic and organizational changes aim to create positive economic 

consequences for the portfolio companies, if it does are measured by comparison with a peer 

group, containing comparable companies. The economic consequences that the strategic and 

organizational changes create are then analyzed with a quantitative method. The data which 

have been the base for analysis and results for this quantitative study has been gathered from 

Orbis database. 

 

Results & Conclusion: Results of this study indicate that private equity ownership does not 

create positive or negative economic consequences. The only sectors where a difference 

where identified was in the manufacturing sector and the sector other, where portfolio 

companies show a better profitability respectively higher growth. 
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Nyckelord 

För att förtydliga vad som menas med olika nyckelbegrepp syftar denna del att kortfattat 

förklara deras innebörd. Om ett begrepp har en efterföljande förkortning inom parantes 

kommer förkortningen i fortsättningen användas. 

Private equity-fond (PE-fond) 

En fond av kapital som förvärvar majoritetsandelar i olika företag och PE-fonden förvaltas av 

private equity-bolag.  

Private equity-bolag (PE-bolag) 

PE-bolag är företag som arbetar med att samla in kapital från investerare i en PE-fond, för att 

i ett senare skede förvalta PE-fonden. Det innebär att PE-bolaget köper upp, förvaltar och 

säljer av portföljbolag för PE-fondens räkning.  

Portföljbolag 

Ett företag blir ett portföljbolag när det förvärvas av en PE-fond. Således inkluderas företaget 

i fondens portfölj och därmed benämns dessa företag som portföljbolag.    

Private equity-strukturen och dess flöde av kapital 

Nedan beskrivs samspelet mellan PE-bolag, PE-fond, portföljbolag och finansiärer. 

Figur 1: Ett exempel på samspelet mellan olika identiteter kopplade till PE-fonden 

 

Modifierad figur: Brealey, Myers, & Allen, 2011, s. 832 & Kaplan & Strömberg, 2009, s. 124 
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PE-fonden startas genom att samla in kapital, PE-bolaget har obegränsat ekonomiskt ansvar 

och står vanligtvis för cirka 1 % av PE-fondens investerade kapital och resterande 99 % står 

investerare för som har ett begränsat ekonomiskt ansvar (Brealey, Myers, & Allen, 2011). När 

PE-bolaget samlat in kapital till PE-fonden börjar PE-bolaget söka efter potentiella kandidater 

för uppköp. När PE-bolaget hittat ett intressant företag som de vill förvärva görs det med 60-

90 % lånefinansiering och resterande del eget kapital (Kaplan & Strömberg, 2009). Efter att 

PE-fonden ägt portföljbolaget och utvecklat det under ett antal år avyttras portföljbolaget med 

målet att generera vinst på försäljningen. Eventuell avkastning fördelas mellan PE-bolaget 

och investerarna, där PE-bolaget får 20 % och investerarna 80 % (Brealey, Myers, & Allen, 

2011). 

Private equity-industrin (PE-industrin) 

Syftar till PE-industrin som helhet, alltså ett samlingsbegrepp för alla dess egenskaper. 

Private equity-ägande (PE-ägande) 

PE-ägande är ett samlingsbegrepp och syftar till de strategier och organisatoriska förändringar 

som PE-bolaget ingjuter i portföljbolag efter förvärv. 

Referensföretag 

Referensföretag är företag som har liknande karaktärsdrag (storlek, industri och är verksamma 

på samma nationella marknad) likt portföljbolag i studien, men som inte ägs av en PE-fond. 

Således fungerar referensföretag som en referenspunkt, som indikerar vilka värden 

portföljbolag hade uppvisat om PE-ägande inte var närvarande. Detta öppnar upp för att 

studera skillnader mellan PE-ägande och icke-PE-ägande.  

Ekonomiska konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser kommer i denna studie innebära de skillnader som skapas i 

lönsamhet och tillväxt mellan portföljbolag och referensföretag. Dessa skillnader är en 

konsekvens av de strategier och organisatoriska förändringar som appliceras på portföljbolag 

under tiden de ägs av en PE-fond. Exempelvis, skulle portföljbolag ha en bättre lönsamhet än 

referensföretag, innebär detta att PE-ägande har positiva ekonomiska konsekvenser på 

lönsamhet och vice versa om portföljbolag skulle haft en sämre lönsamhet. 

Buyout, venture capital och affärsänglar 

Det finns tre inriktningar inom PE-industrin, dessa är buyout, venture capital och affärsänglar. 

PE-bolag som riktar in sig på buyout definieras som företag som investerar i mogna företag 
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med starka kassaflöden som har utvecklingspotential och är i behov av ägare med finansiella 

muskler. PE-bolag som riktar in sig på venture capital definieras som företag som investerar i 

företag i tidiga skeden, då ett företag går från utvecklingsfas till expansionsfas och oftast har 

negativa eller svaga kassaflöden. Affärsänglar definieras som privatpersoner som investerar i 

företag och där skillnaden gentemot vanliga aktieägare är att affärsänglar engagerar sig i 

företagets verksamhet, det gör inte den vanlige aktieägaren (SVCA, 2014)
1
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Svenska riskkapitalföreningen (SVCA) 

2
 Exit är ett uttryck som används inom PE-industrin då ett förvaltande PE-bolag avyttrar ett portföljbolag från 
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1.0 Inledning 

I detta kapitel följer först en överskådlig genomgång av PE-industrin och dess funktionalitet 

och utveckling. Därefter behandlas en genomgång av problemdiskussionen som mynnar ut i 

en problemformulering samt studiens syfte. Sista delen i kapitlet utgörs av en disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

PE-industrins karaktärsdrag av stora transaktioner och välbetalda investeringskommittéer har 

bidragit till ökad publicitet och ägandeformen har under de senaste 30 åren utvecklats till ett 

av de främsta tillgångsslagen bland alternativa investeringar (Holmström & Holmström, 

2008). PE-ägandet var till en början ett fenomen som utvecklades på den amerikanska 

marknaden under 80-talet och i takt med att PE-ägande blev allt vanligare förutspådde Jensen 

(1989) att PE-ägande skulle bli den dominerande ägandeformen. Han menade att det publika 

bolaget, som han beskriver som motorn i den amerikanska ekonomiska utvecklingen, delvis 

hade tappat sin funktion som kugghjul och börjat överskuggas av någonting nytt. Uppkomsten 

av PE-ägande var en bekräftelse på detta. Han hävdade att PE-bolaget framgångsrikt 

kombinerade ett koncentrerat ägande i sina portföljbolag med kraftfulla incitament för 

företagsledningen samtidigt som organisationerna verkade effektivt med minimala 

omkostnader. Kort beskrev han det som en överlägsen ägandeform. Framgångskonceptet 

beskriver Kaplan and Strömberg (2009) utifrån PE-bolagets applicering av olika strategiska 

och organisatoriska förändringar hos portföljbolagen som kan sammanfattas inom tre 

kategorier, finansiella-, styrnings- och operativa strategier. Enligt Jensen (1989) skapar de 

applicerade strategierna överlägsna strukturella skillnader jämfört med det typiska publika 

bolaget.  

 

PE-industrins utveckling från början av 80-talet och framåt har i efterhand beskrivits som en 

explosion (Kaplan & Strömberg, 2009). Industrins starka utveckling drevs till stora delar av 

dess förmåga att anpassa sig och dra nytta av de ständigt utvecklande finansiella 

marknaderna.  Genom att investera i ett stort utbud av dåligt skötta företag med stor potential 

som avyttrades från konglomerat under 80-talet och dra nytta av stark tillväxt i 

bruttonationalprodukt (BNP) och ökande värderingsmultiplar under 90-talet upplevde PE-

industrin en positiv utveckling (Bain & Company, 2010). Under 2000-talet blev aktörerna på 

de internationella marknaderna vilseledda in i en falsk trygghet och deras riskaptit ökade 

vilket ledde till sökandet efter ökande avkastning. Detta samtidigt som möjligheterna att 
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erhålla kapital från kapitalmarknaderna ökade, delvis på grund av finansiell utveckling, vilket 

gjorde poolen av kapital för portföljbolagsförvärv större. Till följd skiftade PE-bolagens 

fokus, från att förbättra verksamhetens vinst, till att finansiera uppköp genom belåning vilket i 

sin tur ledde till överbelånade och överprisade uppköp som var beroende av öppna 

kapitalmarknader, både för fondresning och för exit
2
 (Rizzi, 2009). Finanskrisen

3
 2008 

skakade den globala ekonomin och påverkade PE-industrin i stor utsträckning och avslutade 

en period av stark tillväxt, en tid som för PE-industrin har kommit att kallas för den gyllene 

tiden (se figur 2) (Hedberg & Bergström, 2013). 

Figur 2: PE-industrins totala uppköpsvolym i USA under tre konjunkturcykler 

Modifierad figur: Bain & Company, 2013, s. 1 

 

Konsekvenser av krisen var att fondresning till ytterligare portföljbolagsförvärv stannade upp, 

exit-möjligheter för portföljbolag krymptes (SVCA, 2008) vilket hade till följd att PE-bolag 

allokerade mer kapital till uppföljningsinvesteringar
4
, vilket en ökning av antalet 

uppföljningsinvesteringar mellan åren 2008 och 2009 visar (se figur 3). Detta skedde dock på 

bekostnad av investeringar i nya portföljbolag (SVCA, 2012).  

 

 

 

 

                                                 
2
 Exit är ett uttryck som används inom PE-industrin då ett förvaltande PE-bolag avyttrar ett portföljbolag från 

PE-fonden. 
3
 Fortsättningsvis syftar finanskrisen till finanskrisen som uppstod år 2008. 

4
Uppföljningsinvesteringar är ytterligare investeringar i portföljbolag efter den initiala investeringen, i syfte att 

stärka kapitalstrukturen. 
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Figur 3: Uppföljningsinvesteringarna ökade när krisen påverkade portföljbolagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur: SVCA, 2012, s. 6 

 

I Sverige har PE-industrin fått en ökad betydelse under de senaste åren och industrin står idag 

för cirka 8 % av Sveriges BNP enligt SVCA (2014) och under år 2007 hade Sverige den 

tredje högsta graden för portföljbolagsförvärv som en andel av BNP i världen (endast 

överträffad av England och USA). Till följd av att PE-industrin blev en kraftfullare aktör på 

marknaden blev också industrin en måltavla för en allt mer omfattande mediegranskning 

vilket i sin tur uppmärksammades av fackföreningar, politiker och tillsynsmyndigheter 

(Bergström, Grubb, & Jonsson, 2007). 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Do private equity funds represent ‘white knights’, coming to the rescue of 

inefficient, poorly-performing targets? Or are they nothing more than 

corporate-raiding ‘barbarians at the gate’? 
 

Baldwin, 2012, s. 107 

 

Jensen (1986;1989) menar att PE-ägande är en överlägsen ägandeform och hans mest 

framstående argument var att genom PE-ägande kunde agentkostnader besparas. Två av de 

mest betydelsefulla författarna inom ämnet, Jensen (1986;1989) och Kaplan (1989), betonar 

båda hur strukturella skillnader mellan koncentrerat och spritt ägande påverkar konflikten 

mellan agenter och ägare och därigenom agentkostnaderna inom företag. Baldwin (2012), i 
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enlighet med Jensen (1986;1989), lyfter fram hur PE-ägande hjälper till att mildra agent 

principal problematiken. Genom att PE-bolag erövrar en kontrollerande ägarandel vid förvärv 

förkortas linjer för rapportering och beslut och placerar PE-bolaget närmare verksamheten, 

samtidigt som övervakningen av ledningsgruppen ökar. Inflytandet och exponeringen som 

kommer från att både PE-bolaget och företagsledningen samtidigt driver verksamheten ger 

därmed en stor fördel i jämförelse med det utanförskap som ofta drabbar aktieägaren under ett 

spritt ägande. PE-bolag eftersöker att sitta med i styrelsen och själva kärnan i PE-ägandet kan 

sammanfattas som bättre informerade investerare, som på styrelsenivå, interagerar med 

motiverade chefer i ett nära samarbete och med en öppnare diskussion (Moon, 2006).  

 

Trots stora ökningar av investeringar i PE-industrin samt den medföljande ökningen av 

akademisk och praktisk granskning är de historiska resultaten från PE-industrin fortfarande 

omstridda. Osäkerheten och skepticismen har vuxit fram på grund av växlande rapporter från 

portföljbolagens prestationer samtidigt som kvalitén på de uppgifter som finns tillgängliga för 

forskning inte har varit tillräckligt goda (Harris, Jenkinson, & Kaplan, 2012). De akademiska 

studier som gjorts inom området har tagit fram bevis för att PE-bolag både skapar positiva och 

negativa ekonomiska konsekvenser. De studier vars resultat visar på att PE-ägande skapar 

positiva ekonomiska konsekvenser i jämförelse med referensföretag har ofta varit gjorda på 

marknader som präglas av spritt ägande, vanligtvis den amerikanska marknaden (Guo, 

Hotchkiss, & Song, 2011; Cressya, Munari, & Malipiero, 2007; Kaplan & Strömberg, 2009; 

Kaplan, 1989; Lichtenberg & Siegel, 1990). Samtidigt har studier gjorda på europeiska 

marknader som generellt präglas av ett koncentrerat ägande, tagit fram bevis för att PE-

ägande skapar negativa ekonomiska konsekvenser (Desbrières & Schatt, 2002; Vinten, 2008). 

Det finns således en meningsskiljaktighet i den akademiska världen kring vilka ekonomiska 

konsekvenser som PE-ägande skapar hos sina portföljbolag och om skilda resultat nås 

beroende på vilken marknad som studeras. 

 

En studie vars resultat kraftigt skiljer sig från de gjorda på den amerikanska marknaden är 

Vinten (2008) och hans studie på den danska marknaden. Till skillnad mot de flesta andra 

studier finner han att PE-ägande skapar negativa ekonomiska konsekvenser. Det mest 

intressanta med Vintens (2008) upptäckt, förutom hans resultat, är hans möjliga förklaring till 

varför dessa resultat har uppenbarat sig på den danska marknaden och huruvida dessa resultat 

är isolerade dit. Han menar att en tänkbar förklaring är att olika länder har olika 

ägarkoncentration. Vissa länder har traditionellt många familjeägda företag och präglas av ett 
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koncentrerat ägande, exempelvis Danmark och Sverige, medan andra länder, exempelvis USA 

har relativt få familjeföretag och präglas av ett mer spritt ägande (Faccio & Lang, 2002; 

Högfeldt, 2005). Dessa skillnader i ägarkoncentration, mellan till exempel USA och 

Danmark, menar Vinten (2008) får avgörande följder för vilka ekonomiska konsekvenser PE-

ägandet skapar hos portföljbolag. 

 

En förklaring till varför konsekvenserna av PE-ägandet skiljer sig mellan marknader ligger i 

den värdeskapande logik som PE-industrin i stor utsträckning grundar sig på, att minska 

agentkostnaderna. Detta görs till stor utsträckning genom att anskaffa majoritetsandelar i 

portföljbolagen för att skapa majoritets ägande (Baldwin, 2012). Men denna strategi upptäckte 

Vinten (2008) resulterade i avtagande fördelar på marknader där företagen generellt redan har 

ett koncentrerat ägande, likt den danska, eftersom dessa företag redan avnjuter de fördelar 

som Baldwin (2012) förknippar med ett koncentrerat ägande. Vinten (2008) finner dessutom 

att ägarkoncentrationen i de förvärvade portföljbolagen i många fall sjunker efter att företaget 

blivit PE-ägt, detta resulterar istället i ökande agentkostnader. De resultat som Vinten (2008) 

belyser bör således avspeglas på den svenska marknaden i stor utsträckning då Sverige också 

präglas av ett koncentrerat ägande (Gilson, 2006). En studie baserad på den svenska 

marknaden av Bergström, Grubb, & Jonsson (2007) finner dock att portföljbolag har en svagt 

bättre prestation än referensföretag under åren 1998-2006.  

 

Förutom att karakteristiska drag hos marknaden verkar ge upphov till skillnader i prestation 

mellan portföljbolag och referensföretag så har konjunkturstadium, alltså vilket tillstånd 

ekonomin befinner sig i uppmärksammats som en möjlig förklaring till de tvådelade 

resultaten. Hedberg & Bergström (2013) menar att allt annat lika har portföljbolag en bättre 

prestation under högkonjunkturer och en sämre prestation under lågkonjunkturer
5
 på grund av 

de risker som de finansiella strategierna skapar genom att en högre belåning appliceras hos 

portföljbolag. Troligtvis var många portföljbolag i behov av uppföljningsinvesteringar efter 

                                                 
5
 Lågkonjunktur definieras som två eller flera efterföljande kvartal med negativ tillväxt i bruttonationalprodukt 

(Kamakura & Du, 2012), därmed är det slarvigt att uttrycka att denna studie utförs under en lågkonjunktur då 

alla de inkluderade kvartalen inte redovisat negativ utveckling i Sverige. Dock inleddes Sveriges senaste 

lågkonjunktur vid denna studies starttid, alltså 2008 och löpte fram till kvartal fyra 2009. Det var finanskrisen 

som låg till grund för den försämrade konjunkturen och ett till två år efter finanskrisen började de europeiska 

länderna lida av allt större budgetunderskott vilket på nytt försämrade den svenska konjunkturen (Ekonomifakta, 

2014). Perioden mellan 2008 – 2012 har inte varit konstant negativ utveckling i bruttonationalprodukt som 

tidigare nämnt, men perioden har präglats av negativ eller svag tillväxt. Trotts att delar av perioden inte uppfyller 

kraven för lågkonjunktur kommer denna benämning användas av praktiska skäl.  
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finanskrisen och alla erhöll förmodligen inte det, därmed är det rimligt att anta att vissa 

portföljbolag som inte erhöll uppföljningsinvesteringar drabbades av finansiell påfrestning
6
 på 

grund av de högt belånade kapitalstrukturerna. Eftersom det krävs kontinuerliga kassaflöden 

för att upprätthålla de högt belånade kapitalstrukturerna, vilket är signifikativt för 

portföljbolag, kan en hög belåning skapa finansiell påfrestning när kassaflödena minskas på 

grund av omsättningsminskningar till följd av försämrad konjunktur. 

 

I efterdyningarna av finanskrisen var de finansiella marknaderna fortfarande sårbara och det 

innebar svårigheter för svenska företag att erhålla finansiering, något som bekräftades av 

Riksbanken (Svanäng & Lindblad, 2013). Dock erhöll svenska portföljbolagen en markant 

uppsving i antalet uppföljningsinvesteringar under år 2008 och 2009 (se figur 3), vilket tyder 

på att PE-bolagen gav ekonomiskt stöd till sina portföljbolag (SVCA, 2012). Faktumet att PE-

bolag har en hög press på sig att utveckla sina portföljbolag i syfte att skapa avkastning skapar 

incitament hos PE-bolaget att stötta portföljbolag med kapital i situationer då portföljbolag 

upplever finansiell påfrestning (Brealey, Myers, & Allen, 2011). Därmed har portföljbolagen 

en finansiell trygghet i att ha PE-fonder med finansiella muskler som ägare, som i olika 

konjunkturscykler kan bidra med kapital
7
. 

 

Eftersom portföljbolag, allt annat lika, bör ha en bättre prestation under högkonjunkturer och 

en sämre prestation under lågkonjunkturer, på grund av en högre belåning (Hedberg & 

Bergström, 2013), tyder mycket på att en negativ effekt påverkade portföljbolagens 

ekonomiska konsekvenser under efterdyningarna av finanskrisen. Dock erhöll många 

portföljbolag uppföljningsinvesteringar under de mest kritiska perioderna (SVCA, 2012) 

vilket kan tänkas reducerade den negativa påverkan. Vilket gör det svårt att avgöra hur stor 

den negativa effekten från de högt belånade kapitalstrukturerna slutligen blev. 

 

Den teori som härrör vilka ekonomiska konsekvenser PE-ägande får hos portföljbolagen vilar 

på samma grund, oavsett vilka förutsättningar (ägarstruktur och konjunktur) som råder. Därför 

                                                 
6
 Finansiell påfrestning innebär att ett företag upplever svårigheter att betala för sina åtaganden. När företag 

utsätts för finansiella påfrestningar blir kunder och leverantörer mer skeptiska till företaget. Kunder oroar sig för 

andrahandsvärde, service av produkt och reservdelar och leverantörer blir hårdare vad gäller kredittid och service 

mot företaget. En annan konsekvens är att anställda på företaget kan söka sig till andra företag för att säkra sin  

inkomst (Brealey, Myers, & Allen, 2011). 
7
 Eftersom PE-fonder är slutna och således är en illikvid investering, kan investerare inte ta ut investerat kapital 

före PE-fonden stängs, detta gör att PE-bolag kan avsätta kapital inom PE-fonden efter att investeringar i 

portföljbolag gjorts. Detta ger därmed PE-bolag flexibilitet att göra uppföljningsinvesteringar under alla 

konjunktursstadier (Moon, 2006). 
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finns det anledning att ställa sig frågande till den överlägsna ägandeform som många 

förespråkare, främst Jensen (1986;1989) och Kaplan (1989), menar att PE-ägande innebär. 

Därför är portföljbolag på den svenska marknaden åren efter finanskrisen intressanta att 

studera. På grund av skillnader i ägarkoncentration mellan marknader och de skillnader i 

resultat som tidigare studier  påvisat, behövs studier som fastslår vilka ekonomiska 

konsekvenser PE-ägande skapar på den svenska marknaden. Bergström, Grubb, & Jonsson 

(2007) har tidigare undersökt detta problem, dock kommer denna studie analysera problemet 

under en annan observationsperiod, vilken präglas av lågkonjunktur, vilket förväntas ge 

skillda resultat. Ett ifrågasättande kring ägarstrukturens och lågkonjunkturens påverkan har 

mynnat ut i studiens problemformulering som lyder enligt följande: 

 

Vilka ekonomiska konsekvenser skapar PE-ägande hos portföljbolag på den 

svenska marknaden i efterdyningarna av finanskrisen? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att genom en empirisk analys avgöra vilka ekonomiska 

konsekvenser PE-ägande får hos portföljbolag under en lågkonjunktur på den svenska 

marknaden som präglas av hög ägarkoncentration. 

 

1.4 Disposition 

Kapitel 1: Inledning 

I detta kapitel följer först en överskådlig genomgång av PE-industrin och dess funktionalitet 

och utveckling. Därefter behandlas en genomgång av problemdiskussionen som mynnar ut i 

en problemformulering samt studiens syfte. Sista delen i kapitlet utgörs av en disposition. 

Kapitel 2: Metod 

I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkterna som studien vilar på och dess 

påverkan på genomförandet av studien. Detta kapitel förklarar hur studien är genomförd och 

varför den är genomförd på det valda tillvägagångssättet. Grundläggande delar i detta kapitel 

kommer att utgöras av studiens perspektiv, ansatts och kunskapssyn. Slutligen avser kapitlet 

att skapa förståelse för studiens teorival och hur teorierna har skapat förståelse för problemet 

samt använts för att uppfylla studiens syfte. 
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Kapitel 3: Teoretisk Referensram 

I detta kapitel kommer en uppdelning göras i två sektioner. Den första sektionen behandlar 

olika teorier om varför PE-ägande bör leda till positiva ekonomiska konsekvenser på den 

svenska marknaden åren efter finanskrisen och den andra sektionen kommer under samma 

förutsättningar behandla teorier varför PE-ägande bör leda till negativa ekonomiska 

konsekvenser. Alla teorier som tas upp betonar generella skillnader mellan portföljbolag och 

referensföretag. 

Kapitel 4: Hypoteser 

I detta kapitel kommer en genomgång göras av studiens hypoteser. Hypoteserna är uppdelade 

i två steg, för det första sker en uppdelning i övergripande och sektorsspecifika hypoteser. För 

det andra sker en uppdelning mellan hypoteser som studerar lönsamhet och tillväxt.  

Kapitel 5: Empirisk Metod 

I detta kapitel följer en grundlig genomgång av den empiriska metoden vilket utgör ramen för 

hur studien genomförts. Kopplingar mellan val, teori och hypoteser görs samt att det förs en 

kontinuerlig diskussion kring hur de metodinriktade valen påverkat studiens tillförlitlighet. 

Kapitel 5: Resultat 

I detta kapitel presenteras de resultat som tester genererat. En uppdelning kommer göras, där 

första sektionen presenterar de resultat som erhållits på en övergripande nivå och där den 

andra sektionen presenterar resultat som erhållits på sektorsnivå.  

Kapitel 5: Analys 

I det sjätte kapitlet analyseras de empiriska resultaten med utgångspunkt i den teori som 

tidigare introducerats i den teoretiska referensramen. I kapitlet analyseras hypoteserna och 

därefter diskuteras eventuella samband samt förväntade samband som inte påvisats. 

Avslutningsvis analyseras studiens resultat i relation till tidigare studier inom ämnet. 

Kapitel 6: Slutsats & implikationer 

I detta kapitel kopplas resultaten ihop med studiens syfte och slutsatserna presenteras. En 

genomgång av studiens implikationer görs för att avsluta med idéer kring framtida forskning 

inom ämnet. 
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2.0 Metod 

I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkterna som studien vilar på och dess 

påverkan på genomförandet av studien. Detta kapitel förklarar hur studien är genomförd och 

varför den är genomförd på det valda tillvägagångssättet. Grundläggande delar i detta 

kapitel kommer att utgöras av studiens perspektiv, ansatts och kunskapssyn. Slutligen avser 

kapitlet att skapa förståelse för studiens teorival och hur teorierna har skapat förståelse för 

problemet samt använts för att uppfylla studiens syfte. 

 

2.1 Studiens utgångspunkt 

Genom att identifiera de strategier som PE-bolag applicerar hos de förvärvade portföljbolagen 

kommer denna studie att undersöka vilka ekonomiska konsekvenser dessa strategier skapar på 

den svenska marknaden med dess speciella förutsättningar under år präglat av lågkonjunktur. 

Genom att ta fram teorier och härleda hypoteser som empiriskt testas har detta ämne studerats 

(Bryman & Bell, 2005). 

 

2.2 Forskningsansats 

Studien ämnar använda sig av ett kvantitativt upplägg där det faller sig naturligt att inte lägga 

för stor vikt vid förståelse av olika tolkningar utan organisationer kommer studeras som 

konkreta entiteter vars data samlas in och empiriskt undersöks (Bryman & Bell, 2005). En 

kvantitativ forskningsstrategi är den metod som anses skapa bäst underlag för att kunna dra 

slutsatser som uppfyller syftet. Eftersom intresset ligger i att studera värden av hård natur. 

Undersökningen kommer fortskrida genom att mäta vilka ekonomiska konsekvenser, mätt 

genom lönsamhet och tillväxt, som PE-ägande skapar hos portföljbolag på den svenska 

marknaden. 

 

Studien grundar sig i befintliga teorier kring PE-bolag och deras strategier vid 

utvecklingsprocesser av portföljbolag, vilka antingen belyser hur PE-ägande skapar positiva 

eller negativa ekonomiska konsekvenser. Således följs en beprövad väg och utifrån dessa 

teorier härleds hypoteser kring vilka ekonomiska konsekvenser de strategiska och 

organisatoriska förändringarna hos portföljbolagen får på den svenska marknaden under år 

präglade av lågkonjunktur. Varför en deduktiv ansatts används grundar sig framförallt i det 

faktum att PE-industrin är ett brett forskningsområde vilket har lett till en bred omfattning av 

både litteratur och teori. Med utgångspunkt för motivet till studien, finns ingen anledning att 



 

Sida | 14  

 

skapa en ny teori eller subjektivt påverka forskningsprocessen vilket talar för att använda en 

forskningsansats som lägger fokus på prövning av teorier vilket också underlättar för 

användaren att vara objektiv. Målet är att avbilda verkligheten som den har sett ut under 

observationsperioden och i enlighet med en positivistisk kunskapssyn ska inte personliga 

värderingar och åsikter påverka utfallet (Bryman & Bell, 2005). 

 

2.3 Studiens perspektiv 

Eftersom PE-fonder är ett tillgångsslag, alltså en möjlig placering för investerare, kan studiens 

perspektiv lätt tolkas som en studie som ämnar tillhandahålla resultat eller information vilket 

ur en investerares perspektiv ska skapa insikter och djupare kännedom om huruvida en 

investering i en PE-fond är en bra placering. Även om resultatet kan användas i detta syfte är 

detta inte den huvudsakliga ambitionen med studien. Snarare anses studien utgå från en 

övergripande synvinkel för att objektivt ge ett svar på vilka konsekvenser PE-ägande skapar 

hos portföljbolag på den svenska marknaden i efterdyningarna av finanskrisen. Därmed syftar 

studien till att vara av intresse för PE-bolag, forskare inom ämnet, svenska regulatoriska 

organ, investerare med fler. 

 

2.4 Insamling av information och val av teori 

Jensen (1986;1989) och Kaplan (1989) var tidiga med att belysa de fördelar som PE-ägande 

innebar. De teorier dessa studier lyft fram har fått en betydande roll inom ämnet, vilket har 

lett till att många studier som gjorts i efterhand refererar till dessa verk. På grund av dessa 

teoriers betydelse inom ämnet har de även fått stort utrymme inom denna studie. Teorierna 

behandlar de förändringar som appliceras hos portföljbolag och därmed kan eventuella 

skillnader som finns mellan portföljbolag och referensföretag förklaras genom dessa teorier. 

 

Utifrån den breda utsträckning av litteratur och teori som finns tillgänglig inom PE-industrin 

blev den deduktiva ansatsen, i uppfattning om förhållandet mellan teori och empiri, ett 

naturligt val vilket också påverkat val av teorier och hur insamlingen av information gått till. 

Studien bygger främst på källor i form av befintliga studier och artiklar, men olika böcker och 

webbsidor har använts för att bredda kunskapen och skapa en mer övergripande bild om PE-

industrin. För att lokalisera aktuell teori inom ämnet har olika studiers litteraturförteckningar 

använts. Detta var en tidseffektiv metod för att samla in teorier kring utvecklingsprocessen i 

portföljbolag samtidigt som det gav kännedom om tidigare studiers tillvägagångssätt, 
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begränsningar och resultat. Utöver detta har olika databaser sökts på information. De 

databaser som har använts har varit Business Source Premier, One Search och Journal of 

finance.  

 

2.5 Avgränsningar 

Vid utformningen av studien har olika avgränsningar varit av central betydelse. 

Avgränsningarna har gjort studien både realiserbar och gett studien sin identitet inom 

ämnesområdet. Det har genomförts sex huvudavgränsningar under studien och nedan följer en 

presentation av respektive avgränsning och de bakomliggande tankebanorna. 

Avgränsning till marknad 

Majoriteten av tidigare studier har varit utförda på amerikanska företag och genom att studera 

de skillnader som finns mellan den amerikanska marknaden och den svenska upptäcktes 

möjligheten att göra en studie där referensföretagen inte endast bestod av publikt ägda 

företag. Möjligheten att utnyttja tillgången på information om privata företag och dessutom 

möjligheten att studera företag som verkade på en marknad som präglas av ett koncentrerat 

ägande var ett starkt bidrag till studiens identitet. Att koncentrera studien till Sverige och inte 

inkludera andra närliggande länder inom exempelvis norden motiveras framförallt utifrån att 

de företag som inkluderas i studien ska vara så lika varandra som möjligt när det gäller 

förutsättningar. Att inkludera företag från andra länder skapar olika förutsättningar när det 

gäller olika aspekter, framförallt inom ramarna för lagar och skatter och detta ansågs som en 

nackdel vilket till följd skulle ha en negativ påverkan på studiens kvalité.  

Avgränsning till lågkonjunktur 

En annan viktig del i studiens identitet är att den endast är utförd under en lågkonjunktur, 

vilket enligt vår kännedom inga tidigare studier inom ämnet gjort. Metoderna för att studera 

ämnet har varierat under tidigare studier, vissa studier har använt eventstudier där de 

analyserat företag innan de förvärvas, under tiden de ägs och tiden efter dem har avyttrats. 

Eftersom denna studie ämnar undersöka PE-ägandets ekonomiska konsekvenser under år 

präglade av lågkonjunktur så bortses tillvägagångssättet att undersöka år före och efter PE-

ägande. Då det är orimligt att finna ett tillräckligt stort antal portföljbolag som endast ägts 

under de studerade åren, alltså förvärvats under 2008 och avyttrats under 2012, och på dem 

utföra en eventstudie. Anledningen till att antalet företag med dessa karaktärsdrag är få, trots 

att många förvärv gjordes under 2008, beror på att PE-bolag vill tjäna pengar på sina 

investeringar och därmed är avyttringar av portföljbolag ovanliga under lågkonjunktur då man 
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generellt sett inte får lika bra betalt som i högkonjunktur. Detta leder till att få av de 

förvärvade portföljbolagen under 2008 avyttrades under 2012. Metoden att identifiera alla 

portföljbolag under observationsperioden (2008-2012) och sen endast studera de aktuella åren 

valdes därmed istället för en eventstudie. Detta innebar fördelar genom att fler portföljbolag 

kunde inkluderas genom att portföljbolag som förvärvades före 2008 också kunde inkluderas i 

studien, genom att det enda kravet för att inkluderas ur detta perspektiv var att företaget skulle 

vart PE-ägt under 2008-2012. 

 

Dock anses den valda metoden inte vara problemfri. Vinten (2008) menar att de ekonomiska 

konsekvenserna som skapas hos portföljbolag kan ha en J-kurva-effekt. J-kurva-effekt innebär 

implementering av olika strategiska och organisatoriska förändringar under de första åren av 

PE-ägande kan leda till svagare prestation, för att först efter ett antal år leda till positiva 

ekonomiska konsekvenser. Vinten (2008) finner dock inget stöd för att portföljbolag har en J-

kurva-effekt för ekonomiska konsekvenser i sin data. Trots detta kan en J-kurva-effekt finnas 

i denna studies data vilket är en svaghet med den valda metoden eftersom den inte tar hänsyn 

till hela investeringsutvecklingen, därmed kan vissa delar, exempelvis implementeringsstadiet 

vara överrepresenterat i data och därmed leda till biasproblem vid studier av ekonomiska 

konsekvenser. 

Avgränsning till inriktning inom PE-industrin 

I denna studie kommer endast portföljbolag från buyout-inriktningen inkluderas och beslut för 

denna avgränsning är baserad på två anledningar, för det första är det en metod för att undvika 

olika biasproblem som kan uppstå vid analys av nyetablerade venture capital-bolag vars 

redovisade värden ofta varierar extremt mellan år och företag. För det andra, de klassiska 

verken rörande PE-industrin behandlar teorier som bygger på portföljbolag av buyout-

karaktär, därmed går delar av dessa teorier inte att applicera på venture capital-bolag och 

företag som ägs av affärsänglar. Därför lämpar det sig inte att inkludera dessa två inriktningar 

eftersom teorier inte är applicerbara fullt ut.  
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Figur 4: Illustrering av avgränsning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVCA, 2014, Private Equity på tre minuter 

Avgränsning till ekonomiska konsekvenser 

För att mäta vilka konsekvenser PE-bolag får hos portföljbolag har avgränsning gjorts till att 

enbart studera ekonomiska konsekvenser. Detta anses vara den mest konkreta metoden för att 

analysera vilka konsekvenser PE-ägande skapar. Av samma anledning valdes att inte studera 

mjuka värden, som exempelvis trivsel hos anställda inom portföljbolag. 

Avgränsning till bakomliggande faktorer av positiva ekonomiska konsekvenser 

Cressya, Munari och Malipiero (2007) hävdar att en möjlig anledning till den bättre prestation 

som tidigare studier har bevisat kan härledas till PE-bolagens förmåga att identifiera och 

förvärva rätt företag. Detta skulle således innebära att det inte är de strategiska och 

organisatoriska förändringar som appliceras på portföljbolag som adderar värde hos 

portföljbolaget under åren av PE-ägande, utan att det helt enkelt är portföljbolaget i sig självt 

som har en bra affärsidé. Att kontrollera för vilken av de två bakomliggande faktorerna som 

är avgörande för en förbättrad prestation i ett specifikt fall är svårt och därmed har många 

tidigare studier utgått från att det är förändringar som appliceras på portföljbolag som är den 

bakomliggande faktorn. I denna studie kommer, vid eventuella resultat som tyder på att PE-

ägande skapar positiva ekonomiska konsekvenser gentemot referensföretag, inbringa samma 

antagande, alltså att det är de strategiska och organisatoriska förändringarna som är 

anledningen till den högre lönsamheten och tillväxten. 
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2.6 Källkritik 

Det material som ligger till utgångspunkt för den teoretiska referensramen utgörs till stor del 

av vetenskapliga artiklar som har utökats med böcker och rapporter från SVCA, Riksbanken 

och Bain & Company. Ambitionen har varit att främst utgå från peer reviewed-artiklar och 

använda böcker och internetbaserade källor i mindre utsträckning. Åldern på de använda 

källorna har varierat, detta för att både fånga upp mer klassiska verk inom ämnet (Jensen, 

1986;1989; Kaplan, 1989; Fox & Marcus, 1992), men också de senaste framstegen (Vinten, 

2008; Baldwin, 2012; Hedberg & Bergström, 2013; Kaplan & Strömberg, 2009; Moon, 

2006). Trots att vissa källor är äldre påverkar detta inte förtroendet eller trovärdigheten för 

dem eftersom aktuell litteratur och teori lutar sig tillbaka på de mer klassiska verken, vilket är 

en bekräftelse på att dessa teorier fortfarande genomsyrar dagens PE-industri. Trots att de 

fundamentala teorierna för de strategiska och organisatoriska förändringarna främst har 

utvecklats genom studier som är baserade på den amerikanska marknaden anses de 

applicerbara även på den svenska marknaden, men utgör samtidigt underlag för huruvida 

prestationen på den svenska marknaden kan skilja sig. Tidigare studier på den svenska 

marknaden har utgått från samma teori vilket även andra studier på liknande marknader har 

gjort (Vinten, 2008; Bergström, Grubb, & Jonsson, 2007), vilket ytterligare stärker 

förtroendet för applicering av teorin på den svenska marknaden. 
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3.0 Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer en uppdelning göras i två sektioner. Den första sektionen behandlar 

olika teorier om varför PE-ägande bör leda till positiva ekonomiska konsekvenser på den 

svenska marknaden åren efter finanskrisen och den andra sektionen kommer under samma 

förutsättningar behandla teorier varför PE-ägande bör leda till negativa ekonomiska 

konsekvenser. Alla teorier som tas upp betonar generella skillnader mellan portföljbolag och 

referensföretag. 

 

3.1 Teorier för att PE-ägande skapar positiva ekonomiska konsekvenser 

Jensen (1989) diskuterade den kraftiga tillväxten inom PE-industrin i både USA och Europa 

och lyfte fram den som en ny och effektiv form av organisation vars främsta attribut kan 

härledas från sin överlägsenhet att generera ekonomisk effektivitet genom ett slagkraftigt 

ramverk för bolagsstyrning. Han beskriver det publika bolaget som en social uppfinning av 

stor historisk betydelse vars genialitet ligger förankrad i sin förmåga att sprida de finansiella 

riskerna över de diversifierade portföljerna tillhörande många investerare och institut och 

samtidigt ge investerare möjlighet att anpassa risken till enskilda unika omständigheter.  

Genom att sprida ut riskerna, som annars skulle bäras av ägarna, och genom att skapa 

möjligheter för en likvid marknad för utbyte av risker sänker publika bolag sin kostnad för 

kapital. Denna likvida marknad av aktier gör att risk kan bäras av de bäst lämpade utan att det 

ställs krav på att ägarskap också ska innebära att man leder företaget. Jensen (1989) menar 

dock att det finns en kostnad förknippad att sprida ut riskerna och ta del av de förmåner som 

är beskriva ovan. Den kostnaden menar han framförallt består av fundamentala 

intressekonflikter mellan aktieägarna (de som bär risken) och ledningen (de som hanterar 

risken). 

 

Under den senare delen av 80-talet hävdade Jensen (1989) att det publika bolaget nu skulle 

vara tvunget att börja ge plats för en helt ny typ av organisation. Han ansåg att PE-industrins 

nyskapande skulle uppmuntras och i hans mening symboliserade PE-ägandet något som med 

tiden skulle resultera i en överlägsen organisatorisk form, vilket till stor del kan förklaras med 

hjälp av de ökade incitament till förbättrad prestation som var förknippat med PE-ägande. 

Dessa geniala faktorer hos PE-bolaget som eliminerar stora delar av de agentkostnader som 

uppkommer från konflikter mellan ägare och ledning, utan att skada vitala funktioner av 

riskspridning och likviditet, vilket var problemet hos det publika bolaget, har kommit att 
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benämnas för the Jensen hypotheisis (Vinten, 2008; Cressya, Munari, & Malipiero, 2007) och 

beskriver hur PE-bolag i praktiken förmodas att skapa värde i sina portföljbolag. Dessa 

förändringar kan delas in i tre kategorier; finansiella-, styrnings- och operativa strategier 

(Kaplan & Strömberg, 2009). 

3.1.1 Finansiella strategier 

Finansiella strategier innebär att skapa incitamentssystem för ledningsgrupper och att 

applicera en högre belåning. Den högre belåningen får till följd att företagsledningen 

disciplineras och skattelättnader skapas (Vinten, 2008). 

Belåningsteorin   

Appliceringen av finansiella strategier på portföljbolaget innebär att öka andelen 

lånefinansiering. Därmed har generellt sätt portföljbolag en högre belåning än referensföretag 

(Kaplan & Strömberg, 2009). Tidigare studier har lyft fram två fördelar med hur en högre 

belåning leder till positiva ekonomiska konsekvenser för portföljbolaget genom skattesköldar 

och disciplinering av företagsledning. 

 

Enligt tidigare studier (Hedberg & Bergström, 2013; Guo, Hotchkiss, & Song, 2011; Vinten, 

2008; Kaplan & Strömberg, 2009; Bergström, Grubb, & Jonsson, 2007; Desbrières & Schatt, 

2002) skapar de ökande räntekostnaderna, som är en konsekvens av högre belåning, en 

skattesköld som låter portföljbolagen avnjuta skattefördelar som minskar den totala 

skattekostnaden. Denna möjlighet skapas genom att skatten beräknas på resultatet efter 

finansiella poster vilket har till konsekvens att högre kostnader för lånefinansiering minskar 

det skattegrundande resultatet (Brealey, Myers, & Allen, 2011). Således leder detta till att 

mindre skattepengar strömmar ur företaget och ger därmed företaget positiva ekonomiska 

konsekvenser. 

 

Enligt tidigare studier (Hedberg & Bergström, 2013; Baker & Wruck, 1989; Guo, Hotchkiss, 

& Song, 2011; Vinten, 2008; Kaplan & Strömberg, 2009; Cressya, Munari, & Malipiero, 

2007; Bergström, Grubb, & Jonsson, 2007; Desbrières & Schatt, 2002) har även en högre 

belåning disciplinerande effekter på företags ledningsgrupper. När kostnaderna för en högre 

belåning minskar de fria kassaflödena minskas handlingsutrymmet för ledningsgruppen och 

således minskas agentkostnader.  
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Jensen (1986) menar att fördelarna med en hög belåning och dess påverkan på 

ledningsgruppen och deras organisationer att agera effektivt har ignorerats. Företagsledare har 

makten att bestämma vad som ska göras med framtida fria kassaflöden
8
 och således löper 

ägare risk för att företagsledare distribuerar dessa kassaflöden i projekt med låg avkastning 

eller till och med blir bortkastade. Den potentiella kostnaden med att fria kassaflöden inte 

förvaltas på ett sätt som maximerar ägarnas avkastning bidrar till ökande agentkostnader 

vilket slutligen kan leda till att företaget blir en måltavla för omstrukturering (se figur 5). 

 

Figur 5: Illustration av finansiellt icke disciplinerade företagsledare 

 

 

  Modifierad figur från Fox and Marcus, 1992, s. 65 

 

Teorin vilar på antagandet att ökad belåning ökar pressen på företagsledare genom att de 

måste betala räntor och amorteringar och således minskar företagets fria kassaflöden; det 

skapar en disciplinerande effekt på ledningen. Eftersom lån minskar fria kassaflöden, bidrar 

detta även till minskade agentkostnader och minskad handlingsfrihet hos företagsledare då de 

inte har lika mycket fria kassaflöden att distribuera. En ytterligare positiv effekt av 

lånefinansieringen är att den potentiella överskottslikviditeten alltid har minst ett bra 

förvaltningsalternativ, att amortera av befintliga lån (Jensen, 1986).   

Incitamentsteorin 

Som ägare vill man att agenter ska agera efter att maximera ägarnas avkastning och detta kan 

man påverka genom att skapa incitamentssystem för de betydande agenterna. 

Incitamentssystemen syftar till att påverka agenternas nyttomaximering i en riktning som är i 

                                                 
8
 Fria kassaflöden benämns det kapital som är över efter att företag finansierat sina projekt och som har positiva 

värden efter diskontering med lämplig kostnad för kapital. 
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linje med ägarnas. Därmed kompletterar incitamentssystemen den ökande övervakningen som 

uppnås genom att anskaffa majoritetsägarandelar (Porta, Lopez-De-Silanes, Sheifer, & 

Vishny, 1998). Att utveckla incitamentssystem är enligt Kaplan & Strömberg (2009) en 

nyckelfunktion som PE-bolagen ägnar mycket resurser åt att utveckla. Incitamentssystemen 

innebär i stora drag att ge ledningsgrupperna stor potentiell ekonomisk uppsida genom att 

erbjuda optioner och aktier. PE-bolagen kräver också att företagsledningen ska göra stora 

investeringar i företagen vilket gör att företagsledningen nu både har en stor upp- och nedsida 

(Kaplan & Strömberg, 2009). Enligt Kaplan (1989) ökar företagsledningens ägarandel i 

företag generellt med fyra gånger efter att ett företag gått från publikt till att vara PE-ägt. 

Eftersom portföljbolag inte handlas på en aktiemarknad går inte optioner och aktiers värde att 

realiseras förens en exit och således minskas företagsledningens incitament att manipulera 

kortsiktig prestation samtidigt som ägarnas och ledningens mål förenas (Kaplan & Strömberg, 

2009). 

 

Genom PE-fondens struktur skapas även incitament högre upp i beslutsleden, alltså på 

ägarnivå. PE-bolagen har press på sig att skapa en positiv utveckling i portföljbolagen för att 

kunna betala tillbaka investerarnas pengar, men också för att nyttomaximera. Eftersom PE-

bolagen endast erhåller en hög avkastning om portföljbolaget utvecklas och skapar avkastning 

vid exit-tillfället kommer även PE-bolaget vara motiverat att göra ett bra jobb som 

kontrollerande ägare. Därmed genomsyras hela PE-ägandet med incitament, från ägare till 

agent (Brealey, Myers, & Allen, 2011).  

3.1.2 Styrningsstrategier 

Styrningen av företaget utvecklas genom att PE-bolagen tar kontroll över portföljbolagets 

styrelse samt utökad kontroll över ledningsgruppen (Vinten, 2008). Detta leder ofta till att PE-

bolagen byter ut nyckelpersoner i portföljbolag mot personer som anses mer lämpade. Enligt 

Acharya & Kehoe (2008) byts en tredjedel av företagsledningen ut inom de första 100 

dagarna efter att ett portföljbolag förvärvats och efter en fyra års period har två tredjedelar 

bytts ut. Styrningsstrategier har till uppgift att minska agent principal problematiken i 

företaget och förhindra att värde går förlorat på grund av agentkostnader. 

Ägandeteorin 

Harris, Jenkinson, & Kaplan (2012) genomförde en studie som undersökte vilken påverkan 

förvärv av portföljbolag hade på företagsprestation genom att analysera den totala 

produktiviteten hos 35 752 tillverkningsanläggningar i Storbritannien. De fann en kraftig 
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ökning av produktiviteten efter att företaget blivit ett portföljbolag. Resultaten låg i linje med 

teoretiska och empiriska bevis för att de förändringar i ägarkoncentration som sker till följd av 

att ett företag kommer under PE-ägande gör att resurser används mer effektivt av en mer 

kompetent ledning (Jovanovic & Rousseau, 2002). Genom att portföljbolag har en hög 

ägarkoncentration minskas agentkostnaderna inom portföljbolaget och leder till en bättre 

prestation (Jensen, 1986;1989). Detta argument är starkt förankrat i de flertalet teoretiska 

studier som har undersökt fördelarna med ett koncentrerat ägande (Jensen & Meckling, 1976; 

Fama & Jensen, 1983; Jensen, 1986;1989). Detta betyder att, i enlighet med Jensen 

hypotesen, att portföljbolagsförvärv leder till bättre styrda företag på grund av att företagen i 

mindre utsträckning behöver brottas med agent principal problematiken (Vinten, 2008). 

 

Harris, Jenkinson, & Kaplan (2012) beskriver hur privata företag borde ha lägre 

agentkostnader än publika bolag eftersom att privata företag generellt har en mer 

koncentrerad ägarstruktur. Denna uppfattning delar Jensen (1986;1989) och pekar på en 

övergripande svaghet hos företag med spritt ägande; de negativa faktorer som uppkommer vid 

separation av ägande och kontroll. Fox and Marcus (1992) menar dock i sin tur att det krävs 

en djupare förståelse i de ekonomiska synsätt som betonar ägarfrågor och strategier som är 

inriktade på beteende och dess konsekvenser för att ge svar på hur ägarstyrningen inom 

portföljbolag skapar värde. En användbar metod för att göra det menar de är att undersöka 

varför ett portföljbolagsförvärv uppstår från början. 

 

Figur 6: Separation av ägande och kontroll leder till ökande agentkostnader 

 

 

Modifierad figur från Fox and Marcus, 1992, s. 65 
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I figur 6 ges en grafisk illustrering av agent och principal problemet i företag med spritt 

ägande, det problem som är en del av framgångskonceptet för PE-ägande (Vinten, 2008). 

Rutorna visar hur en ursprunglig separation av ägande och kontroll ger stor handlingsfrihet för 

ledningen som utan drivkraft att maximera ägarnas avkastning ineffektivt distribuerar fria 

kassaflöden samtidigt som styrelsens övervakningsfunktion är svag, vilket leder till ökande 

agentkostnader. Ända sedan tidigt 30-tal har konsekvenserna av ett skiljt ägande och kontroll 

undersökts och litteraturen inom ämnet präglas av stridigheter inom riktlinjerna för 

beslutsfattning i företag. På grund av denna separation har verkligheten avspeglat sig i skilda 

intressen och motiv för ledningen gentemot aktieägarna (Berle & Means, 1967). 

 

Baldwin (2012) lyfter fram hur PE-ägande hjälper till att mildra agent och principal problemet 

genom att PE-bolag erövrar kontrollerande ägarandelar vid förvärv, detta leder i sin tur till 

förkortade linjer för rapportering och beslut och därmed förs PE-bolaget närmare 

verksamheten samtidigt som övervakningen av ledningsgruppen ökar. Inflytandet och 

exponeringen som kommer ifrån att både PE-bolaget och företagsledningen tillsammans 

driver verksamheten ger därmed en stor fördel i jämförelse med det utanförskap som ofta 

drabbar aktieägaren under ett spritt ägande. Prowse (1998) menar att genom fokusering av 

aktieinnehavet i ett företag, till att nästan helt endast inkludera ägare som aktivt intresserar sig 

för verksamheten, bidrar det traditionella PE-ägandet till att minska agentkostnaderna.  

3.1.3 Operativa strategier 

Både finansiella och styrningsstrategier var vanliga redan under senare delen av 80-talet och 

det är först på senare år som de operativa strategierna fått ökat utrymme (Kaplan & 

Strömberg, 2009). De operativa strategierna riktar stort fokus på de operationella delarna. 

Genom att PE-bolaget har industriell- och driftexpertis och breda nätverk, kan de utveckla 

portföljbolagen operativt (Vinten, 2008).  

Specialiseringsteorin  

En bidragande anledning till varför PE-ägande bör skapa positiva ekonomiska konsekvenser 

är kopplat till den expertkunskap och de kontaktnät som PE-bolag besitter och för med sig till 

portföljbolagen. Förespråkare av PE-ägande menar att denna investerings-specialisering 

skapar en konkurrensfördel för PE-bolag jämfört med icke PE-bolag (Cressya, Munari, & 

Malipiero, 2007). Det breda kontaktnät som portföljbolaget introduceras för via PE-bolaget 

kan potentiellt innebära nya leverantörer, kunder, eller i vissa fall ökad kompetens i ledningen 

genom att nya agenter tar plats i portföljbolaget. Ett annat vanligt bidrag från PE-bolaget har i 
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många fall också visat sig vara relevant information och erfarenhet som genererats från 

tidigare portföljbolagsinnehav (Moon, 2006). 

 

Idag har framgångsrika PE-bolag i allt större utsträckning valt att organisera sig kring 

industrier och förutom att söka expertis inom finansiella strategier strävar PE-bolag efter att 

anställa personal med framstående driftbakgrund samt en tydlig inriktning på industri. Varför 

utvecklingen har gått åt detta håll förklarar Harper och Schneider (2004) genom att hänvisa 

till det aggressiva klimatet inom PE-industrin som mer eller mindre tvingade PE-bolagen att 

omdefiniera sina investeringsstrategier vilket i sin tur var en konsekvens av ökningen inom 

industrin under 90-talet. Något som också är vanligt förekommande bland de mest 

framgångsrika PE-bolagen är att man använder sig av interna och externa konsultgrupper 

(Kaplan & Strömberg, 2009).  Sammanfattningsvis utvinns värdeskapande ifrån de operativa 

strategierna genom att PE-bolag använder sin specificerade kunskap inom drift och industri 

för att utveckla befintliga innehav samt identifiera attraktiva investeringar, vilket i figur 7 

illustreras genom att den specifika kunskapen inom industrin används just för att identifiera 

investeringar med stor potentiel om bolaget får rätt ägare. 

Figur 7: PE-bolag inriktar sig på specifika sektorer 

 

   Modifierad figur från Fox and Marcus, 1992, s. 65 

3.1.4 Sammanfattning av positiva teoriers gemensamma påverkan 

En högre belåning leder, enligt belåningsteorin, till postiva ekonomiska konsekvenser för 

portföljbolaget genom den diciplinerande effekt på ledningsgruppen som den högre 

belåningen medför samtidigt som den skapar möjligheter för portföljbolag att utnyttja 

skattefördelar. Att utveckla incitamentsystem, vilka har till uppgift att ge ledningsgruppen 

större ekonomisk upp- och nersida, förväntas enligt incitamentsteorin vara en strategi som PE-
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bolaget implementerar i syfte att höja prestationen hos portföljbolaget och därmed bidra till 

positiva ekonomiska konsekvenser. De styrningsstrategier, vilka implementeras när ett PE-

bolag tar över ledningen av portföljbolaget, har till uppgift att minska agent principal 

problematiken vilket görs genom att föra ägande och kontroll närmare varandra och på så sätt 

förhindra att värde går förlorat på grund av agentkostnader. Detta leder, enligt ägandeteorin, 

till positiva ekonomiska konskevenser hos portföljbolaget relativt hur ägarbilden såg ut innan 

PE-bolagets intåg. Som en sista organisatorisk och strategisk förändring använder PE-bolag 

sin specificerade kunskap inom drift och industri för att utveckla befintliga innehav samt 

identifiera attraktiva invetseringar, det vill säga företag med potential vid rätt ägandeskap, 

vilket enligt specialiseringsteorin leder till positiva ekonomiska konsekvenser hos 

portföljbolaget.  

 

De fyra teorier som behandlas ovan är baserade på olika faktorer och ämnar var och en att 

beskriva hur en positiv påverkan på portföljbolags ekonomiska konsekvenser uppnås efter att 

ett PE-bolag tagit kontrollen över ett portföljbolag. I figur 8 nedan illustreras hur de ovan 

nämnda teorierna påverkar ett portföljbolags ekonomiska konsekvenser genom att använda 

”gröna boxar”, vilka symboliserar en positiv påverkan på ekonomiska konsekvenser och med 

”pilar” visa på vart teorin påverkar. 

Figur 8: Översikt av positiva teorier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grön färg = positiv påverkan på portföljbolags ekonomiska konsekvenser 
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3.2 Teorier för att PE-ägande skapar negativa ekonomiska konsekvenser 

När Jensen (1989) lyfte fram PE-ägandet som framtidens ägandeform möttes han med 

skepticism. En skepticism som enligt Jensen (1989) var starkt förankrad i att PE-bolag väljer 

att använda lånefinansiering via bank som den viktigaste källan av kapital istället för att 

använda sig av aktiemarknaden. Han menade samtidigt att kritiken mot PE-ägande var ett 

resultat av den rädsla för de omfattande strategiska och organisatoriska förändringar som PE-

industrin hade medfört. Även de teorier som har en negativ påverkan på portföljbolags 

ekonomiska konsekvenser kan delas in under de finansiella- styrnings och operativa 

strategier, dock återfinns inga negativa teorier inom kategorin operativastrategier. 

3.2.1 Finansiella strategier 

Som tidigare nämnt innebär finansiella strategier att en högre belåning appliceras, en högre 

belåning medför risk som kan skapa negativa ekonomiska konsekvenser (Hedberg & 

Bergström, 2013). 

Den negativa belåningsteorin 

PE-bolag tar risk när de applicerar finansiella strategier på portföljbolag och ökar andelen 

belåning, det finns således en baksida med detta agerande. Att ta in extern lånefinansiering 

har visat sig vara procykliskt, alltså att det bidrar till ökat värdeskapande under 

högkonjunkturer och tvärtom under lågkonjunkturer (Covas & Haan, 2012).  

 

Den lånefinansieringen som kopplas på vid övertagandet av ett portföljbolag kräver 

kontinuerliga räntebetalningar och eftersom lånefinansiering ofta är väsentlig blir också 

räntekostnaderna stora (Holmström & Holmström, 2008). Ett möjligt utfall av detta är att det 

skapar en ond spiral, när belåningen ökar, minskar kreditvärdigheten hos portföljbolaget, 

därmed kommer lånefinansiärer kräva en högre räntemarginal på lånen vilket leder till ökande 

räntekostnader. Detta innebär att i lågkonjunkturer då företag generellt verkar i ett sämre 

ekonomiskt klimat med konsekvenser likt omsättningsnedgångar kan de stora 

räntebetalningarna få betydande konsekvenser och pressa portföljbolaget mot finansiella 

påfrestningar och de negativa konsekvenser detta medför (Kaplan & Strömberg, 2009). 

 

En betydande nackdel med lånefinansiering är att kostnader för finansiering alltid måste 

genomföras i både bra och dåliga konjunkturstadier. Detta leder till att belåningen är som 

tidigare nämnt procyklisk och allt annat lika, har portföljbolag en bättre prestation under 
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högkonjunkturer och en sämre prestation under lågkonjunkturer (Hedberg & Bergström, 

2013).  

3.2.2 Styrningsstrategier 

De fördelar som anses skapas genom ägandeteorin baseras i stor utsträckning på att företaget 

hade en spridd ägarstruktur innan intåget av PE-ägande. Om detta inte är fallet kommer 

fördelarna med ägandeteorin att reduceras. 

Den negativa ägandeteorin 

Utifrån Jensen hypotesen innebär privat-till-privat
9
-transaktioner att färre agentkostnader 

besparas, alltså att den tänkta kostnadsbesparingen reduceras i jämförelse med publik-till-

privat
10

-transaktioner (Jensen, 1986;1989). Detta betyder att de kostnadsbesparingar som 

uppnås vid ett närmande av ägande och kontroll är mindre på en koncentrerad marknad, 

eftersom de verkande företagen generellt redan har ett koncentrerat ägande.  

 

Studier vilka mäter ägarkoncentration i olika länder har lyft fram den amerikanska marknaden 

som en typisk marknad som präglas av spritt ägande (Gilson, 2006). Genom att titta på 

resultaten från studier inom ämnet som är baserade på den amerikanska marknaden finns en 

tydlig sammanhållning, PE-ägande bidrar till positiva ekonomiska konsekvenser. Antalet 

studier från marknader med koncentrerat ägande är färre vilket skapar en avsaknad, eftersom 

resultat på dessa marknader skiljer sig från majoriteten av studier på den amerikanska 

marknaden (Vinten, 2008; Desbrières & Schatt, 2002). 

 

Vinten (2008) argumenterar för att PE-ägande inte är lika fördelaktig på en marknad med 

koncentrerat ägande. Han menar att fördelarna med att äga majoritetsandelar i portföljbolag 

blir mindre fördelaktiga och kan leda till ökande agentkostnader. Eftersom han finner att 

ägarkoncentrationen hos företag i många fall minskas av att bli portföljbolag på en 

koncentrerad marknad
11

. En konsekvens av detta är ökande agentkostnader som Vinten 

(2008) menar var en betydande anledning varför hans data genererade resultat som visade att 

portföljbolag hade en sämre prestation än referensföretag.  

 

                                                 
9
 Vid tidpunkten då portföljbolaget förvärvas var det privat. 

10
 Vid tidpunkten då portföljbolaget förvärvas var det publikt. 

11
 Detta sker genom att PE-fonden exempelvis förvärvar ett företag som innan PE-ägandet hade 100 % 

ägarkoncentration. Efter att PE-fonden förvärvat majoritetsandelar i företaget har den ursprunglige ägaren 

fortfarande kvar en mindre del av företaget, därmed kommer ägarkoncentrationen som ett resultat av intåg av 

PE-ägande sjunka. 
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Gilson (2006), Faccio & Lang (2002) och Högfeldt (2005) är alla överrens om att den svenska 

marknaden präglas av ett koncentrerat ägande, där familjeföretag är vanliga. Således finns det 

anledning att tro att agentkostnaderna i många fall även ökar på den svenska marknaden efter 

att ett företag förvärvats av en PE-fond.  

3.2.3 Sammanfattning av negativa teoriers gemensamma påverkan 

Eftersom observationer i denna studie utgörs av data ifrån år präglade av lågkonjunktur och 

att en högre belåning är procyklisk, förväntas därmed den högre belåningen, enligt den 

negativa belåningsteorin, leda till negativa ekonomiska konsekvenser under lågkonjunktur. 

Som en konsekvens av att svenska företag generellt präglas av ett relativt högt koncentrerat 

ägande kan detta leda till att agentkostander ökar efter att PE-bolaget tar kontrollen över 

portföljbolaget. Ökande agentkostnader vid portföljbolagsförvärv leder, enligt den negativa 

ägandeteorin, till negativa ekonomiska konsekvenser. 

 

De två teorier som har behandlats ovan är baserade på olika faktorer och beskriver hur de 

strategiska och organisatoriska förändringar som PE-bolaget ingjuter i portföljbolaget 

förväntas leda till negativa ekonomiska konsekvenser under de specifika förutsättningar som 

präglar studien (högt befintligt koncentrerat ägande bland svenska företag och 

lågkonjunkturens påverkan på portföljbolagens prestation). I figur 9 nedan illustreras hur de 

ovan nämnda teorierna påverkar ett portföljbolags ekonomiska konsekvenser genom att 

använda ”röda boxar”, vilka symboliserar en negativ påverkan på ekonomiska konsekvenser 

och med ”pilar” visa på vart teorin påverkar. 

Figur 9: Översikt av negativa teorier 

 

 

 

 
Röd färg = negativ påverkan på portföljbolags ekonomiska konsekvenser 
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3.3 Översikt av teori 

Studier inom PE-ägande har genom att studera de skillnader som generellt finns mellan 

företag som är PE-ägda och icke PE-ägda identifierat teorier varför portföljbolags ekonomiska 

konsekvenser ska påverkas. Denna utgångspunkt har även denna studie tillämpat och var 

enskild teori som behandlats i den teoretiska referensramen antas påverka ett portföljbolags 

ekonomiska konsekvenser antingen positivt eller negativt. I figur 10, vilken är 

sammanslagning av figur 8 och 9, illustreras uppdelningen i inriktning (finansiell, styrning 

eller operativ) och dess positiva eller negativa påverkan på portföljbolags ekonomiska 

konsekvenser. Totalt är det sex teorier som påverkar portföljbolags ekonomiska konsekvenser 

varav fyra av dem förklarar hur PE-ägande kombinerar ett koncentrerat ägande i sina 

portföljbolag med kraftfulla incitament för företagsledningen samtidigt som organisationerna 

verkar effektivt med minimala omkostnader. Detta har i tidigare studier, de allra flesta 

genomförda på den amerikanska marknaden, statistiskt bevisat leder till positiva ekonomiska 

konsekvenser relativt jämförbara företag. I figur 10 illustreras dessa fyra teorier av de gröna 

”boxarna” och enligt Jensen (1986;1989) förklarar dessa fyra teorier den överlägsna 

bolagsstyrningsmodell och ägandeform som PE-ägande innebär.  

 

Samtidigt har studier gjorda på europeiska marknader tagit fram bevis för att PE-ägande 

istället skapar negativa ekonomiska konsekvenser (Desbrières & Schatt, 2002; Vinten, 2008) 

vilket har skapat tvivel kring huruvida portföljbolagens positiva ekonomiska konsekvenser är 

kopplade till en viss typ av marknad och konjunkturstadie. I figur 10 representerar de två röda 

”boxarna” de teorier vilka tar i beaktning de unika förutsättningar som ligger till grund för 

denna studie och som enligt Vinten (2008) inte enbart leder till reducerande effekter utan rent 

av till negativa ekonomiska konsekvenser. Dessa teorier baseras på ett mer utbrett 

koncentrerat ägande bland svenska företag relativt marknader där majoriteten av tidigare 

studier är utförda och att ekonomin präglas av lågkonjunktur under de studerade åren. 
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Figur 10: Samtliga teoriers påverkan på portföljbolags ekonomiska konsekvenser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De behandlade teorierna är beroende av olika faktorer och därmed inte korrelerade. Rent 

konkret innebär detta att i vissa portföljbolag kan några av ovanstående teorier vara 

applicerbara medan i andra portföljbolag inte alls vara applicerbara, men att ovan nämnda 

teorier generellt kan appliceras hos portföljbolag. Poängen är att korrelation inte finns mellan 

teorier och med detta menas att det inte finns ett samband mellan att en specifik teori är 

applicerbar och att detta därmed ökar sannolikheten för att en annan av teorierna är 

applicerbar. 

 

Faktumet att olika teoriers applicerbarhet i olika portföljbolag gör att olika teorier kan vara 

mer aktuella i vissa företag och mindre i andra. De presenterade teorierna bygger på 

karaktärsdrag som generellt kännetecknar ett PE-ägande, men faktum är att en viss strategi 

inte behöver vara attraktivt i ett specifikt portföljbolag och därmed inte implementeras. 

Således kommer inte den teori som hör ihop med denna strategi vara en relevant teori i det 

specifika fallet. På grund av att skillnader i hur applicerbara olika teorier är i olika 

portföljbolag är det viktigt att ett urval av portföljbolag används som speglar verkligheten i 

Grön färg = positiv påverkan på portföljbolags ekonomiska konsekvenser 

Röd färg = negativ påverkan på portföljbolags ekonomiska konsekvenser 
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hur stor utsträckning specifika teorier påverkar. Detta är viktigt för att kunna göra en studie 

som genererar resultat som rättvist speglar de skillnader som generellt finns mellan 

portföljbolag och referensföretag.   

 

Vad summan av de positiva och negativa teorierna kombinerat skapar för påverkan hos 

portföljbolags ekonomiska konsekvenser är denna studies problemformulering. Summan av 

de två grupperna kommer alltså svara på vilka ekonomiska konsekvenser PE-ägande skapar 

hos portföljbolag på den svenska marknaden i efterdyningarna av finanskrisen. Därmed är det 

inte av intresse att testa varje enskild teoris påverkan utan intresset ligger i att utvärdera vilken 

relativ påverkan alla de behandlade teorierna har tillsammans.  
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4.0 Hypoteser 

I detta kapitel kommer en genomgång göras av studiens hypoteser. Hypoteserna är uppdelade 

i två steg, för det första sker en uppdelning i övergripande och sektorsspecifika hypoteser. 

För det andra sker en uppdelning mellan hypoteser som studerar lönsamhet och tillväxt.  

 

4.1 Grund för hypoteser 

För att mäta ekonomiska konsekvenser kommer två olika ekonomiska mått användas: 

lönsamhet och tillväxt. Hypoteserna kommer delas in övergripande och sektorsspecifika 

hypoteser, där de övergripande hypoteserna analyserar övergripande över alla de inkluderade 

företagen i studien och de sektorsspecifika hypoteserna studerar företagen i specifika sektorer. 

Eftersom intresset ligger i att studera hur PE-ägande påverkar ekonomiska konsekvenser hos 

portföljbolag i efterdyningarna av finanskrisen kommer alla teorier vara aktuella för alla 

hypoteser. Intresset ligger inte i att studera enskilda teoriers påverkan på de ekonomiska 

konsekvenserna. Detta upplägg är i linje med Kaplan & Strömberg (2009) som också 

presenterar de strategiska och organisatoriska förändringar som anses skapa positiva 

ekonomiska konsekvenser hos portföljbolag i kombination med varandra. Att alla torier är 

aktuella för alla hypoteser utgör också anledningen till varför denns hypotessektion 

presenteras efter den teoretiska referensramen. 

 

Lönsamhet är enligt Jensen (1989) det mått som bör användas för att testa ekonomiska 

konsekvenser och är därmed ett nyckelmått för att mäta de organisatoriska och strategiska 

förändringar som PE-bolagen ingjuter (Kaplan & Strömberg, 2009) och som förklaras med 

hjälp av belåningsteorin, incitamentsteorin, ägandeteorin, specialiseringsteorin, negativa 

belåningsteorin och negativa ägandetoerin. Trots att tillväxt har sina nackdelar som ett mått på 

ekonomiska konsekvenser, eftersom alla företagsledningar inte strävar efter en hög tillväxt,  

inkluderas detta mått eftersom det är frekvent förekommande i tidigare studier och för att det 

kompletterar lönsamhet, då lönsamhet inte direkt fångar upp tillväxt (Cressya, Munari, & 

Malipiero, 2007) (mer detaljerad förklaring kring beroendevariabler redovisas i 5.6 

Variabler). En annan anledning till varför dessa mått väljs att analysera är för att det är främst 

inom dessa två områden, lönsamhet och tillväxt, PE-bolag fokuserar på att utveckla hos 

portföljbolag, alltså att antingen förbättra marginaler eller öka kassaflöden genom tillväxt 

(Holmström & Holmström, 2008). 
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Faktumet att teorier för både positiva och negativa ekonomiska konsekvenser finns, gör att det 

inte finns några förväntningar på vilka resultat som kommer genereras. För att lösa denna 

problematik kommer hypoteser inte mäta huruvida portföljbolag har positiva eller negativa 

ekonomiska konsekvenser, utan hypoteser kommer endast mäta om det finns en skillnad i 

ekonomiska konsekvenser på grund av att företaget är ett portföljbolag.  

 

Ett resultat som indikerar på att portföljbolag inte har skilda ekonomiska konsekvenser tolkas 

som att positiva och negativa teorier tagit ut varandra och PE-ägandet inte påverkat 

portföljbolaget under denna studies förutsättningar. Ett motsatt resultat, det vill säga att 

portföljbolag har en skild lönsamhet tolkas som att positiva eller negativa teorier haft en 

signifikant påverkan. Riktningen på denna påverkan, alltså om det genererat positiva eller 

negativa ekonomiska konskevenser, kommer utläsas i de statistiska testerna genom att tolka 

vilket tecken beta-värdet har. Eftersom denna studie inkluderar två variabler som mått på 

ekonomiska konsekvenser, lönsamhet och tillväxt, gör detta att möjligheten finns att 

motsägelsefulla resultat kan erhållas, exempelvis att portföljbolag visar en större lönsamhet, 

men sämre tillväxt. Eftersom de slutgiltiga svaret på studiens problem kommer grunda sig på 

de resultat som hypoteser genererar kommer det skapa en problematik om resultaten både 

styrker en positiv och negativ påverkan på ekonomiska konsekvenser. Summan av ett sådant 

resultat kommer leda till ett mer invecklat svar på problemformuleringen och en mer 

fördjupad diskussion kring vilka bakomliggande faktorer som påverkar lönsamhet och 

tillväxt.  

 

4.2 Övergripande: Hela Marknaden 

De organisatoriska och strategiska förändringar vilka benäms genom belåningsteorin, 

incitamentsteorin, ägandetoerin och specialiseringsteorin hos portföljbolagen skall enligt 

Jensen hypotesen (Kaplan & Strömberg, 2009) skapa positiva ekonomiska konsekvenser 

relativt referensföretag och enligt Jensen (1989) ger de applicerade strategierna upphov till 

överlägsna strukturella skillnader. Utifrån dessa teorier samt utifrån mängden tidigare studier 

är det därför motiverat att anta att portföljbolag därmed har en högre lönsamhet och en bättre 

tillväxt, vilket i denna studie belyses genom positiva ekonomiska konsekvenser, relativt 

referensföretag. Utifrån den negativa belåningsteorin och den negativa ägandeteorin avtar 

dock dessa positiva ekonomiska konsekvenser och pekar inte bara på en reducerande effekt av 

PE-ägande på svenska portföljbolag utan till och med på en sämre lönsamhet och tillväxt 
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(Vinten, 2008; Hedberg & Bergström, 2013), vilket i denna studie belyses genom negativa 

ekonomiska konsekvenser. Därför är det intressant att undersöka vilka ekonomiska 

konsekvenser PE-ägande skapar hos portföljbolag relativt referensföretag. Genom att testa 

skillnader i lönsamhet och tillväxt mellan portföljbolag och referensföretag kommer underlag 

erhållas som fungerar som fundament för att bevara problemformuleringen. Ovan diskussion 

har mynnat ut i följande två hypoteser: 

Tabell 1: Övergripande hypoteser 1 

Lönsamhet & Tillväxt 

Hypoteser 

H1: Portföljbolag har en skild lönsamhet från referensföretag. 

H2: Portföljbolag har en skild tillväxt från referensföretag. 

 

Denna studies främsta bidrag till forskningsområdet är analys av PE-ägandets ekonomiska 

konsekvenser under lågkonjunktur. Alla de teorier som anses skapa positiva ekonomiska 

konsekvenser, belåningsteorin, incitamentsteorin, ägandeteorin och specialiseringsteorin, samt 

den negativa ägandeteorin, vilken anses påverka de ekonomiska konsekvenserna negativt, är 

applicerbara oavsett konjunktursstadie. Den negativa belåningsteorin är dock endast 

applicerbar i lågkonjunktur och eftersom denna teori syftar till att portföljbolag allt annat lika 

presterar sämre under lågkonjunktur, på grund av en högre belåning, finns därmed anledning 

att inte endast undersöka huruvida portföljbolagen har en skild lönsamhet utan även analysera 

om den genomsnittliga förändringen i lönsamhet och tillväxt hos portföljbolagen under 

observationsperioden (2008-2012) är skild från referensföretag. För att studera den effekt som 

den negativa belåningsteorin kan tänkas få på PE-ägandets ekonomiska konsekvenser anses 

det vara mest effektivt att titta på förändringen i lönsamhet och tillväxt över 

observationsperioden, vilket kontrollerar för att olika företag har olika utgångspunkter. 

Därmed kan underlag erhållas för att besvara problemformuleringen genom att studera hur 

åren präglade av lågkonjunktur påverkade portföljbolag och referensföretag på olika sätt. 

Genom att mäta genomsnittlig förändring kommer alla företag mätas relativt det föregående 

året och ingen hänsyn tas till huruvida ett företag har en hög eller låg utgångspunkt för 

lönsamhet eller tillväxt relativt varandra, utan endast utvecklingen mellan år kommer fångas 

upp. Diskussionen kring lågkonjunkturens påverkan har mynnat ut i följande två hypoteser: 
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Tabell 2: Övergripande hypoteser 2 

Förändring i Lönsamhet & Tillväxt 

Hypoteser 

H3: Portföljbolag har en skild förändring i lönsamhet från referensföretag. 

H4: Portföljbolag har en skild förändring i tillväxt från referensföretag. 

 

4.3 Sektorer: Specifika Sektorer 

Enligt specialiseringsteorin är en starkt bidragande anledning till att PE-ägande bör skapa 

positiva ekonomiska konsekvenser relativt referensföretag att de operativa strategierna har fått 

ökat utrymme. Genom industriell- och driftexpertis och ett brett nätverk, utvecklar PE-bolag 

portföljbolagens operativa bitar (Vinten, 2008) samtidigt som PE-bolag använder sin expertis 

inom drift och industri för att identifiera attraktiva investeringar (se figur 7). Harper och 

Schneider (2004) hävdade att PE-bolag i större utsträckning valt att organisera sig kring 

industrier och att söka expertis från personal med en tydlig inriktning på specifika industrier. 

Med utgångspunkt från specialiseringsteorin skulle det därför vara motiverat att undersöka 

huruvida PE-ägande ger upphov till skilda ekonomiska konsekvenser relativt referensföretag 

inom olika sektorer.  

 

En intressant upptäckt från tidigare studier är att den sektor där flest portföljbolag återfinns är 

inom tillverkningssektorn (Hedberg & Bergström, 2013; Guo, Hotchkiss, & Song, 2011), 

vilket också har visat sig vara fallet i denna studie
12

. Kaplan & Strömberg (2009) menar att 

anledningarna varför PE-bolag fokuserar på tillverkningssektorn är för att den är mogen. 

Detta beteende, att stora andelar av förvärv är inom tillverkningssektorn, bör leda till att PE-

bolag besitter expertkunskaper och bredare nätverk inom denna sektor, vilket i sin tur enligt 

specialiseringsteorin menar skall leda till att portföljbolagen inom tillverkningssektorn 

innehar konkurrensfördelar gentemot referensföretag inom samma sektor. Detta stöttas också 

upp av empiriska bevis som tagits fram på den amerikanska marknaden, som visar på att 

portföljbolag inom tillverkningssektorn hade en högre lönsamhet än referensföretag (Hedberg 

& Bergström, 2013). För att utvidga förståelsen för samband på övergripande nivå är det 

intressant att studera verkligheten hos portföljbolag inom tillverkningssektorn vad gäller 

lönsamhet och tillväxt. Baserat på detta har följande hypoteser för portföljbolag inom 

tillverkningssektorn framställts: 

                                                 
12

 Fördelning av portföljbolag i sektorer görs i tabell 7. 
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Tabell 3: Hypoteser för sektorer 1 

Tillverkningssektorn 

Hypoteser 

H5:1 Portföljbolag i tillverkningssektorn har en skild lönsamhet från referensföretag 

H5:2 Portföljbolag i tillverkningssektorn har en skild tillväxt från referensföretag 

H5:3 Portföljbolag i tillverkningssektorn har en skild förändring i lönsamhet från referensföretag 

H5:4 Portföljbolag i tillverkningssektorn har en skild förändring i tillväxt från referensföretag 

 

Enligt Leslie & Oyer (2008) finns det skillnader i hur stor utsträckning som incitamentsteorin 

går att applicera på företag i olika sektorer. De menar att antalet individer i företagsledningen 

som får möjlighet till att anskaffa en aktieposition skiljer sig mellan sektorer, där 

portföljbolag i tjänstesektorn har incitamentssystem som appliceras på fler individer i 

företagsledningen. Strategin att försöka sammanföra fler unika agenters intressen med ägarnas 

bör således skapa en starkare ackumulerad motivation hos portföljbolag i tjänstesektorn 

gentemot andra sektorer och därmed bör incitamentsteorin vara mer applicerbar i denna 

sektor. Detta stöttas också upp av empiriska bevis som tagits fram på den amerikanska 

marknaden, som visar på att portföljbolag inom tjänstesektorn hade en högre lönsamhet än 

referensföretag (Hedberg & Bergström, 2013). För att utvidga förståelsen för samband på 

övergripande nivå är det intressant att studera verkligheten hos portföljbolag inom 

tjänstesektorn vad gäller lönsamhet och tillväxt.  Baserat på detta har följande hypoteser för 

portföljbolag inom tjänstesektorn framställts: 

Tabell 4: Hypoteser för sektorer 2 

Tjänstesektorn 

Hypoteser 

H6:1 Portföljbolag i tjänstesektorn har en skild lönsamhet från referensföretag 

H6:2 Portföljbolag i tjänstesektorn har en skild tillväxt från referensföretag 

H6:3 Portföljbolag i tjänstesektorn har en skild förändring i lönsamhet från referensföretag 

H6:4 Portföljbolag i tjänstesektorn har en skild förändring i tillväxt från referensföretag 

 

Vid indelning av portföljbolag i sektorer visade det sig att antalet portföljbolag i 

detaljhandelssektorn var många relativt andra sektorer. Detta skulle kunna betyda, i enlighet 

med specialiseringsteorin, att PE-bolag har expertkunskaper och breda kontaktnät inom 

detaljhandelssektorn och därmed bör skapa mer positiva ekonomiska konsekvenser i denna 

sektor. Utifrån specialiseringsteorin finns det därmed anledning att tro att detaljhandelssektorn 

skulle kunna visa på skilda ekonomiska konsekvenser relativt de andra sektorerna. För att 

utvidga förståelsen för samband på övergripande nivå är det intressant att studera verkligheten 
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hos portföljbolag inom detaljhandelssektorn vad gäller lönsamhet och tillväxt. Därför har 

följande hypoteser för portföljbolag inom detaljhandelssektorn framställts: 

Tabell 5: Hypoteser för sektorer 3 

Detaljhandelssektorn 

Hypoteser 

H7:1 Portföljbolag i detaljhandelssektorn har en skild lönsamhet från referensföretag 

H7:2 Portföljbolag i detaljhandelssektorn har en skild tillväxt från referensföretag 

H7:3 Portföljbolag i detaljhandelssektorn har en skild förändring i lönsamhet från referensföretag 

H7:4 Portföljbolag i detaljhandelssektorn har en skild förändring i tillväxt från referensföretag 

 

Övriga portföljbolag som inte kvalificerade sig som ett tillverknings-, tjänste eller 

detaljhandelsföretag har klassificerats som övrigt. Tester kommer även göras på denna sektor 

då det ökar robustheten i den kommande analysen och kan skapa underlag för framtida studier 

inom ämnet, samtidigt som det knappt tar några ytterligare resurser. Därför har följande 

hypoteser för portföljbolag inom sektorn övrigt framställts: 

Tabell 6: Hypoteser för sektorer 4 

Sektorn Övrigt 

Hypoteser 

H8:1 Portföljbolag i sektorn övrigt har en skild lönsamhet från referensföretag 

H8:2 Portföljbolag i sektorn övrigt har en skild tillväxt från referensföretag 

H8:3 Portföljbolag i sektorn övrigt har en skild förändring i lönsamhet från referensföretag 

H8:4 Portföljbolag i sektorn övrigt har en skild förändring i tillväxt från referensföretag 
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5.0 Empirisk Metod  

I detta kapitel följer en grundlig genomgång av den empiriska metoden vilket utgör ramen för 

hur studien genomförts. Kopplingar mellan val, teori och hypoteser görs samt att det förs en 

kontinuerlig diskussion kring hur de metodinriktade valen påverkat studiens tillförlitlighet. 

 

5.1 Återkoppling till problemformuleringen 

Inom den akademiskavärlden finns det meningskiljaktigheter kring vilka ekonomiska 

konsekvenser PE-ägande skapar hos de portföljbolag som förvärvas.  Förespråkare av PE-

ägande,  exempelvis Kaplan & Strömberg (2009),  argumenterar för att fördelarna som  PE-

bolaget tillför sina portföljbolag, relativt icke PE-ägda företag, är ett resultat av 

belåningsteorin, incitamentsteorin, ägandeteorin och specialiseringsteorin. Trots att många 

tidigare studier visar på att PE-ägande leder till positiva ekonomiska konsekvenser hos 

portföljbolagen finns frågetecken kring vilka ekonomiska konsekvenser appliceringen av ovan 

nämnda strategier får på svenska portföljbolag. Frågetecken skapas eftersom svenska 

marknaden präglas av hög ägarkoncentration tillskillnad mot de marknader där många tidigare 

studier gjorts (Gilson, 2006). Detta leder till att de fördelar som skapas när PE-fonder 

förvärvar majoritetsandelar i portföljbolag får en avtagande effekt, eller rentav negativ effekt 

gentemot effekten på en marknad med spridd ägarstruktur (Vinten, 2008). Att dessutom ge 

svar på vilka ekonomiska konsekvenser PE-bolagen skapar hos portföljbolagen i Sverige 

under år av lågkonjunktur förstärker frågetecknen ytterligare eftersom svagheter i PE-ägande 

blottas under lågkonjunktur (Hedberg & Bergström, 2013). 

 

5.2 Undersökningens tillförlitlighet 

Genomgående i studien har ambitionen varit att säkerställa den information som används för 

att uppfylla de kriterier för bedömning av forskning som finns att förhålla sig till (Bryman & 

Bell, 2005). Den information som är framtagen från tillgängliga artiklar och böcker som den 

teoretiska referensramen vilar på har undersökts och säkerställts grundligt enligt de metoder 

beskrivna i metod 2.0.  

 

Data är hämtad från Orbis som är en uttömmande databas som drivs och tillhandahålls av en 

ledande aktör inom branschen att erbjuda företagsinformation till allmänheten. Orbis 

innehåller information för 120 miljoner företag runt om i världen och databasen är ur denna 

studies perspektiv tillräckligt omfattande (BvD, 2014). Den data som behövs för att kunna 
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utföra denna studie enligt den valda metoden går att erhålla genom Orbis. Att all data i studien 

kommer från samma källa minskar risker för bias-problem vid datainsamling och därmed ökar 

tillförlitligheten i svaret av problemformuleringen. Något som ytterligare stärker 

tillförlitligheten till data importerad från Orbis är att den är av redovisningskaraktär, vilket 

innebär att det är data som anges i företags årsredovisningar och inte förändras över tid, likt 

marknadsdata.  

 

Baserat på att Bureau Van Dijk (BvD) inte ändrar i databasen, anses framtida forskare kunna 

erhålla samma data och således kommer de erhålla samma resultat ifall de använder data 

enligt den metod denna studie tillämpar. Studiens replikerbarhet anses viktig eftersom idén 

med studien är att mäta vilka ekonomiska konsekvenser PE-ägande får för portföljbolag under 

de förutsättningar som råder. Detta blir än mer intressant om studien kan replikeras vid ett 

senare tillfälle, under nya förutsättningar och därmed kunna urskilja hur olika 

marknadsförutsättningar ger olika resultat. Därför är det av yttersta vikt att studien uppfyller 

de reabilitetskrav som ämnar se till att studien får samma resultat om den upprepas av andra 

individer (Bryman & Bell, 2005). Detta faktum ökar incitamenten för att använda en erkänd 

källa för data, vilket Orbis är. Orbis möjliggör också att effektivt kunna hämta en stor mängd 

data vilket var viktigt för studien eftersom en omfattande referensgrupp används. Precis på 

samma sätt som det är av intresse att framtida studier jämföra sina resultat med denna studies 

är det intressant att jämföra denna studies resultat med tidigare studiers. Därmed har resurser 

lagts på att studera tidigare studiers tillvägagångssätt. En konsekvens av detta är att tidigare 

studier inom ämnets metodval har fått sin prägel på denna studies. I syfte att kunna se hur 

resultat skiljer sig mellan studier som är utförda under olika marknadsklimat och på olika 

marknader. Således ger en jämförelse av denna studies resultat med tidigare studiers resultat 

en ytterligare dimension i analysen och kommer vara en faktor för att kunna ge ett insiktsfullt 

svar på problemformuleringen. 

 

Det är av yttersta vikt att rätt saker mäts, alltså att krav ställs på att undersökningen är giltig. 

Exempelvis anses, utifrån resultat från tidigare studier och från litteraturen, att de förändringar 

som appliceras hos portföljbolag varit mer påtagliga om endast publika företag inkluderades i 

referensgruppen (Jensen, 1986;1989).  Med tanke på att resultatet ska vara generaliserbart 

över den svenska marknaden skulle det bli en snedvriden bild om portföljbolag jämfördes 

med en jämförelsegrupp endast bestående av publika bolag, vilket skulle gjort att den 

befintliga problemformuleringen inte hade kunnat besvaras på ett tillförlitligt sätt.  



 

Sida | 41  

 

Genomgående i studiens metodval har krav ställts på att metoden utformas på ett sätt som ger 

svar på problemformuleringen. Genom att denna utgångspunkt har brukats, alltså att ta fram 

en metod som skapar resultat som faktiskt svarar på problemformuleringen, vid metodval gör 

att vi känner oss bekväma med att denna studie har en tillförlitlig utformning. 

 

5.3 Data 

Data utgörs främst av årsobservationer i utvalda redovisningsvärden som exempelvis 

omsättning, totala tillgångar, EBITDA
13

-marginal och alla värden är bokförda värden. Valet 

att använda denna typ av data gjordes då det ökar studiens tillförlitlighet genom att 

säsongssvängningar i omsättning undviks, då detta skulle kunna ge missvisande resultat, men 

också genom att bokförda värden, istället för marknadsvärden, ger studien de mest rättvisa 

förutsättningarna för en företagsjämförelse. Därmed begränsas också aktiemarknadens 

påverkan på resultatet, vilket är fördelaktigt för studiens tillförlitlighet då aktiemarknaden är 

komplex och kan drivas av många olika faktorer.  

 

I ett senare steg har data använts direkt eller indirekt för att beräkna andra variabelvärden, 

exempelvis tillväxt. Varje företag har data från åren 2008-2012 och är av karaktären Panel 

data
14

. Tillgången av upprepade iakttagelser för samma företag skapar möjlighet att i högre 

utsträckning specificera och skatta mer komplicerade och realistiska modeller i jämförelse 

med tvärsnitt eller enstaka tidsserieanalyser (Verbeek, 2012).  Ett bevis för detta är att det inte 

endast är av vikt att förklara varför specifika företag beter sig olika utan också hur ett 

specifikt företag beter sig över olika tidsperioder, vilket panel data-modellen lämpar sig för. 

Nackdelen med panel data-modellen är att det vanligtvis inte är lämpligt att anta att de olika 

observationerna är oberoende av varandra vilket är konsekvensen av att upprepade gånger 

observera samma enheter (Verbeek, 2012). Hur denna problematik har korrigerats för i syfte 

att undvika ej tolkningsbara resultat från tester redovisas senare i studien (se Metod för 

regression 4.9.3). 

 

Data som kommer analyseras i studien härrör moderbolag inom koncerner, därmed kommer 

inga holdingbolag att analyseras, utan endast bolag på operativ nivå. Argumentet för detta är 

att möjligheten att erhålla data för holdingbolag skiftade i stor utsträckning mellan år och de 

                                                 
13

 Earnings before interest taxes depreciations and amortizations (EBITDA). 
14

Panel data innehåller upprepade observationer för samma enhet som är insamlade under ett flertal perioder 

(Verbeek, 2012). 
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är också mer utsatta för redovisningsval och således speglar dessa värden företagets 

verklighet i mindre utsträckning. Att studera holdingbolags data hade därmed kunnat leda till 

att resultat blivit missvisande och studiens tillförlitlighet hade försämrats, därmed gjordes 

valet att bygga studien på data från moderbolag. 

 

Möjligheten att erhålla data för privata företag i Sverige skapas genom Årsredovisningslagen 

och Bokföringslagen (se Årsredovisningslag (1995:1554) kapitel 8, paragraf 3 och 

Bokföringslag (1999:1078) kapitel 6, paragraf 2). Möjligheter att erhålla information om 

privata företag gör att urvalsbias undviks, många tidigare studier har inte haft denna möjlighet 

(Vinten, 2008). Detta innebär att denna studie både kan inkludera privata och publika företag 

och skapa en studie som speglar marknaden i stort och inte bara publika bolag. Detta är en 

viktig faktor för att kunna ta fram resultat som faktiskt kan besvara problemformuleringen. 

Att utföra studien på både privata och publika företag skapar dessutom, enligt vår uppfattning, 

de mest rättvisa förutsättningarna för att kunna avgöra vilka ekonomiska konsekvenser PE-

ägande skapar.  

 

Trots att Orbis tillhandahålls av BvD som är en marknadsledande aktör inom databaser 

gjordes en kvalitetscheck för att öka pålitligheten till databasen och därigenom till studien 

ytterligare. Kvalitetschecken innebar att titta på inkluderade företags årsredovisningar och 

stämma av med data Orbis redovisade för att se att värdena stämde överrens. 

 

Som redskap för att behandla den data som importerats från Orbis har Excel använts i ett 

första skede. Excels funktion har varit att forma, beräkna och kategorisera data för att skapa 

en sammanställning som kan importeras och kvantitativt testas i det valda 

statistikprogrammet, Stata. När behandling av en stor mängd data görs i Stata och Excel finns 

det en risk att den mänskliga faktorn skapar felaktigheter som kan påverka tillförlitligheten i 

resultaten negativt. Risken för mänskliga fel har minskats genom att frekvent göra 

stickprovskontroller på unika observationer och kontrollera att data är korrekt.  

 

För att kontrollera felaktigheter som kan påverka resultatet då olika år analyseras för 

portföljbolag och referensföretag används balanserad data. Därmed kommer data från samma 

år användas för alla företag. Således kommer alla företag analyseras under samma 

makroförhållanden under tidsperioden 2008-2012, vilket också är en viktig faktor för att ta 

fram resultat som faktiskt kan besvara problemformuleringen på ett tillförlitligt sätt. Skulle 
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företags data inte vara balanserad och data från vissa referensföretag vara hämtad från 

högkonjunkturen innan 2007 skulle denna data ha andra förutsättningar för att visa på goda 

värden relativt data från portföljbolagen från åren 2008-2012. De resultat denna alternativa 

metod skulle skapa hade inte varit tillförlitliga att ligga till grund för denna studies 

problemformulering. 

5.3.1 Urvalskriterier 

Som tidigare nämnt är det kritiskt att skapa en urvalsgrupp av portföljbolag som är 

representativt för vilka ekonomiska konsekvenser PE-ägande skapar hos portföljbolag. För att 

minska sannolikheten att enskilda observationer får för stor påverkan har samtliga 

portföljbolag med de rätta förutsättningarna försökt att identifierats i syfte att generera så 

rättvisande resultat som möjligt. För att kunna urskilja de portföljbolag som är intressanta för 

studien utformas fyra urvalskriterier. Nedan följer kriterierna för att klassificeras som ett 

portföljbolag i denna studie: 

 Portföljbolaget ska vara registrerat i Sverige. 

 Portföljbolaget ska ha varit PE-ägt mellan 2008-2012. Portföljbolaget får dock ha 

förvärvats fram till sista juni 2008. Detta val har gjorts för att utöka antalet 

portföljbolag eftersom många portföljbolag förvärvades under första halvåret av 2008. 

 Portföljbolaget ska ha tillgänglig information på Orbis för alla de observerade åren 

2008-2012. 

 Företaget ska definieras som buyout. 

Utökad definition av buyout 

Av PE-bolagen i studien är flertalet aktiva inom flera inriktningar, exempelvis Polaris och 

Norvestor. Detta innebär att portföljbolag måste kontrolleras att de är av karaktären buyout. 

Portföljbolag klassas i regel som buyout ifall de förvärvas av en buyout-fond
15

 (SVCA, 2014). 

Då portföljbolag från 29 olika PE-bolag inkluderas i studien kan problematik uppstå då olika 

PE-bolag använder olika definitioner av buyout. För att undvika denna problematik kommer 

portföljbolaget tvingas uppfylla ytterligare ett kriterie för att klassas som ett portföljbolag av 

buyout-karaktär. Genom att utöka definitionen av buyout med ett kriterie kan exkluderingen 

av företag av venture capital-karaktär kontrolleras för. Detta är viktigt då den teoretiska 

referensramen inte är applicerbar på denna typ av företag i lika stor utsträckning. Eftersom 

teorierna syftar till att förklara skillnader i ekonomiska konsekvenser mellan portföljbolag och 

                                                 
15

 En variant av PE-fond. 
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referensföretag skulle det skapa problem om portföljbolagen i studien delvis utgjordes av 

företag där delar av teorierna inte var applicerbara. Detta hade skapat resultat som inte går att 

besvara problemformuleringen med. Kriteriet är baserat på ett tillvägagångssätt som använts i 

en tidigare studie (Bergström, Grubb, & Jonsson, 2007). Kriteriet är följande: 

 Portföljbolag ska ha genomsnittliga tillgångar under observationsperioden, 

åren 2008-2012, över 50 miljoner SEK. 

5.3.2 Datainsamling 

Processen för att erhålla de portföljbolag som denna studie bygger på startade genom att 

identifiera alla PE-bolag som innehar portföljbolag av buyout-karaktär på den svenska 

marknaden. Processen med att identifiera PE-bolag utförs genom två olika metoder; (1) en 

lista på PE-bolag som var verksamma på den svenska marknaden importerades från Orbis, 

denna metod genererade en lista på 65 PE-bolag. Denna lista kompletterades med ytterligare 

PE-bolag genom metod (2) som innebar att söka efter medlemmar på SVCA:s hemsida, 

medlemmar som var verksamma inom buyout-segmentet och verkade på den svenska 

marknaden. Metod (2) genererade ytterligare 19 PE-bolag, men många av dessa företag 

fångades upp redan i metod (1). Efter urskiljning av dubbletter genererade metod (2) 10 nya 

PE-bolag, vilket tillsammans med metod (1) genererade en lista på 75 potentiella PE-bolag. 

Det var endast 14 av de 75 potentiella PE-bolagen som med säkerhet endast verkade inom 

buyout-segmentet, detta fastställdes genom SVCA:s hemsida. 

  

Efter att en komplett lista med de 75 PE-bolagen sammanställts undersöktes respektive PE-

bolags hemsida. Vissa av de 75 PE-bolagen använde sig inte utav PE-fonder, exempelvis 

Ratos AB, dessa PE-bolag exkluderades då endast portföljbolag som var ägda av en buyout-

fond definieras som ett portföljbolag enligt urvalskriterierna. En stor fördel vid 

datainsamlingen var att den överlägsna majoriteten av alla PE-bolag hade uttömmande 

information om de nuvarande och tidigare portföljbolagsinnehaven, således kunde de 

portföljbolag som uppfyllde urvalskriterier relativt enkelt väljas ut. Det mest problematiska 

kriteriet var att ta reda på om portföljbolaget var av buyout-karaktär. För att avgöra detta var 

första steget att undersöka om förvaltaren av portföljbolaget, alltså PE-bolaget, var en av de 

14 PE-bolag som endast verkade inom buyout. Ifall detta inte var fallet, var steg två att 

undersöka PE-bolagets hemsida och se ifall information huruvida transaktionen av 

portföljbolaget var av venture capital eller buyout-karaktär kunde erhållas för det specifika 

portföljbolaget. En dubbelkoll på att alla portföljbolagen var inom buyout-segmentet gjordes 
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också genom att söka upp förvärvstransaktionen på Argentum.no
16

 och verifiera att 

transaktionen var av buyout-karaktär. Avslutningsvis erhölls en lista på 75 portföljbolag som 

uppfyllde alla de urvalskriterier som ställdes. 

 

Bland de 75 portföljbolagen saknades dock EBITDA-marginal för två portföljbolag under två 

respektive ett år. Studiens kvalité gagnades av en större mängd portföljbolag, därmed 

samlades dessa datapunkter in genom att kontakta respektive företag. Gränsen för en 

komplettering drogs när två datapunkter för ett portföljbolag saknades och all annan 

information fanns tillgänglig. Eftersom det hade tagit för mycket resurser att komplettera data 

för alla portföljbolag som hade bristfällig data i Orbis var en avgränsning tvungen att göras 

för när en komplettering var aktuell. Avslutningsvis applicerades kompletteringskriteriet för 

att gallra bort eventuella venture capital-bolag som inkluderats av misstag. Detta steg ledde 

till att 9 portföljbolag exkluderades. 

 

Genom att använda den ovan beskrivna datainsamlingsmetoden anses majoriteten av de 

observationer som uppfyller urvalskriterierna fångats upp. Detta innebär att nödvändiga 

åtgärder har tagits för att minimera risken för missvisande resultat på grund av att ett ej 

representativt urval används vid tester. Den slutgiltiga listan av portföljbolag uppgick till 66 

stycken som i sin tur ägdes av 29 PE-bolag. Fördelningen mellan bransch hos portföljbolagen 

illustreras nedan (se tabell 7). 

Tabell 7: Sammanställning av portföljbolag 

Fördelning mellan sektorer för portföljbolag   

Sektor Detaljhandel Tillverkning Tjänst Övrigt Totalt 

Antal 18 (27 %) 28 (43 %) 10 (15 %) 10 (15 %) 66 (100 %) 

 

 

5.4 Referensgrupp 

Likt många tidigare studier (Bergström, Grubb, & Jonsson, 2007; Guo, Hotchkiss, & Song, 

2011; Cressya, Munari, & Malipiero, 2007; Hedberg & Bergström, 2013; Vinten, 2008) inom 

ämnet kommer en referenspunkt av jämförbara företag att användas. Motivet bakom att 

använda referensföretag är för att det är ett praktiskt verktyg för att kunna avgöra vilka 

ekonomiska konsekvenser belåningsteorin, incitamentsteorin, ägandeteorin, 

                                                 
16

 Argentum är en hemsida som daterar olika händelser inom PE-industrin. 

De två företagen där data från Orbis kompletterades var klassade som ”Övrigt” respektive ”Tillverkning”. 
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specialiseringsteorin, den negativa belåningsteorin och den negativa ägandeteorin skapar hos 

portföljbolag. Referenspunkten kommer fungera som ett verktyg som gör det möjligt att 

urskilja hur de olika teorierna sammantaget påverkar de ekonomiska konsekvenserna hos 

portföljbolag. Detta är möjligt eftersom referensföretagen kommer fungera som en proxy för 

hur portföljbolaget skulle ha presterat om PE-ägande inte var närvarande i företaget, därmed 

kan skillnader som identifieras mellan portföljbolags och referensföretags ekonomiska 

konsekvenser härledas till PE-ägandet och de teorier som presenterats i den teoretiska 

referensramen. 

 

Genom att ställa portföljbolagens lönsamhet och tillväxt (som är påverkat av belåningsteorin, 

incitamentsteorin, ägandeteorin, specialiseringsteorin, negativ belåningsteorin och 

ägarkoncentrationsteorin) mot referensföretagens lönsamhet och tillväxt (värden som ska 

spegla de värden portföljbolagen hade redovisat ifall inte organisatoriska och strategiska 

förändringar var närvarade) kan en utvärdering göras angående vilken påverkan de ovan 

nämnda teorierna haft. Teorier med negativ och positiv inverkan påverkar ett portföljbolags 

ekonomiska konsekvenser och genom att subtrahera referensföretagens ekonomiska 

konsekvenser från detta finns endast skillnaden mellan de två grupperna kvar (se figur 11). 

Skulle denna skillnad, alltså resultatet, exempelvis visa att portföljbolag har ett större värde, 

skulle detta innebära att teoriernas sammanlagda påverkan leder till positiva ekonomiska 

konsekvenser och vice versa. 

Figur 11: Modell för att avgöra PE-ägandets ekonomiska konsekvenser 
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Metoden med att använda sig av referensföretag har valts på grund av att metoden tydligt 

visar på teoriers påverkan på de ekonomiska konsekvenser som PE-ägande skapar, detta 

kommer ge en god grund för att kunna besvara problemformuleringen. En annan 

bakomliggande förklaring är att metoden efterliknar tidigare studier, en viktig poäng med 

detta är att det öppnar upp för en mer rättvis jämförelse mellan denna studie och tidigare 

studier inom ämnet. 

 

Det är av stor betydelse att referenspunkten skapas på ett sätt som gör att det blir ett bra 

jämförelsemått och på ett trovärdigt sätt speglar den verklighet portföljbolaget hade fått erfara 

om PE-ägandet inte var närvarande i företaget. Annars kommer inte PE-ägandets 

konsekvenser endast påverkas av den teoretiska referensramen, utan även av att 

referenspunkten är missvisande, vilket får till konsekvens missvisande resultat. För att 

undvika detta scenario har fem kriterier utformats som referensföretagen måste uppfylla för 

att inkluderas i studien: 

 Företaget ska verka inom samma industri som portföljbolaget. Vilket kontrolleras 

genom att matcha portföljbolagets branschkod
17

 med referensföretaget.  

 Företaget ska vara i samma storleksklass. Detta uppnås genom att skapa tre 

storleksklasser, liten (50-299 miljoner SEK), mellan (300-999 miljoner SEK) och stor 

(1000 miljoner SEK och mer) baserat på genomsnittliga totala tillgångar för 

observationsperioden. 

 Företaget ska vara registrerat i Sverige.  

 Företaget ska ha varit verksamt under åren 2008-2012. 

 Företaget ska ha tillgänglig information på Orbis för alla de observerade åren 2008-

2012. 

 

Metoden att identifiera referensföretag i samma storleksklass och i samma sektor som 

portföljbolag liknar de metoder som Vinten (2008), Cressy et al. (2007) och Hedberg & 

Bergström (2013) tidigare använt sig av.  

 

                                                 
17

 Genomgående i studien har NACE-koder (Nomenclature of Economic Activities) för att klassificera företag 

använts. Valet har gjorts att använda NACE-systemet framför andra branschkoder exempelvis SIC (Standard 

Industrial Classification) som tidigare studier använt sig av (Kaplan, 1989) då NACE är utformat för att passa 

ekonomisk aktivitet inom den europeiska unionen (European Comission, 2013) 
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I denna studie kommer 10 stycken referensföretag per portföljbolag väljas ut, således kommer 

den totala mängden referensföretag uppgå till 660 stycken. Anledning varför fler 

referensföretag studeras än portföljbolag är för att referensgruppen ska fånga upp 

underliggande makrotrender i de olika industrierna. Därmed är det viktigt att enskilda företags 

mikrofaktorer inte påverkar referenspunkten i för stor utsträckning, detta undviks genom att 

inkludera fler företag i referensgruppen. Skulle individuella referensföretags mikrofaktorer 

påverka referenspunkten i för stor utsträckning kommer referenspunktens funktion att spegla 

den verklighet portföljbolag hade fått erfara ifall PE-ägande inte var närvarande minskas, 

detta skulle ge missvisande resultat som tidigare beskrivits. Rent konkret handlar det om att 

skapa en referensgrupp av företag som liknar portföljbolagen i alla aspekter förutom 

skillnader relaterat till ägandeskapet, detta skapar de bästa förutsättningarna för att ta fram 

tillförlitliga resultat. Detta har historiskt, inom ämnet, gjorts genom att bruka denna metod för 

val av referensföretag. 

5.4.1 Datainsamling av referensföretag 

För att erhålla referensföretagen i Orbis har företag sökts upp efter ovan nämnda 

urvalskriterier. I de fall då fler än 10 företag kvalificerat sig har ett slumpmässigt urval gjorts. 

Dock var det i vissa fall problematiskt att erhålla företag med den exakta branschkoden. 

Således har fyra siffror varit utgångspunkten för att söka upp referensföretag, för att sedan ta 

bort en siffra åt gången tills 10 stycken referensföretag erhållits. De företag som kvalificerade 

sig på flest branschkod siffror hade företräde framför de som kvalificerade sig på färre. Första 

siffran har dock aldrig tagits bort eller förändrats. Bristen på hög kvalitativa referensföretag, 

var väntad och har både lett till att det skapats vissa mindre fördelningsskillnader jämfört med 

portföljbolagen, men också att referenspunkten inte blir exakt. Att få en exakt referenspunkt 

kräver referensföretag som är identiska med portföljbolagen ur alla perspektiv, förutom att det 

inte är PE-ägt. Detta är omöjligt att uppnå, dock har mycket resurser i riktats för att skapa en 

referenspunkt som är så bra som möjligt. Att lägga mycket resurser på att utforma en 

tillförlitlig referenspunkt är ett viktigt steg för att skapa resultat som är tillförlitliga och som 

går att använda för att besvara problemformuleringen. Det finns dock inga direkta tester som 

kan göras för att testa kvalitén på referenspunkten, därmed finns potentiella urvals bias. 

Tabell 8: Sammanställning av referensföretag 

Fördelning mellan sektorer för referensföretag  

Sektor Detaljhandel Tillverkning Tjänst Övrigt Totalt 

Antal 175 (27 %) 268 (40 %) 110 (17 %) 107 (16 %) 660 (100 %) 

Bland de utvalda referensföretagen är 11 % listade. 
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5.5 Sektorer 

Genom att komplettera de övergripande hypoteserna med sektorspecifika hypoteser så tas 

hänsyn till specialiseringsteorin vilken hävdar att de ekonomiska konsekvenserna hos 

portföljbolagen kan skilja sig mellan olika sektorer. Genom att dela in både portföljbolag och 

referensföretag i olika sektorer ges därför möjlighet att studera huruvida de ekonomiska 

konsekvenserna ifrån PE-ägande kan skilja sig mellan olika sektorer. En fördel med att göra 

denna uppdelning mellan övergripande hypoteser och sektorsinriktade hypoteser är för att 

kunna identifiera potentiella samband som inte fångas upp ifall endast den övergripande 

hypotesen testas. Att kunna identifiera underliggande samband skapar underlag som ökar 

graden av insikt i svaret av problemformuleringen. Ett annat argument varför denna metod 

valts är för att utbudet av teorier för att PE-ägandet skulle skapa skilda ekonomiska 

konsekvenser i olika sektorer är idag närmast obefintlig och därmed skulle de empiriska 

resultaten av denna studie kunna skapa en möjlig grund för framtida forskning i området 

huruvida PE-ägande skapar olika ekonomiska konsekvenser i olika sektorer. 

 

Valet att endast dela upp företagen i fyra sektorer (tillverkningssektorn, tjänstesektorn, 

detaljhandelssektorn och sektorn övrigt) och inte fler sektorer hämmar detaljgraden eftersom 

resultaten av testerna hade varit mer detaljerade om fler sektorer valts. Att detta val ändå görs, 

motiveras utifrån att det måste inkluderas tillräckligt många företag i varje sektor, främst i 

syfte för att kunna göra generaliserbara resultat. Eftersom det endast identifierades 66 stycken 

portföljbolag är slutsatsen att en mer detaljerad uppdelning än i fyra grupper skapar risk för att 

enskilda företag får för stor påverkan på sektorers totala värden, vilket skulle skapa 

missvisande resultat som inte är tillräckligt tillförlitliga för att fungera som underlag vid svar 

av studiens problemformuleringen. Detta val av fördelning har även tidigare studier använt sig 

av (Hedberg & Bergström, 2013). 

 

5.6 Variabler och kodning 

I denna studie kommer både regressionsmodeller och T-tester användas för att analysera 

skillnader mellan portföljbolag och referensföretag. Regressioner och T-test har valts för att 

de är lämpliga statistiska test vid test av samband respektive förändring i medelvärden. 

Således skapar de statistiska testerna förutsättningar för att ta fram underlag för att svara på 

problemformuleringen. Innan en genomgång görs av de valda testen kommer de inkluderade 

variablerna inom respektive kategori av tester att förklaras. 
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5.6.1 Variabler för regressioner 

Beroende variabler 

EBITDA-marginal 

För att mäta portföljbolagens lönsamhet kommer denna studie precis som flertalet tidigare 

studier (Hedberg & Bergström, 2013; Leslie & Oyer, 2008; Desbrières & Schatt, 2002; 

Bergström, Grubb, & Jonsson, 2007) analysera portföljbolagens EBITDA-marginal. 

EBITDA-marginalen är ett frekvent återkommande mått i tidigare studier och Bergström, 

Grubb, & Jonsson (2007) beskriver måttet som ett centralt mått inom PE-industrin eftersom 

pris och belåningsgrad ofta anges i form av multipler av EBITDA, samtidigt som de menar att 

måttet är det bästa att använda för att mäta de strategiska och organisatoriska förändringarna i 

portföljbolag. Enligt Jensen (1989) är lönsamhet ett mått som också är det mest lämpliga för 

att mäta ekonomiska konsekvenser och utgör därmed också huvudanledningen till varför detta 

mått används framför till exempel ROA eftersom EBITDA-marginalen mäter produktiviteten 

av verksamhetens tillgångar bättre. Detta på grund av att EBITDA-marginalen inte påverkas 

av exempelvis redovisningsval i lika stor utsträckning (Cressya, Munari, & Malipiero, 2007). 

En annan fördel med att titta på EBITDA-marginalen bottnar i den kraftiga förändring i 

kapitalstruktur som infinner sig hos portföljbolagen efter förvärv av en PE-fond, vilket 

kommer påverka räntekostnaderna. Genom att använda EBITDA-marginalen kan 

konsekvenser av skillnader i kapitalstruktur undvikas att få en direkt påverkan på företagets 

lönsamhet (Barber & Lyon, 1996). EBITDA-marginalen kommer i denna studie fungera som 

en proxy för ett företags lönsamhet, som tidigare nämnt påverkar alla aktiviteter i ett företag 

lönsamheten mer eller mindre och EBITDA-marginalen kommer således fånga upp alla de 

ekonomiska konsekvenser som belåningsteorin, incitamentsteorin, ägandeteorin, 

specialiseringsteorin, den negativa belåningsteorin och den negativa ägandeteorin skapar hos 

portföljbolag. På grund av ovan anledningar lämpar sig måttet väl som beroende variabel som 

kan mäta skillnader i lönsamhet mellan portföljbolag och referensföretag för att skapa 

underlag vilket kan användas för att svara på studiens problemformulering. EBITDA-

marginal är en variabel av ratiodata karaktär och beräknas enligt följande: 

                
      

   ä      
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Figur 12: Modell för att avgöra PE-ägandets konsekvenser på lönsamhet 

 

 

 

 

Figur 12 är en variant av figur 11, skillnaden är att portföljbolags ekonomiska konsekvenser 

har specificerats till EBITDA-marginal som kommerr fungera som ett mått på detta i studien. 

Figur 12 beskriver hur de positiva och negativa teorierna påverkar ett portföljbolags 

EBITDA-marginal. Skillnaden som skapas mellan portföljbolags och referensföretags 

EBITDA-marginal är således den sammanlagda påverkan av alla teorier. Denna påverkan 

mäts och utgör PE-ägandets konsekvenser för EBITDA-marginal och används som underlag 

vid svar av problemformulering. 

Omsättningstillväxt 

För att mäta portföljbolagens tillväxt kommer denna studie precis som flera tidigare studier 

(Cressya, Munari, & Malipiero, 2007; Hedberg & Bergström, 2013; Bergström, Grubb, & 

Jonsson, 2007) analysera portföljbolagens omsättningstillväxt. Valet att använda 

omsättningstillväxt gjordes för att kunna jämföra hur intäkterna från portföljbolagen utvecklar 

sig i förhållande till intäkterna hos referensgruppen. Omsättningstillväxt är dessutom en faktor 

som inte direkt fångas upp av EBITDA-marginalen, således kompletterar omsättningstillväxt 

EBITDA-marginalen. En fördel varför omsättningstillväxt används och inte tillväxt i 

exempelvis vinster är för att omsättning återfinns längst upp i resultaträkningen, vilket gör att 

redovisningsval endast har en liten påverkan på omsättningen, vilket är viktigt för att kunna 
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göra en rättvis jämförelse mellan företag. Omsättningstillväxten kommer i denna studie 

fungera som en proxy för ett företags förmåga att växa, inte bara i omsättning utan även ur 

andra aspekter. För att beräkna observationernas tillväxt för året 2008 har omsättningsdata för 

de inkluderade företagen för året 2007 samlats in. Eftersom tillgänglig data för året 2007 inte 

var ett urvalskriterier för varken portföljbolag eller referensföretag har data för detta år inte 

kunnat garanteras. Vid importeringen av omsättningsdata för året 2007 kunde endast data 

erhållas för 675 av de 726 företagen, detta innebar att observationernas variabel värde för året 

2008 saknades i 51 fall
18

. På grund av omsättningstillväxts förmåga att komplettera EBITDA-

marginal och andra ovan nämnda förklaringar lämpar sig måttet väl som beroende variabel 

som kan mäta skillnader i tillväxt mellan portföljbolag och referensföretag. De resultat som 

erhålls vid tester på skillnader i tillväxt kommer användas som underlag för att svara på 

problemformuleringen. Omsättningstillväxt är en variabel av ratiodata karaktär och beräknas 

enligt följande: 

                    
           

             
    

Figur 13: Modell för att avgöra PE-ägandets konsekvenser på tillväxt 
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 Detta var de enda ej erhållna datapunkterna i studien. 
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Figur 13 är en variant av figur 11, skillnaden är att portföljbolags ekonomiska konsekvenser 

har specificerats till omsättningstillväxt som kommer fungera som ett mått på detta i studien. 

Figur 13 beskriver hur de positiva och negativa teorierna påverkar ett portföljbolags 

omsättningstillväxt. Skillnaden som skapas mellan portföljbolags och referensföretags 

omsättningstillväxt är således den sammanlagda påverkan av alla teorier. Denna påverkan 

mäts och utgör PE-ägandets konsekvenser för omsättningstillväxt och används som underlag 

vid svar av problemformulering. 

 

Oberoende variabler 

PE-ägande 

För att regressionsmodellen ska kunna identifiera vilken påverkan belåningsteorin, 

incitamentsteorin, ägandeteorin, specialiseringsteorin, den negativa belåningsteorin och den 

negativa ägandeteorin skapat på lönsamhet och tillväxt hos portföljbolagen, krävs en variabel 

som särskiljer portföljbolag och referensföretag. PE-variabeln fyller detta syfte och den 

fungerar som en proxy för om företaget har varit föremål för de strategiska och 

organisatoriska förändringar som teorierna innebär. Denna variabel är av dummykaraktär och 

är oberoende över tid samt anger om företaget ägs av en PE-fond eller inte. Denna variabel är 

avgörande för att kunna svara på problemformuleringen, då variabeln särskiljer portföljbolag 

och referensföretag och således möjliggör att se PE-ägandets påverkan på portföljbolags 

ekonomiska konsekvenser.  Alternativet till att använda PE-variabeln som en proxy hade varit 

att inkludera en variabel för respektive område som PE-bolagen utvecklar hos sina 

portföljbolag, alltså att ha en variabel för respektive teori, exempelvis att använda 

ägarkoncentration som en variabel för styrningsstrategier. Detta alternativ valdes bort av två 

anledningar. För det första, det är svårt att hitta proxy-variabler inom de olika områdena som 

kan verka övergripande och fånga upp alla de aspekter som finns inom området. För det 

andra, det krävdes svåråtkomlig data för att mäta vissa av de potentiella variablerna för detta 

alternativ, exempelvis information om ägarkoncentration, eftersom stora delar av de 

inkluderade företagen är privata och vars information är svåråtkomlig. Den valda metoden för 

att fånga upp skillnader mellan portföljbolag och referensföretag är också en tidigare 

beprövad väg vilket är ytterligare argument för att välja denna metod (Vinten, 2008; Hedberg 

& Bergström, 2013; Cressya, Munari, & Malipiero, 2007). PE-variabeln kodas enligt 

följande: 
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Kontrollvariabler 

För att minska risken för att dra felaktiga slutsatser kring sambanden mellan beroende och 

oberoende variabler kommer fyra stycken kontrollvariabler att användas. De valda 

kontrollvariablerna är företagsålder, företagsstorlek, sektor och år. Dessa variabler har i stor 

utsträckning fungerat som kontrollvariabler i tidigare studier inom ämnet (Cressya, Munari, & 

Malipiero, 2007; Vinten, 2008). Genom att använda dessa kontrollvariabler ökar 

sannolikheten att kontrollera för de variabler som misstänks påverka sambandet mellan PE-

variabeln och de två beroende variablerna, vilket får till konsekvens ett mer tillförlitligt 

resultat att använda vid svar på problemformuleringen. 

Företagsålder 

Eftersom en högre ålder förväntas indikera ett mer moget företag som har genomgått 

investeringsfaser och nu avnjuter kassaflöden till följd av de gjorda investeringarna bör detta 

leda till att det påverkar lönsamhet positivt. Samtidigt som ett mer moget företag har lämnat 

tillväxtfasen mer eller mindre, således förväntas en högre ålder påverka tillväxten negativt.  

Företagsstorlek 

Genom att ta fram referensföretag i samma storleksklass skapades en referensgrupp med 

snarlikt antal företag i ungefär samma storlek. Men eftersom intervall används kan fortfarande 

vissa skillnader i storlek inom intervallen finnas, framförallt inom den stora kategorin där 

intervallet inte har någon övre gräns, därmed finns behov av att kontrollera för storlek. 

Storleksvariabeln har två egenskaper som gör variabeln till en passande kontrollvariabel. För 

det första har större företag bättre möjligheter att allokera större resurser och dra nytta av 

skalfördelar därmed förväntas den ha en positiv påverkan på lönsamhet. För det andra, måste 

större företag expandera väldigt mycket mer i absoluta tal för att uppnå en jämbördig tillväxt 

med små företag, därmed förväntas den ha en negativ påverkan på tillväxt. Storlek beräknas 

enligt följande: 

                       

Sektor 

I de övergripande regressionerna kommer sektorer fungera som en kontrollvariabel. Syftet 

med detta är för att kontrollera för potentiella sektorskillnader i data. Dessa kategorier 

benämns och kodas enligt följande: 
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År 

Genom att inkludera år som kontrollvariabel kan kontroll göras för de marknadssvängningar 

som påverkade företagen under olika år.  

Tabell 9: Sammanställning av regressionsvariabler 

Regressionsvariabler 

  Variabel Stata-namn 

Beroende EBITDA-Marginal EBITDA 

  Omsättningstillväxt Tillväxt 

      

Oberoende PE-ägande PE 

      

Kontroll Sektor Tillverkning 

    Detaljhandel 

    Tjänster 

    Övrigt 

  År 2008 

    2009 

    2010 

    2011 

    2012 

  Företagsålder Ålder 

  Företagsstorlek Storlek 

 

5.6.2 Variabler för T-test 

I T-testen kommer, precis som i regressionerna, EBITDA-marginal användas för att mäta 

lönsamhet och omsättningstillväxt användas för att mäta tillväxt, detta görs av samma 

anledningar som för regressionsvariabler.  

 

5.7 Tester 

Regressionsmodeller och T-test är två metoder för att testa data som har förekommit i tidigare 

studier (Bergström, Grubb, & Jonsson, 2007; Hedberg & Bergström, 2013). Regressioner 

kommer testa om det finns samband mellan att vara ett portföljbolag och ha en högre eller 

lägre lönsamhet eller tillväxt. T-testerna kommer användas till att testa ifall de två grupperna 

har haft en skild utveckling i de två beroende variablerna under observationsperioden, alltså 
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kommer förändring testas genom T-test. Genom att analysera resultaten från regressionerna 

och T-testerna tillsammans genereras en uppfattning om både befintliga värden och 

utvecklingen under perioden, detta skapar tillsammans omfattande underlag för att kunna 

besvara vilken relativ inverkan PE-ägande har på svenska portföljbolagens ekonomiska 

konsekvenser under år som präglas av lågkonjunktur. 

 

Likt Hedberg & Bergström (2013) har testerna delats in i övergripande och sektorer. Detta 

görs för att kunna se skillnaden mellan portföljbolag och referensföretag i både ett 

överskådligt perspektiv, men även ur ett sektorsperspektiv i syfte att generera ett mer 

insiktsfult svar på problemformuleringen. 

5.7.1 Övergripande tester: Hela Marknaden 

Övergripande tester kommer inkludera alla portföljbolag och genomföras både med hjälp av 

regressioner på lönsamhet och tillväxt samt T-test på förändring i lönsamhet och tillväxt.  

 

Regressionerna analyserar den oberoende variabelns (PEi) påverkan på de beroende 

variablerna (yit), samtidigt som kontroll för företagsålder (Ålderit), företagsstorlek (Storlekit), 

sektorer (Tillverkningi, Detaljhandeli, Tjänsteri) och år (2009t, 2010t, 2011t, 2012t) görs. 

Referenspunkt kommer vara referensföretag under år 2008 i sektorn övrigt. 

Regressionsmodellen som kommer testas är följande: 

 

                                                              

                                                                

      

5.7.2 Sektorsnivå: Specifika Sektorer 

På sektorsnivå undersöks vilka ekonomiska konsekvenser PE-ägande skapar hos portföljbolag 

inom de fyra sektorerna. Precis som i de övergripande testerna kommer detta göras genom att 

regressioner analyserar samband mellan beroende och oberoende variabler och T-tester 

undersöker skillnader i förändring i lönsamhet och tillväxt. 

 

Regressionerna på sektorsnivå analyserar PE-ägandets påverkan på lönsamhet och tillväxt i de 

olika sektorerna samtidigt som kontroll för företagsålder, företagsstorlek och år görs. 

Referenspunkt kommer vara referensföretag under år 2008. Regressionsmodellen som 

kommer testas är följande: 
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5.7.3 Metod för regression 

Eftersom data i studien utgörs av panel data och består av upprepade observationer över flera 

år anses det vanligtvis orealistiskt att anta att feltermerna från de olika perioderna inte är 

korrelerade med varandra, alltså att observationerna är helt oberoende av varandra. En 

konsekvens av detta är att rutinmässigt beräknade standardfel för den vanliga OLS
19

-

regressionen tenderar att vara missvisande i fall där panel data analyseras och det kan finnas 

en mer effektiv estimator som utnyttjar korrelation i feltermen över tid. Därför krävs det oftast 

justeringar i den standardiserade ekonometriska modellen vilket vanligast görs genom fixed- 

och random effects för att finna mer robusta estimatorer. I modellen för fixed effect antas alla 

beteendemässiga skillnader mellan företagen att fångas upp av interceptet och hade varit 

motiverat att använda eftersom att det kan finnas företagsspecifika skillnader som är 

oberoende över tid men som kan vara korrelerade med PE-variabeln. På grund av att den 

oberoende variabeln, PE-ägande, är en dummyvariabel och oberoende över tid, uppstår 

perfekt kollinaritet vilket gör att PE-variabeln utelämnas ur regressionen och därför kan inte 

modellen för fixed effect användas i denna studie. Random effect kontrollerar inte för 

företagsspecifika skillnader men tillåter att uppskatta effekterna av de variabler som är 

oberoende över tid. Eftersom PE-variabeln är oberoende över tid i data och är den variabel 

vars effekt är av störst intresse skulle det därför vara motiverat att använda sig av random 

effect för att uppnå den mest effektiva estimatorn. Men utifrån avsaknaden av kontroll för 

företagsspecifika skillnader hos random effect anses dock ingen större skillnad göras mot att 

använda OLS-modellen, som även den utnyttjar båda dimensionerna (mellan enheter och över 

tid). Genom att använda OLS med klustrade och robusta standardfel kontrolleras både för 

heteroskedasticitet och autokorrelation och ger standardfel vilka minskar sannolikheten att 

felaktigt ge signifikanta värden. Dock går det inte att utesluta endogenitetsproblemet eftersom 

det kan finnas bakomliggande effekter (ej observerade) vilka kan skapa bias i resultaten och 

leda till felaktiga slutsatser. I resultat & analys kommer den övergripande hypotesen för både 

lönsamhet och tillväxt att testats via OLS och random effect för att visa att resultaten inte 

beror på modellen utan på de förklarande variablerna (Hill, Griffiths, & Lim, 2012). 

 

                                                 
19

 Ordinary Least Squares 
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Eftersom panel data-modellen består av observationer som både varierar över tid och enhet 

kommer R² värdet att tolkas mycket försiktigt, men finnas med för att ge indikationer på om 

modellen i högre grad förklarar variationerna efter att kontrollvariablerna inkluderas.  

5.7.4 Metod för T-test 

T-testerna kommer att testa den genomsnittliga förändringen i EBITDA-marginal och 

omsättningstillväxt. För att göra detta kommer ett medelvärde för ett företags genomsnittliga 

årliga förändring i EBITDA-marginal respektive omsättningstillväxt att beräknas för hela 

observationsperioden. Det värde som genereras per variabel kommer såldes spegla den 

generella utvecklingen företaget haft under perioden i den specifika variabeln. Varje företag 

genererar två värden, ett per variabel och varje företag kommer endast bidra med en 

observation per test. T-tester kommer inte göras för varje år, utan T-test kommer göras på hela 

perioden (5år). Därmed kommer två övergripande T-tester göras, ett per respektive variabel 

samt 8 stycken T-test på sektorer, ett T-test för respektive variabel och sektor. 

 

Genom att utföra T-test för två oberoende grupper kommer test göras som kan visa på om det 

finns signifikanta skillnader i medelvärden. Om resultat visar att det finns signifikanta 

skillnader i medelvärden i någon av variablerna tyder detta på att grupperna, portföljbolag och 

referensföretag, har påverkats olika av åren präglade av lågkonjunktur vilket skall ligga till 

grund för att svara på vilka konskvenser PE-ägande får för portföljbolag relativt 

referensföretag på den svenska marknaden i efterdyningarna av finanskrisen. 

 

5.8 Deskriptiv statistik 

För att skapa en överblick över data som studien grundar sig på kommer denna sektion att 

visa på de olika karaktärsdrag som data besitter. I denna sektion redovisas endast statistik och 

således görs inga tester, dock kan värden som redovisas ge indikationer kring vilka resultat 

som kommer genereras i kommande tester.  
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Tabell 10: Deskriptiv statistik 

Uppdelat i portföljbolag och referensföretag 

  Portföljbolag Referensföretag 

Variabler
20

 Medel. Std. Avi. Min Max Medel. Std. Avi. Min Max 

EBITDA % 10,8 9,9 -19,0 45,7 10,6 13,2 -81,9 84,4 

Tillväxt % 7,5 36,6 -51,6 230,3 5,2 22,3 -85,6 344,8 

Storlek 6,2 1,5 3,6 10,7 6,5 1,7 3,8 12,5 

Ålder 31,8 23,9 1,0 114,0 38,8 30,7 0,0 323,0 

Genomsnittlig förändring i de beroende variablerna under obervationsperioden 

∆ EBITDA % -0,06 2,75 -7,34 19,53 -0,25 6,86 -129,86 40,20 

∆ Tillväxt % -3,71 14,48 -84,62 6,45 -1,16 27,35 -438,52 390,68 

Observationer 

 Regression T-test Regression T-test 

Observationer
21

 330
22

 66
23

 3300
24

 660
25

 

Företag 66 66 660 660 

Per företag 5 1 5 1 

 

Det finns vissa karaktärsdrag som presenteras i tabell 10 som är viktiga att belysa. För det 

första, portföljbolag har en något bättre genomsnittlig EBITDA-marginal (10,8 % respektive 

10,6 %) och en något bättre genomsnittlig förändring i måttet (-0,06 % respektive -0,25 %). 

Gällande tillväxt har portföljbolag en högre genomsnittlig tillväxt (7,5 % respektive 5,2 %), 

men en sämre genomsnittlig förändring (-3,71 % respektive -1,16 %). Skillnaderna i de 

beroende variablernas värden är små mellan portföljbolag och referensföretag och därmed ger 

den deskriptiva statistiken inga tydliga indikationer kring vilka resultat de kommande testerna 

kommer generera. För det andra, är den genomsnittliga storleken mellan portföljbolag och 

referensföretag jämbördig (6,2 respektive 6,5) och därmed bör inte denna storleksfaktor 

påverka regressionsresultatet i någon större omfattning. För det tredje, portföljbolagen är i 

genomsnitt yngre än referensföretagen (31,8 respektive 38,8), detta tyder på att portföljbolag 

                                                 
20

 Eftersom antalet portföljbolag och referensföretag tidigare har redovisats och vilka sektorer de tillhör 

exkluderas dessa variabler i den deskriptiva statistiken. År exkluderas också eftersom det är en dummy variabel. 
21

 Eftersom antalet observationer är stort antas data ha en normalfördelning. 
22

 För alla variabler utom tillväxt var antalet observationer 330. För tillväxt fanns 7 försvunna värden och därmed 

fanns endast 323 observationer för denna variabel. 
23

 För lönsamhet var observationerna 66, men för tillväxt fanns 7 försvunna värden och därmed fanns endast 59 

observationer. 
24

 För alla variabler utom tillväxt var antalet observationer 3300. För tillväxt fanns 44 försvunna värden och 

därmed fanns endast 3256 observationer för denna variabel. 
25

 För lönsamhet var observationerna 660, men för tillväxt fanns 59 försvunna värden och därmed fanns endast 

616 observationer. 
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generellt sett är mindre mogna och därmed, enligt förväntningarna, allt annat lika, bör leda till 

en sämre EBITDA-marginal och bättre tillväxt. För det fjärde, den genomsnittliga 

förändringen i EBITDA-marginal och omsättningstillväxt genererar negativa värden över 

observationsperioden, således har företagen i studien påverkats av de negativa ekonomiska 

förhållandena i världsekonomin under de studerade åren. Detta innebär att de negativa 

konsekvenserna hos portföljbolag under lågkonjunktur bör ha varit närvarande i 

portföljbolagen under observationsperioden. 

 

Eftersom soliditet är en variabel av stor betydelse för belåningsteorin och den negativa 

belåningsteorin har valet gjorts att presentera de genomsnittliga värden som respektive grupp 

har. Teorier för att portföljbolag har en högre belåning stämmer överrens även på data i denna 

studie, portföljbolag har en soliditet på 35,4 % och referensföretag har en soliditet på 40,5 %. 

Den genomsnittliga soliditeten för portföljbolag och referensföretag skiljer sig i genomsnitt 

med ungefär fem procentenheter.  

 

Sammanfattningsvis är det relativt små, i jämförelse med tidigare studier inom ämnet, 

skillnader mellan portföljbolagen och referensföretagen som den deskriptiva statistiken 

presenterar och metodens uppbyggnad menar således att dessa skillnader är en konsekvens av 

de organisatoriska skillnader som finns i hur PE-ägda och icke PE-ägda företag drivs. Således 

har teorierna ett fotfäste, genom att det finns skillnader, även om de är små. Den deskriptiva 

statistiken gör att förväntningarna på skillnader i kommande tester är små. 
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6.0 Resultat 

I detta kapitel presenteras de resultat som tester genererat. En uppdelning kommer göras, där 

första sektionen presenterar de resultat som erhållits på en övergripande nivå och där den 

andra sektionen presenterar resultat som erhållits på sektorsnivå.  

 

I det föregående kapitlet presenterades den deskriptiva statistiken som belyser karaktärsdrag i 

data, men också skillnader mellan portföljbolag och referensföretag. De skillnader som den 

deskriptiva statistiken uppvisade kommer inom detta avsnitt att statistiskt testas via 

regressionsanalyser och t-tester för att skapa underlag som kan analyseras i syfte att besvara 

problemformuleringen och uppfylla studiens syfte. EBITDA-marginal och omsättningstillväxt 

utgör de två beroende variablerna och de kommer mäta PE-ägandets påverkan på 

portföljbolagens ekonomiska konsekvenser. De potentiella resultaten från de statistiska 

testerna är att en positiv eller negativ relativ påverkan identifieras alternativt att teoriers 

krafter tar ut varandra vilket skulle leda till att inga skillnader kan identifieras. Tidigare 

studier inom ämnet har, till vår kännedom, alltid tagit fram bevis för en relativt positiv eller 

negativ påverkan på portföljbolags ekonomiska konsekvenser.  

 

6.1 Övergripande resultat: Hela Marknaden 

I Tabell 11 presenteras den inverkan från PE-ägande på portföljbolagens ekonomiska 

konsekvenser (EBITDA-marginal och omsättningstillväxt) och det går att utläsa att inget 

signifikant samband, varken positivt eller negativt, påvisas mellan den oberoende variabeln 

PE och de beroende variablerna, EBITDA-marginal och omsättningstillväxt. Genom att 

studera den oberoende PE-variabeln går det att utläsa ett positivt samband mellan PE-ägande 

och en högre EBITDA-marginal samt en högre tillväxt, dock som ovan nämnt, ej signifikant. 

Detta betyder att det inte går att statistisk säkerställa att PE-ägande medför en skild lönsamhet 

eller tillväxt för portföljbolagen relativt referensföretag under observationsperioden. Inget 

underlag erhålls således för att bekräfta Jensen hypotesen eller de teorier som argumenterar 

för att PE-ägande skapar negativa ekonomiska konsekvenser. Detta resultat är därmed inte i 

linje med tidigare studiers resultat inom ämnet.  

 

Genom att studera korrelationsmatrisen för variabler (se Appendix A) kan man dock se en 

positiv korrelation mellan PE-variabeln och EBITDA-marginal på en 10 % -signifikansnivå, 

men genom att testa PE-variabeln som oberoende och EBITDA-marginal som beroende så 
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gav regressionen alltså inget signifikant samband. På grund av att en positiv korrelation 

identifierades mellan EBITDA-marginal och PE-variabeln gjordes valet att endast testa PE-

variabeln mot EBITDA-marginal först för att i efterhand inkludera kontrollvariabler. Detta 

gjordes då det var intressant att enbart studera dessa två variabler då de visade en positiv 

korrelation, men också för att se hur PE-variabelns signifikans och magnitud förändrades vid 

inkludering av kontrollvariabler. 

 

De resultat som tabell 11 genererat innebär att vi inte statistsikt kan säkerställa en skild 

lönsamhet eller tillväxt mellan portföljbolag och referensföretag och därför kan inte 

nollhypotesen förkastas för hypotes H1 och H2.  

Tabell 11: Övergripande regressioner 

Tabellen visar OLS-regressioner på alla företag under perioden 2008-2012. De två beroende variablerna är 

EBITDA-marginal (%) och omsättningstillväxt (%). Den oberoende variabeln är PE. Både PE, sektor och år är 

dummyvariabler och som referenspunkt används referensföretag i sektorn övrigt under 2008. Modell 1,2 och 3 

har till uppgift att visa på hur PE-variabelns koefficient förändras när kontrollvariabler successivt inkluderas. 

***, **, * betecknar respektive om skillnaden i det genomsnittliga värdet mellan portföljbolagen och 

referensgruppen är signifikant skilt från noll på 1 %, 5 % eller 10 % -nivån. Parenteserna under 

parameterskattningarna utgörs av de robusta standardfelen. 

 EBITDA Tillväxt 

 Modell Modell 

Variabler (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

PE 0,284 0,814 0,878 2,333 1,914 2,011 

 (1,208) (1,289) (1,242) (1,812) (1,770) (1,755) 

Storlek  2,822*** 2,534***  -0,054 -0,092 

  (0,363) (0,324)  (0,217) (0,222) 

Ålder  -0,048*** -0,035***  -0,059*** -0,053*** 

  (0,014) (0,013)  (0,012) (0,012) 

Tillverkning   -6,139***   -1,218 

   (1,669)   (1,084) 

Detaljhandel   -9,017***   0,342 

   (1,614)   (1,260) 

Tjänster   -7,431***   0,669 

   (1,915)   (1,368) 

2009   -0,551*   -13,613*** 

   (0,311)   (1,398) 

2010   1,402***   0,389 

   (0,294)   (1,461) 

2011   0,796**   -1,841 

   (0,314)   (1,286) 

2012   -0,004   -7,823*** 

   (0,323)   (1,452) 

Konstant 10,558*** -5,845*** 1,340 5,184*** 7,825*** 12,771*** 

 (0,478) (1,935) (2,038) (0,358) (1,367) (1,920) 

Observationer 3630 3630 3630 3579 3579 3579 

R² 0,000 0,127 0,179 0,001 0,006 0,059 

F-värde 0,06 20,98*** 18,68*** 1,66 10,00*** 18,06*** 
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I modell (1) utförs endast en regression på den teoriförankrade variabeln PE för att i modell 

(2) och (3) sammantaget kontrollera för storlek, ålder, sektorer och år. Från modell (1) till 

modell (3) går det att utläsa ett växande positivt samband mellan PE-ägande och EBITDA-

marginalen (0,284  0,878). En klart högre förklaringsgrad (0.000  0,179) genereras i 

modell (3) gentemot modell (1). Detta indikerar att de inkluderade kontrollvariablerna 

förbättrar modellen. Modellen för tillväxt visar istället ett avtagande positivt samband mellan 

PE-ägande och tillväxt efter att kontrollvariabler inkluderats (2,333  2,011). 

Förklaringsgraden stiger, precis som i EBITDA-regressionerna, vid inkludering av 

kontrollvariabler (0,0010,059). Även i detta fall indikerar detta att de inkluderade 

kontrollvariablerna förbättrar modellen, dock är stegringen i tillväxtregressionerna svagare. 

Något som ytterligare stärker att de modeller som inkluderar alla kontrollvariabler (modell 

(3)) är bättre än modellerna utan kontrollvariabler (modell (1)) är att dessa modellers F-värde 

är signifikanta på 1 % nivån, vilket F-värdet för modellerna utan kontrollvariabler inte är, 

detta styrker användandet av modell (3). För att nå ett tillförlitligt resultat är modeller med 

starkare förklaringsgrader och signifikanta F-värden av yttersta vikt, för att minimera att något 

annat än de oberoende variablerna förklarar variationen i de beroende variablerna. Således 

kommer de resultat som används extraheras från modell (3). 

 

I tabell 12 nedan kompletteras resultatet ifrån tabell 11 med resultat från ett statistiskt test med 

hjälp av random effects model. Eftersom random effects model även den tillåter att uppskatta 

effekterna av de variabler som är oberoende över tid, vilket PE-variabeln är, så är det 

intressant att undersöka huruvida resultaten skiljer sig ifrån de som tillämpades med hjälp av 

OLS (tabell 11). Från tabell 12 går det att utläsa att nästan ingen skillnad påvisas mellan OLS 

och random effects modell vilket stödjer de huvudsakliga resultaten ifrån tabell 11 samt visar 

på att resultaten inte verkar drivas av vilken ekonometrisk modell som används. I 

fortsättningen kommer endast OLS att användas av de anledningar som presenterades under 

sektionen 5.7.3 Metod för regression. Genom att utöka regressionsmodellen till att exkludera 

PE-variabeln förändras inga värden märkvärt, vilket visar på att övergripande förklaras inte 

variationerna i lönsamhet eller tillväxt av PE-ägande inom någon större utsträckning (se 

Appendix A). 
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Tabell 12: OLS vs Random effects 

Tabellen visar OLS-regressioner på alla företag under perioden 2008-2012. De två beroende variablerna är 

EBITDA-marginal (%) och omsättningstillväxt (%). Den oberoende variabeln är PE. Både PE, sektor och år är 

dummyvariabler och som referenspunkt används referensföretag i sektorn övrigt under 2008. Modell 1,2 och 3 

har till uppgift att visa på hur PE-variabelns koefficient förändras när kontrollvariabler successivt inkluderas. 

***, **, * betecknar respektive om skillnaden i det genomsnittliga värdet mellan portföljbolagen och 

referensgruppen är signifikant skilt från noll på 1 %, 5 % eller 10 % -nivån. Parenteserna under 

parameterskattningarna utgörs av de robusta standardfelen  

 EBITDA Tillväxt 

Variabler OLS Random Effect OLS Random Effect 

PE 0,878 0,877 2,011 2,011 

 (1,242) (1,396) (1,755) (1,359) 

Storlek 2,534*** 2,532*** -0,092 -0,092 

 (0,324) (0,230) (0,222) (0,242) 

Ålder -0,035*** -0,035** -0,053*** -0,053*** 

 (0,013) (0,014) (0,012) (0,014) 

Tillverkning -6,139*** -6,141*** -1,218 -1,218 

 (1,669) (1,212) (1,084) (1,176) 

Detaljhandel -9,017*** -9,019*** 0,342 0,342 

 (1,614) (1,285) (1,260) (1,248) 

Tjänster -7,431*** -7,432*** 0,669 0,669 

 (1,915) (1,405) (1,368) (1,363) 

2009 -0,551* -0,551** -13,613*** -13,613*** 

 (0,311) (0,278) (1,398) (1,242) 

2010 1,402*** 1,402*** 0,389 0,389 

 (0,294) (0,279) (1,461) (1,242) 

2011 0,796** 0,796*** -1,841 -1,841 

 (0,314) (0,281) (1,286) (1,243) 

2012 -0,004 -0,004 -7,823*** -7,823*** 

 (0,323) (0,283) (1,452) (1,243) 

Konstant 1,340 1,353 12,771*** 12,771*** 

 (2,038) (1,844) (1,920) (2,042) 

Observationer 3630 3630 3579 3579 

R² 0,179  0,059  

F-värde 18,68***  18,06***  

Antal Företag  726  726 

 

De inkluderade oberoende och kontrollvariablerna i denna studie har även testats för 

multikollinearitet. Först gjordes en överskådlig analys genom att studera korrelation mellan de 

olika variablerna för att komplettera med ett multikollinearitetstest vilket resulterade i att alla 

de inkluderade variablerna redovisade låga VIF-värden och därmed har multikollinearitet 

kontrollerats för (se Appendix A). Detta innebär att det har säkerställts att oberoende 

variablers korrelation med varandra är på en godkänd nivå, således är deras korrelation med 

varandra inte för hög. En för hög korrelation mellan oberoende variabler skulle innebära 

problem med att särskilja oberoende variablers påverkan på de beroende variablerna.  
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Genom att komplettera de övergripande regressionerna med T-test på den genomsnittliga 

förändringen i EBITDA-marginal och omsättningstillväxt mellan portföljbolag och 

referensföretag identifierades inga signifikanta värden. Detta trots indikationer på att 

portföljbolag har i genomsnitt en högre EBITDA-marginal (-0,057 > -0,251) och 

referensföretag har i genomsnitt en högre omsättningstillväxt (-3,714 < -1,159). I tabell 13 

presenteras resultaten och man kan se att inget P-värde är signifikant på 5 % -nivån. Detta 

innebär att medelvärden för företagen i studien grupperade inom portföljbolag och 

referensföretag inte är signifikant skilda från varandra och i praktiken innebär detta att inga 

skillnader i genomsnittlig förändring under observationsperioden i EBITDA-marginal eller 

omsättningstillväxt hos portföljbolag och referensföretag går att påvisa. Därmed kan varken 

hypotes H3 eller H4 förkasta nollhypotesen.  

Tabell 13: Övergripande T-test 

Tabellen visar T-test på genomsnittlig förändring i EBITDA-marginal (%) och omsättningstillväxt (%) mellan 

portföljbolag och referensföretag. Tecknet μPE syftar till portföljbolagens medelvärde och tecknet μRef syftar till 

referensföretagens medelvärde. För varje T-test återges tre möjliga utfall och under varje utfall återges 

signifikansen för det utfallet. 

Test på förändring i EBITDA-marginal 

 

Observationer Medelvärde 95 % konfidensintervall 

Portföljbolag 66 -0,057 -0,734 0,619 

Referensföretag 660 -0,251 -0,775 0,273 

 

μPE > μRef μPE ≠ μRef μPE < μRef   

P-värde 0,410 0,820 0,590   

Signifikant Nej Nej Nej   

 

        

Test på förändring i omsättningstillväxt 

 

Observationer Medelvärde 95 % konfidensintervall 

Portföljbolag 59 -3,714 -7,488 0,060 

Referensföretag 616 -1,159 -3,323 1,005 

 

μPE > μRef μPE ≠ μRef μPE < μRef   

P-värde 0,760 0,479 0,240   

Signifikant Nej Nej Nej   

          

 

6.1.1 Sammanfattning övergripande resultat 

Resultaten ifrån de övergripande regressionerna i tabell 11 och 12 och ifrån det övergripande 

T-testet ifrån tabell 13 är inkonsekvent med de resultat som tidigare studier, (Guo, Hotchkiss, 

& Song, 2011; Cressya, Munari, & Malipiero, 2007; Kaplan & Strömberg, 2009; Kaplan, 

1989; Lichtenberg & Siegel, 1990) framförallt från den amerikanska marknaden, har 
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redovisat.  Denna studies resultat skiljer sig även från Bergström, Grubb, & Jonsson (2007)  

studie på den svenska marknaden som visade på en högre prestation hos portföljbolag kontra 

referensföretag. Sammantaget betyder det att resultaten inte stödjer den uttalade överlägsna 

bolagsstyrningsmodell, Jensen hypotesen, som syftar till att PE-ägande skapar positiva 

ekonomiska konsekvenser genom belåningsteorin, incitamentsteorin, ägandeteorin och 

specialiseringsteorin. Det går samtidigt att konstatera att resultaten inte är förenliga med de 

bevis som Vinten (2008) och Desbrières & Schatt (2002) tog fram där effekten ifrån PE-

ägande inte enbart upplevdes vara reducerade utan till och med skapade negativa ekonomiska 

konsekvenser relativt jämförbara företag, vilket förklarades med hjälp av den negativa 

ägandeteorin och den negativa belåningsteorin.  

 

Resultatet säger alltså inte att någon av de ovanstående teorierna som verkar för positiva eller 

negativa ekonomiska konsekvenser separat inte kan förklara om PE-ägande leder till positiva 

ekonomiska konsekvenser. Det resultatet säger är att teorierna kombinerat, inte kan användas 

för att stödja en relativt positiv eller negativ påverkan hos portföljbolags ekonomiska 

konsekvenser. Vilket kan tänkas bero på att de positiva och negativa teorierna tar ut varandra.  

 

6.2 Sektorsspecifika resultat: Specifika Sektorer 

Även om resultat från de övergripande testerna inte kunde påvisa några skilda ekonomiska 

konsekvenser ifrån PE-ägande finns det fortfarande ett intresse av att, utifrån 

specialiseringsteorin, undersöka om det finns specifika sektorer där PE-ägande leder till 

positiva ekonomiska konsekvenser. Specialiseringsteorin hävdar att PE-bolag idag väljer att i 

större omfattning organisera sig samt anställa driftexpertis från specifika sektorer där man 

anser sig avnjuta konkurrensfördelar. Utifrån Specialiseringsteorin är det därmed sannolikt, 

trots de övergripande resultaten, att specifika sektorer kan uppvisa skilda ekonomiska 

konsekvenser mellan portföljbolag och referensföretag.  

 

I tabell 14 presenteras inverkan ifrån PE-ägande på portföljbolagens ekonomiska 

konsekvenser (endast mätt genom lönsamhet) och från regressionen går det att utläsa ett 

signifikant värde (3,264) på 10 % -nivån för PE-ägande inom tillverkningssektorn. Detta 

betyder att portföljbolag inom tillverkningssektorn tenderar att ha en genomsnittligt högre 

lönsamhet på cirka 3,3 % än referensföretag inom samma sektor. Detta resultat är i linje med 

de resultat som Hedberg & Bergström (2013) tagit fram. Resultaten styrker också Kaplan & 
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Strömbergs (2009) utlåtande om att PE-bolag inriktar sig på tillverkningsbranschen då den är 

mogen, både genom resultaten, men också genom att flest portföljbolag återfinns inom denna 

sektor. Extra intressant gör sig detta resultat eftersom de övergripande regressionerna inte 

visade på någon skild lönsamhet medan den sektorspecifika regressionen på lönsamhet visar 

att PE-ägande leder till positiva ekonomiska konsekvenser för portföljbolag relativt 

referensföretag inom tillverkningssektorn. Ett annat intressant faktum är att resultaten skiljer 

sig kraftigt ifrån de resultat som redovisades i tabell 11 och 12 eftersom tre av fyra sektorer 

visar på negativa PE-koefficienter för lönsamhet. Därmed går det att fastslå att det framförallt 

är portföljbolagen inom tillverkningssektorn som gör att PE-koefficienten i den övergripande 

regressionen för lönsamhet är positiv även om den inte statistiskt kan säkerhetställas. I tabell 

14 går det också att utläsa att inga andra sektorer visade upp några signifikanta värden för PE-

variabeln vilket betyder att ingen skild lönsamhet mellan portföljbolag och referensföretag 

kan påvisas i de andra tre sektorerna. Eftersom det endast är inom tillverkningssektorn som ett 

statistsikt signifikant värde kan redovisas så är det endast hypotes H5:1 som kan förkasta 

nollhypotesen medan H6:1, H7:1 och H8:1 inte kan förkasta nollhypotesen.  
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Tabell 14: Regressioner på lönsamhet 

Tabellen visar OLS-regressioner på alla företag inom sin specifika sektor under perioden 2008-2012. Den 

beroende variabeln är EBITDA-marginal (%) och  den oberoende variabeln utgörs av PE. Både PE och år är 

dummyvariabler och som referenspunkt används referensföretag under 2008. Modell 1 och 2 har till uppgift att 

visa på hur PE-variabelns koefficient förändras när kontrollvariabler inkluderas. ***, **, * betecknar respektive 

om skillnaden i det genomsnittliga värdet mellan portföljbolagen och referensgruppen är signifikant skilt från 

noll på 1 %, 5 % eller 10 % -nivån. Parenteserna under parameterskattningarna utgörs av de robusta 

standardfelen. 

 

 EBITDA EBITDA EBITDA EBITDA 

 Tillverkning Detaljhandel Tjänster Övrigt 

Variabler (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

PE 2,874 3,264* -0,407 -0,511 -0,658 -0,372 -4,063 -1,502 

 (1,854) (1,955) (1,358) (1,452) (2,404) (2,637) (4,213) (4,326) 

Storlek  1,894***  0,408  2,120***  5,631*** 

  (0,468)  (0,378)  (0,808)  (0,833) 

Ålder  -0,023  -0,033**  -0,061  0,000 

  (0,015)  (0,015)  (0,041)  (0,070) 

2009  -1,385***  -0,237  0,269  0,130 

  (0,495)  (0,327)  (0,714)  (1,163) 

2010  1,282***  1,014**  1,795**  1,939 

  (0,382)  (0,398)  (0,700)  (1,219) 

2011  0,545  0,483  1,117  1,805 

  (0,395)  (0,468)  (0,795)  (1,259) 

2012  -0,540  -0,522  0,766  1,526 

  (0,446)  (0,461)  (0,764)  (1,264) 

Konstant 9,927*** -1,164 7,154*** 5,729*** 9,659*** -3,020 18,627*** -21,688*** 

 (0,564) (2,623) (0,446) (2,115) (1,196) (3,982) (1,979) (5,199) 

Observationer 1480 1480 965 965 600 600 585 585 

R² 0,007 0,092 0,000 0,027 0,000 0,089 0,003 0,284 

F-värde 2,40 13,12*** 0,09 5,39*** 0,07 2,42** 0,93 7,64*** 

 

Gemensamt för alla sektorerna utan detaljhandelssektorn är dock att PE-variabelns koefficient 

blir mer positiv efter kontroll för storlek, ålder och år. I alla sektorer genereras en förbättring i 

förklaringsgrad mellan modell (1) och (2), vilket indikerar på att de inkluderade 

kontrollvariablerna hjälper modellen att förklara variationerna i lönsamhet. En annan skillnad 

mellan modell (1) och (2) är att när kontrollvariabler inkluderas genereras ett signifikant F-

värde för alla modell (2) regressioner, vilket inte genererades innan inkluderingen av 

kontrollvariabler, detta styrker användandet av modell (2).  

 

I tabell 15 presenteras den inverkan ifrån PE-ägande på portföljbolagens ekonomiska 

konsekvenser (här endast mätt genom omsättningstillväxt). Regressionen genererade ett 

signifikant värde (6,141) på 10 % -nivån för PE-ägande inom sektorn övrigt. Detta innebär 

alltså att portföljbolag inom sektorn övrigt tenderar att ha en genomsnittligt högre tillväxt på 

cirka 6,1 % än referensföretag inom sektorn övrigt. Eftersom sektorn övrigt består av företag 
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med olika karaktärsdrag är det svårt att peka på vilken teori som är bakomliggande till de 

positiva ekonomiska konsekvenserna relativt referensföretagen. Ett intressant utfall är att 

koefficienten för PE-variabeln för portföljbolag inom tillverkningssektorn är negativ, 

samtidigt som koefficienten för PE-variabeln är positiv inom de andra tre sektorerna, således 

är detta ett spegelvänt utfall relativt regressionerna på lönsamhet (tabell 14). Regressionen 

genererar inga signifikanta värden förutom för sektorn övrigt, vilket innebär att ingen skild 

tillväxt mellan portföljbolag och referensföretag i de andra tre sektorerna kan bevisas och där 

med är det endast hypotes H8:2 som kan förkasta nollhypotesen medan hypotes H5:2, H6:2 

och H7:2 inte kan förkasta nollhypotesen.  

Tabell 15: Regressioner på tillväxt 

Tabellen visar OLS-regressioner på alla företag inom sin specifika sektor under perioden 2008-2012. Den 

beroende variabeln är omsättningstillväxt (%) och  den oberoende variabeln utgörs av PE. Både PE och år är 

dummyvariabler och som referenspunkt används referensföretag under 2008. Modell 1 och 2 har till uppgift att 

visa på hur PE-variabelns koefficient förändras när kontrollvariabler inkluderas. ***, **, * betecknar respektive 

om skillnaden i det genomsnittliga värdet mellan portföljbolagen och referensgruppen är signifikant skilt från 

noll på 1 %, 5 % eller 10 % -nivån. Parenteserna under parameterskattningarna utgörs av de robusta 

standardfelen. 

 Tillväxt Tillväxt Tillväxt Tillväxt 

 Tillverkning Detaljhandel Tjänster Övrigt 

Variabler (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

PE -0,613 -0,851 3,283 2,862 4,577 3,999 6,863* 6,141* 

 (1,697) (1,689) (5,068) (4,859) (4,012) (3,931) (3,613) (3,611) 

Storlek  -0,341  0,469  0,053  -0,256 

  (0,290)  (0,648)  (0,540)  (0,405) 

Ålder  -0,022*  -0,099***  -0,089***  -0,064* 

  (0,012)  (0,029)  (0,033)  (0,032) 

2009  -15,849***  -13,087***  -9,453***  -12,987*** 

  (1,932)  (3,410)  (3,167)  (3,100) 

2010  5,733***  -3,544  1,528  -7,682** 

  (2,007)  (3,382)  (3,255)  (3,655) 

2011  1,640  -1,518  -2,525  -10,338*** 

  (1,541)  (3,308)  (2,516)  (3,392) 

2012  -6,319***  -10,287***  -2,645  -12,679*** 

  (1,750)  (3,447)  (4,029)  (3,466) 

Konstant 4,170*** 10,363*** 5,729*** 12,425*** 6,398*** 11,448*** 5,580*** 18,052*** 

 (0,478) (2,052) (0,696) (3,506) (1,016) (3,851) (1,018) (3,978) 

Observationer 1457 1457 950 950 592 592 580 580 

R² 0,000 0,108 0,001 0,056 0,002 0,031 0,008 0,062 

F-värde 0,13 14,66*** 0,42 9,05*** 1,30 3,50*** 3,61 4,11*** 

 

I alla sektorer genereras en förbättring i förklaringsgrad mellan modell (1) och (2), vilket 

indikerar på att de inkluderade kontrollvariablerna hjälper modellen att förklara variationerna 

i tillväxt. En annan skillnad mellan modell (1) och (2) är att när kontrollvariabler inkluderas 

genereras ett signifikant F-värde för alla modell (2) regressioner, vilket inte genererades innan 
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inkluderingen av kontrollvariabler, detta styrker användandet av modell (2). Därmed, precis 

som i de övergripande regressionerna, kommer resultat från de sektorspecifika regressionerna 

dras från modell (2), för både lönsamhet och tillväxt. Eftersom både en starkare 

förklaringsgrad och ett signifikant F-värde genererades i modell två i alla regressioner, detta 

skapar större tillförlitlighet till resultatet. 

 

Inga T-test på den genomsnittliga förändringen i varken lönsamhet eller tillväxt bland 

sektorerna påvisade en signifikant skillnad mellan portföljbolag och referensföretag, därmed 

redovisas dessa resultat i Appendix A. Hypotes H5:3, H5:4, H6:3, H6:4, H7:3, H7:4, H8:3 

och H8:4 kan därmed inte förkasta nollhypotesen. 

6.2.1 Sammanfattning sektorsspecifikt resultat 

Resultatet ifrån de sektorspecifika regressionerna i tabell 14 och 15 ligger till viss del i linje 

med tidigare studier. Precis som Hedberg och Bergström (2013) visars de genererade 

resultaten i tabell 14 på att portföljbolag inom tillverkningssektorn redovisar en högre 

lönsamhet relativt jämförbara företag inom samma sektor. I tabell 7 går det att utläsa att av de 

66 portföljbolagen i denna studie var 28 stycken (43 %) ifrån tillverkningssektorn vilket gör 

den till den sektor som är mest representerad i denna studie, vilket är i linje med Kaplan & 

Strömbergs (2009) slutsats att det är en sektor som PE-bolag tenderar att samlas kring. I 

tidigare studier har det visat sig att tillverkningssektorn är den mest attraktiva sektorn för PE-

bolag att investera i (Hedberg & Bergström, 2013; Guo, Hotchkiss, & Song, 2011) vilket enligt 

specialiseringsteorin betyder att tillverkningssektorn är den sektor där PE-bolag generellt sett 

anses besitta störst expertkunskap och bredast nätverk inom. Från tabell 15 går det däremot 

inte att utläsa ett signifikant samband mellan PE-ägande och en högre tillväxt inom 

tillverkningssektorn vilket betyder att positiva ekonomiska konsekvenser endast uppstår 

genom en högre lönsamhet. Som vi nämnde tidigare består sektorn övrigt av företag från 

övriga sektorer och därmed är det svårt att härleda vilken teori som ligger bakom de positiva 

ekonomiska konsekvenserna. Dock väcker detta resultat frågeställningar kring hur PE-bolag 

agerar vid ägande av företag inom sektorn övrigt och vilka relevanta teorier som är 

applicerbara. 

 

Resultaten ifrån de sektorspecifika regressionerna kompletterar de övergripande 

regressionerna. Eftersom de visade på skilda ekonomiska konsekvenser ifrån PE-ägande inom 

tillverkningssektorn och övriga sektorn och detta faktum hade negligerats om endast de 
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övergripande regressionerna genomförts. Resultatet säger därför att PE-ägande generellt inte 

leder till skilda ekonomiska konsekvenser på den svenska marknaden i efterdyningarna av 

finanskrisen, men att det finns specifika sektorer där PE-ägandets bolagsstyrningsmodell får 

större genomslagskraft vilket skapar positiva ekonomiska konsekvenser. 

 

6.3 Hypotessammanställning 

I tabell 16 presenteras en sammanställning över alla testade hypoteser och dess utfall. 

Sammanlagt testades 20 hypoteser och i två av fallen kunde nollhypotesen förkastas. 

Tabell 16: Hypotessammanställning 

 

 

  Övergripande                                                                                                  Förkasta nollhypotes 

H1 Portföljbolag har en skild lönsamhet från referensföretag. Nej 

H2 Portföljbolag har en skild tillväxt från referensföretag. Nej 

H3 Portföljbolag har en skild förändring i lönsamhet från referensföretag. Nej 

H4 Portföljbolag har en skild förändring i tillväxt från referensföretag. Nej 

  Tillverkningssektorn   

H5:1 Portföljbolag i tillverkningssektorn har en skild lönsamhet från referensföretag. Ja 

H5:2 Portföljbolag i tillverkningssektorn har en skild tillväxt från referensföretag. Nej 

H5:3 Portföljbolag i tillverkningssektorn har en skild förändring i lönsamhet från referensföretag.  Nej 

H5:4 Portföljbolag i tillverkningssektorn har en skild förändring i tillväxt från referensföretag.  Nej 

  Tjänstesektorn   

H6:1 Portföljbolag i tjänstesektorn har en skild lönsamhet från referensföretag. Nej 

H6:2 Portföljbolag i tjänstesektorn har en skild tillväxt från referensföretag. Nej 

H6:3 Portföljbolag i tjänstesektorn har en skild förändring i lönsamhet från referensföretag.  Nej 

H6:4 Portföljbolag i tjänstesektorn har en skild förändring i tillväxt från referensföretag.  Ja 

  Detaljhandelssektorn   

H7:1 Portföljbolag i detaljhandelssektorn har en skild lönsamhet från referensföretag. Nej 

H7:2 Portföljbolag i detaljhandelssektorn har en skild tillväxt från referensföretag. Nej 

H7:3 Portföljbolag i detaljhandelssektorn har en skild förändring i lönsamhet från referensföretag.  Nej 

H7:4 Portföljbolag i detaljhandelssektorn har en skild förändring i tillväxt från referensföretag.  Nej 

  Sektorn Övrigt   

H8:1 Portföljbolag i sektorn övrigt har en skild lönsamhet från referensföretag. Nej 

H8:2 Portföljbolag i sektorn övrigt har en skild tillväxt från referensföretag. Nej 

H8:3 Portföljbolag i sektorn övrigt har en skild förändring i lönsamhet från referensföretag.  Nej 

H8:4 Portföljbolag i sektorn övrigt har en skild förändring i tillväxt från referensföretag.  Nej 
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7.0 Analys 

I det sjätte kapitlet analyseras de empiriska resultaten med utgångspunkt i den teori som 

tidigare introducerats i den teoretiska referensramen. I kapitlet analyseras hypoteserna och 

därefter diskuteras eventuella samband samt förväntade samband som inte påvisats. 

Avslutningsvis analyseras studiens resultat i relation till tidigare studier inom ämnet. 

 

7.1 Övergripande analys: Hela Marknaden 

H1: Portföljbolag har en skild lönsamhet från referensföretag. 

H2: Portföljbolag har en skild tillväxt från referensföretag. 

H3: Portföljbolag har en skild förändring i lönsamhet från referensföretag. 

H4: Portföljbolag har en skild förändring i tillväxt från referensföretag. 

 

Från de övergripande regressionerna (tabell 11 & 12) och ifrån de övergripande T-testerna 

(tabell 13) framgick det att varken ett positivt eller negativt samband mellan PE-ägande och 

lönsamhet samt PE-ägande och tillväxt gick att statistisk säkerställa. Resultaten visar därmed 

att PE-ägande inte skapar en skild lönsamhet eller tillväxt hos portföljbolag relativt 

referensföretag under observationsperioden vilket gör att vi inte kan förkasta nollhypotesen i 

någon av de fyra övergripande hypoteserna (H1-H4). Dessa resultat skiljer sig ifrån tidigare 

studier som har genomförts inom ämnet. Nästan genomgående har studier genomförda på den 

amerikanska marknaden funnit en förbättring i portföljbolagens prestation under tiden de 

kontrollerats av ett PE-bolag och även Bergström, Grubb, & Jonsson (2007) fann att 

portföljbolag på den svenska marknaden upplevde positiva ekonomiska konsekvenser mätt 

genom EBITDA-marginal och ROIC
26

 jämfört med referensföretag. Att denna studies resultat 

skiljer sig ifrån tidigare studier inom ämnet är troligtvis förankrat i de unika förutsättningar 

vilka präglar denna studie. Den svenska marknaden och företagen som är verksamma där 

visar på strukturella skillander gentemot företag på exempelvis den amerikanska marknaden, 

inte minst när det gäller ägarkoncentration vilket inom ämnet har stor betydelse eftersom det 

är en av de aspekter av organisaoriska förändringar som påverkas mest efter det att PE-bolag 

förvärvar portföljbolag. Samtidigt har de allra flesta tidigare studier inkluderat data från 

tidsperioder bestående av både hög- och lågkonjunktur medan denna studie endast undersöker 

den inverkan ifrån PE-ägande på portföljbolagens ekonomiska konsekvenser under år 

präglade av lågkonjunktur. Till detta, visade sig även skillnader i kapitalsruktur mellan 

portföljbolag och referensföretag vara  mycket små relativt tidigare studier vilket minskar 

                                                 
26

 Return on invested capital (ROIC) 
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skillnaderna, och placerar de både grupperna (portföljbolag och referensföretag) närmare 

varandra. 

7.1.1 Teoretisk förankring 

Jensen hypotesen har blivit ett samlingsbegrepp för de faktorer som skall eliminera stora delar 

av de agentkostnader som uppkommer från konflikter mellan ägare och ledning och avser att 

beskriva hur PE-bolag i praktiken förmodas skapa positiva ekonomiska konsekvenser i sina 

portföljbolag relativt referensföretag. De strategiska och organisatoriska förändringar som PE-

bolaget efter förvärvet ingjuter i portföljbolaget förklaras kombinerat och inte individuellt av 

fyra teorier, belåningsteorin, incitamentsteorin, ägandeteorin och specialiseringsteorin vilka 

tillsammans utgör den fundamentala världsomfattande teorigrund vilken förklarar varför 

fenomenet PE-ägande skapar positiva ekonomiska konsekvenser relativt referensföretag i 

majoriteten av de tidigare studierna. Från de övergripande hypoteserna framgår det att PE-

ägande varken medför positiva eller negativa ekonomiska konsekvenser. Detta har bevisats 

genom att varken en skild lönsamhet eller tillväxt eller en skild förändring i lönsamhet eller 

tillväxt har kunnat säkerhetsställas. Istället tycks de bakomliggande faktorer vilka format 

problemet som identifierats i denna studie och samtidigt  gör den unik, att studien genomförs 

på en koncentrerad marknad och med endast data från obeservationer under år präglade av 

lågkonjunktur, troligen påverkat resultaten genom att reducera den förväntade effekten av de 

strategiska och organisatoriska förändringarna så att inga positiva ekonomiska konsekvenser 

kan påvisas hos portföljbolag relativt referensföretag. Det betyder att de finansiella, styrnings 

och operativa startegierna vilka PE-bolaget implementerar i portföljbolaget av olika 

anledningar inte får samma genomslagskraft på en marknad som präglas av hög 

ägarkoncetration och under år som präglas av lågkonjunktur. 

 

Finansiella strategier 

Appliceringen av finansiella strategier på portföljbolaget innebär delvis att andelen 

lånefinansiering ökar i företaget vilket leder till att portföljbolag generellt sätt är högre 

belånade än referensföretag (Kaplan & Strömberg, 2009). Enligt belåningsteorin finns det två 

fördelar med en högre belåning, portföljbolag kan utnyttja skattesköldar samt att 

företagsledningen disciplineras genom att handlingsutrymmet för ledningsgruppen minskar och 

därmed minskar också risken för att fria kassaflöden används ineffektivt. Eftersom denna 

studie grundar sig på data i efterdyningarna av finanskrisen antas den negativa belåningsteorin 

ges mer utrymme eftersom att en större andel lånefinansiering har en negativ påverkan under 
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lågkonjunktur. I den deskriptiva statistiken redovisades den genomsnittliga skillnaden i 

soliditet mellan studiens portföljbolag och referensföretag vilken uppgick till cirka fem 

procentenheter. Denna skillnad i genomsnittlig förändring mellan portföljbolag och 

referensföretag i soliditet är relativt liten vilket visar på att portföljbolagen i denna studie har 

ett mer jämbördigt förhållande mellan skulder och eget kapital än vad som beskrivs i 

litteraturen (Vinten, 2008; Cressya, Munari, & Malipiero, 2007). Eftersom skillnaden i 

genomsnittlig soliditet mellan portföljbolag och referensföretag är liten skapas frågetecken 

kring hur applicerbar belåningsteorin är på den svenska marknaden. Med andra ord ifrågasätts 

om svenska portföljbolag, relativt referensföretag, utnyttjar en högre belåning i tillräckligt hög 

grad för att kunna använda belåningsteorin och den negativa belåningsteorin som två relevanta 

teorier. En konsekvens av att skillnaden i belåning är liten är att den positiva effekten av 

skattesköldar och disciplinering av företagsledare anses vara mindre. Samtidigt som den negativa 

belåningsteorin, vilken antydde att den procykliska lånefinansieringen bidrar till ökat 

värdeskapande under högkonjunktur och tvärtom under lågkonjunkturer (Covas & Haan, 2012), 

får en mindre negativ inverkan hos portföljbolagen än förväntat. Anledningen varför skillnaderna 

i soliditet är liten skulle kunna bero på att PE-bolag ökade antalet uppföljningsinvesteringar när 

finanskrisen slog till 2008 för att stärka upp portföljbolagens kapitalstrukturer (SVCA, 2012). 

Därmed kan den möjlighet som PE-bolag har att skjuta till kapital till sina portföljbolag ses som 

en flexibilitet som gör att de kan anpassa kapitalstrukturerna efter konjunkturen och därmed öka 

andelen eget kapital i en lågkonjunktur får att undvika att påverkas av de negativa konsekvenserna 

som negativa belåningsteorin belyser i för stor utsträckning. Detta innebär därmed att skillnaderna 

i soliditet mellan portföljbolag och referensföretag bör vara större under högkonjunktur och 

mindre under lågkonjunktur.  

 

Styrningsstrategier 

Enligt Acharya & Kehoe (2008) byts en tredjedel av företagsledningen ut inom de första 100 

dagarna efter att ett portföljbolag förvärvats. Grundstenen i styrningsstrategierna symboliseras av 

PE-bolagets strävan att förkorta linjer för rapportering och beslut och på så sätt föra PE-bolaget 

närmare verksamheten samtidigt som övervakningen av ledningsgruppen ökar (Baldwin, 2012). 

Trots att ägandeteorin avser att förklara hur PE-ägande bidrar till minskade agentkostnader 

har denna studies identitet byggt i stor utsträckning på att den utförs på en koncentrerad 

marknad, detta skapar speciella förutsättningar som fångats upp genom den negativa 

ägandeteorin. Därmed har det under studiens gång funnits frågetecken kring huruvida de 

positiva ekonomiska konsekvenserna uteblir som en konsekvens av att svenska bolag redan 
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före portföljbolagsförvärvet präglats av ett koncentrerat ägande. I enlighet med den negativa 

ägandeteorin så innebar en privat-till-privat transaktion, i jämförelse med en publik-till-privat 

transaktion, att färre agentkostnader besparas (Jensen, 1986:1989), vilket skulle få en reducerande 

effekt av ägandeteorin. Skillnad i ägarkoncentration är troligtvis den främsta anledningen till 

varför resultaten skiljer sig så åt från majoriteten av tidigare studier vilka är gjorda 

amerikanska marknaden. Därmed anses den relativt höga ägarkoncentration som finns på den 

svenska marknaden ha bidragit till att större kostnadsbesparingar inte har uppnåtts vid ett 

närmande av ägande och kontroll och därför reducerat effekten från den förväntad förbättrade 

bolagsstyrningsmodellen. Trots att en mer koncentrerad marknad har bidragit till reducerande 

effekter har det inte skapat negativa ekonomiska konsekvenser vilket Vintens (2008) studie på 

den danska marknaden genererade.  

 

Operativa strategier 

Att applicera operativa strategier innebär att PE-bolaget utnyttjar industriell- och driftexpertis 

samt sitt breda nätverk för att utveckla portföljbolagen operativt (Vinten, 2008). 

Specialiseringsteorin innebär att PE-bolag idag väljer att i allt större utsträckning organisera 

sig kring specifika industrier och förutom att söka expertis inom finansiella strategier strävar 

PE-bolag efter att anställa personal med framstående driftbakgrund samt en tydlig inriktning 

på industri. Utifrån studiens data går det att utläsa en klar skillnad mellan vilka sektorer de 

flesta portföljbolag verkar inom, men utifrån resultatet ifrån de övergripande regressionerna 

(tabell 13 och 14) går det inte att statistisk säkerställa att PE-bolagen har organiserat sig 

tillräckligt kring industrier där de avnjuter konkurrensfördelar för att övergripande kunna 

bevisa att PE-ägande skapar positiva ekonomiska konsekvenser relativt referensföretag. En 

djupare analys hur specialiseringsteorin antas ha påverkat studiens resultat görs vid analys för 

sektorer vilket presenteras i den sektorsspecifika analysen senare i kapitlet. 

7.1.2 Sammanfattande övergripande analys 

Eftersom de övergripande regressionerna och de övergripande t-testerna inte identifierar ett 

signifikant positivt samband går det sammanfattningsvis att konstatera att de positiva 

ekonomiska konsekvenser vilka belyses genom belåningsteorin, incitamentsteorin, 

ägandeteorin och specialiseringsteorin inte tillsammans kan bekräfta PE-ägandets överlägsna 

ägandeform enligt Jensen hypotesen. Resultatet visar dock inte heller på att PE-ägande skapar 

negativa ekonomiska konsekvenser, vilket är en indikation på att den negativa belånings- och 

ägandeteorin endast får en reducerande effekt på de svenska portföljbolagen ekonomiska 
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konsekvenser. En alternativ förklaring, vilken sträcker sig bortom den 

teoretiskareferensramen,  till varför inga positiva ekonomiska konsekvenser identifieras, kan 

bero på att en stor del av de inkluderade portföljbolagen förvärvades under åren 2007 och 

2008, då PE-industrin blommade. Detta kan leda till att många av de inkluderade 

portföljbolagen under stor del av observationsperioden varit i implementeringsstadier av de 

operationella och strategiska förändringar som Kaplan & Strömberg (2009) belyser och 

därmed kan data tänkas vara föremål för J-kurve-effekten, vilket innebär att majoriteten av 

portföljbolagen skulle befinna sig i implemeteringsstadier. Om portföljbolagen i studien är 

utsatta för denna effekt i för stor utsträckning, leder det till att portföljbolagsdata inte är 

representativ för vilka ekonomiska konsekvenser som PE-ägande skapar. Detta skulle 

innebära att för få portföljbolag som genomgått implementeringsstadiet och som avnjuter de 

strategiska och organisatoriska fördelar som tidigare studier lyfter fram med PE-ägandet 

inkluderas i studien. Konsekvensen av detta skulle vara att de posittiva teorierna inte får 

samma genomslagskraft och studiens resultat kring PE-ägandets ekonomiska konsekvenser 

skulle vara mindre positiva än vad verkligheten faktiskt är.  

 

Eftersom hypotes H1,H2, H3 och H4 inte studerar hur varje teori enskilt påverkar lönsamhet 

och tillväxt utan istället testar hur teorierna kombinerat kan förklara huruvida PE-ägande 

bidrar till positiva eller negativa ekonomiska konsekvenser relativt referensföretag, går det 

inte att uttala sig om varje teoris enskilda effekt. Detta är inte heller intressant då Jensen 

hypotesen innefattar alla de organisatoriska och strategiska förändringarna tillsammans. 

Genom att ha undersökt lönsamhet och tillväxt samt förändring av lönsamhet och tillväxt för 

66 st portföljbolag med en grupp bestående av 660 stycken referensföretag går det därför att 

ifrågasätta vilken genomslagskraft de organisatoriska och strategiska förändringarna får på 

den svenska marknaden i efterdyningarna av finanskrisen. Därför går det att, inom ramarna 

för denna studie, konstera att portföljbolag övergripande inte redovisar skilda värden i varken 

lönsamhet eller tillväxt relativt referenförtag under lågkonjunktur  på den svenska marknaden. 

Därmed skapar inte PE-ägande generellt sett några skilda ekonomiska konsekvenser gentemot 

icke PE-ägda bolag. 

 

7.2 Sektorsspecifik analys: Specifika Sektorer 

Genom att bryta ner de övergripande hypoteserna till sektorspecifika hypoteser skapas 

underlag för att kunna besvara problemformuleringen med ett mer insiktsfult svar. De 
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sektorspecifika hypoteserna har därför gett oss möjlighet att visa på att PE-ägande leder till 

skilda ekonomiska konsekvenser trots att de övergripande resultaten ifrån tabell 11, 12 och 13 

visade på motsatsen. Eftersom delar av den befintliga litteraturen (Harper och Schneider, 

2004) hävdar att den dramatiska ökningen av PE-industrin under 90-talet mer eller mindre 

tvingade PE-bolagen att omdefiniera sina investeringsstrategier och organisera sig kring 

specifika industrier, för att vinna konkurrensfördelar, så är inte resultaten ifrån de 

sektorspecifika regressionerna i tabell 14 och 15 speciellt överraskande. Genom jämförelse 

med tidigare studier fann till exempel Hedberg & Bergström (2013) att PE-ägda bolag inom 

tillverkningssektorn tenderade att uppvisa en högre lösnmahet än jämförbara företag inom 

samma sektor, en upptäckt vilket även visade sig stämma i denna studie. Dock är litteraturen 

kring vilka ekonomiska konsekvenser PE-ägande leder till inom specifika sektorer väldigt 

begränsad vilket har gjort att de förväntade utfallen till stora delar har baserats på tidigare 

studiers resultat och analys. 

7.2.1 Tillverkningssektorn 

H5:1 Portföljbolag i tillverkningssektorn har en skild lönsamhet från referensföretag. 

H5:2 Portföljbolag i tillverkningssektorn har en skild tillväxt från referensföretag. 

H5:3 Portföljbolag i tillverkningssektorn har en skild förändring i lönsamhet från referensföretag 

H5:4 Portföljbolag i tillverkningssektorn har en skild förändring i tillväxt från referensföretag.  

 

Det starkaste och huvudsakliga argumentet för hypoteserna som berör tillverkningssektorn 

(H5:1-H5:4) är delvis kopplat till tidigare studiers resultat men framförallt utifrån att flest 

portföljbolag har identifierats inom denna sektor, både i denna och i tidigare studier (Hedberg 

& Bergström, 2013; Guo, Hotchkiss, & Song, 2011).  Av de 66 portföljbolagen verkar 28 

stycken (43 %) inom tillverkningssektorn (se tabell 7) och eftersom specialiseringsteorin 

hävdar att PE-bolag samlas kring sektorer de har mest kunskap och bredast kontaktnät inom, 

för att uppnå konkurrensfördelar, så förväntas därmed PE-ägande skapa positiva ekonomiska 

konsekvenser hos portföljbolag inom tillverkningssektorn relativt de andra sektorerna, just för 

att flest portföljbolag återfinns inom denna sektor och för att PE-bolag i större utsträckning 

har sökt sig till denna sektor historiskt (Kaplan & Strömberg, 2009). 

 

Resultat ifrån regressionstesterna i tabell 14 visade på att portföljbolag relativt referensföretag 

i tillverkningssektorn tenderade att ha en högre lönsamhet och därmed kunde hypotes H5:1 

förkasta nollhypotesen. Resultat är i linje med specialiseringsteorin och de tidigare empiriska 

bevisen från den amerikanska marknaden (Hedberg & Bergström, 2013). Ett positivt 
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signifikant samband mellan PE-ägande och tillverkningssektorn kan tänkas erhållas på grund 

av att PE-bolag inom tillverkningssektorn har ackumulerat stor expertis och ett brett nätverk 

inom tillverkningssektorn, vilket är ett resultat av kontinuerliga investeringar inom samma 

sektor under flera år. Något förvånande är dock att de resterande tre hypoteserna för 

tillverkningssektorn inte kunde förkasta nollhypotesen. Uppenbarligen lyckas de förvaltande 

PE-bolagen, vilka besitter stor expertis och breda nätverk inom tillverkningssektorn, endast 

applicera specialiseringsfördelar på ett sätt så att positiva ekonomiska konsekvenser endast 

skapas vad gäller lönsamhet.  

 

Förklaringen till varför endast tester på lönsamhet genererade signifikanta skulle kunna vara 

att PE-bolags främsta fokus vid förvärv av ett portföljbolag i tillverkningssektorn är att 

förbättra marginaler och skapa högre lönsamhet och därför är det inom denna aktivitet som 

PE-bolag har format sin yttersta kompetens. Faktumet att portföljbolag inom 

tillverkningssektorn var den enda gruppen av portföljbolag som visade på en positiv 

koefficient för PE-variabeln vid lönsamhetsregressionerna och eftersom tillverkningssektorn 

är ypperlig för att arbeta med marginalförbättring genom att exempelvis effektivisera 

produktionen är det troligt att denna aktivitet är prioriterad av PE-bolag i tillverkningssektorn. 

7.2.2 Tjänstesektorn 

H6:1 Portföljbolag i tjänstesektorn har en skild lönsamhet från referensföretag. 

H6:2 Portföljbolag i tjänstesektorn har en skild tillväxt från referensföretag. 

H6:3 Portföljbolag i tjänstesektorn har en skild förändring i lönsamhet från referensföretag. 

H6:4 Portföljbolag i tjänstesektorn har en skild förändring i tillväxt från referensföretag.  

 

Huvudargumentet bakom hypoteserna som berör tjänstesektorn (H6:1-H6:4) är delvis 

kopplade till tidigare studiers resultat vilka har funnit att portföljbolag inom tjänstesektorn har 

uppvisat en högre lönsamhet samt att Leslie & Oyer (2008) menar att incitamentsteorin är mer 

applicerbar hos portföljbolag inom tjänstesektorn och bör därför vara en drivkraft till varför 

de strategiska och organisatoriska förändringarna får ökad genomslagskraft.  

 

Inom tjänstesektorn genererades inga signifikanta värden, därmed kunde inte nollhypotesen 

förkastas i någon av hypoteserna som berör tjänstesektorn, vilket innebär att det inte går att 

bevisa att PE-ägande leder till skilda ekonomiska konsekvenser hos portföljbolag inom 

tjänstesektorn gentemot referensföretag. Därmed kan antagandet att incitamentsteorin är mer 

applicerbar hos portföljbolag inom tjänstesektorn, vilket Leslie & Oyer (2008) lyfter fram, 
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ifrågasätta. Något som dock talar för att antagandet är korrekt är att Hedberg & Bergström 

(2013) finner bevis för att PE-ägande inom tjänstesektorn leder till positiva ekonomiska 

konsekvenser, dock på den amerikanska marknaden, vilket även är den marknad som Leslie & 

Oyer (2008) studerat. Därmed skulle en förklaring bakom varför inga positiva ekonomiska 

konsekvenser identifieras av PE-ägande hos portföljbolag inom tjänstessektorn kunna vara att 

incitamentssystemen inte går djupare ner i organisationerna på den svenska marknaden likt de 

gör på den amerikanska (Leslie & Oyer, 2008). En alternativ förklaring skulle kunna vara att 

incitamentssystemen faktiskt är mer utbrett inom tjänstesektorn, även på den svenska 

marknaden, men att PE-bolagen inte lyckas erhålla eftersökta konsekvenser med agerandet 

eller att de positiva ekonomiska konsekvenserna av agerandet neutraliseras av de negativa 

ekonomiska konsekvenserna på den svenska marknaden under år präglade av lågkonjunktur. 

Att avgöra vilken den bakomliggande faktorn är går inte utifrån de resultat som denna studies 

tester genererar, därmed kommer analysen kring resultaten från tester på tjänstesektorn 

konkludera med att endast konstatera att PE-ägande inom tjänstesektorn inte skapar några 

skilda ekonomiska konsekvenser hos portföljbolag gentemot referensföretag. 

7.2.3 Detaljhandelssektorn 

H7:1 Portföljbolag i detaljhandelssektorn har en skild lönsamhet från referensföretag. 

H7:2 Portföljbolag i detaljhandelssektorn har en skild tillväxt från referensföretag. 

H7:3 Portföljbolag i detaljhandelssektorn har en skild förändring i lönsamhet från referensföretag. 

H7:4 Portföljbolag i detaljhandelssektorn har en skild förändring i tillväxt från referensföretag.  

 

Tillsamans med tillverkningssektorn återfinns de flesta portföljbolag inom 

detaljhandelssektorn vilket enligt specialiseringsteorin indikerar på att PE-bolag har godare 

kunskap och bredare kontaktnät inom denna sektor. Huvdargumentet för hypoteserna som 

berör detaljhandelssektorn (H7:1-H7:4) är därför, precis som för hypoteserna som berörde 

tillverkningssektorn, att PE-ägande bör leda till positiva ekonomiska konsekvenser inom 

detaljhandelssektorn genom att de utnyttjar sina investeringsspecilisering och erhåller 

konkurrensfördelar relativt referensföretag inom samma sektor (Cressya, Munari, & Malipiero, 

2007). 

 

Inom detaljhandelssektorn genererades inga signifikanta värden (tabell 14 och 15), därmed 

kan inte nollhypotesen förkastas i någon av hypoteserna. Det innebär att det inte går att bevisa 

att PE-ägande leder till skilda ekonomiska konsekvenser hos portföljbolag inom 

detaljhandelssektorn gentemot referensföretag. Den expertis och de kontaktnät som kan antas 
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skapas vid ett stort antal investeringar i detaljhandelssektorn, i enlighet med 

specialiseringsteorin, får därmed inget genomslag på de ekonomiska konsekvenserna som 

skapas hos portföljbolag inom detaljhandelssektorn. Tillverkningssektorn är enligt Kaplan & 

Strömberg (2009) en erkänd sektor där många portföljbolagsinvesteringar har gjorts historiskt. 

En liknande historik av portföljbolagsförvärv delar inte detaljhandelssektorn och detta skulle 

kunna vara en förklaring till varför signifikanta resultat genereras i tillverkningssektorn, men 

inte i detaljhandelssektorn. Alltså att investeringar i tillverkningssektorn har en längre historik 

och därmed har förvaltande PE-bolag byggt upp en högre expertis och bredare nätverk inom 

sektorn. Detta skulle därmed tyda på att specialiseringsteorin inte är applicerbar på 

detaljhandelsportföljbolag i samma utsträckning som hos tillverkningsportföljbolag, då 

expertisen och de breda nätverken i en sektor skapas efter en historik av investeringar inom 

sektorn. Att specialiseringsteorin är mer applicerbar på portföljbolag i tillverkningssektorn än 

vad den är på portföljbolag i detaljhandelssektorn skulle därmed kunna vara en förklaring till 

varför inga signifikanta resultat genereras på testerna inom detaljhandelssektorn. 

7.2.4 Sektorn Övrigt 

H8:1 Portföljbolag i sektorn övrigt har en skild lönsamhet från referensföretag. 

H8:2 Portföljbolag i sektorn övrigt har en skild tillväxt från referensföretag. 

H8:3 Portföljbolag i sektorn övrigt har en skild förändring i lönsamhet från referensföretag.  

H8:4 Portföljbolag i sektorn övrigt har en skild förändring i tillväxt från referensföretag.  

 

Den enda sektorn där inga förväntningar på förhand finns är inom sektorn övrigt. Problemet 

med att skapa förväntningar kring denna sektor är på grund av att det är en fiktiv sektor som 

inkluderar portföljbolag av varierande karaktär. Därmed är det svårt att hitta en gemensam 

egenskap bland dessa portföljbolag som kan påverkas på ett sätt som gör att alla portföljbolag 

inom sektorn påverkas i samma riktning. Därmed är inte specialiseringsteorin applicerbar på 

dessa företag på samma sätt som i andra sektorer, eftersom expertisen och de breda 

kontaktnäten som ackmuleras från ett förvaltande av ett portföljbolag inom sektorn övrigt inte 

behöver vara direkt applicerbar på ett annat portföljbolag inom sektorn, eftersom 

karaktiristiska drag hos företagen ofta varierar i stor utsträckning. 

 

De resultat som regressionstesterna genererade indikerar på att portföljbolag relativt 

referensföretag i sektorn övrigt tenderar att ha en högre tillväxt och därmed kunde hypotes 

H8:2 förkasta nollhypotesen. Resterande hypoteser (H8:1, H8:3 & H8:4) kunde inte förkasta 

nollhypotesen. Baserat på att sektorn övrigt testades för att utvidga de empiriska bevisen inom 
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ämnet, snarare än att testa någon teori, kommer denna sektor inte analyseras utan det 

överlämnas till stycket framtida forskning (se 8.3 Framtida forskning). 

7.2.5 Analys mellan sektorer 

Regressionsresultaten (tabell 14 och 15) på sektornivå för lönsamhet och tillväxt ger en 

indikation på hur PE-bolag förvaltar portföljbolag i olika sektorer på olika sätt. Vid regression 

på sektornivå för lönsamhet visade det sig att portföljbolag inom tillverkningssektorn 

uppvisade en högre lönsamhet relatvt referensföretag samtidigt som de andra tre sektorerna 

redovisade negativa koefficienter för PE-ägande men inte statistisk signifikanta resultat. 

Resultaten från regression på sektornivå för tillväxt visade istället på det motsatta, alltså att 

portföljbolag inom tillverkningssektorn hade en negativ koefficient för PE-ägande och de 

andra tre sektorerna hade positiva koefficienter för PE-ägande, dock var det bara sektorn 

övrigt som hade en signifikant koefficient. Dessa resultat på sektornivå indikerar att PE-

bolags fokus vid förvaltande av portföljbolag i tillverkningssektorn ligger på 

lönsamhetsförbättring genom att förbättra marginaler, samtidigt som fokuset flyttas mer mot 

att skapa tillväxt vid förvaltande i de andra tre sektorerna. Det är intressant att skillnaderna 

mellan förvaltningen av portföljbolag i olika sektorer skiljer sig. Detta indikerar att skillander 

i resultat gentemot denna studies resultat skulle uppenbara sig om endast portföljbolag inom 

tillväxtsektorn eller endast portföljbolag från detaljhandelssektorn, tjänstesektorn och sektorn 

övrigt inkluderades i studien.  

 

Denna skillnad mellan sektorer skapar skillnader i hur väl olika teorier går att applicera på 

olika sektorer. Specialiseringsteorin är troligtvis mest applicerbar på tillverkningsföretag 

eftersom expertis vad gäller produktion, effektivisering och lönsamhetsförbättring troligtvis är 

lättare att applicera på olika portföljbolag inom tillverkningssektorn än vad det är hos 

portföljbolag i de andra sektorerna. Detta baseras på att företag inom tillverkningsssektorn 

antas vara mer homogena än företag i andra sektorer, men också för att tillverkningssektorn är 

en mogen sektor (Kaplan & Strömberg, 2009), vilket gör att PE-industrin under många år haft 

möjlighet att bygga upp en expertis inom denna sektor.  Hos de andra sektorer kan 

belåningsteorin antas vara mer applicerbar och förklara skillander i tillväxt. Genom att ta in 

mer lånefinansiering i verksamheten i syfte att expandera, kan portföljolag skapa mer tillväxt, 

samtidigt som de kan avnjuta de skattefördelar och de diciplinerande effekter som 

lånefinansiering innebär.  
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Baserat på de skillnader som finns mellan portföljbolag i olika sektorer går det att konstatera 

att PE-ägande skapar olika ekonomiska konsekvenser i olika sektorer. Detta skapar mer insikt 

kring studiens svar på problemformuleringen samtidigt som det bör vara av intresse för andra 

studier inom ämnet framöver.  

 

7.3 Jämförelse med tidigare studier 

Eftersom denna studie har studerat tidigare studier metodupplägg och härmat vissa delar finns 

möjlighet att ställa denna studie i relation till tidigare studier. Motivationen att göra detta blir 

än starkare då de övergripande regressionerna i denna studie inte genererade några 

signifikanta värden. Därmed kan mer underlag för att dra slutsatser skapas genom jämförelse 

med tidigare studier. Som tidigare nämnt finns det två akademiska läger inom ämnet, ena 

lägret består av majoriteten av tidigare studier som funnit att PE-ägande skapar positiva 

ekonomiska konsekvenser och det andra lägret består av de studier som funnit motsatsen. 

Denna studie placerar sig som en kil mellan de två lägren, då de övergripande regressionerna 

visar på att PE-ägande varken skapar positiva eller negativa ekonomiska konsekvenser. 

 

De skillnader som antas påverka data i denna studie gentemot majoriteten av tidigare studier 

utförda på den amerikanska marknaden är att denna studie utförs på en koncentrerad marknad 

och att studien enbart studerar år som präglas av lågkonjunktur. Därmed är det föga 

förvånande att studien som Bergström, Grubb, & Jonsson (2007) utför genererar positiva 

ekonomiska konsekvenser ifrån PE-ägande trots att studien utförs på en marknad med hög 

ägarkoncentration vilket enligt det negativa ägandeteorin medför kraftigt avtagande eller till 

och med negativa ekonomiska konsekvenser. Den enda skillnad som antas ha större påverkan 

mellan denna studie och Bergström, Grubb, & Jonsson (2007) studie är att denna studie enbart 

utförs under år präglade av lågkonjunktur, vilket enligt Hedberg & Bergström (2013) innebär 

att allt annat lika så presterar portföljbolag sämre under lågkonjunktur. Denna studies 

skillnader gentemot det andra akademiska lägret som funnit att PE-ägande skapar negativa 

ekonomiska konsekvenser antas främst vara att både Vinten (2008) och Desbrières & Schatt 

(2002) har en mycket hög ägarkoncentration i sin data vilket innebar att ägarkoncentrationen i 

många fall sjönk efter PE-ägandets intåg, detta var troligtvis inte lika förekommande i denna 

studies data. 
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Därmed, i relation till tidigare studier inom ämnet, antas den höga ägarkoncentration som finns på 

den svenska marknaden reducera de positiva ekonomiska konsekvenser som identifieras i 

majoriteten av tidigare studier på den amerikanska marknaden, till en nivå där Bergström, Grubb, 

& Jonsson (2007) finner sina resultat. Lågkonjunkturen som studeras i denna studie antas reducera 

de positiva ekonomiska konsekvenserna ytterligare på grund av den negativa belåningsteorin till 

den resultatnivå som lyfts fram i denna studie, alltså en nivå där PE-bolag övergripande inte 

skapar några skilda ekonomiska konsekvenser. Denna studie påvisar dock inga negativa 

ekonomiska konsekvenser och skiljer sig därför också från Vintens (2008) och Desbrières & 

Schatt (2002) resultat (se figur 14). Genom att göra denna jämförelse med tidigare studier och i 

synnerhet med Bergström, Grubb, & Jonsson (2007) studie kan ytterligare underlag för analys 

skapas. Eftersom det endast antas finnas en betydande skillnad mellan denna studie och 

Bergström, Grubb, & Jonsson (2007) bör det också vara denna skillnad som är förklaringen 

varför inte snarlika resultat genereras i de båda studierna. Skillnaden mellan studierna var som 

tidigare nämnt observationsperioden, alltså att denna studie utförs under år präglade av 

lågkonjunktur, vilket får till konsekvens att ytterligare en teori inkluderas i denna studie, den 

negativa belåningsteorin. Därmed antas PE-ägande skapa positiva ekonomiska konsekvenser 

under normal konjunktur precis som Bergström, Grubb, & Jonsson (2007) resultat visar på 

och under lågkonjunktur reduceras denna positiva effekt av den negativa belåningsteorin och 

därmed skapar PE-ägande övergripande inga skillda ekonomiska konsekvenser gentemot 

referensföretag under år präglade av lågkonjunktur. Trots att skillnader i soliditet mellan 

portföljbolag och referensföretag förväntades vara större och därmed att den negativa 

belåningsteorin skulle påverka mer, visar denna studies resultat i jämförelse med Bergström, 

Grubb, & Jonsson (2007) att den negativa belåningsteorin faktiskt får en tydlig påverkan 

genom att reducera de positiva ekonomiska konsekvenser som Bergström, Grubb, & Jonsson 

(2007) bevisar. 
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Figur 14: Illustration av tidigare studiers övergripande resultat relativt denna studie 
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8.0 Slutsats & Implikationer 

I detta kapitel kopplas resultaten ihop med studiens syfte och slutsatserna presenteras. En 

genomgång av studiens implikationer görs för att avsluta med idéer kring framtida forskning 

inom ämnet. 

 

8.1 Slutsats 

Studiens syfte är att analysera vilka ekonomiska konsekvenser, mätt genom lönsamhet och 

tillväxt, fenomenet PE-ägande skapar hos svenska portföljbolag relativt referensföretag. PE-

ägande symboliseras av en högt belånad kapitalstruktur, kraftiga incitament för 

företagsledningen och noggranna avvägningar kring vilka industrier man väljer att verka inom 

(Vinten, 2008). På den amerikanska marknaden har PE-ägande under en längre tid skördat 

frukterna av vad som kommit att kallas en ny överlägsen organisatorisk ägandeform (Jensen, 

1989) samtidigt som PE-ägande på europeiska marknader haft svårare att övertyga om sin 

förmåga att skapa positiva ekonomiska konsekvenser (Vinten, 2008; Desbrières & Schatt, 

2002). Enligt Kaplan & Strömberg (2009) ingjuter PE-bolaget finansiella, styrnings- och 

operativa strategier i portföljbolaget efter förvärv, vilka kombinerat skall säkerställa positiva 

ekonomiska konsekvenser relativt referensföretag. De teorier som applicerats med syfte att 

förklara hur dessa organisatoriska och strategiska förändringar inbringar positiva ekonomiska 

konsekvenser hos portföljbolaget är belåningsteorin, incitamentsteorin, ägandeteorin och 

specialiseringsteorin. En viss skepticism har genom empiriska analyser av PE-ägande på 

europeiska marknader dock riktats mot hur väl dessa teorier kan skapa positiva ekonomiska 

konsekvenser på andra marknader än den amerikanska (Vinten, 2008; Desbrières & Schatt, 

2002). Högre koncentrerat ägande bland svenska företag samt att data består av observationer 

från år präglade av lågkonjunktur pekar enligt den negativa belåningsteorin och den negativa 

ägandeteorin på reducerande och eventuellt rentav negativa ekonomiska konsekvenser av PE-

ägande på den svenska marknaden. 

 

Genom empirisk analys av PE-ägandets konsekvenser på den svenska marknaden i 

efterdyningarna av finanskrisen, återfinns inga bevis för att PE-ägande varken skapar positiva 

eller negativa ekonomiska konsekvenser ur ett övergripande perspektiv hos sina förvärvade 

portföljbolag. Resultaten tillåter inte att övergripande dra några slutsatser som varken är i linje 

med majoriteten av tidigare studier gjorda på den amerikanska marknaden eller den studie 

gjord av Bergström, Grubb, & Jonsson (2007) på den svenska marknaden, vilka redovisar 
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tydliga positiva skillnader i prestation mellan portföljbolag och referensföretag. Enligt Kaplan 

& Strömberg (2009) skulle de strategiska och organisatoriska förändringar PE-bolag 

applicerar hos portföljbolag leda till positiva ekonomiska konsekvenser gentemot 

referensföretag, detta kunde på en övergripande nivå inte påvisas i denna studie. Sammantaget 

går det att ifrågasätta den överlägsna styrelseform som Jensen hypotesen hävdar att PE-

ägande innebär och där den mest trovärdiga anledningen till de skilda resultaten går att, i 

enlighet med Vinten (2008), härleda till skillnaden i ägarkoncentration mellan exempelvis 

USA och Sverige. Jensen (1986:89) konstaterade att i enlighet med den negativa ägandeteorin 

så besparas färre agentkostnader vid privata-till-privata transaktioner gentemot publikt-till-

privata transaktioner, detta kan förklara delar av varför resultatet från denna studie skiljer sig 

så kraftigt från tidigare studier. Den negativa ägandeteorin ger dock inga insikter som kan 

hjälpa till att förklara varför de övergripande resultaten skiljer sig från Bergström, Grubb, & 

Jonsson (2007), eftersom deras studie också utförs på den svenska marknaden. Istället måste 

den negativa belåningsteorin användas för att beskriva de negativa ekonomiska konsekvenser 

som eventuellt präglar PE-ägande under lågkonjunktur och vilket empiriskt bevisades av 

Hedberg och bergström (2007). Förvånande är därför att resultaten från de övergripande T-

testerna inte visade på en signifkant skild förändring i lönsamhet och tillväxt mellan 

portföljbolag relativt referensföretag. En möjlig förklaring till varför resultat går emot teorin 

skulle kunna härledas till den förhållandevis lilla genomsnittliga skillnad i soliditet mellan 

portföljbolagen och referensföretagen som presenterades i den deskriptiva statistiken, vilket 

skulle kunna vara ett resultat av  den ökning i uppföljningsinvesteringar från 2008 till 2009 

(SVCA, 2012) som redovisades i figur 3.  

 

Trots att både finansiella och styrnigsstrategier var vanliga redan under slutet av 80-talet är 

det först på senare år som större fokus har riktats mot de operativa strategierna (Kaplan & 

Strömberg, 2009). Enligt specialiseringsteorin väljer framgångsrika PE-bolag att organisera sig 

och förvärva portföljbolag inom specifika sektorer där de kan utnyttja sin 

investeringsspecialisering för att uppnå konkurrensfördelar.  Utifrån resultaten av regressionerna 

på sektornivå går det också att utläsa ett signifikant samband mellan PE-ägande och lönsamhet på 

10 % -nivån inom tillverkningssektorn vilket ger indikationer på att portföljbolag inom 

tillverkningssektorn tenderar att ha en högre lönsamhet och därmed avnjuta positiva ekonomiska 

konsekvenser relativt referensföretag inom samma sektor. De tre andra sektorerna hade alla 

negativa samband mellan PE-ägande och lönsamhet, dock inte signifikanta. För tillväxt blev 

utfallet spegelvänt i jämförelse med lönsamhet, tillverkningssektorn visade på ett negativt 
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samband, samtidigt som de andra tre sektorerna visade på positiva samband, dock var det endast 

sambandet för sektorn övrigt som var signifikant. Regressionen på sektorn övrigt genererade ett 

signifikant positivt samband mellan PE-ägande och tillväxt på 10 % -nivån, vilket ger indikationer 

på att portföljbolag inom sektorn övrigt tenderar till att ha en högre tillväxt än referensföretag 

inom samma sektor. Detta tyder på att PE-bolag förvaltar portföljbolag inom olika sektorer på 

olika sätt, där större fokus riktas mot lönsamhet inom tillverkningssektorn och där fokuset 

förflyttas mer mot tillväxt i de andra sektorerna. Därmed går det att identifiera vissa indikationer 

på att PE-bolag skapar positiva ekonomiska konsekvenser vid mer detaljerade tester. Vilket är i 

linje med Jensen hypotesen. Dock är dessa resultat endast signifikanta på 10 % -nivån och få, 

därmed är det inga resultat som kan ifrågasätta resultaten på övergripande nivå. 

 

En svaghet med studien kan anses vara att de teorier vilka avser att förklara de positiva 

ekonomiska konsekvenserna inte testas var och en för sig. I denna studie fungerar PE-variabeln 

som en proxy för hur belåningsteorin, incitamentsteorin, ägandeteorin, specialiseringsteorin, den 

negativa belåningsteorin och den negativa ägandeteorin som PE-bolagen ingjuter i portföljbolaget 

tillsammans påverkar de ekonomiska konsekvenserna. Vilket har till nackdel att det inte går att 

dra några direkta slutsatser kring hur specifika teorierna enskilt påverkar portföljbolagens 

ekonomiska konsekvenser, utan det går endast att dra slutsatser som kombinerat grundar sig i alla 

de inkluderade teorierna.  

 

Avslutningsvis anses resultaten kunna användas samt ses som värdefulla bidrag i den 

pågående diskussionen om vilka ekonomiska konsekvenser PE-ägande skapar hos 

portföljbolag. Resultaten verkar dock inte antyda att fenomenet PE-ägande egentligen leder 

till några övergripande skilda ekonomiska konsekvenser gentemot referensföretag, utan lägger 

sig mittemellan de två akademiska lägren, vilket väcker frågor kring PE-industrins bidrag till 

den svenska ekonomin under lågkonjunktur. Vi ser dock indikationer på att PE-bolag i högre 

grad väljer att verka inom och förvärva portföljbolag inom specifika sektorer där de innehar 

konkurrensfördelar, vilket är i enlighet med specialiseringsteorin. I denna studie visade det sig 

att portföljbolag inom tillverkningssektorn tenderar att ha en högre lönsamhet än 

referensföretag inom samma sektor, resultaten indikerar också på att portföljbolag inom 

sektorn övrigt har en högre tillväxt än referensföretag. Detta indikerar att PE-ägande inom 

tillverkningssektorn och sektorn övrigt genererar positiva ekonomiska konsekvenser trots den 

högre ägarkoncentration som finns på den svenska marknaden och under år präglade av 

lågkonjunktur. 



 

Sida | 88  

 

 

8.2 Implikationer 

Teoretiska implikationer 

De grundläggande teorierna, vilka förklarar hur fenomenet PE-ägande skapar positiva 

ekonomiska konsekvenser hos portföljbolag (Jensen, 1986;1989) , är de samma oavsett vilken 

marknad som studeras. Det betyder att i generella drag så vilar den teoretiska förankring som 

talar för hur PE-ägande är överlägset andra ägandeformer på samma grunder utan att hänsyn 

tas till specifika marknaders förutsättningar. Belåningsteorin, incitamentsteorin, ägandeteorin 

och specialiseringsteorin har tidigare använts både tillsammans och enskilt för att förklara hur 

PE-ägande leder till positiva ekonomiska konsekvenser i både svenska (Bergström, Grubb, & 

Jonsson, 2007) och amerikanska studier (Guo, Hotchkiss, & Song, 2011; Cressya, Munari, & 

Malipiero, 2007; Kaplan & Strömberg, 2009; Kaplan, 1989; Lichtenberg & Siegel, 1990) 

dock ej i en studie där endast år präglade av lågkonjunktur studeras. Av resultaten från de 

övergripande regressionerna går det att konstatera att de fyra ovan nämnda teorierna inte ter 

sig tillräckligt väl för att förklara de resultat som genererades på den svenska marknaden 

under år präglade av lågkonjunktur. Dessa var istället tvungna att kompletteras med två 

teorier, den negativa belåningsteorin och den negativa ägandeteorin, vilka tog de specifika 

förutsättningarna i beaktning. Dessa negativa teorier har, till vår kännedom, använts sparsamt 

i tidigare studier för att förklara den relativa skillnaden i prestation mellan portföljbolag och 

referensföretag. Dessa teorier belyses dock i de studier som Vinten (2008) och Hedberg & 

Bergström (2013) gjort. 

 

Specialiseringsteorin är den teori som förevisar starkast förklaring till vilka ekonomiska 

konsekvenser som PE-ägande skapar.  Detta går att utläsa genom att det övergripande 

resultatet inte genererade signifikanta värden samtidigt som två olika sektorer påvisade 

signifikanta samband vilket indikerar på att PE-ägande övergripande inte visar på skilda 

ekonomiska konsekvenser samtidigt som PE-ägande inom vissa sektorer tenderar att uppvisa 

positiva ekonomiska konsekvenser relativt referensföretag. Denna studies resultat bekräftar 

därmed den teori som Harper och Schneider (2004) tog fram vilket innefattade att det 

aggressiva klimatet inom PE-industrin mer eller mindre tvingade PE-bolagen att omdefiniera 

sina investeringsstrategier och söka sig till sektorer där de kunde utnyttja sina driftexpertis för 

att vinna konkurrensfördelar. Detta bekräftas också i Hedberg och Bergstöms (2013) studie, 
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där PE-ägande inom specifika sektorer fann signifikanta positiva samband till lönsamhet och 

tillväxt.  

 

Trots att de övergripande resultaten, samt de flesta på sektornivå, hade svårt att påvisa 

signifikanta samband bedöms inte teorierna vara inaktuella. Istället anses bristen på 

signifikanta samband vara ett tecken på att de fundamentala teorierna behöver kompletteras 

utifrån de förutsättningar som präglar marknaden och observationsperioden. Eftersom tidigare 

studier undersökt vilka ekonomiska konsekvenser PE-ägande skapar på den svenska 

marknaden, fast inte under enbart år som präglas av lågkonjunktur, vill denna studie bidra till 

bolagsstyrningsforskningen hos fenomenet PE-ägande under år som präglas av lågkonjunktur. 

Praktiska implikationer 

Denna studie skapar praktiska bidrag till fenomenet PE-ägande och dess ekonomiska 

konsekvenser i efterdyningarna av finanskrisen hos svenska portföljbolag eftersom den 

undersöker huruvida de ekonomiska konsekvenserna skiljer sig mellan portföljbolag och 

referensföretag under åren präglade av lågkonjunktur efter finanskrisen på den svenska 

marknaden. Eftersom de övergripande resultaten i denna studie indikerar på att PE-ägande 

inte genererar några skilda ekonomiska konsekvenser under lågkonjunktur relativt 

referensgruppen så kan det vara motiverat att ifrågasätta PE-ägandets funktion i den svenska 

ekonomin, dock endast under år som präglas av lågkonjunktur.  

 

För att PE-industrin ska fortsätta växa som den gjort under de senaste 30 åren på den svenska 

marknaden krävs att PE-fonder upprätthåller en god avkastning för att i fortsättningen 

attrahera investerare. Eftersom det med största sannolikhet finns ett starkt samband mellan de 

ekonomiska konsekvenser som skapas hos portföljbolag relativt referensföretag och PE-

fondens prestation relativt konkurrerande tillgångsslag, trots att det finns andra värdeskapande 

faktorer i en PE-fond
27

, är det viktigt för PE-bolagen att lyckas förvärva bolag som går att 

förbättra. I syfte att upprätthålla en god avkastning och baserat på att studier på spridda 

marknader visar på att PE-bolag skapar positiva ekonomiska konsekvenser hos portföljbolag 

är det troligtvis en stor fördel för svenska PE-bolag att rikta in sig på måltavlor med en spridd 

ägarstruktur och vara försiktig med företag som redan har en koncentrerad ägarstruktur. 

Baserat på att resultat i denna studie finner bevis för att portföljbolag har en högre lönsamhet i 

                                                 
27

 Att PE-bolag lyckas köpa portföljbolaget billigt och sälja det dyrt är också viktigt för PE-fondens avkastning. 
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tillverkningssektorn bör investerare som är intresserade av en placering i en PE-fond välja en 

fond med förvaltare som är nischade till denna sektor.  

 

Till sist ställer sig också denna studie försiktigt frågande till huruvida företag under år 

präglade av lågkonjunktur bör undvika att bli förvärvade av en PE-fond och därmed förvaltas 

av ett PE-bolag. Anledningen till detta praktiska bidrag bottnar i de uteblivna positiva 

ekonomiska konsekvenser som studiens resultat redovisar och ställer sig därför frågande till 

PE-ägandets förmåga att skapa positiva ekonomiska konsekvenser relativt icke PE-ägande 

under år präglade av lågkonjunktur. Dock indikerar inte denna studies resultat på att denna 

generalisering kan göras över alla sektorer utan tenderar istället att påvisa att företag inom 

tillverkningssektorn och sektorn övrigt bör se förvärv av en PE-fond som en bra lösning för 

förvärv även under år präglade av lågkonjunktur. 

 

8.3 Framtida forskning 

Denna studies resultat identifierar framförallt två områden för var framtida forskning kan 

anses vara motiverat. För det första, operativa specialiseringsteorier hävdar att PE-industrin 

allt mer organiserar sig kring specifika industrier, ofta där man avnjuter konkurrensfördelar 

genom sin expertkunskap och genom sitt breda kontaktnät. De resultat denna studie genererar 

tyder på betydliga skillnader i ekonomiska konsekvenser mellan sektorer. Det är fram för allt 

tillverkningssektorn som skiljer sig mot de andra sektorerna. Dock genererades också resultat 

som styrker att en starkare tillväxt finns hos portföljbolag inom sektorn övrigt. På grund av de 

skillnader som har identifierats finns det behov av en mer uttömmande undersökning bland 

skillnader mellan portföljbolag i olika sektorer. En studie som också bryter ner sektorerna i 

högre detaljgrad för att skapa bättre förutsättningar för att identifiera PE-ägandets ekonomiska 

konsekvenser. För det andra, att skapa en studie på den svenska marknaden som både 

inkluderar data över portföljbolag som förvärvats genom publika-till-privata transaktioner och 

som använder en referensgrupp endast bestående av publika företag och samtidigt undersöka 

data med portföljbolag som förvärvats genom privata-till-privata transaktioner, med en 

referensgrupp bestående av privata företag. Genom att göra en studie som undersöker 

skillnader i ekonomiska konsekvenser mellan dessa två typer av förvärv kan utvärdering göras 

kring hur framgångsrika PE-bolag är inom de två segmenten och bidra med insikter kring om 

PE-bolag eventuellt bör begränsa sig till något av segmenten. 
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Appendix A: Tester 

Tabell 17: Övergripande regressionsmodell utan PE-variabel 

 

 EBITDA Tillväxt 

 Modell Modell 

Variabler (1) (2) (3) (4) 

PE 0,878  2,011  

 (1,242)  (1,755)  

Storlek 2,534*** 2,529*** -0,092 -0,104 

 (0,324) (0,325) (0,222) (0,220) 

Ålder -0,035*** -0,036*** -0,053*** -0,054*** 

 (0,013) (0,013) (0,012) (0,012) 

Tillverkning -6,139*** -6,125*** -1,218 -1,186 

 (1,669) (1,671) (1,084) (1,092) 

Detaljhandel -9,017*** -9,009*** 0,342 0,362 

 (1,614) (1,614) (1,260) (1,273) 

Tjänster -7,431*** -7,435*** 0,669 0,661 

 (1,915) (1,914) (1,368) (1,376) 

2009 -0,551* -0,550* -13,613*** -13,604*** 

 (0,311) (0,311) (1,398) (1,395) 

2010 1,402*** 1,403*** 0,389 0,399 

 (0,294) (0,294) (1,461) (1,458) 

2011 0,796** 0,798** -1,841 -1,829 

 (0,314) (0,313) (1,286) (1,281) 

2012 -0,004 -0,001 -7,823*** -7,809*** 

 (0,323) (0,323) (1,452) (1,447) 

Konstant 1,340 1,465 12,771*** 13,052*** 

 (2,038) (2,040) (1,920) (1,939) 

Observationer 3630 3630 3579 3579 

R² 0,179 0,179 0,059 0,058 

F-värde 18,68*** 20,44*** 18,06*** 19,60*** 

Tabell 18: Multikollenaritetstest 

Variabel VIF 1/VIF 

Tillverkning 2.22 0.451 

Detaljhandel 2.02 0.496 

Tjänster 1.70 0.587 

2012 1.66 0.603 

2011 1.66 0.603 

2010 1.66 0.604 

2009 1.65 0.604 

Ålder 1.14 0.877 

Storlek 1.10 0.908 

PE 1.01 0.993 

Medelvärde VIF 1.58  
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Tabell 19: OLS vs Random Effect 

 EBITDA Tillväxt 

Variabler OLS Random Effect OLS Random Effect 

PE 0,878 0,877 2,011 2,011 

 (1,242) (1,396) (1,755) (1,359) 

Storlek 2,534*** 2,532*** -0,092 -0,092 

 (0,324) (0,230) (0,222) (0,242) 

Ålder -0,035*** -0,035** -0,053*** -0,053*** 

 (0,013) (0,014) (0,012) (0,014) 

Tillverkning -6,139*** -6,141*** -1,218 -1,218 

 (1,669) (1,212) (1,084) (1,176) 

Detaljhandel -9,017*** -9,019*** 0,342 0,342 

 (1,614) (1,285) (1,260) (1,248) 

Tjänster -7,431*** -7,432*** 0,669 0,669 

 (1,915) (1,405) (1,368) (1,363) 

2009 -0,551* -0,551** -13,613*** -13,613*** 

 (0,311) (0,278) (1,398) (1,242) 

2010 1,402*** 1,402*** 0,389 0,389 

 (0,294) (0,279) (1,461) (1,242) 

2011 0,796** 0,796*** -1,841 -1,841 

 (0,314) (0,281) (1,286) (1,243) 

2012 -0,004 -0,004 -7,823*** -7,823*** 

 (0,323) (0,283) (1,452) (1,243) 

Konstant 1,340 1,353 12,771*** 12,771*** 

 (2,038) (1,844) (1,920) (2,042) 

Observationer 3630 3630 3579 3579 

R² 0,179  0,059  

F-värde 18,68***  18,06***  

Antal Företag  726  726 

 

Tabell 20: Korrelationsmatis 

  PE EBITDA Tillväxt Storlek Ålder Tillverkning Detaljhandel Tjänster Övrigt 

PE 1                 

Sig.                   

EBITDA 0,046* 1               

Sig. 0,006                 

Tillväxt -0,008 0,183* 1             

Sig. 0,647 0,000               

Storlek  -0,044* 0,234* -0,023 1           

Sig. 0,009 0,000 0,177             

Ålder  -0,061* -0,015  -0,091* 0,173* 1         

Sig. 0,000 0,384 0,000 0,000           

Tillverkning 0,011   0,076*  -0,059* -0,005 0,214* 1       

Sig. 0,513 0,000 0,000 0,751 2,000         

Detaljhandel 0,005  -0,164*  0,011  -0,055* 0,016  -0,498* 1     

Sig. 0,765 0,000 0,520 2,001 0,332 2,000       

Tjänster -0,012  -0,062*  0,046* -0,025  -0,139*  -0,369*  -0,268* 1   

Sig. 0,487 0,000 0,006 0,128 2,000 2,000 2,000     

Övrigt -0,009 0,157* 0,020 0,098*  -0,164*  -0,364*  -0,264*  -0,196* 1 

Sig. 0,597 0,000 0,244 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000   
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Tabell 21: Fördjupade T-test på sektorer 

 

Lönsamhet Tillverkningssektorn 

 

Observationer Medelvärde 95% konfidensintervall 

Portföljbolag 28 -0,274 -0,894 0,346 

Referensföretag 268 -0,699 -1,826 0,428 

 

μPE > μRef μPE ≠ μRef μPE < μRef   

P-värde 0,406 0,811 0,594   

Signifkant Nej Nej Nej   

 

        

Lönsamhet Detaljhandessektorn 

 

Observationer Medelvärde 95% konfidensintervall 

Portföljbolag 18 -0,557 -1,037 -0,076 

Referensföretag 175 -0,096 -0,503 0,312 

 

μPE > μRef μPE ≠ μRef μPE < μRef   

P-värde 0,76 0,479 0,239   

Signifkant Nej Nej Nej   

          

Lönsamhet Tjänstesektorn 

 

Observationer Medelvärde 95% konfidensintervall 

Portföljbolag 10 -0,128 -0,892 0,636 

Referensföretag 110 0,327 -0,477 1,131 

 

μPE > μRef μPE ≠ μRef μPE < μRef   

P-värde 0,632 0,737 0,369   

Signifkant Nej Nej Nej   

          

Lönsamhet Sektorn Övrigt 

 

Observationer Medelvärde 95% konfidensintervall 

Portföljbolag 10 1,521 -3,042 6,084 

Referensföretag 107 0,021 -1,184 1,227 

 

μPE > μRef μPE ≠ μRef μPE < μRef   

P-värde 0,236 0,473 0,764   

Signifkant Nej Nej Nej   

          

 

 

 

 

 

 

 



 

Sida | 97  

 

Tabell 22: Fortsättning, fördjupade T-test på sektorer 

Tillväxt Tillverkningssektorn 

 Observationer Medelvärde 95% konfidensintervall 

Portföljbolag 25 -6,904 -16,006 2,198 

Referensföretag 248 -6,904 -4,790 0,065 

 

μPE > μRef μPE ≠ μRef μPE < μRef   

P-värde 0,864 0,272 0,136   

Signifkant Nej Nej Nej   

          

Tillväxt Detaljhandelssektorn 

 

Observationer Medelvärde 95% konfidensintervall 

Portföljbolag 16 -1,783 -2,432 -1,133 

Referensföretag 162 -3,669 -9,083 1,746 

  μPE > μRef μPE ≠ μRef μPE < μRef   

P-värde 0,76 0,479 0,239   

Signifkant Nej Nej Nej   

          

Tillväxt Tjänstesektorn 

 

Observationer Medelvärde 95% konfidensintervall 

Portföljbolag 9 -0,594 -1,236 0,048 

Referensföretag 103 0,197 -1,442 1,836 

  μPE > μRef μPE ≠ μRef μPE < μRef   

P-värde 0,611 0,779 0,39   

Signifkant Nej Nej Nej   

          

Tillväxt Sektorn Övrigt 

 Observationer Medelvärde 95% konfidensintervall 

Portföljbolag 9 -1,404 -2,537 -0,271 

Referensföretag 103 4,328 -3,389 12,044 

  μPE > μRef μPE ≠ μRef μPE < μRef   

P-värde 0,236 0,473 0,764   

Signifkant Nej Nej Nej   
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Appendix B: Portföljbolag 

Tabell 23: Portföljbolagssamanställning 

Sammanställning, portföljbolag, PE-bolag och investeringsår 

Namn PE-bolag Investeringsår 

ADITRO Nordic Capital 2004 

AHLSELL Cinven 2006 

ÅKERS Altor 2008 

ALIGNMENT SYSTEMS FSN Capital 2006 

ALIMAK HEK  Triton 2007 

ALMONDY  Segulah 2008 

ARCTIC PAPER FSN Capital 2007 

ATELJÉ MARGARETHA  Litorina 2005 

ATTENDO IK investments 2007 

AURA LIGHT FSN Capital 2006 

BINDOMATIC Valedo 2008 

BRAVIDA Triton 2006 

BUFAB Nordic Capital 2004 

CANDYKING Accent equity 2007 

CAPIO Nordic Capital 2006 

CCS HEALTHCARE Segulah 2003 

CEDERROTH Capman 2008 

COM HEM Providence 2006 

COOR SERVICE MANAGEMENT Cinven 2007 

CREM INTERNATIONAL Accent Equity 2007 

DIAVERUM Bridgepoint 2007 

DRICONEQ Axcel 2007 

DUSTIN Altor Equity 2006 

EFG EUROPEAN FURNITURE GROUP Herkules 2007 

ELITFÖNSTER Triton 2000 

ESPRESSO HOUSE Palamon 2006 

EUROFLORIST Litorina 2007 

FISKARHEDENVILLAN Polaris 2007 

GAMBRO EQT 2006 

GRANNGÅRDEN EQT 2008 

GUNNEBO Segulah 2008 

HILDING ANDERS Arle 2006 

HTC 3i Group 2006 

HUMANA Argan Capital 2008 

INFOCARE Segulah 2008 

JETPAK Polaris 2005 

JOHNSON METALL Norvestor 2007 

KEMETYL Segulah 2008 

KEYCAST Riverside 2007 

KGH CUSTOMS SERVICES Procuritas Partners 2008 



 

Sida | 99  

 

   

Fortsättning tabell 23   

Namn PE-bolag Investeringsår 

LEKOLAR 3i group 2007 

LIFE Norvestor 2005 

MENIGO Nordic Capital 2006 

LJUNGHÄLL Capman 2003 

MONT BLANC Accent equity 2007 

MQ Capman 2006 

MULTICOM SECURITY GMT Communications Partners 2005 

MUNKSJÖ EQT 2005 

MYSAFETY Litorina 2007 

NEFAB Nordic Capital 2007 

PAHLEN Litorina 2007 

PAX Litorina 2005 

PERMOBIL Nordic Capital 2006 

PERSTORP PAI Partners 2005 

PHADIA Triton 2004 

PIAB Altor Equity 2006 

PMC Segulah 2008 

Q-MATIC Altor Equity 2007 

SCANDIC EQT 2007 

SITETEL Altor Equity 2007 

TEXTILIA TVÄTT & TEXTILSERVICE Litorina 2008 

THULE Nordic Capital 2007 

TITANX EQT 2008 

URSVIKEN Sentica 2005 

VIDEOKONFERENSBOLAGET Norgesinvestor 2007 

WIRELESS MAINGATE Verdane Capital 2008 

 


