
  
 
Företagsekonomiska institutionen 
STOCKHOLMS UNIVERSITET 
 
Kandidatuppsats 10 poäng 
VT 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leveraged buyout 
 
 
 

Investeringskriterier 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare: Susana del Cura  Handledare: Bengt-Göran Andersson 

Per Eriksson   
 Anton Koc 
 



 1

 
Sammanfattning 
Utvecklingen och utbredningen av Leveraged buyouts förvärv har ökat i Sverige de senaste 5-
15 åren, detta kan vara ett resultat av ett mer flöde på kapital och intresse av att investera. 
Dessutom har förmodligen den allt mer mogna private equity marknad tillsammans med det 
ökande behovet av effektivisering av bolagen bidragit till att allt fler förvärv sker med belånat 
kapital. 
 
Vi har i denna kvalitativa uppsats intervjuat tre private equity företag med syfte att försöka 
klargöra vilka investeringskriterier som ligger till grund för en leveraged buyout-transaktion, 
samt vilka branscher som lockar dessa private equity företagen. 
 
I slutsatsen har det framkommit att PE-företagen gör investeringar i mogna företag utan några 
preferenser på specifika branscher. Vidare har vi funnit att de två viktigaste faktorer som PE-
företagen tar i beaktning vid investeringar är stabila kassaflöden och kompetent 
företagsledning i målbolagen. 
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1 Inledning  
I detta kapitel förklarar vi varför vi valt att skriva om detta ämne. Dessutom tittar vi närmare 
på ämnets bakgrund och kringliggande frågor samt vilka gränser denna uppsats rör sig om. 
En disposition av denna uppsats följer i slutet av detta kapitel för att förtydliga dess struktur.  
 

1.1 Bakgrund 
Private equity är synonymt med det svenska begreppet riskkapital och används allt oftare 
idag. Private equity är, består av tre olika delar nämligen affärsänglar, venture capital och 
buyout. Hädanefter förkortar vi Private equity till PE. 
 
Den svenska private equity-marknaden började i organiserade former först under andra 
hälften av 1970-talet och då med venture-investeringar. Syftet var att stödja onoterade bolag 
dels finansiellt dels med ett aktivare ägarengagemang. I början av 1990-talet har på den 
svenska private equity-marknaden dykt upp ett nytt förfaringssätt att förvärva bolag. Det nya 
fenomenet benämns leveraged buyouts, hädanefter kallad LBO. LBO hade sin början i USA 
och spred sig först till Storbritannien men blev efter en tid en vanlig transaktions form på den 
svenska marknaden. 
 
Under de senaste åren har aktiviteten ökat markant bland PE-företagen och en av 
anledningarna är intresset av att investera i riskkapitalfonder, tack vare den allt högre 
avkastning equity-fonder har visat generera under de senaste åren. Andra bidragande faktorer 
är den uppåtgående börsen och den låga räntan som möjliggjort för PE-företagen att låna 
pengar lägre kostnader för sina investeringar. Alla dessa gynnsamma förhållanden har 
medfört till ökade transaktioner speciellt inom buyout området. 
 
PE-företagen agerar som katalysatorer för bolag som behöver ta sig in i en ny fas av sin 
utveckling. De bidrar till skapandet av starkare, effektivare och mer livskraftiga företag 
genom operativt fokus. Denna fokusering avser främst om att sätta tydliga finansiella och 
operationella mål med hjälp av finslipade strategier som skapar värde i form av tillväxt. PE-
företagen bidrar också till med kapital och kompetens.  
 
Hur en sådan transaktion går till kan enkelt beskrivas i fyra steg: 

1. Förvärv med budpremie det vill säga ett högre pris än marknadspriset på aktien. 
2. Finansiering med hjälp av hög belåning till själva förvärvspriset. 
3. Maximera kassaflödena till att betala räntor och amorteringar. 
4. Sälj efter några år. 

 
De tre största aktörerna på den svenska LBO-marknaden anses idag vara EQT, Industri 
Kapital och Nordic Capital. 
 
PE-företagens främsta mål med LBO-förvärv är att generera avkastning till sina investerare. 
De använder sig av specifika investeringskriterier för att hitta lämpliga uppköpskandidater 
(Svenska Riskkapitalföreningens medlemsmatrikel, Directory, 2005-2006). 
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1.2 Problemformulering 
I denna uppsats undersöker vi framför allt vad de ovan nämnda PE-företagen tar i beaktning 
när de ska hitta potentiella uppköpskandidater. Vidare ska vi undersöka om de 
investeringsmotiven som beskrivs i litteraturen angående LBO-transaktioner överensstämmer 
med investerarföretagens verkliga kriterier. Vi har inga förutfattade meningar utan en objektiv 
syn på problemformuleringen. 
 
Nedan följer ett antal intressanta problemformuleringar som vi skulle vilja få svar på med 
hjälp av vår undersökning. 
 

• Vilka faktorer driver en LBO-transaktion utifrån ett investerarperspektiv? 
• I vilken typ av företag investerar buyout-företagen? 
• Private equity företagens roll och lämplighet som ägare vid en LBO, enligt vem? 
• Vad är bakgrunden till att buyout-företag gör inbördes transaktioner?  
• Hur ser framtiden ut för den svenska LBO-marknaden? 
• Kan LBO-transaktioner leda till ökad, bestående tillväxt? 
• Vilka är skillnaderna mellan den svenska och utländska LBO-marknaden? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att genomföra en kvalitativ undersökning på LBO-transaktioner i 
Sverige utifrån ett investerarperspektiv. I undersökningen skall vi reda på vilken typ av bolag 
som PE-företagen investerar i samt vilka investeringskriterier som är viktiga vid en LBO-
transaktion. 
 

1.4 Avgränsning 
I uppsatsen riktar vi vår problemformulering åt den svenska LBO-marknaden och analyserar 
LBO-transaktioner ur ett investerarperspektiv, således bortser vi från den utländska 
marknaden och andra infallsvinklar såsom ur finansieringsinstitut, samhällsekonomiskt och 
målbolagets perspektiv. 
 
Uppsatsen behandlar inte bakgrunden till att buyout företag gör inbördes transaktioner. Vidare 
besvarar vi inte om det är lämpligt eller inte att PE-företag är ägare. Förövrigt bortser vi från 
framtidens förutsättningar i denna marknad. Slutligen har vi inte undersökt om den tillväxt 
som påstås ske är bestående eller inte. 
 

1.5 Disposition 
• Kapitel 1 presenterar bakgrunden till ämnet, problemformuleringen, syftet med 

uppsatsen samt avgränsningen. 
 

• Kapitel 2 förklarar begreppet leveraged buyout och kortfattat hur transaktionen går till. 
 

• Kapitel 3 presenterar hur vi gått till väga för att genomföra intervjuundersökningen 
och vilken metod vi använt. 

 
• Kapitel 4 beskriver olika teorier kring LBO-transaktioner. 
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• Kapitel 5 redovisar resultatet från det empiriska materialet. 

 
• Kapitel 6 ställer teorin mot empirin på ett objektivt sätt. 

 
• Kapitel 7 är en subjektiv avslutande diskussion. 

 
• Kapitel 8 ger förslag till fortsatt forskning. 

 
• Kapitel 9 ger en specifikation över samtliga källor. 
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2 Metod 
I metodavsnittet kommer vi att förklara och beskriva dels vilka vetenskapliga metoder som är 
vanliga inom samhällsvetenskapen och dels vald metod för denna uppsats. Valet av metodsätt 
beror till stor del av vad uppsatsen handlar om och tillvägagångssättet av metod är av 
avgörande betydelse för att uppnå syftet i uppsatsen. 
 
I vår ekonomiutbildning undervisas vi i ett antal olika inriktningar, författarna till denna 
uppsats har samtliga valt finansiering som inriktning och har samtliga fastnat för fenomenet 
Leveraged Buyout, som under den senaste tiden fått mycket medial uppmärksamhet. 
 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
De två oftast använda vetenskapliga förhållningssätten kallas positivismen och hermeneutiken 
och dessa kommer vi att förklara (Thúren 1991:14). Vi kommer även att söka beskriva 
uttrycken deduktion och induktion på ett kortfattat sätt. 
 

2.1.1 Positivism 
Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen och har sedan spridit sig med sina metoder 
och synsätt vidare till andra vetenskapliga ämnen (Thúren 1991:14). En sann positivist strävar 
efter absolut kunskap, och löser sina problem med säker kunskap och hårda fakta. 
Samhällsvetare av olika kritiska skolor påpekar att positivismen är för okritisk i sin vetenskap. 
 

2.1.2 Hermeneutik 
Hermeneutiken som vetenskap används främst till kvalitativ forskning. Vetenskapen använder 
sig av förförståelse och tolkningar för att söka svar och användare av denna vetenskap kallar 
sig hermeneutiker. Hermeneutik betyder just tolkningslära (Thúren 1991:46). 
 

2.1.3 Induktion och Deduktion 
Det finns två olika sätt att dra slutsatser och dessa kallas induktion och deduktion (Thúren 
1991:19). Den induktiva metoden innebär att undersökaren fattar allmänna, generella 
slutsatser utifrån empiriska data. Denna metod kräver således att slutsatserna är kvantifierbara 
med hjälp av premisser (Thúren 1991:19). 
 
Den deduktiva metoden innebär att man kan dra slutsatser om den är logiskt 
sammanhängande. Slutsatsen behöver för den delen inte vara sann i jämförelse med 
verkligheten (Thúren 1991:23). 
 

2.1.4 Kvalitativ och Kvantitativ metod 
Vid beslutande av metod inför uppsatsarbetet är ämnet och syftet till stor del avgörande till 
vilken metod som väljs. Uppsatsskribenterna inom samhällsvetenskapen har två egentliga 
valmöjligheter och dessa är den kvalitativa och den kvantitativa metoden (Jensen 1995:10). 
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Det kvalitativa begreppet inom samhällsvetenskapen beskriver ett fenomen och dess 
egenskaper så noggrant som möjligt (Jensen 1995:6). Detta kan även beskrivas på två olika 
sätt, dels att man utvecklar nya begrepp och teorier och detta kan kallas grundforskning. Det 
andra sättet kallas tillämpad forskning vilket innebär att man praktiserar redan utvecklade 
teorier och begrepp på vardagliga problem som man ställs inför (Jensen 1995:15-16). 
Generellt gäller för kvalitativa metoduppsatser, som är mer hermeneutiskt tolkande att 
analysen av uppsatsen baseras stora delar på just tolkningar och inte enbart utifrån de 
empiriska resultat som erhållits (Lindblad 1998:24-25). 
 
Den kvantitativa metoden inom samhällsvetenskapen är en arbetssätt där det fokuseras mer på 
mängd. Detta innebär att undersökare samlar in empiriska och kvantifierbara data och 
sammanfattar dessa i statistisk form (Nationalencyklopedin hemsida, 2006). 
 
Valet av metod är som tidigare nämnt korrelerat till vilka syften undersökaren har och till 
målet man söker. 
 
Har man den problemställningen som innebär att man vill undersöka statistiska samband skall 
man välja den kvantitativa metoden för att säkerställa resultatet. Vid användning av den 
kvantitativa metoden är säkerhetsställning av resultaten är reliabilitet och validitet. Reliabilitet 
innebär att undersökningen och mätningarna är korrekt gjorda och validiteten innebär att man 
verkligen har undersökt det man ville undersöka och inget annat (Thúren 1991:22). 
 
Om man i uppsatsen istället vill undersöka ett fenomen eller beskriva fenomenet bör man 
istället välja den kvalitativa metoden där skribenterna med intervjuer och fältstudier kan 
beskriva detta (Jensen 1995:39). Om undersökarna använder sig av denna metod bör man 
säkerställa kvaliteten på datainsamlingen genom att se till att informationen är tillförlitlig och 
giltig (Jensen 1995:37). 
 

2.1.5 Datainsamling 
Datainsamlingen sker på två olika sätt, genom primärdata och sekundärdata. Primärdata är 
information om ämnet som undersökaren inhämtar på egen hand via intervjuer, enkäter eller 
genom observation. Sekundärdata är information som redan finns publicerat inom ämnet, 
exempel på sekundärdata är litteratur, artiklar, statistik, etcetera. 
 
För inhämtning av information till kvantitativa och kvalitativa metoduppsatser är 
intervjuprocessen en viktig och avgörande roll. Tidigare forskning om intervjuprocesser 
vittnar om att slutna intervjuer passar lämpligast för kvantitativa metoduppsatser och att 
öppna intervjuer är det enda alternativet för kvalitativa metoduppsatser (Jensen 1995:64-65). 
 

2.1.6 Reliabilitet och validitet 
För att visa på kvaliteten i en uppsats bör man utifrån två aspekter undersöka den 
informationen som ligger till grund för uppsatsen, dels reliabiliteten och dels validiteten på 
informationen. 
 
Reliabilitet innebär kortfattat att undersökningen och mätningarna är korrekt utförda. 
Reliabiliteten mäter tillförlitligheten på uppsatsen och för att tillförlitligheten skall anses vara 
hög innebär det att det arbete författarna har utfört skall kunnas utföras av andra och att 
resultatet skall bli densamma (Thurén 1991:22). 
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Validitet innebär kortfattat att författarna har undersökt de frågor som man söker svar på och 
ingenting annat (Thurén 1991:22-23). 
 
Man kan kort sammanfatta dessa två mätinstrument att klargöra att validiteten är den 
viktigaste eller avgörande. Med detta menar vi att det är bra att reliabiliteten är uppnådd men 
för att svara på syftet i uppsatsen är det kanske ännu viktigare att svara på det man avser att 
svara, det vill säga att man har uppnått validitet. 
 

2.1.7 Källkritik 
Denna uppsats bygger till stor del på tre djupintervjuer med personer vilka representerar de tre 
största private equity aktörerna på den svenska marknaden. Kritiken mot den kvalitativa 
metoden inkluderande djupintervjuer som uppsatsförfarande kan bland annat vara att 
respondenterna svarar med olika svar beroende när frågan ställs, dessutom kan författarna inte 
vara säkra på att respondenterna har svarat sanningsenligt. 
 
För att säkerhetställa kvaliteten på intervjuerna har författarna använt elektronisk utrustning 
för att spela in intervjuerna. Detta material har sedan sammanfattats i ett dokument som 
skickats till respondenterna via e-post för kommentarer. 
 
Vidare kan man vara kritisk till antalet respondenter som författarna utnyttjande i uppsatsen. 
Anledningen till att endast tre PE-företag användes är att dessa tre har varit verksamma sedan 
detta fenomen kom till Sverige. 
 

2.2 Vald metod 
Valet av ansats bör göras baserat på problemformuleringen och syftet i uppsatsen. För att på 
ett korrekt sätt kunna förklara vår problemställning och syftet samt att få en djupare förståelse 
i ämnet har vi har valt i denna uppsats att arbeta utifrån en kvalitativ metodansats ur ett 
positivistiskt synsätt. Vi har för avsikt att beskriva de viktiga aspekterna och faktorer som gör 
LBO-förvärv intressanta för PE-företagen. 
 
I denna uppsats använder vi till stora delar primärdata som vi har inhämtat med hjälp av 
djupintervjuer med personer som representerar de tre ledande PE-företagen i Sverige. 
 
Vi har valt att utföra dessa djupintervjuer med öppna frågor, detta innebär att intervjupersonen 
inte har några klara svarsalternativ utan måste svara med sina egna ord baserat på sin egen 
kunskapsnivå (Jensen 1995:71). Detta är en mycket lämpad metod för att uppnå tillförlitliga 
resultat av intervjupersonen (Jensen 1995:24). 
 
Utöver djupintervjuerna med representanter från PE-företag har vi använt oss av sekundärdata 
bestående dels av relevanta akademiska verk samt artiklar inom ämnet. 
 
Vi har även deltagit i en konferens som ägde rum den 21 mars 2006 på Hilton i Slussen med 
temat riskkapital som arrangeras årligen av Riskkapitalföreningen. Där möttes PE-företag, 
investerare, kreditgivare, politiker och journalister för att diskutera frågor angående PE-
utvecklingen, tillväxt och globalisering. Denna konferens har gett oss djupare kunskap inom 
ämnet vilket underlättat för oss i vårt uppsatsarbete. 
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För att säkerhetsställa kvaliteten på intervjuerna har vi sammanställt svaren vi fick av den 
intervjuande och låtit dem bekräfta att vi har uppfattat svaren rätt. 
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3 Leveraged Buyout - LBO 
I kapitlet presenteras definitionen på LBO och andra kringliggande begrepp som förekommer 
under uppsatsens gång. Vi kommer även att kortfattat förklara hur en LBO-transaktion går 
till. 
 

3.1 Definitioner 
Det vi i Sverige kallar riskkapitalbolag borde egentligen benämnas private equity, vilket 
innebär investeringar med risk i onoterade bolag. Det som kännetecknar private equity är ett 
aktivt men tidsbegränsat ägarengagemang och det indelas i venture capital, business angels 
och buyout. 
 
Venture Capital är investeringar i bolag som befinner sig i de tidiga investeringsfaserna, det 
vill säga i uppstarten av verksamheten. Placering av kapital i denna period i bolagens fas är 
ofta förknippade med ett högt risktagande. 
 
Affärsänglar är privat personer som är aktiva investerare i bolag utan egen eller 
familjanknytning. 
 
Buyout innebär en form av förvärv som innebär att samtliga aktier köps ut från den tidigare 
ägaren. Förvärvet sker oftast i samförstånd med företagsledningen som i regel erbjuds fortsatt 
tjänst ofta med incitament för affären. Buyoutkapital står för investeringar i mogna bolag med 
starka kassaflöden (Svenska Riskkapitalföreningen hemsida, 2006). 
 
Det finns ett antal olika typer av buyouts. Det som i huvudsak skiljer dem åt är vilken roll 
bolagsledningen har i processen, det vill säga på vilket sätt den är involverad och deltar i 
buyouten. Nedan presenteras de vanligaste buyout-formena, gränserna emellan dem är 
emellertid flytande. 
 
• LBO (Leveraged Buy-Out) 
Utköpet initieras av investerare utanför ledningsgruppen. Ledningen deltar som investerare i 
utköpet antingen direkt via aktieköp eller indirekt via optionsprogram. 
 
• MBO (Management Buy-Out) 
Utköpet initieras av ledningsgruppen. Köpet görs vanligtvis tillsammans med en större 
finansiär. 
 
• MBI (Management Buy-In) 
Utköpet initieras av en extern ledningsgrupp. Den sittande ledningen måste lämna företaget. 
Köpet görs vanligtvis tillsammans med en större finansiär. 
 
• BIMBO (Buy-In Management Buy-Out) 
Utköpet initieras och genomförs av befintlig ledning i samverkan med en extern 
ledningsgrupp. Köpet genomförs vanligtvis tillsammans med en större finansiär. 
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3.2 Tillvägagångssätt av LBO-transaktioner 
LBO skiljer sig från andra förvärvsmetoder genom att det sker med till större delen lånat 
kapital. Struktureringsmässigt skiljer sig LBO-förvärv inte mycket från andra förvärv, utan 
det är framför allt den höga skuldsättningsgraden som är skillnaden. 
 
Syftet med LBO-transaktioner skiljer från traditionella förvärv i avseende att förvärven 
vanligen utgörs av så kallade private equity-fonder som har höga avkastningskrav och löper 
på 10 år. Det handlar inte om att eftersträva några synergier som i normala fall, utan detta 
krav uppnås i hög grad genom strategiförbättring och effektivisering av målbolaget 
(Stockholms Universitet, företagsekonomiska institution, kursen Mergers and Aquisitions, 
2006). 
 
PE-företagen söker aktivt upp bolag som uppfyller specifika investeringskriterier såsom 
stabilt kassaflöde och tillväxtspotential. Viktigt att nämna i sammanhanget är också 
realiseringsmöjligheterna av investeringen som ska ske inom en viss tid, normalt 4-7 år samt 
val av exitstrategi. Alternativen är att antingen börsintroducera (IPO, Initial Public Offering) 
eller sälja bolaget till exempel till en industriell köpare (Svenska Riskkapitalföreningen 
hemsida, 2006). 
 
Upplägget av en LBO är väldigt komplicerad på grund av långivarnas olika krav på säkerhet, 
samtidigt som riskkapitalfonderna inte får någon löpande avkastning på sina investeringar 
förrän en avyttring skett och det efter ett antal år. Detta leder till att riskkapitalfonderna 
erfordrar en väldigt hög avkastning vid exit. 
 
Man anger två anledningar till att LBO ökar värdet på målbolaget: 

• Incitament och avkastningskrav för ledningen; incitament i det att de får en del av 
målbolaget och därmed erhålla en betydlig summa vid försäljning avkastningskrav i 
det att de ofta investerar eget kapital i projektet. 

• Dels den flexibilitet i målföretaget som uppstår med den kortade beslutsordningen 
som följd. 

 

3.3 Konstruktion av LBO 
Målbolagets pris vid LBO förvärv beror främst på två avseenden: 
 

• Målbolagets skuldkapacitet, det vill säga storleken på lån som målföretagets 
kassaflöde klarar av. 

• Avkastningskravet som en investerare har. 
 

Målbolagets skuldkapacitet är en skattning av, hur mycket bolaget kan låna på underlag av 
framtida skattade kassaflödet. Med andra ord, hur mycket man klarar av att amortera på senior 
debt (lån) och betala räntor på både senior och subordinated debt. Subordinated lån är ett lån 
som betalas tillbaka helt vid en bestämd tid, oftast efter 5 år eller vid exit. Detta sker i form av 
en engångsåterbetalning. 
 
Företagets skuldkapacitet talar om hur mycket som är kvar till aktieägarna, när en exit 
kommer till stånd. 
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Vid en potentiell LBO skall först målbolagets skuldkapacitet bestämmas. Detta görs genom 
att bestämma andelen av senior debt i låneportföljen, samt räntan och amorteringskraven. 
Sedan skall man bestämma villkoren på subordinated debt och minsta andel eget kapital som 
behöver tillföras för transaktionen. Detta markerar också även hur mycket eget kapital som 
långivarna kräver (Stockholms Universitet, företagsekonomiska institution, 2006). 
 

3.4 Finansieringen av LBO 
Finansieringen av förvärvet består oftast av tre olika poster, eget kapital, traditionellt 
skuldkapital och mezzanine lån. Konstruktionen av finansieringen är en oerhört komplicerad 
process inför förvärvet, och finansieringsprocessen av LBO-transaktionen är olika i varje 
enskild affär (Bruner 2004:416-417). 
 
Eget kapital posten består av kapital från aktieägarna, ofta från PE-företagen själva alternativt 
i fonder startade av PE-företagen för projektet. Fonderna finansieras allt som ofta av olika 
kapitalplacerare exempelvis pensionsinstitut etcetera. Eget kapital delen har det högsta 
avkastningskravet, dels för att investeringen inte har någon direkt säkerhet och dels för att det 
inte förekommer någon kontinuerlig avkastning eller utdelning av framtida vinster, detta 
överskott av kapital skall istället gå till räntor avseende senior- och subordinated debt samt 
amortering av senior debt. 
 
Lånedelen av förvärvet är en process som det fokuseras på mycket inför förvärvet, syftet med 
en LBO är just att maximera storleken på lånet i förhållande till vad målbolaget klarar av att 
betala med sitt kassaflöde (Bruner 2004:394). 
 
Det traditionella skuldkapitalet delas in i två olika nivåer på lån till LBO-förvärv, senior debt 
och subordinated debt. 
 
Senior debt är det lånet som har den lägsta räntan av de två och detta för att senior debt har 
den största säkerheten i målbolaget. Lånet löper ofta mellan 5-10 år. Senior debt står för cirka 
50 % av köpeskillingen av målbolaget (Bruner 2004:416). Ledningen i det nya bolaget har 
som ambition att amortera bort detta lån så fort som möjligt. 
 
Subordinated debt har en högre räntesats och således även mindre säkerhet än senior debt. 
Detta lån löper på längre tid än senior debt, ofta med löptider på 5-15 år. Vid tillfällen kan 
räntebetalningar senareläggas tills senior debt är amorterade. Dock får inte amortering av 
subordinated debt ske förrän senior debt är amorterad (Stockholms Universitet, 
företagsekonomiska institution, 2006). 
 
Den tredje formen av finansiering av LBO-förvärv är så kallade mezzanine lån, denna form av 
lån är en typ av kombinerad kredit och aktieoption. Mezzanine lån används då tradibtionella 
långivare inte vill ge mer krediter vilket innebär att formen har den högsta risken och 
långivarna har således krav på höga räntor på sina utlånade pengar (Linderoth, 2005). 

3.5 Exit (utförsäljning) 
PE-företagens affärsidé med LBO-transaktioner bygger på att förvärva företag, låna större 
delen av kapitalet, utveckla målbolaget och sedan avyttra målbolaget med hopp om att göra 
stor vinst. Avkastningen på LBO-investeringen beror på den ersättning man får för 
målbolaget vid en eventuell exit. Exit sker oftast strax efter att en rapport släppts gällande 
målbolaget. 
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Det finns två olika exitmöjligheter att tillgå, den ena möjligheten är att sälja bolaget och den 
andra är att börsintroducera bolaget på en marknadsplats. En försäljning ger en lättöverskådlig 
värdeberäkning av målbolaget och är en relativt enkel process. En börsintroduktion däremot 
är en komplicerad process och medför en större osäkerhet i värderingen av målbolaget. Det är 
vanligt att båda alternativen ställs mot varandra och PE-företagen väljer det som genererar 
bäst avkastning. 
 
Det finns två anledningar till att börsintroduktion medför till större osäkerhet. Den ena är att 
PE-företagen tvingas att ligga kvar med aktier i målbolaget. Den andra anledningen är att en 
utförsäljning av alla aktier i målbolaget kan leda till att kursen i det noterade bolaget sjunker 
genom ett ökat utbud och en lägre efterfrågan på aktien. PE-företagens strategi är inte att äga 
aktier i noterade bolag och därför strävar man efter ett hastigt uttåg. Uttåget sker efter ordnade 
former så att målbolaget inte påverkas negativt när det gäller bolagets fortsatta utveckling och 
kursrörelser. 
 
Börsintroduktioner är en ganska ovanlig företeelse på den svenska marknaden. Det kan man 
tydligt bekräfta vid granskning av de tre största aktörerna på PE-marknaden och de 
introduktioner de har gjort de senaste 15 åren. De har tillsammans genomfört ett 10-tal 
börsintroduktioner. Nordic Capital står för tre och EQT bara för en medan Industri Kapital 
står för de flesta introduktioner på den svenska börsen och de är sex-sju till antal mellan åren 
1993-2004 (Stockholms Universitet, företagsekonomiska institution, 2006). 
 

3.6 Den svenska LBO-marknaden  
Aktiviteten inom buyout i Sverige har ökat kraftigt på senare tid och några anledningar är en 
allt snabbare globalisering, ökad konkurrens och krav på marknadsledarskap. Detta leder till 
fokusering och en strukturomvandling av företaget som tvingas att satsa mer kraft på 
kärnverksamheten och att avyttra övriga delar av sin verksamhet till nya ägare. Det är här 
buyout-företagen kommer in och får rollen som ny ägare och utvecklare. 
 
En annan anledning till ökningen inom buyout-marknaden är goda förhoppningar som driver 
på såsom en fortsatt stark konjunktur, låga räntenivåer och god tillgång till kapital. En 
förutsättning för kapitalet är dock att färdiga finansieringsmöjligheter erbjuds av banker 
etcetera. 
 
Branschens omfattning i siffror;  

• Det förvaltade kapitalet är nära 10 % av värdet på Stockholmsbörsen.  
• Sverige är idag tvåa vad gäller kapitalanskaffning i Europa efter Storbritannien. 
• Idag är 68 % eller 162 Mdr-SEK av de svenska PE-företagens förvaltade kapital 

avsett för buyout-investeringar och ungefär hälften är redan investerat.  
• Vad gäller avkastning så har buyout-fonder en genomsnittlig avkastning på över 

25 % beräknat på den senaste 5-års-perioden. 
 
Ett flertal stora aktörer på PE-marknaden och transaktioner som utförts av dessa följer här 
som ett exempel på hur extremt aggressiv marknaden har varit under 2005. 
 
Enligt riskkapitalföreningen och Svenska Dagbladet har de tre tillsammans handlat för 30 
miljarder kronor under de tre första kvartalen år 2005, under samma bolag sålts för 46 
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miljarder kronor. I en artikel i Affärsvärlden säger Ratos Vd, Arne Karlsson, att ”världen 
badar i pengar” och att ”Riskkapitalracet fortsätter 2006” (Östlund, 2005 ). 
 
Nordic Capital: 
Nordic Capital är en av de ledande aktörerna på den svenska marknaden. Företaget grundades 
1989 och har sedan dess förvärvat ett femtiotal bolag. Målgruppen för PE-företaget är bolag 
som uppfyller ett krav på en omsättning om minst 500 miljoner kronor. Fokus på 
investeringarna ligger i den nordiska marknaden. Nordic Capital har under 2005 förvärvat 
Outokumpus koppardivision, läkemedelsbolaget Nycomed, godistillverkaren Leaf och 
plastbolaget Plastal. Dessutom har Nordic Capital gjort några avyttringar. Anticimex, Canal 
+, bioteknikbolaget Dynal Biotech och Mölnlycke Health Care (Nordic Capital hemsida, 
2006). 
 
EQT: 
Wallenberg ägda EQT är ett ledande riskkapitalbolag i norra Europa med en industriell 
strategi. EQT bildades 1994 av Investor AB. Företaget har som strategi att förvärva 
medelstora företag i hela Europa med stor utvecklingspotential. EQT äger idag mer än 20 
företag som har en samlad omsättning på över 7 miljarder Euro. EQT har under 2005 köpt 
badrumsbolaget Sanitec, ISS, textilföretaget Brandtex och sålt International Health Insurance, 
tandvårdsteknikföretaget Sirona, Dometic, Bewator och Com Hem (EQT hemsida, 2006). 
 
Industri Kapital: 
Industrikapial blev självständigt från Skandinaviska enskilda banken (SEB) 1993 genom 
utköp men själva verksamheten startades redan 1988. Deras fokus ligger på både den nordiska 
och den europeiska marknaden. Under 2005 har Industri Kapital köpt Myresjöhus och sålt av 
Intrum Justitia, verkstadsbolaget Arca Systems, Dyno Nobel och Alfa Laval (Industri Kapital 
hemsida, 2006). 
 

3.7 Statistik från Nutek och Svenska Riskkapitalföreningen  
En studie gjord av Svenska Riskkapitalföreningen och Nutek visar att buyout-aktörerna på 
den svenska marknaden gjorde få men stora affärer. De största investerade beloppen gick till 
industriella produkter och tjänster om totalt 1291 Mkr fördelade på tillverkning, 650 Mkr, 
tjänster 641 Mkr (Q4 2005). 
 
De flesta av buyout-aktörernas avyttringar gick till industriella köpare och finansiella aktörer. 
Fördelningen av buyout-aktörernas 14 avyttringar enligt diagram. 
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Bilden hämtad från SVCA hemsida, kvartalsrapport Q4, 2005. 

 
Enligt EVCA, den europeiska motsvarigheten till SVCA, har antalet anställda i målbolagen 
ökat med 2 817 personer, eller 30 %, sedan ett PE-företagen gått in som köpare i 17 bolag. 
 
Antal befintliga investeringar registrerade hos PE-företagen som är inriktade på buyout 
uppgår till 329 stycken och buyout-aktörerna har i genomsnittet 14 portföljbolag. Buyout-
aktörerna har i genomsnitt ett förvaltat kapital på 8 203 Mkr. Mediankapitalet är 5 000 Mkr 
(Riskkapitalföreingen hemsida, 2006). 
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4 Teori 
I detta kapitel har vi för avsikt att beskriva den teoretiska delen av LBO, det finns flera teorier 
om varför LBO skapar värde och vilka kriterier som gör att PE-företag finner vissa målbolag 
som lämpliga uppköpskandidater. 
 

4.1 Agentteori 
“The directors of such [joint-stock] companies, however, being the managers rather of other 
people’s money than of their own, it cannot well be expected, that they should watch over it 
with the same anxious vigilance with which the partners in a private copartnery frequently 
watch over their own. Like the stewards of a rich man, they are apt to consider attention to 
small matters as not for their master’s honour, and very easily give themselves a dispensation 
from having it. Negligence and profusion, therefore, must always prevail, more or less, in the 
management of the affairs of such a company.” 
— Adam Smith (1776) 
 
Agentteorin växte fram på 1970-talet och har sina rötter i nationalekonomisk forskning. 
Kärnan i teorin är relationen mellan två parter, i vilken den ena parten (principalen) delegerar 
arbete till den andra parten (agenten) som utför arbetet. Denna relation innebär ett problem då 
agenten och principalen har olika visioner och mål. Ledningen och aktieägarna har ofta 
olikartade intressen; ledningen agerar i syfte att maximera sin personliga nytta istället för att 
fokusera på att gynna aktieägarnas intresse, detta har kallats för agentproblemet. Ross et al 
(2001) menar att avkastningen till ägarna aldrig kommer att vara maximerad så länge ägande 
och kontroll är separerade. 
 
Ett annat förekommande problem med separerat ägande och kontroll är att det är svårt för 
principalen att veta vad agenten egentligen gör. Därför måste principalen, genom olika typer 
av kontroll, försäkra sig om att agenten sköter sina åtaganden på ett tillfredsställande sätt för 
principalen. Därmed minskar agentproblemet när agenten övervakas av principalen. 
  
Agentteorin klarlägger hur intressekonflikten försvårar en investering. Holstrom & Ricart-I-
Costa (1986), och Harris et al (1982) anser att agentproblemet leder till att principalen gör 
underinvesteringar (Jones & Rodes-Kropf 2003). 
 
Agentproblemet ger upphov till agentkostnader som Jensen & Meckling (1976) har definierat 
som summan av: 
  

• Monitoring expenditures by the principal - kostnader för principalens uppföljning av 
agenten, det vill säga kostnader för övervakningsaktiviteter. 

• Bonding expenditures by the agent - kostnader, i form av förmåner och/eller 
belöningar, som uppstår för att försäkra att agenternas beslut inte strider mot 
principalens intressen, eller för att garantera att principalen blir ersatt om agenten 
fattar beslut som inte är nyttomaximerande för principalen. 

• Residual loss - välfärdsförluster som uppkommer när agenten agerar utifrån sitt eget 
intresse.  
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Agentkostnader är således ineffektiviteter som uppstår bland annat på grund av att ledningen 
agerar utifrån sitt eget intresse istället för aktieägarnas. Dessa kostnader ackumuleras därför 
att aktieägarna inte klarar att övervaka och kontrollera företagsledningen. Aktieägarna tar 
kostnaderna för agentproblemet i form av utebliven aktieutdelning eller sänkta aktiepriser. 
Agentkostnader minskar, alternativt försvinner helt, när ledningen och ägarna är samma och 
detta leder i sin tur till ett ökat företagsvärde (Ross et al 2001). LBO är ett utmärkt exempel 
på detta.  
 
Studier visar att LBO-transaktioner skapar värde för köparna framför allt tack vare större 
effektivitet och operationella förbättringar som implementeras efter LBO:n. Vid en LBO har 
ledningen en betydande del av sitt nettovärde direkt relaterat till förvärvets resultat. I tabellen 
nedanför sammanfattas resultat från flera studier om LBO och dessa visar att kassaflödet ökar 
och utgifterna minskar åren efter transaktionen (Bruner 2004:56) 
 

 
Bilden hämtad från Bruner 2004:56 

 
Enligt agentteorin beror stora delar av den förbättrade operationella effektiviteten på det 
gemensamma intresset mellan ägare och ledning. Kaplan (1988) ger tre orsaker till 
hur LBO-strukturen påverkar ledningens incitament positivt med minskade agentkostnader 
som följd: 
 

1. Som regel innebär incitamenten för en ledning att öka och maximera vinsten i 
företaget vid en hög ägarengagemang i en LBO. 

 
2. Många buyouts arrangeras av finansiella förvärvare som efteråt har ett starkt 

ägarengagemang och i sin tur incitament till ekonomisk övervakning av ledningen. 
Vidare har dessa investerare ett intresse att bibehålla eller förbättra egna anseendet på 
marknaden för att i framtiden kunna fortsätta göra liknande utköp.  

 
3. Kapitalstrukturen i en LBO utgörs till stora delar av skulder och det medför stora 

åtaganden som gör att ledningens beslut i allokeringen av medel minskar eller helt 
elimineras. Konsekvenserna av detta blir då att ledningen arbetar effektivt efter nya 
sätt att generera nytt kapital till bolaget. I och med detta slipper man lågt engagemang 
och möjligheterna att finansiera nya projekt med negativa nuvärden försvinner. 

 

4.2 Teori om free cash flow 
I de företag där ägande och kontroll är separerade, agerar aktieägare som principal och 
ledningen som agent. Denna relation är präglad, som vi har tidigare nämnt, av en 
intressekonflikt. En källa till konflikt är användningen av det fria kassaflödet. 



 18

 
Jensen (1986) definierar det fria kassaflödet som det kassaflöde som återstår efter att alla 
projekt som har positiva nettonuvärden har finansierats. Ett företag som har som mål att 
maximera aktieägarnas nytta, ska återbetala det fria kassaflödet till aktieägarna genom 
utdelning eller aktieåterköp. Problemet ligger i att ledningen har ofta incitament att inte göra 
så, då detta skulle minska deras resurser och därmed deras kontroll över bolaget. Därutöver 
har ledningen incitament att expandera företaget, ofta förbi sin optimala storlek, eftersom 
detta har direkt påverkan på deras status och ekonomiska vinst (Murphy 1985). 
Intressekonflikten mellan aktieägarna och ledningen om huruvida det fria kassaflödet ska 
användas är speciellt stort i företag med stora fria kassaflöden. Det är svårt att övertyga 
ledningen till att återföra det fria kassaflödet till aktieägarna, istället för att investera det i 
projekt med lägre avkastning än kostnaden för kapitalet.  
 
Jensen anser att en hög skuldsättningsgrad kan vara lösningen till problemet då det tvingar 
ledningen att använda det fria kassaflödet till att underhålla lånen. Skulder minskar 
agentkostnaderna genom att minska den mängd kapital som ledningen disponerar fritt. 
Ledningsgruppen kan ge löfte om att återbetala de framtida kassaflödena till aktieägarna men 
eftersom det inte finns garanti på att avkastningen förblir positiv i framtiden så blir ett svagt 
löfte. Det faktum att kapitalmarknaden straffar företag som annonserar en sänkning i 
utdelningsnivån tyder på att marknaden försöker reglera agentkostnader som orsakas av fria 
kassaflöden.  
 
En hög belåningssgrad är ett effektivt sätt att disciplinera ledningens kapitalanvändning. 
Kontrolleffekten har störst inverkan på mogna organisationer med stora fria kassaflöden och 
begränsade tillväxtmöjligheter, men framför allt på företag som måste minska storleken på 
verksamheten för att på det sättet minska kostnader och maximera företagsvärdet. 
Snabbväxande organisationer med stora och lönsamma investeringsprojekt bevakas istället av 
den finansiella marknaden då de kontinuerligt behöver nytt externt kapital (Jensen 1985). 
Man ska å andra sidan inte bortse från det faktum att en hög skuldsättningsgrad bara har en 
positiv inverkan i en organisation upp till en viss nivå. Risken med överbelåning kan bli så 
omfattande att ledningen blir motsträvig att ta risker, av rädsla för konkurs, och avfärdar 
därmed även intressanta investeringsprojekt (Damodaran 2001: 540). 
 
LBO och teorin om free cash flow- En betydande del av avkastningen som en LBO 
genererar verkar vara en direkt konsekvens av kontrollfunktionen som en hög 
skuldsättningsgrad utgör eftersom överskottslikviditeten används för att underhålla skulderna. 
Den perfekta LBO-kandidaten är därför ett företag med stabil verksamhet, låga 
tillväxtmöjligheter och stor potential för att skapa kassaflöde, dvs. företag med benägenhet till 
höga agentkostnader på grund av fria kassaflöden (Fama 1998). En LBO innebär total kontroll 
över ledningen och härav en tillväxt i rörelseresultat och en ökad effektivisering i 
kapitalanvändningen. Detta stöder också den så kallad incentive-intensity hypothesis som 
menar att den individuella marginalvinsten ökar som ett resultat av en ökad individuell 
prestation. En ökad koncentration i aktieägande ökar incitamentet hos investeringsgruppen att 
bevaka ledningens insatser och delta i planerandet av riktlinjerna för verksamheten. 
 

4.3 Skatteskölden 
Modigliani och Miller (MM) skrev 1958 sina två berömda propositioner om företagets 
kapitalstruktur. De visade att, given en värld utan skatter och där kapitalmarknaden fungerar 
optimalt, saknar kapitalstrukturen betydelse för värdet av företaget, dvs. att belåningsgraden 
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inte påverkar värderingen. När man inför skatter i MMs modell finner man att de 
organisationer som finansieras med lån medför ett ökat värde tack vare skatteeffekten. På så 
sätt blir värdet av ett belånat företag sammanfallande med värdet för ett företag finansierat 
med endast eget kapital plus bolagets skattesköld.  
 
Skattesköld är bolagets avdragsgilla räntor på lånat kapital, dvs. nuvärdet av framtida 
skattebesparingar. Skatteskölden kan också ses som den vinst som tillkommer på grund av 
statens minskade skatteinkomst. Skatteeffekten har en kostnadsminskande effekt då den 
minskar företagets taxerbara inkomst och på detta sätt medför att värdet på företaget ökar. 
 
Bolag som är högbelånade gynnas på två olika sätt. För det första påtvingas ledningen att 
använda det fria kassaflödet till att underhålla lånen, detta innebär att ledningen måste göra 
lönsamma investeringar för att lyckas med detta. För det andra gynnas företaget av en 
skattesköld eftersom räntekostnaderna är avdragsgilla, medan aktieutdelningar inte är det 
(Damodaran 2001:538). På detta sätt anges skattesköld som ett förekommande argument för 
LBO-transaktioner.  
 
Kaplan skrev 1988 om två eventuella bakomliggande anledningar till skattesänkningar i 
samband med uppköp, nämligen: 
 

• Värde kan skapas i samband med ersättningen av eget kapital mot skulder, med 
hänsyn till att räntekostnader är avdragsgilla till skillnad från utdelning av vinst på 
aktier. Således ombildas investerarnas inkomster mot räntebetalningar.  

• En LBO gör möjligt för ett företag att välja att höja skattebasen på tillgångar och 
därmed generera ökade avdrag för avskrivningar. Ledningen kan bestämma sig för att 
höja skattebasen på egna tillgångar från historiska kostnader till summan av det totala 
värdet på den uppköpta aktieposten och till värdet av företagets obetalda skulder. 
Detta skulle frambringa större möjliga avdrag på avskrivningar under kommande år. 

 

4.4 Investeringskriterier  
PE-företagen genomsöker ständigt marknaden efter bolag som kan vara av intresse för en 
LBO. Dessa bolag uppfyller vissa specifika krav som går underinvesteringskriterier. Det är 
svårt att definiera den perfekta LBO-kandidaten på grund av att olika investerare har olika 
intressen. Det finns dock ett antal kriterier som det råder mer eller mindre konsensus kring. 
Dessa är enligt Bruner (2004:394): 

• stabilt kassaflöde 
• låga kapitalkostnader 
• stark marknadsposition 
• stabil bransch 
• låg teknikutvecklingshastighet och låga FoU-kostnader 
• kompetent ledning utan förutsägbara ändringar 
• relativt låg- eller undervärderade företag 
• företag utan planerade strategiändringar 
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Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA), en obunden intresseförening för företag och personer 
som är aktiva på den svenska riskkapitalbranschen, skriver på sin webbsida att buyout-
företagen ofta agerar som katalysatorer för företag som behöver ta sig in i en ny fas av sin 
utveckling. Vidare menar SVCA att gemensamt för typiska målbolag är att dessa ofta är väl 
positionerade inom sina respektive branscher, har starka kassaflöden, en tydlig 
utvecklingspotential och inte är konjunktursberoende (Svenska Riskkapitalföreningen hemsida, 
2006). 

De största buyout-aktörerna på den svenska marknaden anger nedanstående kriterier på deras 
respektive hemsida.   
 
Industri Kapital 
Industri Kapital använder sig av följande investeringskriterier för att genomföra investeringar 
som normalt är i storleksordningen 50-150 miljoner euro: 

• stark marknadsposition  
• potential för lönsamhetsförbättring  
• kompetent och engagerad ledning 
• stabilitet (bolag som kan bibehålla tillväxten genom olika ekonomiska perioder) 
• stabilt kassaflöde 

 
EQT 
EQT investerar i medelstora företag i norra Europa som tillfredsställer följande 
investeringskriterier: 

• stor potential för lönsamhetstillväxt 
• ledande marknadsposition 
• kan bibehålla eller attrahera kompetent ledning  
• tydlig avyttringsmöjlighet 

 
Nordic Capital 
Målgruppen för Nordic Capital inkluderar bolag som uppfyller följande kriterier: 
försäljning över 500 miljoner SEK 

• stabilt kassaflöde 
• stark marknadsposition 
• kompetent och engagerad ledning som vill förbättra det långsiktiga värdet av sina 

affärer tydlig potential för ökad tillväxt och bibehållbar konkurrensställning 
• invecklade transaktioner. Nordic Capital söker speciellt möjligheter där man kan 

stärka den industriella konkurrenskraften, dvs. add-on acquisitions och/eller 
sammanslagningar av två företag, där ett betydande värde kan skapas från en sådan 
kombination och där PE-företaget kan dra nytta av dess möjlighet att utföra komplexa 
transaktioner 

• god avyttringsmöjlighet inom tre till sju år 
 

Det kriteriet som pekas ut att vara de viktigaste är stabilt kassaflöde. 
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5 Empiri 
Kapitlet presenterar det empiriska materialet som ligger till grund för denna uppsats. 
 
Vi har under denna uppsats använt oss av kvalitativa intervjuer med öppna frågor till de 
personer som vi har valt att intervjua, de intervjuande är anställda och i vissa fall partner hos 
någon av de tre främsta företagen inom denna nisch. Intervjuer med öppna frågor innebär att 
de inte har några svarsalternativ att välja på utan svaren är deras egna förklaringar. 
 
De företag vi har valt att intervjua är Industri Kapital, Nordic Capital och EQT, intervjuerna 
har ägt rum hos respektive företags kontor i centrala Stockholm. Av tidsbegränsning hos EQT 
utfördes intervjun med dem under knappa förbindelser på mobiltelefon och knapp tidspress 
varpå resultatet och kvaliteten av den intervjun är undermålig. 
 
Det finns ett par olika sätt man kan redovisa svaren på frågorna vi har ställt, vi har valt att 
redovisa intervjuerna företagsvis för att ge en så klar bild som möjligt vad respektive företag 
har för syn på sin verksamhet. Nackdelen med detta sätt är att man har svårt att jämföra 
svaren mellan företagen. 
 

5.1 Industri Kapital 
Respondenterna hos Industri Kapital heter Anne Holm Rannaleet, Director Information & 
Knowledge resources, och Christina Fagerberg, Associate Director. 
 
Allmänna frågor om LBO processen och PE-företagets roll: 
1. Ser Ni Er själva som ett riskkapitalbolag eller som ett PE-företag? Beskriv gärna skillnaden 
mellan dessa som Ni ser det? 
 
Svar: IK föredrar den internationella benämningen på Private Equity, framför den svenska 
benämningen riskkapital bolag, som omfattar både venture capital och buyout kapital. Detta i 
och med att orden risk och kapitalist har en negativ klang i Sverige. 
 
2. Vad är Ert huvudsakliga syfte med LBO-transaktioner? 
 
Svar: IKs huvudsakliga syftet är avkastning till investerarna, IK har absoluta tal som mått 
och i dagsläget förväntar sig investerarna en avkastning på ca 12-15 %, denna krymper sakta 
nedåt. IKs avkastningssnitt ligger på 12,8 %. En del investeringar på marknaden ligger något 
lägre exempelvis 11,7 % medan vissa ligger över genomsnittet på runt 20 % och över. IKs 
mål är inte att ligga på genomsnittet eller lägre utan över genomsnittet. På detta sätt skaffar 
de sig förtroende vilket resulterar i mer kapital för nyinvesteringar. Detta kan summeras med 
att både ägare och ledningen har samma mål. 
 
3. Har Ni olika avkastningskrav på olika investeringar? 
 
Svar IK: nej, det har vi egentligen inte. 
 
4. Vad kan Ni tillföra ett företag vid en LBO som målbolaget själva inte mäktar med innan 
utköp? 
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Svar IK; Enkelt beskrivet kapital och kunnande. Kunnande kan utgöra ett antal olika saker, 
dels som katalysator för förändring och dels genom att ställa tydliga mål vad vi vill göra med 
bolaget. Kort sikt, väldig fokus på de första 100 dagarna då förändringar skall ske. IK 
placerar eget folk i styrelsen samt tar hjälp av externa konsulter som kan respektive industri 
man går in i. Vidare för man makten närmare bolaget för snabbare beslut och trycker på att 
ägaren bara fokuserar på det aktuella bolaget och arbetar nära bolagsledningen.  
 
5. Hur stor del av förändringsarbetet tar Ni in extern hjälp i form av konsulter? 
 
Svar: I utvärderingsprocessen tar vi in hjälp av externa konsulter, men affärsanalysen gör vi 
själva. Vi är ganska få personer som arbetar med det här men vi måste få kunskap om 
målbolaget och branschen när vi kliver in i styrelsen och därför tar vi in hjälp för att lära oss 
detta. Vi har ett stort nätverk av specialister som vi förlitar oss på och hjälper oss att förstå 
branschen och vad som driver bolaget. 
 
Frågor om LBO kandidater och skillnader i transaktioner: 
6. Vilka typer av företag anser Ni är lämpliga uppköpskandidater, (bransch, tillhörighet (det 
vill säga tjänstebolag eller producerande bolag eller detaljhandeln) och situation, det vill säga 
fas, mognad i bolaget). Stämmer detta på Er själva? 
 
Svar IK; Vi investerar i vilken bransch som helst, de skall vara etablerade företag med stabila 
förutsägbara kassaflöden. Vidare skall de ha en stark marknadsposition med etablerade 
varumärken. Historiskt sett har hälften av förvärven skett i industriföretag. Företagen 
befinner sig ofta i mognadsfasen och behöver en förvärvsstrategi för att fortsätta växa. 
 
7. Vilka generella investeringskriterier/faktorer tittar Ni på vid en LBO? – nyckeltal, personal, 
kompetens, patent etcetera. 
 
Svar IK; Management vi tror på och som är tillräckligt kompetenta är vi beroende av, detta 
av två skäl dels, någon som kan driva vidare företaget och dels för att vi ska tro på det de har 
presenterat för oss. Sedan kan man stärka upp management med ett par personer. Detta är 
också en viktig förutsättning för att en affär ska bli möjlig. 
 
8. Finns det ytterliggare några specifika kriterier vid olika branscher? – nyckeltal, personal, 
kompetens, patent etcetera. 
 
Svar IK; Nej, inga specifika kriterier för specifika branscher. 
 
9. De förvärv som Ni har gjort, hur ser fördelningen ut då Ni har vänt Er till bolaget kontra då 
bolaget själva har gått ut på marknaden med ambitionen att bli förvärvade? 
 
Svar IK; Vi söker aktivt upp bolag som vi är intresserade att förvärva men för det mesta så 
gör bolagen en auktionsprocess för att hitta lämplig köpare. Däremot kan vi ha fördelar om 
vi redan har tittat på bolaget vid tidigare tillfälle och därmed har bättre kännedom och 
relation till bolaget än konkurrenterna. Detta för att management i säljbolaget vill ha en 
ägare de gillar och tror är bra för bolagets framtid. 
 
10. Skiljer sig avkastningen mellan de olika sätten att ”hitta” bolagen på? (de kommer till Er 
eller Ni kommer till dem). 
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Svar IK; Det bästa är man om man har någonting med sig till förhandlingsbordet det vill 
säga, en färdig strategi på tilläggsförvärv eller geografisk expansion som ger högre 
avkastning 
 
11. Vilka marknadsfaktorer, (makro-mikro), har påverkan på LBO marknaden? 
 
Svar IK; Konjunkturläget, växelkurs, råmaterial och räntor påverkar LBO aktiviteten på 
marknaden. Räntor påverkar indirekt själva avkastningskravet på investeringarna. 
 
Frågor om val av exit strategier: 
12. Vilka faktorer är direkt påverkande vid val av exit strategi? Förutom makro och mikro 
faktorer. 
 
Svar IK; Frågan ej ställd. 
 
13. I litteraturen finns det absoluta tal på genomsnittsägande av LBO transaktioner på 5-7 år, 
vad är Ert historiska genomsnitt? 
 
Svar IK; Vårt historiska snitt är ca 4 år, när vi går in i ett bolag så är vårt beräknade ägande 
mellan 3-5 år eventuellt upp till 7 år. Exit tillfället skall ju passa rätt, in i konjunkturen och 
våra fonders livslängd. 
 
14. Vid exiten, föredrar Ni att sälja av hela Ert innehav eller finns det incitament att behålla 
vissa delar? Hur ser det ut med de bolag Ni fört ut? 
 
Svar IK; Vi föredrar självklart att sälja hela bolaget för att det är en enkel process att tillgå. 
Det finns vissa risker förknippade med att sälja delar av bolaget till börsen som till exempel 
längre process, börsmarknadens kurssvängningar och framförallt måste man ha en god tro 
på att bolaget fortsätter sin goda utveckling även efter introduktion på börsen. 
 
Frågor om risker med LBO förvärv: 
15. Ser ni risker med LBO? Hur bedömer ni de i så fall? 
 
Svar IK; Vi tar inga högre risker än allmänt förekommande när det handlar om affärer. Vi är 
absolut ingen högriskbransch. Vi gör självklart en kalkyl där vi tar in risker i beräkningen 
gentemot bolag som vi har en stark tro på. 
 
16. Hur ser Ni er själva som ägare, Eran roll och lämplighet jämfört med familjeägande, 
börsägande eller institutionell marknad? 
 
Svar IK; Olika bolag behöver olika ägare i olika faser av utvecklingen. Vi är här för att 
stanna för att företagen behöver oss i sin fortsatta utveckling. De behöver vår expertis i 
expansionsfasen, vi tillför kapital när det behövs, flexibilitet, aktiv ägarskap. Vi undersöker 
möjligheten till nya marknader och tilläggsförvärv för att växa bolaget. En bra kombination 
uppnås här. Familjägande har visserligen god kunskap om bolaget men oftast har de 
begränsade resurser till kapital. 
 
Institutionella ägandet har väldigt få aktiva och spritt ägarskap där det medför att snabba 
beslut och behövda förändringar blir svåra att genomföra. Kvartalskraven från börsen är en 
annan orsak till att stora förändringar inte kan drivas för att då reagerar aktiemarknaden 
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med kursutveckling som följd. I övrigt så är tillgängligheten på kapital teoretiskt i alla fall 
obegränsad på börsen. 
 
Frågor om LBO marknaden: 
17. Hur ser Ni på den svenska LBO-marknaden? Hur har den utvecklats hittills? 
 
Svar IK; Förr var det ovanligt förekommande med denna typ av affärer samt vi hade en 
annan konjunktur och ränteläge. Vi hade inte så många professionella säljare och köpare. 
Det tog längre tid att genomföra affären och kunnandet hos rådgivarna var sämre än dagens. 
 
Vi har dessutom fått fler aktörer och fler processer idag på marknaden, vi har helt enkelt en 
mer mognare marknad idag. 
 
18. Vilken relation har Ni till Era konkurrenter? 
 
Svar IK; Alla konkurrerar inte med alla på alla plan eftersom vi har olika fokus. Ibland vet vi 
inte ens vilka vi bjuder mot förrän processen är slut. Vid större affärer händer det till och 
med att vi går samman och gör en affär. Vad som kan sägas här är att det inte råder några 
kartellbildningar på denna marknad. Finns inga befog för det. 
 
19. Kan Ni nämna orsaken/orsakerna till att företag köps och säljs bara efter några år? Det 
finns exempel på bolag som sålts via IPO för att sedan ett par år sedan köpts ut från börsen 
igen. 
 
Svar IK; Vi har ett plan att tillgå med målbolaget och sen när vi är klara med det säljs den 
vidare. Anledningen är att målbolaget efter försäljning behöver göra en ny resa och 
förändringar. Vår uppgift är att omstrukturera och förbättra resultatet i bolaget, inte att gå in 
som ägare för en längre tid än nödvändigt. Vi måste sälja inom en viss tid på grund av att 
investeringsfonderna har en bestämd livslängd.  
 
20. Ibland sker försäljning av målbolag mellan olika PE-företag, varför sker detta? 
 
Svar IK; Vi gör det som ska göras steg för steg, vad som ska ske i bolaget enligt plan som är 
bestämd vid början av förvärvsprocessen. Sedan lämnar vi över stafettpinnen över till nästa 
för nya förändringar och resa. Det är väldigt tungt att göra ny resa efter varandra för en 
enda PE-företag. 
 
21. Hur ser Ni på den svenska LBO-marknaden om 5 år? 
 
Svar IK; Vi kommer att se en tydligare uppdelning av aktörer. Fler och även nya aktörer samt 
internationella som vill komma in på den svenska marknaden. Det blir mognare och mer 
professionell bransch med ju längre erfarenhet. Vi tror också på att vi får jobba hårdare för 
att förbättra målbolagets resultat 
 
22. I och med att det kommit in fler aktörer och spelare på marknaden har detta också 
resulterat i att avkastningen sjunkit successivt? 
 
Svar IK; Det är svårt att säga att det är så men marknaden förväntar sig sjunkande 
avkastning från extremt höga nivåer. Fler aktörer däremot gör så att priset på bolaget trissa 
upp. Prissättningen beror också på finansieringstillgången. Svenska aktörer kan vi säga 
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kommer inte att hamna på 11 % utan snittet ligger på 12-15 % och detta är vad investerarna 
förväntar sig och inte vår målsättning. 
 
Frågor kring kritik vid LBO förvärv: 
23. Vad svarar Ni på kritik om begränsad insyn och höga inkomster i Er bransch? 
 
Svar IK; Våra investerare har god insyn, de vet precis vad vi gör och hela den ekonomiska 
biten. Vi håller inte med kritiken riktigt, branschen i allmänhet har blivit mycket öppnare idag 
eftersom den utgör en stor del av institutionella ägandet. Det finns dock stort behov av att 
veta hur branschen opererar samt hur affärer genomförs men det uppmärksammas konstant. 
 
24. Snabba ägarbyten, leder det till en tillväxt? Om JA i så fall hur och är det bestående 
tillväxt och inte bara effektiviseringar? 
 
Svar IK; Ja, det finns en europeisk studie som visat att PE-företag ägda bolag presterat bäst i 
kategorin ägare gentemot andra ägare. Anledningen till ökade tillväxten är att vi har bättre 
fokus och mer välskötta bolag som även fortsätter sin tillväxt efter exit. Det spelar ingen roll 
hur bra ägare man är, efter några år så tappar man fokus och då är det bra med ägarbyte. 
 

5.2 Nordic Capital 
Respondenten hos Nordic Capital heter Morgan Olsson och är partner och en av de två 
grundarna av bolaget. 
 
Allmänna frågor om LBO processen och PE-företagets roll: 
1. Ser Ni Er själva som ett riskkapitalbolag eller som ett PE-företag? Beskriv gärna skillnaden 
mellan dessa som Ni ser det? 
 
Svar NC; Både och, vi är ett Private Equity bolag och det är vad vi gör, men samtidigt är det 
risk i alla placeringar vi gör. För oss är det ingen skillnad utan bara olika namn för samma 
sak. 
 
2. Vad är Ert huvudsakliga syfte med LBO-transaktioner? 
 
Svar NC; Att förvärva företag och få dessa att växa, fokusera på vad vi kan bidra med för att 
skapa effektiva och rationella företag och på detta sätt skapa avkastning för våra investerare. 
 
3. Har Ni olika avkastningskrav på olika investeringar? 
 
Svar NC; Nej, egentligen inte utan samma avkastningskrav för alla investeringar. Större risk 
på förvärvet kräver dock högre avkastning. 
 
4. Vad kan Ni tillföra ett företag vid en LBO som målbolaget själva inte mäktar med innan 
utköp? 
 
Svar NC; Fokus på verksamheten genom att renodling i verksamheten, tillföra kapital för 
nödvändiga investeringar för att kunna växa tillfredställande, att tillföra kunskap genom att 
få ned förståelsen och engagemanget från styrelse och ledning till verksamheten där den gör 
nytta. Det skall märkas i verksamheten att det är en ägare som vi vara med att skapa 
effektivitet och lönsamhet. 
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5. Hur stor del av förändringsarbetet tar Ni in extern hjälp i form av konsulter? 
 
Svar NC; Inför förvärvet har vi internt arbetat fram en analys på målbolaget, efter en dialog 
med företagsledningen tar vi hjälp av externa konsulter för att bekräfta vår analys. 
Förändringsarbete och företagande består till 80 % av generiska faktorer där vi internt på 
NC besitter kompetensen, resterande 20 % kan vara branschspecifika där företagsledningen 
är kunskapen. 
 
Frågor om LBO kandidater och skillnader i transaktioner: 
6. Vilka typer av företag anser Ni är lämpliga uppköpskandidater, (bransch, tillhörighet (det 
vill säga tjänstebolag eller producerande bolag eller detaljhandeln) och situation, det vill säga 
fas, mognad i bolaget). Stämmer detta på Er själva? 
 
Svar NC; Allt går egentligen att investera i, vi har dock gjort några medvetna undantag i 
vissa branscher, dessa är ren fastighetsförvaltning, försvarsindustri, tobak och vi är även 
försiktiga med shipping och investeringar i slakteriverksamhet. Angående fas i målbolagen 
har vi valt att fokusera på mogna och väletablerade bolag. 
 
7. Vilka generella investeringskriterier/faktorer tittar Ni på vid en LBO? – nyckeltal, personal, 
kompetens, patent etcetera. 
 
Svar NC; Den absolut viktigaste faktorn är målbolagets företagsledning. Samtidigt kan det 
finnas lägen då vi tror extremt mycket på bolaget men inte på ledningen, då köper vi bolaget 
utan företagsledning. När det gäller själva bolaget skall det vara väl etablerat, ha en stabil 
verksamhet och utvecklingspotential för att kunna växa. 
 
8. Finns det ytterliggare några specifika kriterier vid olika branscher? – nyckeltal, personal, 
kompetens, patent etcetera. 
 
Svar NC; Frågan ej ställd. 
 
9. De förvärv som Ni har gjort, hur ser fördelningen ut då Ni har vänt Er till bolaget kontra då 
bolaget själva har gått ut på marknaden med ambitionen att bli förvärvade? 
 
Svar NC; Vi verkar på den nordiska marknaden och har gjort det sedan starten 1989, detta 
har inneburit att man skapat ett stort kontaktnät hos företagen på marknaden och dess 
företagsledningar. En del av förvärven initieras genom dessa kontaktnät medan vissa går ut 
via publika auktioner. 
 
10. Skiljer sig avkastningen mellan de olika sätten att ”hitta” bolagen på? (de kommer dig till 
eller Ni kommer till dem). 
 
Svar NC; Frågan ej ställd. 
 
11. Vilka marknadsfaktorer, (makro-mikro), har påverkan på LBO marknaden? 
 
Svar NC; Många inhemska institutionella placerare har ”hittat” till PE-företagen tack vare 
att de har givit en ganska hygglig avkastning, detta har resulterat i ett tillskott av kapital för 
denna typ av verksamhet vilket i sin tur har medfört att antal aktörer ökat på marknaden. Den 
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internationella marknaden har upptäckt att den europeiska marknaden är en bra potentiell 
marknad för investeringar, paneuropeiska fonder har även sett att den nordiska marknaden 
ger bra avkastning på investeringar, detta har resulterat i att Sverige är en av de mest 
utvecklade branscherna i Europa, Storbritannien är undantaget. En av anledningarna till 
detta är att vi generellt är positiva till ägarskiften. 
 
Frågor om val av exit strategier: 
12. Vilka faktorer är direkt påverkande vid val av exit strategi? Förutom makro och mikro 
faktorer. 
 
Svar NC; Steg nummer ett, är företaget moget för försäljning? NC sätter alltid en agenda vid 
en investering och är dessa punkter uppfyllda så är det oftast dags för en försäljning. Vid 
detta laget är har man skapat en effektiva enhet än vid förvärvet vilket innebär att man får 
mer betalt för företaget än vad man betalade för det. 
 
13. I litteraturen finns det absoluta tal på genomsnittsägande av LBO transaktioner på 5-7 år, 
vad är Ert historiska genomsnitt? 
 
Svar NC; Vårt genomsnittsägande är 4 år, praxis är 3-5 år. 
 
14. Vid exiten, föredrar Ni att sälja av hela Ert innehav eller finns det incitament att behålla 
vissa delar? Hur ser det ut med de bolag Ni fört ut? 
 
Svar NC; Rent generellt anser NC att det är bättre att göra sig av med 100 % av bolaget vid 
en exit, dock vid IPO så frångår man principen av trovärdighetsskäl. NC vill förövrigt inte 
agera minoritetsägare utan majoritetsägare. 
 
Frågor om risker med LBO förvärv: 
15. Ser ni risker med LBO? Hur bedömer ni de i så fall? 
 
Svar NC; Alla investeringar innebär risker i någon form, vid enstaka tillfällen kan risken ses 
som alltför stor därav investeringen i detta bolag uteblir. Bedömningen av riskerna är 
subjektiv. 
 
16. Hur ser Ni er själva som ägare, Eran roll och lämplighet jämfört med familjeägande, 
börsägande eller institutionell marknad? 
 
Svar NC; Frågan ej ställd. 
 
Frågor om LBO marknaden: 
17. Hur ser Ni på den svenska LBO-marknaden? Hur har den utvecklats hittills? 
 
Svar NC; Vid starten 1989 fanns det ingen direkt PE verksamhet utan den har utvecklats 
sedan dess. Tidiga att starta var även Industri Kapital och EQT, under tiden har även 
utländska aktörer upptäckt den svenska marknaden och etablerat sig. Den svenska 
marknaden är väl utvecklad men ligger långt efter Storbritannien och USA i andel affärer 
som görs inom private equity på marknaden. 
 
18. Vilken relation har Ni till Era konkurrenter? 
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Svar NC; ibland konkurrerar vi om målbolagen och ibland samarbetar vi genom 
gemensamma förvärv. All konkurrens är nyttig för branschen, om vi hade varit ensamma 
hade vi inte kunnat utveckla den till vad den har blivit. 
 
19. Kan Ni nämna orsaken/orsakerna till att företag köps och säljs bara efter några år? Det 
finns exempel på bolag som sålts via IPO för att sedan ett par år sedan köpts ut från börsen 
igen. 
 
Svar NC; Frågan ej ställd. 
 
20. Ibland sker försäljning av målbolag mellan olika PE-företag, varför sker detta? 
 
Svar NC; detta är en naturlig att det sker då vissa av PE-företagen är fokuserade på företag 
med olika storlek, detta blir då ett sätt för målbolagen att fortsätta att växa och utvecklas. (Att 
det sker många köp är en direkt konsekvens av att marknaden endast är 15 år gammal). 
 
21. Hur ser Ni på den svenska LBO-marknaden om 5 år? 
 
Svar NC; fortsatt tillväxt i marknaden, på sikt kommer 25 % av alla affärer kommer att 
genereras av denna typ av verksamhet. Detta kommer då att bli en betydande del av ägande i 
den nordiska marknaden. 
 
22. I och med att det kommit in fler aktörer och spelare på marknaden har detta också 
resulterat i att avkastningen sjunkit successivt? 
 
Svar NC; inte per automatik, men de affärer som har genererat 60-80 % avkastning kommer 
att bli färre och istället kommer avkastningen ligga på 20-30 %. 
 
Frågor kring kritik vid LBO förvärv: 
23. Vad svarar Ni på kritik om begränsad insyn och höga inkomster i Er bransch? 
 
Svar NC; angående den begränsade insynen gäller detta inte för de investerare som har 
satsat kapital i bolagen, de vet allt om hur det går för dem, vad de gör med kapitalet hur 
deras kapital investeras. Då PE-företagen tar på sig en uppgift att förändra ett bolag vill de 
inte gå ut med detta publikt då det är affärshemligheter. De anställda och företagsledningen i 
målbolaget är fullt medvetna om vad som är aktuellt etcetera. 
 
24. Snabba ägarbyten, leder det till en tillväxt? Om JA i så fall hur och är det bestående 
tillväxt och inte bara effektiviseringar? 
 
Svar NC; Ja, det skapar tillväxt och tillväxten består efter vi har sålt bolagen. Tillväxten kan 
skapas genom dels organisk tillväxt och dels genom förvärv eller genom en kombination av de 
båda. Den organiska tillväxten kommer främst av att vi sätter en agenda vid en investering 
och med starkt fokus just på denna verksamhet. Vid förvärv finns det ytterliggare synergier 
och faktorer som kan öka det totala resultatet, dels genom effektivisering i inköpskanaler och 
dels genom kostnadsbesparingar vid hopslagningar av bolagen. Den så kallade lånedelen är 
inte tillväxt i sig utan är en ren bonus utöver tillväxten. 
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5.3 EQT 
Respondenten hos EQT heter Johan Hähnel och är ansvaring för press/investor relations. 
 
Allmänna frågor om LBO processen och PE-företagets roll: 
1. Ser Ni Er själva som ett riskkapitalbolag eller som ett PE-företag? Beskriv gärna skillnaden 
mellan dessa som Ni ser det? 
 
Svar EQT; Frågan ej ställd. 
 
2. Vad är Ert huvudsakliga syfte med LBO-transaktioner? 
 
Svar EQT; generera avkastning till fonderna. 
 
3. Har Ni olika avkastningskrav på olika investeringar? 
 
Svar EQT; nej, generellt 20% och högre. Har ett snitt som är bättre än detta. 
 
4. Vad kan Ni tillföra ett företag vid en LBO som målbolaget själva inte mäktar med innan 
utköp? 
 
Svar EQT; Ett antal faktorer, i och med förvärvet får vi majoritet och inflytande. 
 
5. Hur stor del av förändringsarbetet tar Ni in extern hjälp i form av konsulter? 
 
Svar EQT; Då vi investerar i stora bolag med omfattande verksamhet krävs kunskap för att 
skapa förändring 
 
Frågor om LBO kandidater och skillnader i transaktioner: 
6. Vilka typer av företag anser Ni är lämpliga uppköpskandidater, (bransch, tillhörighet (det 
vill säga tjänstebolag eller producerande bolag eller detaljhandeln) och situation, det vill säga 
fas, mognad i bolaget). Stämmer detta på Er själva? 
 
Svar EQT; Nej ingen specifik bransch, dock inte i branscher som är cykliska. 
 
7. Vilka generella investeringskriterier/faktorer tittar Ni på vid en LBO? – nyckeltal, personal, 
kompetens, patent etcetera. 
 
Svar EQT; Frågan ej ställd. 
 
8. Finns det ytterliggare några specifika kriterier vid olika branscher? – nyckeltal, personal, 
kompetens, patent etcetera. 
 
Svar EQT; Frågan ej ställd. 
 
9. De förvärv som Ni har gjort, hur ser fördelningen ut då Ni har vänt Er till bolaget kontra då 
bolaget själva har gått ut på marknaden med ambitionen att bli förvärvade? 
 
Svar EQT; Det har varit olika sätt, via nätverk eller via ledningen i målbolaget. Vi undviker 
budgivningar på företag. 
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10. Skiljer sig avkastningen mellan de olika sätten att ”hitta” bolagen på? (de kommer dig till 
eller Ni kommer till dem). 
 
Svar EQT; Frågan ej ställd. 
 
11. Vilka marknadsfaktorer, (makro-mikro), har påverkan på LBO marknaden? 
 
Svar EQT; Priserna på marknaden har stigit på grund av låga räntor. 
 
Frågor om val av exit strategier: 
12. Vilka faktorer är direkt påverkande vid val av exit strategi? Förutom makro och mikro 
faktorer. 
 
Svar EQT; Frågan ej ställd. 
 
13. I litteraturen finns det absoluta tal på genomsnittsägande av LBO transaktioner på 5-7 år, 
vad är Ert historiska genomsnitt? 
 
Svar EQT; Vår investering i ett bolag varierar mellan 2-8 år, snittet ligger runt 5 år. 
 
14. Vid exiten, föredrar Ni att sälja av hela Ert innehav eller finns det incitament att behålla 
vissa delar? Hur ser det ut med de bolag Ni fört ut? 
 
Svar EQT; Frågan ej ställd. 
 
Frågor om risker med LBO förvärv: 
15. Ser ni risker med LBO? Hur bedömer ni de i så fall? 
 
Svar EQT; Frågan ej ställd. 
 
16. Hur ser Ni er själva som ägare, Eran roll och lämplighet jämfört med familjeägande, 
börsägande eller institutionell marknad? 
 
Svar EQT; Frågan ej ställd. 
 
Frågor om LBO marknaden: 
17. Hur ser Ni på den svenska LBO-marknaden? Hur har den utvecklats hittills? 
 
Svar EQT; Frågan ej ställd. 
 
18. Vilken relation har Ni till Era konkurrenter? 
 
Svar EQT; Frågan ej ställd. 
 
19. Kan Ni nämna orsaken/orsakerna till att företag köps och säljs bara efter några år? Det 
finns exempel på bolag som sålts via IPO för att sedan ett par år sedan köpts ut från börsen 
igen. 
 
Svar EQT; Frågan ej ställd. 
 



 31

20. Ibland sker försäljning av målbolag mellan olika PE-företag, varför sker detta? 
 
Svar EQT; Frågan ej ställd. 
 
21. Hur ser Ni på den svenska LBO-marknaden om 5 år? 
 
Svar EQT; Frågan ej ställd. 
 
22. I och med att det kommit in fler aktörer och spelare på marknaden har detta också 
resulterat i att avkastningen sjunkit successivt? 
 
Svar EQT; Frågan ej ställd. 
 
Frågor kring kritik vid LBO förvärv: 
23. Vad svarar Ni på kritik om begränsad insyn och höga inkomster i Er bransch? 
 
Svar EQT; Våra investerare har full insyn. 
 
24. Snabba ägarbyten, leder det till en tillväxt? Om JA i så fall hur och är det bestående 
tillväxt och inte bara effektiviseringar? 
 
Svar EQT; Frågan ej ställd. 
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6 Analys 
I detta kapitel knyter vi ihop teori- och empiriavsnitten med varandra på ett objektivt sätt. Vi 
kommer att dela upp de frågor som vi har lagt fram under syftet i olika delar för att på ett 
överskådligt sätt kunna ta del av uppsatsen. 
 
I denna undersökning tar vi reda på vilken typ av bolag som PE-företagen investerar i samt 
vilka investeringskriterier som är viktiga vid en LBO-transaktion. 
 

6.1 LBO kandidater och kriterier 
Den teori som vi har tagit del utav är dels litteratur som behandlar ämnet samt policys 
nedskrivna på de undersökandens företags respektive hemsidor. 
 
Vi ser att teorin lägger stor tyngd på ett antal faktorer och Jensen (1998) beskriver teorin Free 
Cash Flow om den lämpliga kandidaten som ett företag med stabil verksamhet, låga 
tillväxtmöjligheter och stor potential för att skapa kassaflöde, det vill säga företag med 
benägenhet till höga agentkostnader på grund av fria kassaflöden. Detta i och med att företag 
med fria kassaflöden genererar en konflikt mellan aktieägare och företagsledning som rör vad 
de skall göra med kapitalet. 
 
Vi ser också samband med Agent teorin om vilka företag som anses lämpliga kandidater för 
LBO-förvärv, där teorin kortfattat innebär att det finns konflikter mellan ledningen och ägarna 
då de har olika intressen gällande hur de skall placera det fria kapital som bolaget besitter. 

Vidare beskriver Bruner (2004:394) ett antal olika kriterier som PE-företagen söker efter hos 
lämpliga kandidater och dessa är: 

• stabilt kassaflöde 
• låga kapitalkostnader 
• stark marknadsposition 
• stabil bransch 
• låg teknikutvecklingshastighet och låga forsknings och utvecklingskostnader 
• kompetent ledning utan förutsägbara ändringar 
• relativt låg- eller undervärderade företag 
• företag utan planerade strategiändringar 

 
Utöver detta nämner Svenska Riskkapitalföreningen att den lämpliga kandidaten är företag 
som befinner sig stilla stående i sin utvecklingsfas och behöver komma vidare för att skapa 
tillväxt. Vidare nämner de att företagen inte skall vara konjunktursberoende. 
 
Vidare som teori kan anses vara policy och investeringskriterier som de tre företag som vi har 
intervjuat har specificerat på respektive hemsida, dessa nedan angivna investeringskriterier är: 
 

• Stark marknadsposition på målbolaget. 
• Stor utvecklingspotential. 
• Stabilt kassaflöde, EQT undantag. 
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• Kompentent ledning i målbolaget. 
 
Olikheter i specifikation hos de tre företagen: 
 

• EQT och Nordic Capital anger avyttringsmöjlighet som en faktor som är viktigt vid 
investering, detta innebär hur pass enkelt det är att sälja bolaget när man önskar det. 

• Nordic Capital anger vidare sammanslagningsmöjligheter som en viktig faktor vid 
investering. Innebörden av detta är hur pass väl det förvärvade bolaget passar eller kan 
passa in i ett redan befintligt bolag i investeringsportföljen att skapa högre värde. 

 
Nedan följer en sammanfattning av respondenternas svar på frågor som behandlar LBO 
kandidater och investeringskriterier. 
 
Industri Kapital bekräftar vad som sägs i teorin om den lämpliga LBO kandidaten som ett 
etablerat företag i en mognad fas med stabila förutsägbara kassaflöden och starka 
marknadspositioner. Vidare anger de kompetent ledning som en given förutsättning för att en 
LBO ska vara möjlig. En punkt som framkom under intervjun är att de inte har några 
preferenser om i vilken bransch de investerar i, så länge som de uppfyller de kriterier som är 
angivna. 
 
Nordic Capital intresserar sig i alla branscher med undantag för vissa, nämligen ren 
fastighetsförvaltning, försvarsindustri, tobaksindustri, shipping och investeringar i 
slakteriverksamhet, av olika anledningar. När det gäller investeringskriterierna så tycker 
respondenten att det viktigaste är målbolagets företagsledning, samtidigt om bolaget är 
optimalt gällande övriga kriterier kan de förvärva bolaget utan ledningen. Vidare investerar de 
i väletablerade och mogna bolag. 
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7 Slutsatser 
I denna uppsats har författarna sökt svar på huvudsakligen två frågor, dels vilka företag som 
PE-företagen vill förvärva och dels vilka kriterier som avgör om det blir affär eller inte. 
 
Vi har kommit fram till att PE-företagen investerar i olika företag oavsett branschtillhörighet 
så länge de har potential att förbättra sitt resultat och växa. En viktig fråga som vi i gruppen 
har diskuterat är huruvida investeringar i vissa specifika branscher undviks av etiska skäl, 
dessa skulle kunna vara inom vapen, tobak och sprit industrier. Sammanfattningen av 
diskussionen är att vissa investerare säkert har synpunkter på investeringar i nämnda 
branscher andra är bara intresserade av avkastningen på satsat kapital. 
 
Vi har vidare förstått att PE-företagens främsta mål med förvärven är att generera god 
avkastning till sina investerare. 
 
Vad det gäller investeringskriterierna har vi funnit två viktiga faktorer som är av avgörande 
karaktär för förvärvet. Dessa är förutsägbara stabila kassaflöden och kompentent ledning i 
målbolagen. Vi har funnit att kassaflödena inte nödvändigtvis alltid behöver finnas där vid 
förvärvstillfället utan kan vara ett resultat av exempelvis två förvärv som skapar en stark 
aktör. 
 
Vi har inte kommit fram till vilken av dessa två faktorer som har mest betydelse vid förvärven 
utan tror att de väger lika mycket, detta antagande bygger på att undantagsfall från bägge 
kraven har förekommit på marknaden. 
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8 Förslag på framtida forskning 
Ämnet leveraged buyout är ett ämne som är relativt outforskat i Sverige således finns det 
många intressanta vinklar som det kan skrivas uppsatser om. 
 
De förslagen på framtida forskning kan vara en kvantitativ undersökning på LBO effekter på 
lönsamheten före och efter en transaktion. Vidare jämföra den svenska marknaden med en 
annan, exempelvis Storbritannien eller USA. 
 
Vi har i denna uppsats utgått från en investerares perspektiv och har lämnat till andra att 
skriva om andra perspektiv såsom målbolagets, finansieringsinstitutens och ur en 
samhällsekonomisk synvinkel. 
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10 Bilagor 
 

10.1 Bilaga 1 frågeformulär 
 
Allmänna frågor om LBO processen och PE-företagets roll: 
1. Ser Ni Er själva som ett riskkapitalbolag eller som ett PE-företag? Beskriv gärna skillnaden 
mellan dessa som Ni ser det? 
 
 
2. Vad är Ert huvudsakliga syfte med LBO-transaktioner? 
 
 
3. Har Ni olika avkastningskrav på olika investeringar? 
 
 
4. Vad kan Ni tillföra ett företag vid en LBO som målbolaget själva inte mäktar med innan 
utköp? 
 
 
5. Hur stor del av förändringsarbetet tar Ni in extern hjälp i form av konsulter? 
 
 
Frågor om LBO kandidater och skillnader i transaktioner: 
6. Vilka typer av företag anser Ni är lämpliga uppköpskandidater, (bransch, tillhörighet (det 
vill säga tjänstebolag eller producerande bolag eller detaljhandeln) och situation, det vill säga 
fas, mognad i bolaget). Stämmer detta på Er själva? 
 
 
7. Vilka generella investeringskriterier/faktorer tittar Ni på vid en LBO? – nyckeltal, personal, 
kompetens, patent etcetera. 
 
 
8. Finns det ytterliggare några specifika kriterier vid olika branscher? – nyckeltal, personal, 
kompetens, patent etcetera. 
 
 
9. De förvärv som Ni har gjort, hur ser fördelningen ut då Ni har vänt Er till bolaget kontra då 
bolaget själva har gått ut på marknaden med ambitionen att bli förvärvade? 
 
 
10. Skiljer sig avkastningen mellan de olika sätten att ”hitta” bolagen på? (de kommer till Er 
eller Ni kommer till dem). 
 
 
11. Vilka marknadsfaktorer, (makro-mikro), har påverkan på LBO marknaden? 
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Frågor om val av exit strategier: 
12. Vilka faktorer är direkt påverkande vid val av exit strategi? Förutom makro och mikro 
faktorer. 
 
 
13. I litteraturen finns det absoluta tal på genomsnittsägande av LBO transaktioner på 5-7 år, 
vad är Ert historiska genomsnitt? 
 
 
14. Vid exiten, föredrar Ni att sälja av hela Ert innehav eller finns det incitament att behålla 
vissa delar? Hur ser det ut med de bolag Ni fört ut? 
 
 
Frågor om risker med LBO förvärv: 
15. Ser ni risker med LBO? Hur bedömer ni de i så fall? 
 
 
16. Hur ser Ni er själva som ägare, Eran roll och lämplighet jämfört med familjeägande, 
börsägande eller institutionell marknad? 
 
 
Frågor om LBO marknaden: 
17. Hur ser Ni på den svenska LBO-marknaden? Hur har den utvecklats hittills? 
 
 
18. Vilken relation har Ni till Era konkurrenter? 
 
 
19. Kan Ni nämna orsaken/orsakerna till att företag köps och säljs bara efter några år? Det 
finns exempel på bolag som sålts via IPO för att sedan ett par år sedan köpts ut från börsen 
igen. 
 
 
20. Ibland sker försäljning av målbolag mellan olika PE-företag, varför sker detta? 
 
 
21. Hur ser Ni på den svenska LBO-marknaden om 5 år? 
 
 
22. I och med att det kommit in fler aktörer och spelare på marknaden har detta också 
resulterat i att avkastningen sjunkit successivt? 
 
 
Frågor kring kritik vid LBO förvärv: 
23. Vad svarar Ni på kritik om begränsad insyn och höga inkomster i Er bransch? 
 
 
24. Snabba ägarbyten, leder det till en tillväxt? Om JA i så fall hur och är det bestående 
tillväxt och inte bara effektiviseringar? 
 


