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- kapitel ett - 

 

INLEDNING 

 
I detta kapitel beskrivs den bakgrund samt den problemdiskussion som givit uppsatsens syfte. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och försöka förklara skatteskölden samt eventuellt 

andra faktorer som är avgörande för värdeskapande i PE-bolagens portföljbolag. 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Private Equity eller onoterat riskkapital på svenska, benämns i resterande del av uppsats som 

PE, uppstod i USA under 1960-talet och blev under årens gång ett allt mer uppskattat 

alternativ för att placera kapital. I Sverige slog PE igenom i slutet av 1980-talet och kom 

därefter att bli ett betydande element på den svenska kapitalmarknaden. Det är dock viktigt att 

komma ihåg att PE bolagen endast vänder sig till en liten del av kapitalmarknaden, framför 

allt pensionsstiftelser, försäkringsbolag och andra institutionella investerare.1 

 

PE-bolagens affärsidé är inriktad på att köpa hela eller delar av ett bolag, kallat målbolag. De 

affärer där hela målbolaget förvärvas kallas för buy-outs och används framför allt på stora till 

medelstora bolag. När en del av ett bolag köps upp sker detta genom venture capital. Venture 

capital används framför allt när PE-bolagen investerar i mindre bolag där deras investering 

bidrar som kapital för att kunna klara målbolagets utvecklingsfas.2 Trenden inom PE 

branschen har gått från att vara fokuserad på venture capital till att under de senaste rikta 

fokus mot buy-outs. Efter förvärvet av bolaget är målet med affären att PE-bolagets 

kompetens och kapital skall effektivisera målbolaget tillräckligt för att kunna göra en lönsam 

exit. Exit innebär att PE-bolaget avyttrar målbolaget, oftast inom 4-7 år, antingen genom att 

introducera det på börsen genom en IPO (Initial public offering) eller genom att sälja vidare 

                                                
1 SVCA, Svenska riskkapitalföreningen 
2 NUTEK 
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det till en industriell köpare genom ett Trade Sale.3 Tidsramen då PE-bolaget har 

portföljbolaget under sin kontroll regleras genom avtal mellan PE-bolaget och investorerna, 

normalt sett tecknas avtal som innebär att en exit måste ske år 10. Utvecklas affären i någon 

oväntad riktning finns möjlighet att förlänga med ett till två år. Under senare år har det även 

förekommit så kallade finansiella försäljningar, vilket innebär att målbolaget säljs vidare till 

ett nytt PE-bolag.  

 

Traditionellt sett har investeringar i PE-bolag varit framgångsrika. Denna framgång kan bland 

annat baseras på de fördelarna som PE medför. En av de största fördelarna är att en 

investering på PE-marknaden erbjuder riskdiversifiering beroende på att PE-bolagens 

portföljer innehåller bolag inom en rad olika branscher och utvecklingsskeden. Detta i 

kombination med den traditionellt goda avkastningen denna typ av investeringar inneburit, 

gör PE-bolagen till ett attraktivt val hos de institutionella investerarna. Trots den ljusa bild 

som målats upp av PE-branschen själv skall det dock klargöras att detta är en mycket riskfylld 

typ av investering. 

 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Under de senaste tio åren har de avkastningar som PE-bolagen levererat varit minst sagt goda. 

Det har således varit ett av de tydligt fördelaktigaste investeringsalternativen för 

institutionella investerare så som pensionsförvaltare och försäkringsbolag. I och med att PE-

bolagens portföljinvesteringar under de senaste tio åren i stort sett uteslutande varit 

lyckosamma, i den form att de levererat mycket god avkastning till dess investorer. Detta har 

bidragit till att en diskussion blossat upp huruvida PE-bolagens insatser verkligen skapar 

värde i portföljbolagen eller endast genererar avkastning till deras investorer. Kritikerna till 

denna typ av transanktioner har framfört argument rörande att värdet i denna typ av 

transanktioner är ett resultat av omfördelningen av kapital samt en vinst av skatteskölden, 

beroende på att transanktionerna oftast är mycket högt belånade. Förespråkarna påstår å andra 

sidan att värdet i denna typ av transanktioner ligger i den kunskap och erfarenhet som PE-

                                                
3 SVCA, Svenska riskkapitalföreningen 
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bolagen tillför portföljbolagen.4 Något som talar för att PE-bolagen kanske inte är riktigt lika 

genuint värdeskapande som de själva vill påstå är att försäljningarna av portföljbolagen under 

de senaste åren gått från börsintroduktioner och försäljningar till industrin, till att mer och mer 

ske i form av försäljning från ett PE-bolag till ett annat. En förklaring till detta kan vara att det 

blivit allt svårare för industrin att konkurrera med PE-bolagen som köpare beroende på att de 

låga räntorna de senaste åren resulterat i mycket låga IR krav för PE-bolagen. Detta har i sin 

tur resulterat i att PE-bolagen kunnat lägga bud som varit betydligt högre än vad som varit 

försvarbart från industrin.5 Förutom möjligheten att lägga höga bud bidrar och det höga 

skuldandel till vinster i form av en skattesköld.6 Hur stora dessa skattevinster faktiskt är i 

praktikern är svårare att svara på.  Uppsatsens primära frågeställning blir således att klargöra 

huruvida PE-bolagens uppköp faktiskt resulterar i genuint värdeskapande eller om det värde 

som skapas är en effekt av finansieringsupplägget. 

  

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida ett uppköp av ett PE-bolag faktiskt 

resulterar i en fundamental värdeökning i portföljbolaget eller om det värde som skapas är en 

effekt av finansieringsupplägget. Undersökningen kommer att baseras på en undersökning av 

ett antal bolag, både portföljbolag och icke uppköpta bolag, för att se vilka slutsatser som kan 

dras av detta i form av gemensamma faktorer. För att genomföra analysen av de resultat som 

undersökningen ger kommer tre påståenden undersökas i analysen. Dessa påståenden är: 

 

 

1.3.1 Påstående 1 

 

Vi förväntar oss finna att finansieringen i sig, vid en LBO-transakton, skapar ett positivt 

mervärde. 

                                                
4 Respektive reiskkapitalbolags hemsida 
5 SVCA, Svenska riskkapitalföreningen 
6 Bierman, H. Private Equity John Wiley & Sons, INC, Hoboken New Jersey 2003 
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1.3.2 Påstående 2 

 

Vi förväntar oss att se en uppgång i företagets värde vid ett uppköp genom en LBO-

transaktion. Detta värde skapas delvis av påstående 1). Men också till stor del av Private 

Equity (PE) bolagets förmåga att se potential som inte tidigare identifierats av marknaden. 

Exempelvis förändringar av ledningen, synergier och timing.  

 

1.3.3 Påstående 3 

 

Utifrån påstående 1) och 2) förväntar vi oss att ett bolag som förvärvats och förvaltas av ett 

PE-bolag, generellt har högre tillväxt och avkastning jämfört med fristående bolag i samma 

bransch.  

 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Undersökningen går ut på att klargöra vilken effekt finansieringslösningen, bland annat 

genom skatteskölden, har för att skapa värde vid uppköpet.  I kombination med detta skall 

uppsatsen klargöra vilka andra faktorer, i form av PE-bolagens handlingar, som skapar värde. 

För att undersöka detta har vi val att inrikta oss på svenska Private Equity-bolag aktiva på den 

svenska marknaden. 

 

 

1.5 Disposition 
 

Vid uppsatsskrivandet har det använts en klassisk metod vad det gäller disposition. Kapitel ett 

behandlar bakgrund, problemformulering syfte, avgränsningar och disposition. Kapitel två tar 

upp de metoder som ligger till grund för undersökningen, dels beräknandet av skatteskölden 
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och dels den metoden som är baserad på NUTEK7 publikation rörande jämförelse av 

nyckeltal samt en motivering till varför dessa nyckeltal valts. Vidare i kapitel tre redogör för 

den teori som ligger till grund för undersökningen och analysen. I kapitel fyra fem finns den 

empiriska undersökningen som dels presenterar siffror rörande skattesköldsberäkningarna och 

dels jämförelsen av nykeltalen. I kapitel fem finns en redogörelse för de intervjuer som 

genomförts. I kapitel sex utförs analysen av de påståenden som presenterats under 

avgränsningar i kapitel ett i relation till resultaten av den empiriska undersökningen. Kapitel 

sju redogör för de slutsatser som uppsatsen bidragit till och slutligen i kapitel åtta redogörs för 

de källor som använts vid uppsatsskrivandet. Vidare information angående uppsatsen finns i 

appendix längst bak i uppsatsen. 

 

1.6 Tidigare forskning 
 

Den befintliga forskningen på den svenska Private Equity-marknaden är knapphändig vilket 

ger incitament till vidare forskning inom ämnet. Det finns dock ett par uppsatser med 

inriktning mot Buy-out förfaranden. Annica Lundbäck och Anna Werner har varit inne på ett 

liknande område8, men delvis beroende på att detta var en kandidatuppsats och att dessa 

författare inte över huvudtaget tog hänsyn till skatteskölden bör detta inte vara ett problem.  

 

Annan forskning som gränsar till denna uppsats och dess förhållningssätt på den Svenska 

marknaden är framför allt den undersökning som görs på årsbasis som ett samarbete mellan 

NUTEK och SVCA. Det är delvis den metod som används i deras rapport som ligger till 

grund för denna uppsats.  

 

Värt att understryka är att då denna uppsats fokuserar på den svenska marknaden med dess 

inhemska aktörer inom Private Equity, har ingen vidare hänsyn tagits till vad som globalt sett 

finns skrivet inom det specifika ämnet. Detta för att skillnaderna är relativt stora mellan PE-

bolag och deras tillvägagångssätt från ett land till ett annat.9    

 

 
                                                
7 Nutek i samarbete med SVCA, Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag 1999-2004, 2005 
8 Lundbäck A., Werner A, Värdeskapande Riskkapitalbolag Kandidatuppsats HT 2004, Företagsekonomiska 
Institutionen Stockholms Universitet 
9 Efter intervju med Co-Founder Morgan Olsson, Nordic Capital 
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1.7 Målgrupp 
 

Denna uppsats riktar sig främst till universitetsstudenter med företagsekonomiska 

förkunskaper samt kunskap och intresse för finansiering. Uppsatsen ämnar sig även för 

personer inom finanssektorn som investerare och analytiker.  
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- kapitel två - 

 

METODVAL 

 
I detta kapitel presenteras de grundläggande teorier och tillvägagångssätt inom den 

vetenskapliga metodforskningen. En generell och övergripande presentation görs av de olika 

teorierna varefter vårt val av metod kommer att motiveras.  

 

2.1 Angreppssätt 
 

För att bedriva uppsatsarbetet och uppfylla syftet med uppsatsen har vi valt att driva 

uppsatsarbetet efter två tidigare använda metoder som kombineras för att uppnå de resultat 

som är önskvärda. Till att börja med kommer uppsatsen att använda sig av en metod för att 

beräkna de finansiella fördelarna av skatteskölden. Denna metod är inspirerad ifrån H. 

Biermans bok Private Equity.10 Den andra metoden som ligger till grund för uppsatsen är 

inspirerad av den metod som används av NUTEK i deras rapport Utvecklingen för 

riskkapitalbolag 1999-2004 som publiceras tillsammans med SVCA. Metoden som används i 

denna rapport går ut på en jämförande nyckeltalsanalys för att redogöra för hur 

portföljbolagen utvecklas efter det att de blivit uppköpta av ett PE-bolag. De nyckeltal som 

jämförs i denna rapport är antal anställda, omsättning och balansomslutning. Nyckeltalen för 

portföljbolagen har sedan jämförts med en referensgrupp innehållande ett antal bolag som är 

noterade på stockholmsbörsens A-lista. Denna jämförelse har i sin tur gjort det möjligt att 

klargöra huruvida de bolag som blivit uppköpta av ett PE-bolag har en unik utveckling eller 

inte. 

 

Den metod som använts för denna uppsats har sin grund i båda de metoder som presenterats 

ovan, dock med vissa förändringar. Till att börja med skall vi beräkna värdet av skatteskölden 

för de bolag som ingår i undersökningen. Vidare tror vi att det skapas ett värde förutom det 

värde som skapas genom finansieringslösningen.  Motiveringen till detta är att det skulle vara 

                                                
10 Bierman, H. Private Equity John Wiley & Sons, INC, Hoboken New Jersey 2003 
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svårt att göra en lönsam exit ur företaget om man vid försäljning inte kan påvisa framtida 

tillväxtpotential baserat på företagets utveckling under de senaste åren.  För att undersöka om 

så är fallet kommer vi att jämföra ett antal nyckeltal och dess utveckling från portföljbolagen 

och jämföra dessa med referensgruppens nyckeltal. Referensgruppen kommer, precis som i 

NUTEKs rapport, att bestå av ett antal utvalda bolag från stockholmsbörsens A-lista. Dessa 

nyckeltal kommer vi att räkna fram ur respektive bolags årsredovisning till skillnad ifrån 

NUTEKs undersökning då nyckeltalen redovisats direkt av PE-bolagen. Om denna jämförelse 

visar att PE-bolagens portföljbolag haft en bättre utveckling än de bolag som ingår i 

referensgruppen blir målet av visa varför så är fallet, bland annat med hjälp av publicerat 

material samt intervjuer. 

 

 

2.1.1 Kvalitativt kontra kvantitativ 

 

Uppsatsen är till huvuddel baserad på en kvantitativ metod. Självklart kommer det även delar 

av uppsatsen vara av kvalitativ metod delvis beroende på att delar av uppsatsen är grundad på 

information ifrån intervjuer. Anledningen till att uppsatsen huvudsakligen kommer att ha ett 

kvantitativt angreppssätt är att uppsatsens empiriska studie är baserad på siffror ur respektive 

företags årsredovisning. Dessa siffror är rent mätbara variabler som kan delas in i olika 

klasser och är därför av kvantitativ natur. 11 Den kvalitativa delen av uppsatsen kommer 

framför allt att göra sig gällande i analysdelen samt slutsatsen. Anledningen till att detta 

perspektiv kommer att göra sig gällande där är att det tillför en djupare aspekt till uppsatsen 

än vad som skulle vara möjligt om den hölls rent kvantitativ. Det kan även argumenteras att 

det kvalitativa angreppssättet är avgörande för att kunna analysera uppgifterna ur 

undersökningen beroende på det relativt låga antalet undersökta bolag, cirka tio portföljbolag 

och lika många referensbolag. 

 

 

 

 

 

 
                                                
11 Hartman, J Vetenskapligt tänkande Studentliteratur AB,  Stockholm 2003 
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2.1.2 Deduktiv kontra induktiv 

 

Huruvida uppsatsen har ett deduktivt eller induktivt angreppssätt är inte heller det särskilt 

tydligt. Man kan säga att de undersökningsmetoder som ligger till grund för undersökning är 

deduktiva i form av att både skattesköldsberäkningar samt nyckeltalsanalyser har använts 

frekvent vid åtskilliga uppsatser innan denna. Dock kan kombinationen av dessa angreppssätt 

anses vara induktiva beroende på att det resulterar i ett nytt sätt att avgöra vilka aspekter som 

är drivande vid värdeökning i PE-bolagens portföljbolag.12 

 

 

2.2 Avgränsningar 
 

Uppsatsen fokus ligger på den svenska PE-marknaden vilket medför att en naturlig 

avgränsning är PE- transanktioner som skett på den svenska marknaden utav, mer eller 

mindre, svenska aktörer. Den svenska PE-marknaden totala förvaltningsbelopp uppgick 2004 

till cirka 230 miljarder svenska kronor.13 Antalet uppköp, i dess olika former, till PE-bolagens 

portföljer har under perioden 1998-2004 varit cirka 250 stycket vilket ger uppsatsen en bred 

ram att göra ett urval av.14 Målet med urvalet är att få fram ett hanterligt antal portföljbolag 

som skall användas i den vidare undersökningen. Det antalet som valts är tio portföljbolag 

samt 10 referensbolag som skall väljas ifrån stockholmsbörsens A-lista. Urvalet ifrån 

stockholmsbörsens A-lista sker i enlighet med metoden som presenteras Utvecklingen för 

riskkapitalbolagens portföljbolag 1999-2004.15 

 

 

2.2.1 Val av portföljbolag 

 

För att fortsätta med urvalet utifrån lista på 250 bolag ställdes ett antal kriterier upp vilka de 

utvalda portföljbolagen skulle uppfylla. Dessa kriterier är följande: 

                                                
12 Gilje, H Grimen, H Samhällsvetenskapernas förutsättningar Daidalos AB, Göteborg Sverige, 1992 
13 SVCA, Svenska riskkapitalföreningen, Informationskampanj 
14 CAMBOR (Center of Management Buy-outs) Statistik över uppköp 1998-2004 
15 Nutek i samarbete med SVCA, Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag 1999-2004, 2005 
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• De utvalda portföljbolagen skall vara svenska företag 

 

• Uppköpen skall ha skett mellan 1997 och 2004 

 

• Det skall vara möjligt att följa portföljbolagens utveckling genom 

ägarstruktur och publicerade årsredovisningar 

 

• Uppköpen skall ha skett med en väsentlig del lånat kapital 

 

• De utvalda portföljbolagen skall ha förvärvats av någon av de större 

riskkapitalbolagen. För att ytterligare avgränsa uppsatsen har vi valt ut 

portföljbolag ifrån Nordic Capital, Industrivärden och Ratos 

 

Ett stort antal av de ursprungliga 250 listade portföljbolagen kunde sorteras bort beroende på 

att de inte klarade av att uppfylla ett eller flera av de uppställda kriterierna. Studien kommer 

att sträcka sig över tre år. Anledningen till denna tidsbegränsning är att möjligheten att finna 

finansiell data som sträcker sig utöver dessa tre år är mycket svårt. Detta i kombination med 

att de finansiella siffrorna i form av årsredovisningar primärt kommer att tas ifrån Affärsdata 

där just tre årsredovisningar finns listade resulterar i tidsavgränsningen.  

 

 

2.2.2 Val av referensgrupp 

 

Till att börja med skall tio bolag ifrån Stockholmsbörsens A-lista samt tio bolag från dess O-

listan väljas ut för att verka som referensgrupp. Dessa bolag valdes baserat på följande 

kriterier: 

 

• De utvalda bolagen bör vara verksamma inom samma branscher som de 

portföljbolag som valts ut till studien 

 

• Storleken på de utvalda referensbolagen bör inte skilja väsentligt ifrån 

storleken på portföljbolagen 
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• Tillväxtpotentialen bör vara jämförbarlik grupperna i mellan 

 

• Referensbolagen bör vara svenskägda och verksamma på den svenska 

marknaden 

 

Ett stort antal företag kunde sorteras bort beroende på att de inte uppfyllde ett eller flera av de 

ovanstående kriterierna, ett vanligt fel var till exempel att företagets verksamhet låg för långt 

ifrån portföljbolagens verksamhet. 

 

 

2.2.3 Val av nyckeltal 

 

I rapporten Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag 1999-200416 använder man sig 

av två olika nyckeltal för att utföra tillväxtanalysen. Dessa nyckeltal är dels portföljbolagets 

antal anställda samt dess omsättning. För att fördjupa denna analys och presentera en mer 

djupgående bild av tillväxtpotentialen har Sven-Erik Johanssons och Magnus Hults bok Köpa 

och sälja företag använts. I detta verk använder sig Johansson och Hult av tio olika nyckeltal 

fördelat inom fem huvudkategorier17, där den sista motsvarar den som använts i rapporten 

Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag 1999-2004. Dessa är: 

 

Avkastningsstruktur 

1. Avkastning på eget kapital  

2. Avkastning på totalt kapital 

 

Resultatstruktur 

3. Rörelsemarginal 

 

Intäkts-/kostnadsstruktur 

4. Nettoomsättning per anställd 

5. Arbetskraftkostnader i procent av nettoomsättningen 

                                                
16 16 Nutek i samarbete med SVCA, Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag 1999-2004, 2005 
17 Johansson, S-E Hult, M Köpa och sälja företag Industrilitteratur AB, Stockholm 2002 
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Kapitalstruktur 

6. Soliditet 

7. Rörelsekapital i procent av nettoomsättningen 

8. Kassalikviditet 

 

Utvecklingstal 

9. Förändring av nettoomsättning 

10. Förändring av medeltal anställda 

 

Uppsatsförfattandet rörande nyckeltalsanalysen är uppbyggt på ett liknande sätt dock med 

vissa strukturella förändringar. De kategorier av nyckeltal som används är följande 

 

Lönsamhet – kortsiktig kostnadsminskning eller genuin värdeökning 

1. Rörelsemarginal 

2. Avkastning på totalt kapital 

3. Nettoomsättning per anställd 

 

Tillväxt 

4. Förändring av antal anställda 

5. Omsättning 

6. Totala kostnader 

 

Kapitalstruktur 

7. Soliditet 

8. Räntetäckningsgraden 
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2.3 Litteraturstudier och datainsamling 
 

Informationen som ligger till grund för uppsatsen har framför allt samlats in ifrån 

årsredovisningar, facklitteratur, intervjuer samt användandet av databaser för finansiell 

journalistik. De databaser som använts är Affärsdata18 samt JStore19.  

 

Data som samlas in för en studie brukar delas in i två kategorier, primärdata och 

sekundärdata. Det förstnämnda är data som forskarna själva samlar in genom att t ex 

observera ett fenomen medan sekundärdata är data från tidigare forskning som återanvänds. I 

denna uppsats kommer vi att använda oss flitigt av både primärdata och sekundärdata. 

 

 

2.3.1 Insamling av primärdata 

 

Denna information blir i många fall mera relevant och exakt för den specifika studien. Den 

primärdata som används i uppsatsen är huvudsakligen i form av intervjuer med 

nyckelpersoner inom de utvalda PE-bolagen. Även resultatet av den empiriska studie som för 

i uppsatsen är att betrakta som primärdata.  

 

 

2.3.2 Insamling av sekundärdata 

 

De sekundära data som samlas in kommer i första hand från litteratur, artiklar och 

årsredovisningar.  Mycket av den data som används för studien och som flera antaganden 

grundar sig på är av rent kvantitativ karaktär så som köpeskillingar och diverse nyckeltal. 

Givetvis är det viktigt som författare till studien att ha i åtanke att vid insamlandet av 

sekundärdata vara selektiv med källor som används samt bibehålla en opartisk ställning. 

 

                                                
18 www.affarsdata.se 
19 www.jstore.org 
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2.4 Reliabilitet och validitet  
 
 
Metodforskningen ställer ofta frågor om validitet och reliabilitet när teoretiska modeller och 

den verklighet som empiriskt skall testas förs samman. Syftet med dessa frågor är att belysa 

hur representativ informationen i en undersökning är.  

 

Validiteten skall besvara undersökningens förmåga att mäta det som var tänkt att mätas och 

kan liknas vid en våg som antas fungera korrekt när en boxare väger in sig före en match. 

Graden av reliabilitet bestämmer den insamlade informationens pålitlighet och oberoende. 

Med oberoende menas att olika mätningar med samma undersökningsmaterial skall leda till 

samma resultat oberoende av vem som utför undersökningen och hur många gånger 

undersökningen repeteras. Detta kan liknas vid ett perfekt kalibrerat gevär som hela tiden 

skall ge samma träffbild.20 Kvantitativa undersökningar är mer känsliga för validitets- och 

reliabilitetsproblem än kvalitativa undersökningar. Detta beror på att kvalitativa studier går 

mer på djupet och studerar en eller ett fåtal olika individer.  

 

Då denna studie är till stora delar av kvalitativ karaktär, men med kvantitativa inslag i form 

nyckeltal och beräkningar över de analyserade bolagen, läggs inte alltför stor vikt vid att 

ifrågasätta reliabiliteten respektive validiteten. Givetvis beaktas dessa begrepp då både 

kvantitativ och kvalitativ information samlas in om portföljbolagen. Vad gäller kvantitativ 

information om börsnoterade bolag i form av bland annat nyckeltal ser vi varken reliabilitets- 

eller validitets problem då siffrorna talar sitt tydliga språk över företagens status. 

 

  

 

 

   

 

                                                
20 Gustavsson, B Kunskapande metoder Studentlitteratur, Lund Sverige (2003) 
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- kapitel tre - 

 

TEORI 

 
I detta kapitel presenteras private equitys grundläggande teorier. Dessa syftar till att ge 

läsaren en större förståelse för uppsatsens ämnesval samt dess problemformulering. 

 

3.1 Olika former av uppköp 
 

Det finns en rad olika varianter när det kommer till PE-bolagens uppköp. Vilken typ av 

uppköp som används vid ett specifikt tillfälle är beroende av under vilka förutsättningar 

uppköpet genomförs. Enligt Svenska Riskkapitalföreningen21 är de vanligaste formerna av 

buy-outs management buyout, leverage buyout och institutionell buyout. En kort redogörelse 

för dessa uppköpsformer följer nedan. 

 

 

3.1.1 Management Buyout 

 

Vid en management buyout situation bidrar ofta ett PE-bolag med tillräcklig finansiering för 

den nuvarande ledningen skall kunna köpa varje fall hälften av det företag de är verksamma i. 

Vinsten för PE-bolaget i detta fall är att de vanligtvis genom att bidra med den nödvändiga 

kapital som motprestation blir tilldelade en del av målbolaget. Denna typ av PE-investering är 

en av e minst riskfyllda PE-investeringarna beroende på att målbolaget redan är etablerat samt 

att ledningen i målbolaget är väl insatta i marknaden.22 

 

 

                                                
21 Svenska Riskkapitalföreningen www.svca.se 
22 AltAssets, www.altassets.com 
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3.1.2 Leveraged Buyout 

 

Ett Beveraged Buyout-uppköp går ut på att ett företag köps upp med en stor andel lånat 

kapital. Som säkerhet för det lånade kapitalet används allt som oftast målbolagets 

kassaflöden. Fördelarna med denna typ av finansiering ligger i den höga belåningsgraden. 

Den höga belåningsgraden bidrar dels till att en skattesköld bildas, och dels till att 

avkastningskravet på det totala kapitalet sänks.23 Enligt SVCA är denna typ av uppköp den 

vanligaste formen inom den svenska PE-marknaden.24 Det är denna typ av uppköp som 

kommer att ha fokus vid den följande undersökningen. 

 

 

3.1.3 Institutionell Buyout 

 

Ett institutionellt uppköp har egentligen två definitioner. Dels anses det vara när ett PE-bolag 

köpen ut en affärsverksamhet ur ett målbolag. Den andra definitionen av ett institutionellt 

uppköp är  när ett PE-bolag går in som storägare vid en management buyout, således med den 

nuvarande ledningen på sin sida. 25 Enligt Baker och Smith är den typ av uppköp där PE-

bolaget har den nuvarande ledningen på sin sida den mest gynnsamma uppköpssituationen. 

Detta förklaras med att dessa situationer stöds av de nyckelpersoner i målbolaget som kan 

bidra med mest kunskap rörande målbolaget och den marknad inom vilket det är verksamt.  

 

 

3.2 Exit 
 

När ett PE-bolag önskar göra exit, avyttring, ur ett målbolag kan detta ske på en rad olika sätt. 

Redan vid uppköpet av målbolaget har PE-bolaget lagt upp en handlingsplan för målbolaget. 

Denna handlingsplan innehåller även en exitstrategi, den troligaste avyttringsformen samt när 

                                                
23 AltAssets, www.altassets.com 
24 Svenska Riskkapitalföreningen www.svca.se 
25 AltAssets, www.altassets.com 
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denna skall ske vilket oftast är inom fem till åtta år efter uppköp. I Sverige är det tre 

avyttringsformer som är tydligast representerade. Dessa är följande. 

 

3.2.1 Trade Sale 

 

Den vanligaste metoden för ett PE-bolag att göra exit ur ett portföljbolag har länge varit att 

sälja portföljbolaget till en industriell köpare, trade sale. Även fast trenden vänt emot andra 

avyttringsformer är trade sale fortfarande den vanligaste exit metoden. Anledningen till att 

trade sale historiskt varit ett populärt alternativ är att portföljbolagen, efter att ha varit under 

PE-bolagens översyn, ofta kunnat uppvisa mycket god nyckeltalutveckling.26 Detta i 

kombination med att PE-bolagen hitta en industriell köpare som portföljbolaget kompletterar 

väl resulterar i att försäljningen skapar värde för båda parterna. 
 

 

3.2.2 Finansiell försäljning 

 

Finansiell försäljning av ett portföljbolag är ett exit alternativ som blivit allt mer populärt 

under de senaste åren på den svenska PE-marknaden. Finansiell försäljning går ut på att PE-

bolag ett säljer innehavet i ett portföljbolag till PE-bolag numer två. Anledningen till att detta 

alternativ blivit allt mer vanligt under de senaste åren är delvis de låga räntorna. Dessa låga 

räntor har resulterat i att PE-bolagen har kunnat leverera totala avkastningskrav (IRR) som 

vida understiger de totala avkastningskrav som industriella köpare kan motivera.27 

 

 

3.2.3 Börsnotering 

 

En exit metod eller avyttringsform som är frekvent förekommande på den svenska PE-

marknaden är en IPO (Initial Public Offering) av portföljbolaget vilket betyder att 

portföljbolaget noteras på börsen. Denna exit metod används när lönsamheten för en IPO 

                                                
26 Svenska Riskkapitalföreningen www.svca.se 
27 Svenska Riskkapitalföreningen www.svca.se 
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överstiger lönsamheten för de övriga exit alternativen.28 Anledningen till att IPO alternativet 

kan vara fördelaktigt är till att börja med att portföljbolaget lämpar sig för detta alternativ. 

Andra faktorer som också talar för en IPO är att det inte finns någon lämplig industriell 

köpare. 

 

 

3.3 Värdeskapande teorier 
 

Inom området hur PE-bolag skapar värde finns det en hel del tidigare forskning. Huvuddelen 

av denna forskning är dock baserad på verksamhet utanför Sverige. Inom den svenska PE-

marknaden är det framförallt Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) som publicerat ett antal 

undersökningar. SVCA har även utfört en del arbete tillsammans med Verket för 

Näringslivsutveckling (NUTEK). Det är dock viktigt att komma ihåg att mycket av den 

forskning som finns inte enbart är inriktad på buyout utan även på andra områden inom PE 

tex. venture capital. 

 

3.3.1 Fundamentalt värdeskapande 

 

Målet för varje företag bör vara att maximera vinsten för sina aktieägare. För att det skall vara 

någon poäng med att maximera måste det skapas värde i företaget. Det verkliga värdet i ett 

företag skapas i dess dagliga verksamhet där faktorer som kundtillfredsställelse, produkt 

kvalité skapar kassaflöden.  Dessa kassaflöden, i kombination med framtida prognostiserade 

kassaflöden, avgör i sin tur hur mycket en investerare är villig att betala för ett specifikt 

företag.29 

 

Enligt Copland et al (1996) är det en nödvändighet att Return on Invested Capital (ROIC) 

överstiger Weighted Average Cost of Capital (WACC) över tiden för att värde skall kunna 

skapas. Således är det värdeskapande att utföra nya investeringar så länge som den nya 

investeringen genererar högra ROIC än WACC. Ett företag som genomför investeringar som 

                                                
28 AltAssets, www.altassets.com 
29 Copeland, Koller & Murrin Valuation, measuring and valuing the value of companies John Wiley & sons 
1996 
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inte uppfyller detta kriterie tär således på det varde som redan existerar. Detta resoneman 

resultaerar i slutsatsen att värde kan skapas på tre sätt nämligen: 

 

• Ökad ROIC 

• Minskad WACC 

• Ökad tillväxt, förutsatt att ROIC överträffar WACC 

 

 

 

3.3.1.1 Värdeskapande genom höjd Return on Invested Capital (ROIC) 

 
För att möjliggöra en ökad ROIC, måste effektiviteten i bolaget höjas vilket uppnås genom 

förbättringar av de operationella verksamheterna. ROIC kan ökas antingen genom att öka 

kapitalomsättningen eller genom att öka rörelsemarginalen. En ökad kapitalomsättning 

innebär att försäljningen ökar per enhet investerat kapital vilket kan uppnås genom att skära 

kostnaderna eller höja priserna. Ökad rörelsemarginal innebär att större andel av försäljningen 

är vinst viket uppnås genom att minska det investerade kapitalet eller öka försäljningen. 

Givetvis är en kombination av ökad kapitalomsättning och ökad rörelsemarginal vanlig då 

företag har för avsikt att öka ROIC.  

 

  

3.3.1.2 Värdeskapande genom finansiella metoder 

 
Ledningen i ett bolag är avgörande för värdeskapande genom de finansiella beslut som rör 

kapitalstruktur. Varje enskilt uppköp har en specifik kapitalstruktur men gemensamt hos de 

flesta LBO-transaktioner är att skuldandelen är hög. I och med en hög skuldandel ges ökade 

effekter av skatteskölden, vilket vi kommer att utreda närmare längre fram i  detta kapitel. 

Andra finansiella effekter som genereras av den ökade skuldandelen i ett bolag är 

reduceringar av ledningskostnaderna genom att tvinga ledningen till besparingsåtgärder, 

”aktieägare föredrar skulder mer än ledningen gör”30. En hög skuldandel som håller tillbaka 

                                                
30 Grossman & Hart (1986) The Costs and Benefits of Ownerhip:A theory of Vertical and Lateral Integration 
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det fria kassaflödet försvårar helt enkelt för ledning och VD att ta ut orimliga arvoden. En 

studie från 1980-talet visar på att arbetarnas effektivitet vid hög skuldsättningsgrad i en 

buyout. Författarna till studien menar att det beror på att det fria kassaflödet minskar vilket 

leder till att företaget blir tvungna att skära lönekostnaderna, som motvikt till detta arbetar de 

anställda mera för att uppnå samma lön. Författarna till denna uppsats misstänker att även 

andra faktorer ligger bakom en ökad arbetsmoral, faktorer som t ex rädsla för att få sparken 

under ett pågående uppköp. 

 

En LBO-transaktion kan liknas vid ett privat köp av ett hus. Köparen lånaren en stor andel av 

kapitalet, huset står sedan som säkerhet för lånet. Vid en LBO-transaktion står målbolagets 

tillgångar som säkerhet för lånen, men tillskillnad från huset så genererar ett målbolag 

förhoppningsvis positiva kassaflöden som kan betala för lånen vilket innebär att man faktiskt 

kan tala om att målbolaget betalar för sig själv. 

 

3.3.1.3 Värdeskapande genom tillväxt 

 
En av grundpelarna i värdeskapande är tillväxten. Ett företag som lyckas med en hög tillväxt 

och samtidigt kombinerar det med positiv ROIC-WACC spread, kommer att värderas 

betydligt högre än ett företag med lägre tillväxt.31 Ett företag som har en högre tillväxt än 

genomsnitstillväxten för den marknad som företaget är verksamt inom kommer att öka sina 

marknadsandelar vilket givetvis skapar ett högre värde jämfört med konkurrenterna. 

Tillväxten i ett bolag kan ökas genom organisk tillväxt vilket innebär att bolagets pågående 

verksamhet ökas, teoretisk innebär detta att ju mera kapital som återinvesteras ju högre 

organisk tillväxt. Tillväxt i ett företag är inte bara ett resultat av återinvesterat kapital, utan 

kan också åstadkommas genom uppköp av andra företag. En anledning till att uppnå tillväxt 

genom att köpa andra bolag och sedan sammanföra de med moderbolaget kan vara att 

organisk tillväxt helt enkelt inte möjlig.  

                                                
31 Copeland, Koller & Murrin Valuation, measuring and valuing the value of companies John Wiley & sons 
1996 
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3.3.2 Värdeskapande ägande 

 

Ägandet av ett företag skapar inget värde i sig i form vinster eller kassaflödes ökning, men 

indirekt kan ägandet skapa värde, genom att ägare effektiviserar rörelsen och/eller ser till att 

företaget uppnår en bättre strategisk position. Dessa indirekta faktorer kan inkludera ökade 

aktiviteter från ledningen, reducerade agentkostnader samt ökat stöd ifrån de nya ägarna. 

 

3.3.2.1 Aktivt ägande 

 

Börsnoterade företag tenderar att ha ett stort antal aktieägare som vardera äger en liten post i 

företaget. Dessa ägare har allt som oftast ett mycket svagt incitament att övervakta ledningens 

handlande.32 Detta i kombination med att dessa små aktieägare, vid de fall de involverar sig i 

hur företaget styrs, ofta framstår som diffusa vilket i praktiken resulterar i att ledningen i 

praktiken kan styra beslutsfattandet rörande företaget utveckling och policy.33 Denna typ av 

ledningsmetod står helt i kontrast till hur de bolag som PE-bolagen är involverade i styrs. Till 

att börja med tar ofta PE-bolagen en plats i styrelsen i de företag som de är ägare i. Utöver 

detta övervakar PE-bolagen aktivt portföljbolagets rörelse. Anledningen till detta är att man 

ämnar förbättra portföljbolagets resultat genom att genomföra förändringar i portföljbolagets 

rörelse. Detta för at t kunna göra en lönsam exit inom 4-8 år.34 

 

3.3.2.2 Agentteori 

 

Innebörden i agent teorin är att ledningen i ett företag nödvändigtvis inte arbetar för att 

maximera företaget vinst och därav inte företagets värde. Agentproblematiken, som detta 

kallas, är framför allt ett problem i större företag. Anledningen till att problemet uppstår är att 

ledningen, även kallade för agenter, i företaget har andra mål än ägarna (principalerna).35 För 

                                                
32 Shleifer & Visny, Large shareholders and corporate control Journal of Political Economy, Chicago 
University Press, June 1986  
33 Jensen, Eclipse of the Public Corporation Journal of Financial Economics, September 1989 
34 Svenska Riskkapitalföreningen www.svca.se 
35 Copeland, Koller & Murrin Valuation, measuring and valuing the value of companies John Wiley & sons 
1996 
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att undvika att agenterna tjänar sina egna syften inriktar sig agent teorin på olika sätt att 

skydda principalerna. En av nackdelarna med agent teorin är att den ofta resulterar i stigande 

kostnader framför allt beroende på övervakningskostnader för att utreda huruvida agenterna 

fullföljer sina åtaganden. En annan kostnad som uppkommer i och med agent teorin är utgifter 

för de olika metoderna som har till uppgift att få agenterna och principalerna att arbeta åt 

samma håll. Exempel på dessa kostnader kan vara kontrakt skrivande där man försöker att 

reglera agenterna så att de arbetar åt samma håll som ledningen. Ofta erbjuds agenterna olika 

former av incitamentsprogram för att arbeta i linje med dessa mål. Dessa kostnader kan mer 

eller mindre undvikas i PE-bolagens portföljbolag beroende på att agenterna och principalerna 

i dessa fall är samma personer. Även om hela ledningen i ett portföljbolag inte består av 

personer som jobbar för PE-bolaget finns det uteslutande en representant från PE-bolaget i 

portföljbolagets styrelse som kan övervaka arbetet.36 Detta resulterar i att både ledningen och 

ägarna arbetar åt samma håll med samma mål, vilket i sin tur förhoppningsvis gör 

portföljbolaget mer effektivt. 

 

3.3.2.3 Nätverk 

 

I alla företag är lednings personliga nätverk till stort värde för att knyta kontakter och utföra 

företagets dagliga verksamhet på bästa möjliga sätt.37 Dessa kontakter är ännu viktigare för ett 

PE-bolag och man skulle nästan kunna säga att ett PE-bolags lönsamhet står och faller 

beroende på de kontakter nyckelpersoner bolaget har.  En av de viktigaste anledningarna till 

att nyckelpersonernas nätverk är så avgörande för PE-bolaget är att en stor andel av de affärer 

som genomförs av PE-bolag sker med bakgrund av personliga kontakter mellan PE-bolagen 

och industrin. Det är även väsentligt för PE-bolagen med personiga kontakter för att attrahera 

investerare till fonderna, bankrelationer samt möjlighet att attrahera kvalificerad personal till 

portföljbolagen.38 PE-bolagets nätverk kommer även portföljbolagen till god genom att bidra 

med kapital och kunskap. 

 

                                                
36 Hatch, M J Organistationsteori – Moderna, symboliska och postmoderna perspektiv Oxford University Press, 
UK 1997 
37 Copeland, Koller & Murrin Valuation, measuring and valuing the value of companies John Wiley & sons 
1996 
38 The Center for Management Buyout www.cembor.com  
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3.3.3 Skatteskölden 

 
Kapitalstrukturen är av stor betydelse vid ett företagsförvärv då stora skattebesparingar går att 

göra. Detta eftersom att räntorna på det lånade kapitalet är avdragsgilla tillskillnad från 

aktiekapitalet som beskattas betydligt intensivare (på utdelningar och eventuell reavinst). Att 

uppnå en medveten skattereduktion genom att välja en hög andel skulder i förhållande till det 

egna kapitalet kallas för skattesköld. Nedan presenteras ett enkelt exempel över hur 

skattebesparingen teoretiskt fungerar, därefter följer en beskrivning av den modell som 

används vid värderingen i nästa kapitel samt hur långt ett bolag kan gå i processen att öka 

skulderna för åstadkomma en så hög skattereduktion som möjligt. 

 

Exempel39 

 

Alternativ A: förvärvar hela aktiekapitalet i ett helt obelånat bolag genom att gå in med 50 

procent eget kapital och resterande del lånat kapital. 

 

Alternativ B: förvärvar hela aktiekapitalet i ett bolag som är till 50 procent belånat genom att 

gå in endast med eget kapital. 

 

Investerarna går in med lika stora belopp och allt annat antas också vara lika förutom 

kapitalstrukturen. Direktavkastningen antas vara 5 % och låneräntan 5 %. Bolagsskatten är 

28 %. 
 

Bolag  (A) Obelånat  (B) Belånat 

Verksamhet  100  100 

Ränta  0  -50 

Resultat e. fin. netto 100  50 

Skatt  -28  -14 

Resultat e. skatt  72  36 

 

Investeraren   

Utdelning  72  36 

Ränta  -50  0 

Nettokassaflöde  22  36 

                                                
39 Leimdörfer Berhardtson Gynnas aktieägare av hög soliditet? Westerberg & Partners, Stockholm1997. 
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I ovanstående balansräkning över de två finansieringsalternativen framgår att alternativ (B) 

uppnår genom en annan finansiering ett nettokassaflöde som är 14 (36-22) högre än 

alternativ (B). De sammanlagda räntebetalningarna är lika stora i (A) och (B), anledningen 

till denna skillnad i kassaflöde för alternativen är skattemässig. D v s (A) betalar 14 mera i 

skatt eftersom skatten dras på resultatet efter finansnetto. Om denna kapitalstruktur bibehålls 

efter ett år kommer skattebesparingen per år för (B) uppgå till 28 % av räntebetalningarna 

eftersom värdet av lånet motsvarar nuvärdet av alla framtida räntebetalningar blir nuvärdet 

av alla framtida skattebesparingar 28 % av lånets värde. Under förutsättning att skatten är 

konstant. 

 

Finansiering genom belåning har en klar fördel eftersom låneräntan är en avdragsgill kostnad 

till skillnad från kostnaden för eget kapital, investorernas avkastningskrav. Denna 

skattemässiga fördel är vad som brukar benämnas skatteskölden.40 Den direkta följden blir 

därmed att kostnaden för skulder minskar och att bolaget uppnår en lägre skattekostnad som 

kan ses som en fördel som tillfaller aktieägarna.41 Detta styrks av Miller & Modiglianis 

proposition 1 som påstår att värdet på ett företag med dess skulder måste vara identiskt med 

värdet på det obelånade företaget plus värdet av skatteskölden. Enligt Miller & Modigliani 

beräknas värdet av skatteskölden som skattesatsen multiplicerat med den totala 

räntekostnaden. Detta resulterar i att värdet på ett företag med hänsyn till skatt är en linjär 

funktion av skuldsättningsgraden.42 

 

  Skattesköld = skattesats * räntekostnad 

 

Den mest betydande faktorn som begränsar möjligheten att maximera bolagsvärdet genom 

skulderna är risken. I och med att skuldsättningsgraden ökar så ökar också risken för 

finansiella svårigheter och konkurs vilket medför ökad avkastning för investorer och 

långivare som i sin tur leder till att större delar av kassaflödena läggs direkt på räntekostnader. 

Detta hämmar bolagets tillväxt genom den låga andelen återinvesterat kapital. En alltför hög 

skuldsättningsgrad försvårar också kapitalkrävande åtgärder och bromsar ledningens 

finansiella flexibilitet. När denna övre gräns för hur stora skattebesparingar som kan göras 

genom att förändra kapitalstrukturen nås är svårt att säga. 
                                                
40 Brealy & Myers The principles of Corporate Finance McGraw-Hill, New York 2003 
41 De Ridder A Företaget och de finansiella marknaderna Gotab, Stockholm 1996 
42 De Ridder A Företaget och de finansiella marknaderna Gotab, Stockholm 1996 
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- kapitel fyra - 

Empirisk studie 

 
I detta kapitel presenteras resultaten ifrån den empiriska studien som genomförts av de 

utvalda nyckeltalen på dels de utvalda A och O-listebolagen samt de utvalda portföljbolagen.  

 

4.1 Skattesköldsberäkning 
 

Beroende på den höga grad av hemlighetsmakeri inom Private Equity-branschen är de 

köpeskillingar som används vid dessa beräkningar ej att betrakta som absoluta siffror. 

Anledningen till detta är att det endast är Ratos utav de utvalda PE-bolagen som varit villiga 

att bidra med sina faktiska ingångsvärden. Ifrån både EQT och Nordic Capital har det varit ett 

bestämt nej rörande förfrågningar angående ingångvärden. De värden som använts vid 

portföljbolag som kommer ifrån Nordic Capital och EQT har istället hämtats ifrån artiklar och 

rykten i de fall då säljaren inte valt att offentliggöra försäljningssumman.  

 

När det kommer till vilken belåningsgrad som använts vid finansieringen av uppköpet har 

även detta varit i stort sett omöjligt att få tag på. Beroende på detta används en generell 

belåningsgrad på 50 % för alla de bolag som ingår i studien. Anledningen till att denna 

belåningsgrad valts är att flera av de högt insatta personer son intervjuats talar om att det 

största antalet transanktioner som utför inom den Svenska PE-marknaden ligger i närheten av 

denna belåningsgrad även om det förekommer obelånade transanktioner likväl som 

transanktioner med belåningsgrad upp till 80 %.  

 

Om den i förra kapitlet angivna formeln för skatteskölden appliceras med den antagna 

belåningsgraden och en riskfri ränta på 5%, borde vara användbart under de senaste åren, 

resulterar detta i följande uträkningar. 
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Beräkning av skattesköld 

 

X * Y = Z 

Z * Rf = R 

R * T = TS 

 

X = Total köpeskilling 

Y = Skuldsättningsgrad 

Z = Andel belånat kapital 

Rf = Riskfria ränta 

R = Räntekostnad 

T = Skattesats 

Ts = Skattesköld 

 

Med insatta värden 

Skuldsättningsgrad = 50% 

Rf = 5% 

Skattesats = 28% 

 

X * 0.5 = 0.5X 

0.5X * 0.05 = 0.025X 

0.025X * 0.28 = 0.007X 

 

Den finansiella vinningen, skatteskölden, av att använda sig av en skuldsättningsgrad på 50% 

av köpeskillingen är såldes 0.7% av den totala köpeskillingen. Självklart är denna 

skattemässiga besparing större vid en högre skuldsättningsgrad, vid 80% skuldsättningsgrad 

är den skattemässiga vinsten 1.12% av den totala köpeskillingen. 
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4.2 Undersökning av nyckeltalen 
 

4.2.1 Lönsamhet 

4.2.1.1 Lönsamhet för bolag på A-listan 

 

Rörelsemarginal har i de utvalda företagen ifrån Stockholmsbörsens A-lista har ökat med ett 

medelvärde på 10,2 % och en median på 7,75 %. Avkastningen på totalt kapital har ökat med 

ett medelvärde på 16,9 % och en median på 15,5 %. Nettoomsättningen per anställd har ett 

medelvärde och median på 1 464 tkr  respektive  1 650 tkr. Vid en noggrannare undersökning 

av de årliga siffrorna framgår det att rörelsemarginalen och nettoomsättningen per anställd 

varit relativt stabil medan avkastningen på totalt kapital haft en klart positiv utveckling under 

de tre åren. 

 

4.2.1.2 Lönsamhet för bolag på O-listan 

 

Rörelsemarginalen har i de utvalda företagen ifrån Stockholmsbörsens O-lista ökat kraftigt 

med ett medelvärde på 21,6 % och en median på 11,45 %. Avkastningen på totalt kapital har 

haft en ökning av medelvärdet på 14,2 % respektive en median 16,85 %.  Nettoomsättningen 

per anställd har under perioden haft ett medelvärde 2957,5 tkr och en median på 2109,5 tkr. 

Nettoomsättningen per anställd samt avkastningen på totalt kapital har under perioden varit 

relativt stabila medan rörelsemarginalen haft en kraftigt negativ utveckling. 

 

4.2.1.3 Lönsamhet för portföljbolag 

 

I de utvalda portföljbolagen har rörelsemarginalen under de senaste tre åren varit mycket 

stabil med ett medelvärde på 6,75 % samt en median på 3,5%. Avkastningen på totalt kapital 

har haft ett medelvärde på 10,8% och en median på 7,7% med en stigande trend under de tre 

åren. Nettoomsättningen per anställd har varit hög med ett medelvärde på 2311,2 tkr samt en 

median på 2444 tkr. Utvecklingen inom nettoomsättning per anställd har även den varit 

positiv med ett klart högre värde år tre efter entry än vid entry. 
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4.2.2 Tillväxt 

4.2.2.1 Tillväxt för bolag på A-listan 

 

Förändringen av antal anställda hos bolagen som undersökts från A-listan visar en 

genomsnittlig ökning med 3 % (medelvärde) och en median på 2 % under de 3 senaste åren. 

Varför medelvärdet är betydligt högre beror på att bolagen har ökat personalstyrkan 

intensivare under det senaste året (4,2 %). Tillväxten i form av omsättning har under perioden 

2002 till 2005 i genomsnitt ökat med 6 % (medelvärde) och med en median på 5 %. Vi kan se 

en klar genomgående trend för bolagen på A-listan att tillväxtökningen i form av omsättning 

var mycket låg under det första uppmätta året för att sedan kulminera i mitten av perioden och 

slutligen avta något under det sista året, 2005. 

 

4.2.2.2 Tillväxt för bolag på O-listan 

 

Hos de bolag som analyserats på O-listan syns en tydlig ökning av antalet anställda med ett 

medelvärde på 10,7 % och en median på 10 % för perioden. Ökningen har dock en svagt 

neråtgående trend med en genomsnittlig ökning av antalet anställda på 11,75 % för 2003 och 

10 % för 2005. Vad det gäller tillväxt i form av nettoomsättning för bolagen syns en relativt 

stabil ökning med ett medelvärde respektive en median på 10 %. 

 

4.2.2.3 Tillväxt för portföljbolag 

 

Hos portföljbolagen ser utvecklingen av antalet anställda mer volatil ut, med en genomsnittlig 

ökning på 2 % första året för att sedan följas av en minskning på en halv procent och därefter 

öka med nästan 4 % sista året. Detta ger ett medelvärde på 1,7 % och en median på 0,5 % för 

personalökningen hos portföljbolagen under hela perioden. Vad beträffar tillväxten i dessa 

bolag, mätt i omsättning, noteras ett högt medelvärde på 12 % och en median på 8 %. Värt att 

notera är en tydlig nedgång i tillväxten från 18 % tillväxt första året, till endast 4 % tillväxt 

sista året. Detta analyseras vidare i nästa kapitel.  
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4.2.3 Kapitalstruktur 

4.2.3.1 Kapitalstruktur för bolag på A-listan 

 

Soliditeten för referensbolagen från A-listan ger oss över perioden ett medelvärde på 40,9 % 

och en median på 41,2 %, vilket innebär en relativt jämn soliditet över mätperioden. 

Räntetäckningsgraden hos bolagen är däremot betydligt mera varierad, med ett medelvärde på 

32,3 ggr och en median på 12,2 ggr. Räntetäckningsgraden är hög under början av perioden 

för att sedan falla och tillslut gå upp kraftigt det senaste året. Denna kraftiga variation av 

medelvärdet under mätperioden kan vara något missvisande i och med att de finansiella 

kostnaderna skiljer sig kraftigt åt i jämförelse med resultatet från bolag till bolag, vilket kan 

vara en förklaring. 

 

4.2.3.2 Kapitalstruktur för bolag på O-listan 

 

O-listans bolag är de som har den igenomsnitt högsta och jämnaste soliditeten över perioden, 

med ett medelvärde på 50,3 % och en median på 56,7 %. Räntetäckningsgraden är liksom hos 

bolagen på A-listan ojämn över perioden med ett medelvärde på 40,2 ggr och en median på 

10 ggr. Den följer dock samma mönster som A-listans bolag med en klart stigande 

genomsnittlig räntetäckningsgrad under det senaste året, vilket helt enkelt kan bero på att 

räntetäckningsgraden är så pass olika från år till år och från bolag till bolag.  

 

4.2.3.3 Kapitalstruktur för portföljbolag 

 

Hos portföljbolagen observeras, inte helt oväntat, den lägsta genomsnittliga soliditeten med 

ett medelvärde på 33,5 % och en median på 31,5 %. Soliditeten är relativt jämt fördelad över 

mätperioden, en svag neråtgående trend märks dock under mätperioden. 

Räntetäckningsgraden för portföljbolagen är igenomsnitt 35,4 ggr och följer ungefär samma 

trend som bolagen på börsen.  Vad som kan vara värt att nämna är att den dock är mycket hög 

första året (högre än för A- respektive O-listan) hela 44,5 ggr. 
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- kapitel fem - 

Analys 

 
I detta kapitel presenteras analysen som bygger på jämförande av de resultat som redovisats i 

den empiriska studien. Här skall de underliggande faktorerna analyseras och med hjälp av 

dessa skall de resultat som framkommit i studien förklaras.  

 

5.1 Analys av skattesköld 
 

Vid presentationen av skatteskölden i den empiriska studien framgår att en skattebesparing 

uppnås genom att finansiera ett uppköp med en stor andel lånat kapital. Hur stor denna 

skattemässiga besparing är varierar från fall till fall beroende på de underliggande faktorerna. 

De underliggande faktorer som påverkar skattebesparingens storlek är självklart andelen lånat 

kapital, låneräntan samt skattesatsen där bolaget är verksamt. Denna skattebesparing är dock 

relativt marginell i det stora hela och enligt Morgan Olsson på Nordic Capital är man ute på 

”mycket djupt vatten” om man använder sig av den skattemässiga besparingen för att kunna 

räkna hem en affär. 

 

Den verkliga vinningen med att använda sig av en hög belåningsgrad är att kapitalkostnaden 

för det lånade kapitalet är betydligt lägre än för det egna kapitalet. Nackdelen med det lånade 

kapitalet är att det höjer risken för de övriga investerarna. Besparing genom skatteskölden 

redovisar i och för sig en vinst i köpekalkylerna men slutsatsen är att den största fördelen med 

den höga belåningsgraden är den lägre kapitalkostnaden. Morgan Olsson uttrycker att 

besparingen av skatteskölden ”kan betraktas som grädde på moset”. Denna åsikt styrks av 

Magnus Carlsson vd på SEB Merchant Banking som vid frågan: Vad som gör LBO-

transanktioner lönsamma? Svarade Magnus Carlsson: ”det är ett IRR game”. 

 

Det är dock viktigt att inte helt räkna bort vinningen av skatteskölden. Detta efter som den 

ekonomiska vinningen av skatteskölden inte är en engångsvinst, utan en återkommande vinst 

under förutsättningen att en fortsatt hög skuldsättningsgrad uppehålls samt att skattesatsen 
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lämnas oförändrad. Vid LBO-transanktioner betyder detta oftast att den skattemässiga 

besparingen är störst första året för att sedan avta år för år fram till exit. En förklaring till 

detta fenomen är att PE-bolagens strategi ofta går ut på att betala tillbaka en stor del av det 

lånade kapitalet med rörelsens egna kassaflöden. 

 

5.2 Analys av lönsamhet 
 

Vid en analys av de siffror för rörelsemarginalerna som står att finna i undersökningen, 

framgår att de årliga medelvärdena är klart högst för de bolag noterade på Stockholmsbörsens 

O-lista. Efter dessa följer A-listans bolag med en rörelsemarginal för perioden kring 10 %. 

Klart lägst rörelsemarginal har de portföljbolag som ingår i undersökningen, detta framgår av 

figuren nedan. 

 

 

 
 

 

Medianen för portföljbolagen är cirka hälften motsvarande bolagen från A-listan och en 

tredjedel jämfört med O-listans bolag. Denna skillnad i rörelsemarginal mellan de bolag som 

är noterade på A- eller O-listan, jämfört med de bolag som ingår i portföljbolagsstudien kan 

förklaras genom att de börsbolagen måste prestera för att attrahera nya investerare samt att 

tillfredställa de befintliga investerarna. En anledning till detta är att presentera goda 
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rörelsemarginaler för att påverka analytikernas värdering av bolaget. Detta krav finns inte på 

portföljbolagen. Anledningen till detta är att dessa bolag ägs av PE-bolagen, vilka inte är lika 

fokuserade på den för stunden gällande rörelsemarginalen. En annan anledning till att 

portföljbolagen redovisar en generellt sett lägre rörelsemarginal än de utvalda bolagen från 

Stockholmsbörsen, är att skuldsättningsgraden är betydligt högre i portföljbolagen. Detta 

resulterar i högre räntekostnader som drar ned resultatet. Räntekostnader drar även ner 

avkastningen på totalt kapital som är ca 30 % lägre än hos A- och O-listans bolag. Det är dock 

intressant att avkastningen på totalt kapital är i stor sett det samma hos A-listans bolag som 

hos O-listans bolag trots en betydligt högre rörelsemarginal för de på O-listan.  

 

Det är dock återigen viktigt att understryka det är av större betydelse för de börsnoterade 

bolagen, att för analytikerna, redovisa goda nyckeltal för att stärka sin aktiekurs. Detta krav 

finns, som tidigare påpekats inte på portföljbolagen eftersom dessa inte behöver investerarna 

på sin sida då det inte finns någon aktiekurs. Denna synvinkel betonas av Morgan Olsson, 

partner och Co-founder av Nordic Capital. Morgan påpekar att det är just detta oberoende av 

investerare som resulterar i att PE-bolagen kan genomföra de förändringar som de anser 

nödvändiga, även om dessa förändringar resulterar i ”försämrade” nyckeltal. 

 

Vid en närmare studie framgår att nyckeltalet omsättning per anställd för portföljbolagen, 

ligger bra till i förhållande till de analyserade bolagen på Stockholmsbörsen. A-listans bolag 

har en omsättning per anställd som är betydligt lägre än de siffror som presenterar för 

portföljbolagen samt O-listans bolag. Anledningen till detta kan vara att en majoritet av de 

utvalda bolagen på A-listan har verksamhet i låglöneländer vilket kan ger upphov till den låga 

omsättningen per anställd med lägre lönekostnader. O-listans omsättning dras upp av 

Wihlborgs som har en omsättning per anställd som resulterar i att medel omsättningen ligger 

cirka 45 % högre än medianen. 

 

Vad som också är värt att notera är att medan tillväxten inom omsättning per anställd bara 

vuxit markant inom de utvalda bolagen på Stockholmsbörsens, har den inom portföljbolagen 

år tre i snitt ökat med närmare 25 % vilket framgår av figuren nedan. 
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Detta skulle kunna förklaras med att en frekvent förekommande åtgärd efter Entry är att PE-

bolagen gör uppsägningar för att bli mer kapitaleffektiva. Även fast detta förekommer i några 

fall går det inte att se någon genomsnittlig trend på att detta är ett generellt använt 

tillvägagångssätt. Detta styrks av att förändringen i antal anställda, i genomsnitt, är snarlik A-

listans med en svagt ökande trend från år ett efter entry till år tre. Detta styrker Morgan 

Olssons påstående att värdet i portföljbolagen inte skapas genom besparingar utan med en ny 

syn på portföljbolaget och dess potential. Enligt Christer Ahlner på EQT skapas värdet i 

portföljbolagen framför allt genom den erfarenhet samt det kontaktnät som finns PE-boalgen. 

Detta är något som både Robert Andrén och Morgan Olsson på Nordic Capital håller med om 

men de påpekar också att det även handlar om att ”kavla upp armarna” när det behövs. De 

säger fortsättningsvis att PE-branschen är långt ifrån den glamorösa och lite magiska 

verksamhet som den ofta framställs som i median utan hävdar i stället att det handlar om att 

genomföra vad man tror är rätt för portföljbolaget genom att lägga ned det arbete som krävs. 

 

 

5.3 Analys av tillväxten 
 

Tillväxten hos de börsnoterade bolagen på A- och O-listan har varit hög under perioden 2002 

till 2005. Detta kan delvis förklaras av det goda företagsklimatet som präglat marknaden 
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under de senaste åren. A- och O-listan visar en tydlig och stabil uppgång i tillväxten under 

perioden vilket kan ses i grafen nedan. 

 

 
 

 

A-listans utvalda bolag ger ett genomsnitt på 6 % och O-listans utvalda bolag ger ett 

genomsnitt på 11 %. Detta att jämföra med 12 % tillväxt för de utvalda portföljbolagen, 

vilken är helt i paritet med bolagen på börsen och således relativt väntat. Medianen för 

tillväxten hos de utvalda portföljbolagen är däremot betydligt lägre, 8 %. Detta eftersom 

tillväxten är avtagande för portföljbolagen, 18 % i början av mätperioden mot 4 % i slutet av 

perioden. Flera av bolagen har en mycket hög tillväxt de första åren för att sedan i stort sett 

sakna tillväxt. Exakt vad detta beror på är givetvis svårt att besvara då den tillgängliga 

informationen i och med att ett bolag blir uppköpt kraftigt minskar. Sannolikt beror en del av 

tillväxtutvecklingen på att bolagen genomgår stora organisationella förändringar direkt efter 

PE-bolagens ingång. Detta leder till stora förändringar av tillväxten under de första ett till två 

åren för att sedan stabiliseras på en lägre nivå. Att tillväxten i dessa fall är mycket låg i slutet 

av perioden kan vara en tillfällighet för de objekt vi valt. Det kan även bero på att PE-bolagen 

genomfört majoriteten av de åtgärder som var tänkta att skapa mervärde. Detta utreds dock ej 

vidare i denna studie. 

 

Personalstyrkan hos de bolag som är noterade på Stockholmsbörsen har ökat stabilt under 

mätperioden medan det för portföljbolagen ser något annorlunda ut. Dessa har väldigt 

varierande utveckling av anställda, vissa minskar medan andra ökar personalstyrkan. En 



Riskkapital 
 

 38 

förklaring till detta är att då en ny ägare träder in och ser bolagen från sitt perspektiv tas ofta 

drastiska beslut om personal för att effektivisera. Dessa beslut kan skilja sig kraftigt åt, så till 

vida att det för vissa portföljbolag handlar om att öka personalen medan det för andra handlar 

om att minska personalen. Att jämföra detta med börsbolagens personalåtgärder kan vara 

något missvisande då dessa ofta följer en mera mogen fas av förändring av personalstyrkan, 

som under mätperioden präglats av ett gynnsamt företagsklimat där bolagen redovisat positiva 

vinster och en stabil tillväxt. Sammanfattningsvis vad gäller personalförändringar i 

portföljbolagen finns alltså ingen genomgående trend utan det beror helt på vilket bolag som 

studeras, vad som dock är gemensamt är att inget bolag ökar för att sedan minska eller vice 

versa under mätperioden. 

 

Ungefär det samma gäller för portföljbolagens totala kostnader. Det är här svårt för att inte 

säga omöjligt att se någon uppåt eller nedåt gående trend. Den slutsats som dock kan dras är 

att i de portföljbolag där det finns en ned åtgående trend är denna i stort sätt alltid mycket 

tydlig vilket resulterar i att portföljbolaget minskar sina kostnader markant under tre år. För A 

och O-liste bolagen gäller i stort sätt att alla bolagen haft en relativt konstant kostnad. 

 

 

5.4 Analys av kapitalstrukturen 
 

Efter möten med nyckelpersoner inom olika PE-bolag framgår tydligare och tydligare vilken 

bild som ges av deras arbete. Flera menar att tonvikten i en LBO inte ligger vid 

finansieringslösningen utan mera vid de operationella förändringarna som man genomför på 

portföljbolagen. Stora delar av den litteratur som finns inom området betonar ofta vikten av 

finansieringen, vilken just har gett namnet LBO (Levered Buy Out). I empirin handlar det 

enligt våra källor lika mycket om ”Operational Buy Out”. 

 

Soliditeten är ett överskådligt nyckeltal som använts i studien för att mäta andelen eget kapital 

i förhållande till totalt kapital. De utvalda portföljbolagen har en genomsnittlig soliditet på 

33,5 %, vilken också är relativt jämn över mätperioden. 
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Jämförelser med soliditeten för A-listans bolag visar att dessa i genomsnitt endast har 7 % 

högre soliditet, vilket kan tyckas vara en liten skillnad.  O-listan ligger däremot något högre, 

ca 17 % i genomsnitt. Finansieringen tycks alltså inte vara så extrem som namnet antyder. 

Givetvis förekommer variationer från bolag till bolag inom portföljbolagen men många 

gånger känns namnet LBO missvisande. Det finns två möjliga förklaringar till detta fenomen. 

Det ena är att marknaden har givit PE-bolagen ett oförtjänt dåligt rykte vilket bland annat har 

lett till att den allmänna opinionen gärna talar om hur stora lån och vilka fruktansvärda risker 

PE-bolagen tar när de genomför LBO-transaktioner. Det andra är att många börsnoterade 

bolag idag har effektivare finansiering, där kapitalstrukturens betydelse vunnit mark. För att 

lyckas med en LBO-transaktion räcker det alltså inte att ha en effektiv kapitalstruktur med 

stor skuldsida. 
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Som ni kan se av diagrammet ovan styrker även räntetäckningsgraden den slutsats som drogs 

baserad på soliditeten. Vist har portföljbolagen en lägre räntetäckningsgrad på grund av att de 

har en större andel lånat kapital än bolagen på A respektive O-listan, men skillnaden är inte så 

stor som förväntningarna hade gjort gällande. Något som dock är intressant att notera av 

grafen är att räntetäckningsgraden är betydligt högre år ett för att sedan stabilisera sig på en 

lägre nivå år två och tre. Detta förklaras till stor del av att det lånade kapitalet stiger i och med 

förvärvet vilket resulterar i högre räntekostnader och därigenom lägre resultat. 
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- kapitel sju - 
 

SAMMANFATTNING 
 
Detta kapitel summerar observationerna och resultaten från vår studie. De viktigaste 
slutsatserna sammanställs och förslag på vidare forskning ges.  

  

7.1 Sammanfattning 
 
Private Equity finansierade LBO-transaktioner som metod vid uppköp av företag, eller utköp 

från börser eller marknadsplatser, uppstod i USA för ungefär 30 år sedan. Idag genererar 

metoden enorm avkastning här i Sverige och är väl etablerad. Det har diskuterats genom åren 

om PE-bolagens engagemang och des operationella åtgärder genererar den goda avkastningen 

eller om det är den kreativa finansieringen som det. Det har även diskuterats hur vida 

portföljbolagen utvecklas långsiktigt eller om de egentliga målen för PE-bolagen är att på så 

kort tid som möjligt tillfredställa sina investorer genom att leverera en hög avkastning. 

 

Frågeställningen innebär att klargöra huruvida PE-bolagens uppköp faktiskt resulterar i 

genuint värdeskapande genom operationella åtgärder eller om det värde som skapas är en 

effekt av finansieringsupplägget. Givetvis väntas inget entydigt svar men uppsatsen försöker 

ge läsaren förståelse för vad som i huvudsak skapar värde vid en LBO-transaktion.  

 

Tillvägagångssättet för studien bygger på kontakter och intervjuer med betydande personer på 

flera svenska PE-bolag samt en kvantitativ del bestående av nyckeltal och fakta från ett antal 

portfoljbolag. I den kvantitativa delen jämförs portföljbolagens data med data från ett antal 

referensbolag bestående av ett urval från Stockholmsbörsens A- och O-lista.  

 

Analysen består av fyra huvudområden som bygger på portföljbolagens data jämfört med 

referensbolagen. Dessa områden är; skattesköldens betydelse, lönsamheten, tillväxten samt 

kapitalstrukturen.  

 

Vad beträffar skattesköldens betydelse för ett lönsamt uppköp, visar studien att den finns men 

att den är begränsad. Det är många underliggande faktorer som avgör hur stor skattesköldens 

betydelse är, faktorer som ränteläge och skattesats. Den verkliga vinningen av att använda sig 
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av hög skuldsättningsgrad är att kapitalkostnaden för det lånade kapitalet är lägre än för eget 

kapital.  

 

Lönsamheten för portföljbolagen är betydligt lägre än för referensbolagen, en förklaring till 

detta kan vara att börsnoterade bolag måste uppnå god lönsamhet år för år för att tillfredställa 

aktieägare och analytiker. Detta krav finns inte hos portföljbolagen som endast måste leverera 

vid en exit och således inte behöver arbeta för att uppnå högsta möjliga lönsamhet, utan har 

möjlighet att förändra även om det leder till försämrade nyckeltal. Just denna flexibilitet är en 

av styrkorna med finansieringsmetoden.  

 

Tillväxten har varit god för referensbolagen under mätperioden, mycket beroende på ett bra 

företagsklimat. Portföljbolagen ligger helt i paritet med dessa, dock är tillväxten avtagande 

vilket det kan finnas flera förklaringar till. En tänkbar orsak till denna utveckling är att stora 

förändringar genomförs i portföljbolagen direkt efter uppköpen, vilket leder till hög tillväxt i 

början av perioden för att sedan stabiliseras på en lägre nivå.  

 

Avslutningsvis presenteras analysen över kapitalstrukturen som mynnar ut i att tonvikten i en 

LBO-transaktion inte ligger vid finansieringslösningen utan mera vid de operationella 

förändringarna som genomförs på portföljbolagen. Skuldsättningsgraden är högre än för 

referensbolagen men inga extrema skillnader hittas, finansieringen tycks inte vara så extrem 

som namnet LBO antyder. Förklaringar till detta är dels att marknaden gärna talar om 

skulderna för att framhäva risken med detta samt att börsnoterade bolag idag influerats av den 

här typen av finansiering. 

 
 

7.2 Förslag till vidare forskning 
 
 

Ett förslag till vidare forskning är att studera vardera PE-bolag var och en för sig för att om 

möjligt redogöra om det finns några skillnader i lönsamhet dem sinsemellan. Om en sådan 

skillnad föreligger blir det självklart naturligt att försöka redogöra för denna skillnad. 

 

Ett annat uppslag på vidare forskning skulle vara att utföra denna studie på en större marknad 

till exempel USA. Denna större marknad skulle kunna bidra med ett betydligt större antal 
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genomförda transanktioner att basera undersökningen på. Detta skulle i sin tur leda till att mer 

förankrade slutsatser skulle kunna fattas. 

 

Slutligen finns en möjlighet att utföra denna studie under en längre tidsperiod. Fördelen med 

denna form av studie skulle vara att det genom det vore möjligt att studera ett antal 

portföljbolag från PE-bolagets entry till dess att de gör exit. Ett problem vid denna 

angreppssätt är den eventuella accessproblematiken i och med att det förmodligen är lättare 

att få tag på information i efterhand en under en pågående affär. 
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Appendix A 

Nyckelord 
 

Soliditet - Eget kapital / totalt kapital. Ett nyckeltal som anger företagets långsiktiga 

betalningsförmåga. Hög soliditet = låg finansiell risk i bolaget. 

 

PE-bolag – Bolaget som förvärvar och förvaltar portföljbolagen under den tid som 

investorerna tillåter. 

 

 Portföljbolag – Bolag som blir föremål för uppköp eller utköp från börs eller annan 

marknadsplats. 

 

Levered Buy Out (LBO) – Uppköp av ett bolag som sker med hög belåningsgrad 
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Appendix B 

Bolag, A-listan Ticket
År 2005 2004 2003

Rörelsemarginal, % 3,6 2 -0,2
Avkastning på totalt , % 16 10,8 -14,8
Nettoomsättning per anställd, TSEK 783 764 687

Omsättning, MSEK 3221 3084 2819
Förändring antal anställda, % -1 1 -11
Totala kostnader, MSEK 3210 3078 2832

Soliditet, % 27 25,2 24,6
Räntetäckningsgrad, ggr 29,3 12 0

Tillväxt % 4% 9% -10%

Bolag, O-listan Avanza
År 2005 2004 2003

Rörelsemarginal, % 51,4 48 33,6
Avkastning på totalt , % 33,6 29,4 17,3
Nettoomsättning per anställd, TSEK 3060 2850 2600

Omsättning, MSEK 285 211 150
Förändring antal anställda, % 30 50 50
Totala kostnader, MSEK 138 110 100

Soliditet, % 7,9 16,2 16,6
Räntetäckningsgrad, ggr 14,4 17 9

Tillväxt % 26% 29% 22%

Icke avyttrade portföljbolag Tradex
År 3 2 1

Rörelsemarginal, % 14,6 -3,8 -35,2%
Avkastning på totalt , % 22,6 -19,8 -78,3%
Nettoomsättning per anställd, TSEK 2989,73 2007,45 1024,53

Omsättning, MSEK 404500 436500 297103 214126
Förändring antal anställda, % -1 -41 4
Totala kostnader, MSEK 375197 297884 298423

Soliditet, % 27 8 34
Räntetäckningsgrad, ggr 13,4 -1,5 -11

Tillväxt % -0,08 0,32 0,28
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Autoliv, USD Securitas

2005 2004 2003 2005 2004 2003

8,3 8,4 8,1 6,3 6,5 4,4

12,9 12,5 11 20,3 22 10,9

182 178 165 304 290 279

6205 6144 5301 66014 59686 58850

-1 7,4 6,6 6 -2 3

5692 5631 4874 61878 55787 56255

47 50,3 49,9 32,1 30,5 30,4

12,4 13,2 9,9 6,1 6,5 4,2

1% 14% 19% 10% 1% -11%

Ballingslöv Clas Ohlson

2005 2004 2003 2005 2004 2003

8,1 11,5 9,8 14,2 14,2 15,2

16,1 20,5 14,2 31,4 32,2 36,3

1663 1442 1388 2404 2352 2455

1871 1298 1205 2955 2510 2131

25 4 6 15 23 18

1720 1149 1087 2534 2153 1806

30,8 46 46,1 66,2 67,3 69,1

4,8 10,9 6,4 422 120 41,6

31% 7% 4% 15% 15% 23%

Bröderna Edstrand S.A.T.S

3 2 1 3 2 1

3,7% 3 2,4 -1,9 1,3 -0,6

7 6,3 6,1 -3,5 3,8 0

5123 4934 4975,91 1042,87 1054,18 375,4

3009805 2315597 2338724 2448147 988640 985660 344997 344997

-5 -4 -5 1 2 6

2232011 2256283 2380733 1007406 981049 349392

33 30 25 50 53 49

231 225 210 -0,7 1,12 0,2

0,23 -0,01 -0,05 0,00 0,65 0,00
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Haldex Lindex

2005 2004 2003 2005 2004 2003

5,1 5,1 2,9 7,4 0,5 5,1

16,3 15,1 4,8 32,2 -7,3 15,9

1625 1566 1502 1773 1748 1675

7486 6759 6036 5281 5435 5379

7 7 0 -4 -3 3

7103 6412 5860 4890 5407 5106

40,5 36,2 38,6 53,6 50,1 54,1

6,9 6,5 3,6 196,5 15 92

10% 11% -6% -3% 1% 6%

JC Sigma

2005 2004 2003 2005 2004 2003

6,3 2,5 -6,1 8 1,2 -7,2

17,7 5,5 -26,9 20,6 -3 -51,7

3233 3048 2826 1133 1198 1151

1707 1765 1718 1076 853 737

-9 -5 15 25 10 10

1600 1721 1823 990 843 790

59 59,1 59,2 54,4 43,5 35,6

22 9,8 0 15,3 2,4 0

-3% 3% -6% 21% 14% -34%

DUNI Haglöfs

3 2 1 3 2 1

7,7 14,1 -5,3 5,6 5,4 4,2

1,8 3,3 0,3 11,3 14,6 9,3

2677,49 2610,73 2796,53 2766,57 2844,77 2778,26

2164000 2308000 2287000 2419000 340288 341372 305609 274637

-1 -9 -9 2 8 7

4272000 4714000 5474000 233729 237715 216294

30 30 28 49 45 37

0,61 0,92 -0,3 6,63 4,53 3,17

-0,07 0,01 -0,06 0,00 0,10 0,10
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Höganäs Elekta

2005 2004 2003 2005 2004 2003

10 15,6 14,6 11,1 10,6 11,6

12,2 21 18,7 11,1 10,6 11,6

2961 2639 2334 1886 2322 2459

4594 4162 3750 3152 2900 2781

-1,5 -2 15 31 10 5

4133 3513 3201 2803 2509 2458

48,5 46,3 41,9 37,4 45,9 48,8

7,3 15,1 9,6 24,3 20,1 22,5

9% 10% 15% 8% 4% 2%

Q-Med Note

2005 2004 2003 2005 2004 2003

11,4 41,2 135,2 -4,3 2,4 8,2

6,6 21 98 -23,5 5,2 37,1

1859 1516 1380 1099 904 721

976 823 607 1508 1121 910

-3 9 14 11 -2 -16

864 484 350 1572 1095 836

77,8 81,3 85,5 25,2 35,8 22,1

10,3 27 206 0 3,2 6,7

16% 26% 17% 26% 19% 43%

DIAB Hemocue

3 2 1 3 2 1

8 4 2 25 36 49

8,8 13 8,4 55,8 50,3 47,9

1068,69 1016,9 982,96 2012,65 2400,99 2971,85

285339 270495 278179 87263 433893 384423 398564 416060

0 -6 -4 0 -6 -4

261181 259000 269862 287010 254288 207016

25 56 46 36 55 56

22,11 16,92 8,18 45,12 6,69 212,74

0,05 -0,03 0,69 0,11 -0,04 -0,04
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Swedish Match G&L Beijer

2005 2004 2003

21,2 27,6 17,1 4,7 3,3 4,2

36,8 48,4 38,9 16,3 8,1 8,5

929 865 869 2579 2379 1776

13311 13007 13036 2371 1996 1421

-5 0 -3 9,5 5 2

10486 9414 10812 2260 1931 1361

30,2 34 30,5 32,6 28,7 45,4

13,9 14,3 8,9 7,9 5 6

2% 0% -5% 16% 29% -1%

Wallenstam Wihlborgs

2005 2004 2003 2005 2004 2003

22,3 18 14 33 89 74

27,3 24 20,2 6 10 16,4

1777 1867 1820 10366 10422 10815

423 392 364 736 709 703

13 10 16 2 2 3

328 319 310 493 77 201

71 72 71 34,8 35 27,3

95 73 54 9,4 4,7 3,6

8% 7% 4% 4% 1% 0%

Oriflame Etel Networks

3 2 1 3 2 1

-3 -2 3 0 8 6

-6 -3 6 14 22 15

2486,96 2504,79 1621,95 2639 2189 3116

377279 323305 268012 150842 355131 390682 293343 227472

18 13 6 9 46 11

325193 266337 141000 395556 282106 213527

18 12 15 25 35 50

-4,17 -1,41 1,43 0,11 42,98 19,19

0,14 0,17 0,44 -0,10 0,25 0,22
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Trelleborg

2005 2004 2003

27,1 33,3 21,8

36,8 26,6 22,7

2280 2140 1980

23950 21426 18849

1 2 2

17448 16431 14739

55,1 56,7 56,2

131 109 159

11% 12% 2%

Pergo AB

2005 2004 2003

5,8 -6,9 -5,2

15,6 -18,3 -13,5

4288 3591 3496

3015 2780 2799

-9 2,5 1,5

2841 2971 2945

61,4 62,6 69,7

18,4 0 0

8% -1% -12%

Dataphone

3 2 1

9 8 3

14 11 5

1572 1564 1185

46648 44018 37559 30819

14 -8 8

37254 33453 27789

20 14 13

3,9 2,99 1,78

0,06 0,15 0,18
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Tal Till diagram
Rörelsemarginal i %

A-lista
O-lista
Icke avyttrade

Avkastning på totalt kapital i %
Kolumn1
A-lista
O-lista
Icke avyttrade

Nettoomsättning per anställd
A-lista
O-lista
Icke avyttrade

Förändring av antal anställda i %
A-lista
O-lista
Icke avyttrade

Soliditet i %
A-lista
O-lista
Icke avyttrade

Räntetäckningsgrad i ggr
A-lista
O-lista
Icke avyttrade

Tillväxt i %
A-lista
O-lista
Icke avyttrade

2003/1 2004/2 2005/3

8,96 11,29 10,48 Medel 10,2433333 Median 7,75

27,15 22,11 15,62 Medel 21,6266667 Median 11,45

6,33 7,40 6,50 Medel 6,7461798 Median 3,5

2003/1 2004/2 2005/3

12,82 16,78 21,09 Medel 16,8966667 Median 15,5

14,74 12,65 15,14 Medel 14,1766667 Median 16,85

10,5217 10,15 12,58 Medel 10,8 Median 7,7

2003/1 2004/2 2005/3

1372,6 1489,1 1530,2 Medel 1463,96667 Median 1650

2865,2 2919 3088,2 Medel 2957,46667 Median 2109,5

2182,839 2312,681 2639,161 Medel 2311,13867 Median 2444

2003/1 2004/2 2005/3

2,26 2,54 4,2 Medel 3 Median 2

11,75 10,35 10 Medel 10,7 Median 10

2 -0,5 3,7 Medel 1,73333333 Median 0,5

2003/1 2004/2 2005/3

42,04 40,39 40,4 Medel 40,9433333 Median 41,2

50,22 51,88 48,85 Medel 50,3166667 Median 56,7

35,3 33,8 31,3 Medel 33,4666667 Median 31,5

2003/1 2004/2 2005/3

31,57 21,67 43,56 Medel 32,2666667 Median 12,2

32,73 26,8 61,16 Medel 40,23 Median 10,05

44,539 29,824 31,801 Medel 35,388 Median 3,535

2003/1 2004/2 2005/3

1% 9% 7% Medel 6% Median 5%

6% 12% 15% Medel 11% Median 11%

18% 16% 4% Medel 12% Median 8%
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