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Sammanfattning

Syftet med denna studie är att undersöka om riskkapitalbolagen på den svenska marknaden 

skapar högre operativ lönsamhet i de företag de förvärvar och om den är bestående på 

längre sikt, det vill säga efter avyttring.

Studien omfattar 16 svenska företag som förvärvats av riskkapitalbolag mellan åren 1990 

till 2002. Samtliga har studerats självständigt med hjälp av nyckeltalen: Rörelsemarginal, 

kapitalomsättningshastighet och räntabilitet på totalt kapital och har även jämförts med 

dess respektive bransch.

Vi finner bevis för att lönsamhetsmåttet räntabilitet på totalt kapital visar endast en signifikant 

förbättring då hänsyn inte tas till branschen under den tid då företaget ägs av 

riskkapitalbolaget. Rörelsemarginalen förbättras dock signifikant både med och utan bransch. 

Detta sammanfaller med att kapitalomsättningshastigheten försämras, då den signifikanta 

rörelsemarginalförbättringen inte lyckas skapa en signifikant förbättring i räntabiliteten. 

Vilket visar att riskkapitalbolagen är duktiga på att minska företagets kostnader men sämre på 

att nyttja företagets totala kapital effektivt. Utifrån ett agentperspektiv är det möjligt att det är 

lättare för riskkapitalbolagen att minska eventuella agentkostnader som belastar 

rörelsemarginalen men svårare att minska agentkostnader som är sammankopplade med 

nyttjandet av företagets totala kapital. 

Vi finner med andra ord ingen signifikant lönsamhetsförbättring i företagen på kort sikt. 

Däremot på längre sikt, det vill säga efter en börsintroduktion, ser vi en signifikant försämring 

i lönsamheten år tre. Detta kan bero på att rörelsemarginalens agentkostnader återigen infinner 

sig. Och även agentkostnader som är relaterade till kapitalomsättningshastigheten uppenbarar 

sig igen, då ledningen för det publika företaget investerar mer än vad försäljningen ökar. 

Sammanfattningsvis finner vi inga bevis för att riskkapitalbolagen på den svenska marknaden

skapar en kortsiktigt eller långsiktig operativ lönsamhetsförbättring. Huruvida de påverkar 

avkastningen på eget kapital, det vill säga till ägarna låter vi vara osagt då detta inte omfattas 

av studien.  
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1. Inledning

I detta första avsnitt ges en bakgrund till denna studie och dess syfte och forskarfråga. 

Avsnittet avslutas med avgränsningar som författarna valt att göra.

Många publika företag karakteriseras av en spridd ägarstruktur samt att ledningen har ett 

begränsat ägande. I dessa företag finns en potentiell intressekonflikt mellan ägarna och 

ledningen om hur företagets resurser skall fördelas. Forskning kring detta av bland annat 

Jensen och Meckling, (1976) har resulterat i Agentteorin och enligt den kommer ledningen 

först och främst att försöka maximera den egna personliga nyttan framför ägarnas. 

Ledningen kan fatta beslut om att investera i mindre lönsamma projekt eller diversifiera 

företaget ytterligare i syfte att öka sin makt, vilket inte alltid sammanfaller med ägarnas 

intressen och företagets bästa. Ett ökat ägande bland ledningen skulle därför minska denna 

konflikt och ge dem incitament till att fokusera på att maximera företagets värde. Ledande 

personer inom olika divisioner på stora diversifierade företag började förvärva delar av 

dessa. De köpte ut delar av divisionerna som ur företagens synvinkel ansågs som mindre 

attraktiva i ett skede då det prioriterades att satsa på kärnverksamheten, detta kallas för 

management buyout (MBO).

Leveraged buyout (LBO) är en form av företagsförvärv som vuxit fram under de senaste 

decennierna. Det som skiljer LBO:s från andra företagsförvärv är framförallt den höga 

skuldsättningen som den finansieras med, och att de utförs av finansiella investerare, så 

kallade riskkapitalbolag samt att ledningens ägande ökar. Organisationen består av ett 

förvaltande bolag som har flera olika fonder med stora mängder investerat kapital från 

försäkringsbolag, pensionsstiftelser och banker. Riskkapitalbolagen söker aktivt upp bolag, 

främst i mogna branscher med stabilt kassaflöde och framtida utvecklingspotential. 

Möjligheterna att realisera investeringen inom en viss tid, normalt efter 3-7 år är även av 

betydelse. 

Denna form av företagsförvärv hade sin stora framväxt i USA under 1970-talet och i 

Europa under 1980-talet. Under 1980-talet i USA hade LBO förvärv en mycket positiv 

utveckling och denna investeringsform fångade många bankers och investerares intresse. 

Detta resulterade till slut i en ”LBO-bubbla” i slutet av 1980-talet då det den stora 

kapitaltillgången som riskkapitalbolagen erhållit ledde till oförsiktiga och irrationella 

investeringar. Detta främst på grund av att aktörerna trodde att vilket förvärv som helst via 

en LBO skapade lönsamhet och vinster (Koller mfl, 2005). 
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Många tidigare studier från USA av bland annat Kaplan (1989a) har kommit fram till att 

företag som blir uppköpta av ett riskkapitalbolag presterar bättre än branschindex.

Enligt (Kaplan 1989a, Bull 1989, Muscarella och Vetsuypens 1990, Smith 1990) förbättras 

nyckeltal som kapitalomsättningshastighet, vinstmarginal, och avkastning på totalt kapital de 

närmsta följande åren efter uppköpet. Ovannämnda forskare är eniga om att 

riskkapitalbolagen tillför en lönsamhetsförbättring i USA under tiden företagen är i dess ägo, 

men hur ser det ut på den svenska marknaden och vad händer efter avyttring? Skapar dessa 

aktörer endast ett kortsiktigt värde och lönsamhetsförbättring eller är dessa variabler även 

bestående på längre sikt? Forskarna Degeorge och Zeckhauser (1993) har i en studie kommit 

fram till att lönsamheten hos de studerade företagen minskar jämfört med dess respektive 

konkurrenter redan det första året efter att företagen avyttras. Detta kan ställas emot en studie 

av Holthausen och Larcker (1996) som kommit fram till att lönsamhetsförbättringen är mer 

eller mindre bestående under de närmaste fyra åren efter avyttring. Meningarna skiljer sig 

med andra ord åt på denna punkt i den amerikanska forskningen. 

Den svenska riskkapitalmarknaden har under andra delen av 90-talet och början av 2000-

talet vuxit fram till Europas mest aktiva med avseende på investerat kapital per capita 

(SVCA, 2003). Det råder för tillfället en debatt om riskkapitalbolagen har för mycket 

kapital och om det kommer leda till irrationella investeringar (DN, 2006-03-08). En källa 

på ett av de större riskkapitalbolagen på den svenska marknaden som valt att vara anonym 

anser dock att deras investeringar bidrar till lönsammare företag på såväl kort som lång 

sikt. 

Ovanstående diskussion gjorde oss intresserade av huruvida den operativa lönsamheten 

förbättras efter en LBO och om den är bestående på längre sikt. Syftet med denna studie 

blir just att undersöka detta och har lett till följande forskningsfråga:

Skapar riskkapitalbolagen på den svenska marknaden bättre operativ lönsamhet i de 

företag de förvärvar och är den bestående på längre sikt, det vill säga efter avyttring? 
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1.2. Avgränsning

Det finns olika sätt för riskkapitalbolagen att avyttra sina förvärvade företag, varav de 

vanligaste är att sälja dem till industriella köpare eller genom en börsintroduktion. Vi kommer 

att avgränsa oss till att analysera företag som avyttras via en börsintroduktion på 

Stockholmsbörsen. Detta främst på grund av praktiska skäl vid insamling av data då företagen 

som börsintroduceras är fristående företagsenheter.

Kaplan (1989b) fann i sin studie bevis för att företag som förvärvas via en LBO med hög 

skuldsättningen skapar ett potentiellt värde. Detta på grund av att en stor del av vinsten blir 

skattefri då man gör avdrag för de höga räntekostnaderna. Denna variabel kan förbättra den 

finansiella prestationen. Vi har dock valt att endast studera företagens operativa utveckling 

och tar således inte hänsyn till skatteeffekter och kapitalstruktur i denna studie.

LBO förvärv som gjorts av utländska riskkapitalbolag i Sverige samt svenska 

riskkapitalbolags förvärv av utländska företag kommer inte omfattas i denna studie.  

Muscarella och Vetsuypens (1990) finner i sin studie att företagen har förvärvats med en 

genomsnittlig skuldsättning på nittio procent. I denna studie kommer inte någon undersökning 

att ske huruvida skuldsättningen ser ut när riskkapitalbolagen genomför sina förvärv, vi utgår 

från att de sker med hög skuldsättning vilket har varit en del av riskkapitalbolagens 

finansieringsstrategi.

Att ledningens ägarandel med automatik även den ökar finns det inget teoretiskt belägg för 

såvida inte LBO:n utförs av ledningen. En stor del av den tidigare forskningen av bland annat 

Kaplan (1989), Singh 1990, Garvey (1992) och Phan & Hill (1995) har dock kommit fram till 

att ägandet av ledningen i företagen ökar efter en LBO. Vi har i denna studie valt att inte 

undersöka detta utan utgår ifrån att ledningens ägande ökar efter en LBO.
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2. Tidigare forskning

Detta kapitel redogör för tidigare forskning på effekterna på förvärvade företag via en LBO 

och några också via en MBO. Det är främst i USA under 1980 – och 1990-talet som forskning 

skett inom detta område. Den första delen i detta kapitel tar upp forskning som gjorts på 

eventuella förändringar som skett medan företagen varit privata. Den andra redogör för 

forskning på vad som händer med företagen efter de avyttrats.

Forskning av effekterna på LBO:s efter förvärv:

Opler (1992) undersökte konsekvenserna av LBO:s på den operationella utvecklingen för 44 

företag som blev uppköpta av riskkapitalbolag mellan åren 1985 till 1989. Forskaren jämför 

året innan uppköpet med två år efter och finner att rörelsemarginalen ökar markant. Efter 

justering för branschens utveckling minskar ökningen dock något. Rörelsemarginalen per 

anställd ökar kraftigt och efter justering för branschen är ökningen större. Vidare minskar 

investeringarna avsevärt medan utgifterna för forskning och utveckling är oförändrade.

Kaplan (1989a) bevisar i en studie om 48 företag, som blivit uppköpta genom en MBO, 

mellan 1980 och 1986 att vinstmarginalen, kapitalomsättningshastigheten och räntabiliteten 

på totalt kapital förbättras över de tre åren jämfört med året innan förvärvet efter justering för 

branschen. Samtidigt minskar investeringarna och kassaflödet ökar i netto. Kaplan menar att 

det förbättrade resultatet beror på ökade incitament för ledningen efter uppköpet snarare än en 

minskning av personalstyrkan.

Smith (1990) undersökte 58 MBO:s av publika företag under åren 1977 till 1986 i 

Nordamerika. I studien jämfördes året innan med året efter MBO:n. Syftet var att finna 

förändringar i rörelseresultatet. Forskaren kunde visa på att rörelseresultatet förbättrades året 

efter uppköpet både justerat för branschutvecklingen samt utan justering. Vidare visar 

forskaren på att förbättringen höll i sig även år två efter uppköpet. Forskaren delade in 

företagen i två grupper: den ena med företag som sålde av stora tillgångar och den andra 

gruppen som inte gjorde det. Båda grupperna visade på liknande resultat varav hon drog 

slutsatsen att det förbättrade rörelseresultatet inte bara kan bero på att tillgångar som genererar 

mindre intäkter säljs ut.
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Lichtenberg och Siegel (1990) studerade effekterna av LBO:s och alla faktorer som påverkar 

produktiviteten. Undersökningen omfattade företag som hade genomgått en LBO mellan åren 

1983 och 1986 och de kom fram till att LBO:n hade en positiv effekt på produktiviteten de tre 

första åren efter uppköpet.

Bull (1989) jämför MBO-företagens prestation före förvärvet med dess prestation efter. 

Studien omfattar 25 företag som genomgått en MBO mellan åren 1971 och 1983.

Forskaren beräknar medelvärdet av två år innan förvärvet samt medelvärdet av två år efter 

förvärvet och jämför skillnaden i företagens nyckeltal samt justerar för branschen. Forskaren 

finner bevis för att rörelsemarginalen förbättras efter förvärvet, justerad för branschen. Utan 

justering ser den dock ut att vara oförändrad. Kapitalomsättningshastigheten visar på en 

marginell förbättring utan justering för branschen vilket visar på en signifikant förbättring av 

kapitalomsättningshastigheten. Vidare menar han att frånvaron av fritt kassaflöde efter 

förvärvet tyder på att agentkostnaderna har minskat.

Muscarella och Vetsuypens (1990) utförde en studie på 72 företag som genomgått en LBO 

och sedan avyttrats via en börsintroduktion. Forskarna fann en markant ökning i företagets 

lönsamhet under tidsperioden de var i privat ägo jämfört med andra slumpvis valda 

konkurrenter. Ökningen berodde främst på minskade kostnader och inte på en förbättrad 

kapitalomsättningshastighet eller en ökad försäljning.

 Forskning på LBO:s efter avyttring:

Bruton mfl (2002) utförde en studie som innefattade 39 företag på hela ”LBO-cykeln” (med 

LBO-cykel avser vi utvecklingen från förvärv till avyttring samt tre år efter). Studien 

grundade sig på agentteorin och man fann att teorins förklaring av förändringar i prestationen 

i stort sett stämmer. Det vill säga att ett ökat ägande av ledningen under tiden företagen är 

privata leder till bättre prestationer. När dessa företag sedan avyttrades fann man återigen 

bevis för att agentteorin stämmer; prestationen i företagen försämrades. De agentkostnader 

som försvann under tiden företaget var privat återkom dock inte direkt efter att företaget 

avyttrats och blivit publikt utan det dröjde flera år innan de återigen dök upp.

Holthausen och Larcker (1996) studerade både utvecklingen i företagens prestationer och dess 

marknadsutveckling efter avyttring via en börsintroduktion. I denna studie fann forskarna att 

företagens operationella utveckling blev avsevärt bättre än branschens innan 

börsintroduktionen. Forskarna fann också att den förbättrade operationella utvecklingen
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 höll i sig de fyra följande åren efter att företagen blivit publika, med undantag för en viss

försämring i ett fåtal variabler. 

Phan & Hill (1995) gjorde även de en studie som var formad för att testa olika argument som 

sammanfaller med agentteorin. Detta gjordes under hela LBO-cykeln. Studien utgjordes av ett 

urval av 214 företag och ett antal hypoteser utvecklades med Agentteorin som grund och de 

kom fram till att de inte kunde förkasta Agentteorin.

Degeorge och Zeckhauser (1993) fann i sin studie av LBO:s att året innan företagen avyttras 

via en börsintroduktion uppnådde de ett väldigt högt värde. Redan året efter avyttringen rasar 

företagen i värde. Forskarna anser att detta beror på faktorer som bland annat asymmetrisk 

information, det vill säga säljaren (den tidigare uppköparen) har tillgång till intern information 

som gör att de vet när det är bäst att sälja, vilket enligt forskarna i princip leder till att man 

kan missleda marknaden. 
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3. Metod

I detta avsnitt redogörs för studiens praktiska genomförande och insamling av empiri. Studien 

använder olika nyckeltal för att analysera lönsamhetsutvecklingen, en genomgång och 

diskussion kring dessa görs i slutet av detta avsnitt.

Angreppssättet i denna studie är av kvantitativ karaktär. Detta främst för att vi anser att denna 

metod är bättre att använda än en kvalitativ då den höjer studiens reliabilitet (Holme och 

Solvang, 1997) och för att vi ska kunna mäta och analysera insamlad data statistiskt. Samt att 

majoriteten av liknande studier har använts sig av denna metod vilket ökar förutsättningen för 

jämförelser.

De empiriska data som studien bygger på inhämtas ur företagens årsredovisningar, samt dess 

motsvarande branscher. Dessa har främst samlats in från bolagsverket i Sundsvall, Kungliga 

biblioteket i Stockholm och Statistiska Centralbyrån (SCB), men även genom kontakt med

vissa enskilda företag, samt från databasen Affärsdata.

3.1. Urval

På grund av att det begränsade antalet företag på den svenska marknaden som genomgått en 

LBO och sedan avyttrats via en börsintroduktion, baseras inte urvalet av företag i studien på 

ett slumpmässighet urval utan genom ett icke-sannolikhetsurval. Urvalet grundas på förvärv 

av de fem största riskkapitalbolagen under åren 1990 till 2002. Anledningen till att vi 

begränsat oss till dessa fem är att vi utgår från att de större riskkapitalbolagen har mera 

resurser och bör således ha en större aktivitet i förvärv och avyttring av företag via 

börsintroduktioner. 

I forskningen i USA har de företag som undersökts i LBO studier varit börsnoterade då de 

förvärvats. I Sverige däremot är det vanligt att företagen som förvärvas inte är noterade då 

förvärvet äger rum. Vi har i denna studie valt att även inkludera dessa, främst för att göra 

urvalet så stort som möjligt. Vidare anser vi att det är viktigt att anpassa tidigare forskning i 

andra länder efter den miljö som råder i det land där vidare studier utförs.

De företag som studien omfattar, samt riskkapitalbolagen som förvärvat företagen och 

tidpunkter för förvärv och avyttring finns i Bilaga 1. Årsredovisningen för år två och tre finns 

inte efter avyttring för Handskmakarn, då de förvärvats och konsoliderats med ett annat 

företag. 
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3.2. Branschundersökning

Branschundersökningen bygger på kontrolldata i form av finansiella branschnyckeltal på 

årsbasis från Statistiska Centralbyrån (SCB). Företagen i studien har tilldelats en bransch efter 

respektive branschkod som finns att tillgå i databasen Affärsdata. Ett företag verksamt i flera 

olika branscher har tilldelats bransch efter dess största affärsområde. Vid avsaknad av 

branschkod har information om företagets verksamhet inhämtats för att kunna placera det i 

lämplig bransch. Vidare bryts respektive bransch ner efter storlek i form av antal anställda. 

Branschindelningen är med minst en tre siffrig SNI-kod på en skala från två till fem (Svensk 

Näringsgrensindelning, (se Bilaga 2 för respektive företags branschkod)). 

Degeorge och Zeckhauser (1993) använder sig av en fyrsiffrig SIC-kod på en skala från två 

till fyra som är den amerikanska motsvarigheten vilket är noggrannare, men vi anser att minst

en tresiffrig SNI-kod också bör ge en god noggrannhet, även Smart and Waldfogel (1994) 

använder sig av en tresiffrig SIC-kod i sin studie. Bull (1989) och Kaplan (1989a) använde 

även de tresiffriga SIC-koder och i vissa fall även tvåsiffriga.

Ett komplement till branschundersökningen, som diskuterats, är att identifiera de olika 

företagens respektive konkurrenter. Bruton m fl (2002) använder i sin studie kontrolldata från 

respektive företags konkurrent samt bransch. Förutsättningarna för att finna en jämförbar 

konkurrent på den svenska markanden jämfört med den amerikanska, som flera tidigare 

studier bygger på, är avsevärt svårare. Vi anser därför att branschen ger en bättre noggrannhet 

på den svenska marknaden varav dessa kontrolldata används. Kaplan (1989) ansåg det också 

tillräckligt att jämföra med branschen i sin studie även fast den genomfördes på den 

amerikanska marknaden och bör således ha haft god möjlighet att samla in data på 

konkurrenter.

Branschdata finns ej tillgängligt vid studiens genomförande för år 2005, varav Ballingslöv, 

Alfa Laval, Intrum Justitia och Nobia därmed saknar kontrolldata för år tre efter avyttring. 
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3.3.  Lönsamhetsnyckeltal

Vid studerande av ett företags prestationer föredrar många forskare att använda 

marknadsbaserade mått istället för redovisningsmått. Företagen i studien är under en viss 

period privat ägda och en del har varit privata när de förvärvats, vilket gör att vi inte kan

använda marknadsbaserade mått. För att utvärdera och få en bättre bild av företagens 

lönsamhetsutveckling under hela LBO-cykeln utifrån agentteorin, anser vi att det är bra att 

analysera flera nyckeltal. 

Det mest övergripande måttet för att analysera utvecklingen av lönsamheten är räntabilitet på 

eget kapital. Detta mått sammanfattar hur väl företaget lyckats med sin investerings- och 

finansieringsstrategi, då det egna kapitalet sätts i relation till lönsamheten och kostnaden för 

att finansiera verksamheten (Nilsson mfl, 2002). Vi avgränsar oss i studien till att endast 

undersöka den operativa lönsamhetsutvecklingen det vill säga företagets investeringsstrategi. 

Räntabilitet på totalt kapital visar lönsamheten som företagets tillgångar genererat oavsett hur 

de finansierats. Många tidigare studier av bland annat Kaplan (1989b), Bull (1989) och 

Holthausen och Larcker (1996) använder sig av detta mått. I denna studie beräknas 

räntabiliteten på följande sätt:

Räntabilitet på totalt kapital = ( Rörelseresultat efter avskrivningar

                                                + finansiella intäkter) / Totalt kapital

Ett problem med detta mått är att icke räntebärande skulder kommer att ingå kapitalet trots att 

rörelseresultatet belastats med en implicit räntekostnad för dem (Finansanalytikernas 

rekommendationer, 1996). För att kringgå detta kan man använda sig av sysselsatt kapital 

som exkluderar icke räntebärande skulder. Detta har dock inte varit möjligt då det endast finns 

jämförelsedata på en tvåsiffrig nivå från branschen, vi prioriterar att erhålla en noggrannare 

jämförelsedata framför att använda detta mått. Samma problematik gäller för operativt kapital 

som är ett ytterliggare mått som är ännu bättre än sysselsatt kapital då det även är oberoende 

av företagets finansiella tillgångar (Finansanalytikernas rekommendationer, 1996). Bull 

(1989) använde i sin studie totalt kapital vid årets början. Kaplan (1989a) använde sig av 

totalt kapital vid årets slut vilket även vi gör för att möjliggöra jämförelse med branschen. 

Problematiken med detta kapitalsmått är att företagen kan genomföra stora investeringar 

alternativt utförsäljningar under eller i slutet av året vilket kan snedvrida nyckeltalet.
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Genomsnittligt totalt kapital ger en mer rättvisande bild av vilka tillgångar som bidrar till 

rörelseresultat som redovisas i slutet av verksamhetsåret, det finns dock inte branschdata på 

detta. Studiens resultat bör dock inte påverkas i större grad av detta eftersom vi är 

konsekventa i användandet av det totala kapitalet vid årets slut. 

Vi har diskuterat att det kan vara bättre att använda rörelseresultat före avskrivningar för att 

undvika eventuell manipulation av redovisningen. Det finns dock inte ett motsvarande mått på

detta för branschen, därför används rörelseresultat efter avskrivningar.

För att förklara räntabiliteten bättre kan man bryta ner detta lönsamhetsmått med hjälp av den 

så kallade ”Dupontmodellen”. Enligt denna modell består företagets operativa lönsamhet av 

rörelsemarginalen och kapitalomsättningshastigheten. (Rörelsemarginal * 

Kapitalomsättningshastighet = Räntabilitet på totalt kapital)

Rörelsemarginalen visar hur mycket företaget tjänar per krona. Många tidigare studier har 

använt sig av detta mått, bland annat Kaplan (1989a), Bull (1989), Singh (1989), Muscarella 

och Vetsuypens (1990), Opler (1992), Smart och Waldfogel (1994), Phan och Hill (1995) och 

Bruton mfl (2002). I denna studie beräknas rörelsemarginalen på följande sätt:

Rörelsemarginal = (Rörelseresultat efter avskrivningar

                                 + finansiella intäkter) / omsättning

Kapitalomsättningshastigheten visar hur mycket kapital som försäljningen krävt. Detta mått 

har också använts i tidigare studier, bland annat av Bull (1989), Muscarella och Vetsuypens 

(1990) och Phan och Hill (1995). I denna studie beräknas kapitalomsättningshastigheten på 

följande sätt: 

Kapitalomsättningshastighet = Omsättning / Totalt kapital

Det är det utgående kapitalet som används även i detta nyckeltal (se diskussion ovan). Syftet 

med nyckeltalet är att visa hur effektivt det totala kapitalet har kunnat återanvändas (Carlsson, 

2001). Enligt Carlsson kan en uppdelning av det totala kapitalet göras i produktionskapital 

och placeringskapital. Att även studera produktionskapitalet för sig skulle vara bra i denna 

studie då det endast tar hänsyn till det operativa kapitalet men av samma skäl angående 

branschdata som nämnts ovan är det inte möjligt.
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För att ytterliggare bryta ner lönsamheten diskuterar författarna om rörelsemarginalen ska 

studeras noggrannare. En viktig kostnad som påverkar rörelsemarginalen är 

personalkostnader. Det skulle vara intressant att sätta personalkostnaderna i relation till 

omsättningen för att de hur dessa utvecklas under riskkapitalbolagets regi och efter avyttring. 

Det har dock inte varit möjligt att hitta data för detta nyckeltal då vissa företag använts sig av 

en funktionsindelad redovisning i sina årsredovisningar och vi har därför valt att inte 

inkludera detta mått i studien. 

Ett annat kompletterande mått till rörelseresultat efter avskrivning som vi diskuterar att 

använda är rörelsens kassaflöde. Holthausen och Larcker (1996) använde detta mått för att 

enligt dem själva minska risken för manipulerade årsredovisningar. Deangelo (1986) anser 

dock att det är svårt att fastställa till vilken grad dessa manipulationer sker och att man bör 

vara aktsam med att dra konkreta slutsatser om dess påverkan. Vi anser dock att det är möjligt 

att även manipulera rörelsens kassaflödesmått. Följden av Ericssons bonusprogram är ett bra 

exempel på detta, vilket baserades på kassaflödesförbättringar. Vi har inte heller funnit 

jämförande branschdata för detta mått och kommer inte använda det. 
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4. Teori och hypotesutveckling

I detta avsnitt redogör författarna för utveckling och formulering av sex hypoteser med hjälp 

av agentteorin. Hypoteserna bygger på Dupont modellens variabler för att möjliggöra en 

noggrannare analys av lönsamhetsutvecklingen.

Enligt agentteorin är kontroll och ägande separerade i det moderna företaget mellan ägarna 

(principalerna) och ledningen (agenterna) och mellan dem uppstår det en intressekonflikt om 

hur företagets resurser skall fördelas. Att ett företags lönsamhet blir bättre när det blir uppköpt 

av ett riskkapitalbolag och ledningens ägarandel ökar, kan förklaras med hjälp av agentteorin. 

Det ökade ägandet hos ledningen och den högre skuldsättningen skapar starka incitament för 

ledningen att generera högre kassaflöden genom förbättrat rörelseresultat och effektivare 

nyttjande av företagets tillgångar. Den höga skuldsättningen förhindrar även ledningen att 

genomföra olönsamma investeringar eftersom fria kassaflöden måste gå till att betala de högre 

räntekostnaderna. En ökad skuldsättning är även en viktig faktor till förändring. Fokus riktas 

mot vilka enheter i företaget som skapar värde och mindre lönsamma enheter kan tänkas 

säljas av när företaget fokuserar på sin kärnverksamhet. Vidare så innebär ett aktivt 

medverkande av ägarna till en bättre övervakning av ledningens strategier och operationella 

resultat. Därför är rörelseresultatet, effektiviteten och investeringsbesluten efter en LBO 

troligen bättre än för ett publikt bolag (Jensen, 1989). Detta leder till följande hypotes:

Hypotes 1: Det förvärvade företagets räntabilitet på totalt kapital förbättras efter en LBO.

Ett ökat ägande av ledningen leder till mera kongruenta mål och bättre långsiktig kontroll 

över företagets prestation och kostnader (Jensen, 1989).

Agentteorin förespråkar att ledningen som deltar i uppköpen, styr och kontrollerar 

kostnaderna på ett försiktigare sätt eftersom de har ett personligt intresse att göra det (Bruton 

mfl, 2002). Detta leder till att företagets rörelsemarginal bör förbättras och leder till följande 

hypotes:

Hypotes 2: Det förvärvade företagets rörelsemarginal förbättras efter en LBO.

Agentteorin påstår att när ledningen ökar sitt ägande, skapar det större incitament för 

ledningen att agera så att nyttjandet av företagets tillgångar förbättras, det vill säga 
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effektiviteten i företaget förbättras. Detta har också bevisats av Phan & Hill (1995) att det 

ökar uppfyllelsen av effektivitetsförbättringar. Detta leder till följande hypotes:

Hypotes 3: Det förvärvade företagets kapitalomsättningshastighet förbättras efter en LBO.

Ett företag som återgått till publikt ägande och har starka kassaflöden löper en risk att 

ledningen utnyttjar dessa för företaget på ett negativt sätt för att i första hand tillgodose sina 

egna intressen. Teoretiskt sett kan detta enligt Phan och Hill (1995) sammankopplas med 

företagets storlek. Ledningen gör detta för att öka sin egen nytta och kan enligt Jensen & 

Meckling (1976), Aoki (1984), Marris (1964), sammankopplas med argumenten i agentteorin. 

Detta kan leda till att företaget tar sig an fler investeringar för att växa och bli större. Om 

tillgångarna växer mer än rörelseresultatet påverkas effektiviteten och lönsamheten negativt. 

Detta mynnar ut i följande hypotes.

Hypotes 4: Det förvärvade företagets räntabilitet försämras efter avyttring.

Efter att företaget avyttrats via en börsintroduktion så bör enligt agentteorin det minskade 

ägandet av ledningen minska deras motivation och intresse att kontrollera företagets 

kostnader. Dessutom uppstår det agentkostnader för de publika ägarna att kontrollera och 

styra ledningen. Dessa olika kostnadsökningar försämrar företagets rörelsemarginal. 

I många publika företag har ledningens bonus varit sammankopplad till företagets omsättning

detta kan leda till att de fokuserar mer på att öka försäljningen på bekostnad av ökade 

kostnader. Detta påverkar i sin tur företagets rörelsemarginal negativt. Detta leder till följande 

hypotes:

Hypotes 5: Det förvärvade företagets rörelsemarginal försämras efter avyttring.

Efter en börsintroduktion enligt agentteorin skall det ske en tillbakagång av de 

effektiviseringsförbättringar i nyttjandet av företagets tillgångar som gjorts under 

riskkapitalbolagets regi och då ledningen haft ett större ägande. Ledningen kan komma att 

satsa mer på tillväxt och investera i fler tillgångar. Företaget löper enligt agentteorin en risk 

att tillgångsökningen sker snabbare än omsättningen, vilket i sin tur kan påverka 

kapitalomsättningshastigheten negativt. Detta leder till följande hypotes:

Hypotes 6 : Det förvärvade företagets kapitalomsättningshastighet försämras efter avyttring.
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5. Operationaliseringar

Första delen i detta avsnitt beskriver hur den insamlade empirin och de uträknade nyckeltalen 

används och jämförs för att uppfylla studiens syfte. I andra delen av detta avsnitt redogörs för 

vilken tidsperiod som företagen analyseras. Avslutningsvis beskriver författarna det 

statistiska test som används i studien.

Det finns olika metoder för att skatta förändringar i ett företags lönsamhet och effektivitet 

mellan två tidsperioder. För att kunna utvärdera och uppmärksamma eventuella förändringar 

på ett bra sätt har följande två metoder valts.

Den första metoden som används är relativt enkel och har använts av bland annat Bruton m fl 

(2002) för att analysera hela LBO-cykeln. Hela den eventuella förändringen i lönsamheten 

och effektiviteten relateras endast till omstruktureringseffekter. Det är möjligt att förändringen 

beror på något annat, företaget kan till exempel vara verksam i en cyklisk bransch och 

nackdelen med detta mått är just att det inte tar hänsyn för branschens utveckling.

X R
t i  X R

t

X står här för företagets prestation, R visar att det är ett omstruktureringsföretag (restructuring 

firm) och t och t+i representerar de två tidsperioderna. (För en noggrannare beskrivning av 

tidsperioderna se avsnitt tidsperiod). 

Den andra metoden som tillämpas tar även hänsyn till eventuella förändringar, som inte 

endast beror på omstruktureringen, utan även konjunktursvängningar eller som nämnts ovan, 

att det är ett cykliskt företag. Detta kallas av Smart och Waldfogel (1994) för att mäta 

”differences in differences” där företagets eventuella förändringar även jämförs med sin 

bransch eller en jämförbar konkurrent. I denna studie görs som nämnts tidigare endast en 

jämförelse med varje företags respektive bransch, vi har funnit bra jämförande data för 

branschen, resultaten från detta mått värderas således högre.

   titt
R

it
R XXXX  

Här representeras de X som inte har något R av branschen. Denna metod har använts i tidigare 

studier på lönsamheten av bland annat Kaplan (1989a), Lichtenberg och Siegel (1989) och 
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Bruton mfl (2002). En brist med denna metod är att den inte tar hänsyn till förväntade 

förändringar i prestationen hos företaget eller branschen. Smart och Woldfigel (1994) 

utvecklade en metod där de även tar hänsyn till förväntningar av förändringar i prestationen. 

Om till exempel företaget förväntas förbättra prestationen med tio procent utan att det blir 

uppköpt och branschen som helhet med fem procent. Och om sedan företaget förvärvas och 

förbättras med tolv procent innebär det enligt denna metod enbart en förbättring med två 

procent och inte sju procent. I denna studie är det dock svårt att mäta förväntningar på många 

av företagen då de inte varit börsnoterade innan LBO förvärvet. Varav denna metod inte 

kommer att användas. 

5.1. Tidsperiod

Figur 1: tidsperiod

Syftet med studien är som tidigare nämnts att undersöka utvecklingen i lönsamheten under 

hela LBO-cykeln. Först genomförs en utvärdering av riskkapitalbolagets påverkan på 

företagets verksamhet från det år de förvärvas till det år de avyttras. I tidigare studier har 

Kaplan (1989a) och Bull (1989) analyserat utvecklingen ett par år innan förvärvet till ett par 

år efter. Bull (1989) anser att det kan ha skett ”speciella” händelser samma år som förvärvet 

utförs medan Kaplan (1989a) anser att det är möjligt att förändringar hinner göras redan året 

innan eller det år som förvärvet äger rum. Dessa två faktorer kan enligt dessa forskare 

snedvrida utvärderingen. I denna studie har författarna dock valt att använda året då förvärvet 

ägde rum och det år då det avyttras för att analysera lömsamhetsutvecklingen i verksamheten. 

Det har gjorts av praktiska skäl då syftet med denna studie är även att undersöka utvecklingen 

efter avyttring. Detta tidsintervall användes även av Muscarella och Vetsuypens (1990) och 

Bruton mfl (2002). De sistnämnda studerade även de hela LBO-cykeln vilket vi anser styrker 

vårt val.

Under åren efter avyttring, det vill säga år 1, år 2 och år 3 analyseras eventuella förändringar 

för varje år mot avyttringsåret för respektive företag. Bruton mfl (2002) använder sig i sin 

studie av förändringar från år till år efter avyttringåret. Vi anser dock att det är bättre för 
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studiens syfte att använda avyttringsåret som referens mot de efterföljande åren, då vi vill 

sätta företagets utveckling i relation till det sista året då det ägdes av riskkapitalbolaget. 

Holthausen och Larcker (1996) använde även de denna metod förutom att de undersökte fram 

till och med år fyra efter avyttringsåret. Dessa forskare använde också ett medeltal över dessa 

fyra år för att analysera utvecklingen av valda nyckeltal, vilket även vi använder på våra tre år 

för att uppnå en noggrannare analys av utvecklingen. 

5.2. Statistiskt test

Studien omfattar 16 företag vilket leder till att antagandet om att urvalet är normalfördelat 

ifrågasätts varav ett icke-parametriskt test används. Vi testar om medianen för hela urvalet 

skiljer sig från noll genom att tillämpa Wilcoxon signed-rank test. I testet antas att urvalet är 

symmetriskt distribuerat. Testet anses vara ett mer tillförlitligt och ett kraftfullare alternativ 

till (Student t-test) när urvalet är litet (Kohler, 1994).

Vi använder ett ensidigt test. De uträknade differenserna från de matchade paren rangordnas 

efter storlek och tecken, den minsta differensen ges ”rank” 1 alternativt –1 och vidare i 

stigande ordning. Dessa ranks summeras vilket ger ”The Wilcoxon signed-rank test statistic” 

(T). Värdet används till att räkna ut z- värdet för att se om resultatet är signifikant eller ej samt 

dess eventuella signifikansnivå. Om nollhypotesen förkastas innebär det att medianen är skild 

från noll och antingen positiv eller negativ beroende på hur hypotesen är utformad (se Bilaga 

3 för alla formulerade nollhypoteser samt alternativhypoteser). I denna studie använder vi en 

signifikansnivå på max 5 procent. 

Den stora fördelen med detta test är att extremvärden ges mindre betydelse i och med 

rangordningen, varav detta test är bättre än teckentestet som bara tar hänsyn till om 

differensen är positiv eller negativ (Kohler, 1994). Liknande studier, med ett mindre urval av 

Degeorge & Zeckhauser (1993), Opler (1992) Smart & Waldfogel (1994) och Holthausen och 

Larcker (1996) har även de valt att tillämpa Wilcoxon signed-rank test.
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6. Resultat och analys

I detta avsnitt presenteras resultaten från de statistiska testen av de sex hypoteserna, samt 

analyser kring resultaten. Varje hypotes inleds med en tabell över resultaten, tabellen visar 

hur stort urvalet är (N) samt om resultaten är signifikanta eller ej, om resultatet är 

signifikant så anges det med dess signifikansnivå.

Hypotes 1: Det förvärvade företagets räntabilitet förbättras efter en LBO.

Tabell 1

      Räntabilitet på totalt kapital

 Avyttring - förvärv
      Företag N = 16
      Signifikansnivå 0,025

      Branschjusterat N = 16
      Signifikansnivå Ej signifikant

Källa: Författarna

Utan justering för branschen finner vi en signifikant (0,025) förbättring på räntabiliteten på 

totalt kapital; nollhypotesen kan förkastas och vår alternativhypotes accepteras. Bull (1989) 

finner ingen signifikant förbättring på räntabiliteten utan justering för bransch i sin studie. 

Kaplan (1989a) däremot finner bevis på att räntabiliteten förbättras med en signifikansnivå på 

0,01. Både Bull och Kaplan finner förbättringar med goda signifikansnivåer ( 0,01) när de 

justerar för branschen. När vi däremot justerar för branschen finner vi ingen signifikant 

förbättring. Vi finner det intressant att våra resultat skiljer sig helt från Bulls och delvis 

Kaplans när man tar hänsyn till branschen. En orsak till detta kan vara att det föreligger 

skillnader i insamlingen av branschdata. Både Kaplan och Bull använde sig av två och tre 

siffriga SIC-koder medan vi använt oss av minst tre siffriga SNI-koder. Alternativt är det 

möjligt att Riskkapitalbolagen och företagsledningarna i USA lyckades genomföra större 

förbättringar inom företagen än vad riskkapitalbolagen lyckats med i Sverige i jämförelse med 

branschen. Dock bör det noteras att tidsperioden skiljer sig mellan de olika studierna då denna

är mellan (1990-2002) och Kaplan och Bulls genomfördes på företag under 1980-talet. En 

annan orsak kan vara som tidigare nämnts att förutsättningarna skiljer sig mellan Sverige och 

USA. Det faktum att en del av företagen i denna studie varit privata när de förvärvas och inte 

publikt ägda som de i USA, kan vara en anledning. Detta kan leda till att de agentkostnader 

som uppstår enligt agentteorin i ett publikt bolag inte varit lika stora hos de svenska företagen, 
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då det är möjligt att ledning och ägande inte varit lika åtskilda. Detta kan vara en orsak till att 

de studerade företagen inte förbättrat sig avsevärt mycket i jämförelse med branschen under 

tiden de ägts av riskkapitalbolaget. 

Hypotes 2: Det förvärvade företagets vinstmarginal förbättras efter en LBO.

Tabell 2

      Rörelsemarginal

 Avyttring - förvärv
      Företag N = 16
      Signifikansnivå 0,005

      Branschjusterat N = 16
      Signifikansnivå 0,005

Källa: Författarna

Undersökningen av rörelsemarginalen för företagen visar på en förbättring på 

signifikansnivån 0,005 både utan och med hänsyn till branschen. Detta gör att nollhypotesen 

förkastas till förmån för alternativhypotesen att företagens rörelsemarginal förbättras efter en 

LBO. Detta resultat är helt i enlighet med vad Muscarella och Vetsuypens (1990), Bull (1989) 

samt Kaplan (1989a) kommer fram till. Bruton mfl (2002) och Opler (1992) finner även dem 

bevis för att rörelsemarginalen ökar men att förbättringen justeras ner jämfört med branschen

till skillnad från våra resultat.  Muscarella och Vetsuypens och Brutons mfl studier är de som 

är mest likvärdiga denna studie, i detta tidsintervall, eftersom de jämför avyttringsåret med 

förvärvsårat och författarnas resultat bekräftar tidigare studier. 

Kostnaderna för företagen i vår studie ökar inte i samma proportion som försäljningen, vilket 

indikerar att rörelsemarginalförbättringen beror på att riskkapitalbolagen skär i kostnaderna. 

Att kostnaderna ökar mindre än försäljningen ger även stöd för agentteorin. Alternativt skulle 

försäljningspriset kunna höjas, men författarna antar att företagen opererar på en 

konkurrensutsatt marknad. Företaget förhindras därav att öka priset utan att tillföra något 

mervärde till kunden som i sin tur ökar kostnaderna.
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Hypotes 3: Det förvärvade företagets kapitalomsättningshastighet förbättras efter en LBO.

Tabell 3

      Kapitalomsättningshastighet

 Avyttring - förvärv
      Företag N = 16
      Signifikansnivå Ej signifikant

      Branschjusterat N = 16
      Signifikansnivå Ej signifikant

Källa: Författarna

I kapitalomsättningshastigheten finner vi ingen signifikant förbättring, varken för själva 

företaget eller efter justering för branschen och respektive nollhypotes kan inte förkastas. 

Bull (1989) ser inte heller någon signifikant förbättring för företagen i 

kapitalomsättningshastigheten. Vid justering för branschen finner Bull dock bevis för en 

signifikant förbättring, vilket inte stämmer med våra resultat. Muscarella och Vetsuypens 

(1990) fann dock ingen signifikant förbättring i kapitalomsättningshastigheten. En tänkbar 

anledning till skillnaden i resultaten kan bero att studierna undersöker olika tidsintervll. 

Bull studerar endast två år efter förvärv medan författarna och Muscarella och Vetsuypens 

använder avyttringsår som jämförelseår. Det är möjligt att om Bull använt ett längre 

tidsintervall hade även han också funnit att kapitalomsättningshastigheten inte förbättrats 

signifikant. En möjlighet till att riskkapitalbolagen inte förbättrar nyttjandet av tillgångarna 

i de företag de förvärvar är att de helt enkelt inte klarar av det. 

En annan möjlighet är att deras kortsiktiga investeringsstrategi inte sammanfaller med att 

satsa på denna variabel då det kan ta tid innan en eventuell förbättring betalar sig. 

Resultaten i Hypotes 2 visar på en signifikant förbättring i rörelsemarginalen både utan 

jämförelse för branschen och med branschen. Det är möjligt att riskkapitalbolagen försöker 

förbättra lönsamheten genom att medvetet skära i kostnader som sedan kan påverka

kapitalomsättningshastigheten negativt. Om riskkapitalbolaget hypotetiskt minskar 

kostnaderna genom att minska personalstyrkan är det möjligt att de inte klarar av att 

använda tillgångarna i form av till exempel maskiner fullt ut, vilket leder till ett minskat 

kapacitetsnyttjande som i sin tur försämrar kapitalomsättningshastigheten. Det är också 

möjligt att de kostnader som belastar rörelsemarginalen är agentkostnader som går att 

minska för riskkapitalbolaget. Agentkostnader i form av oförsiktiga och olönsamma 

investeringar som under företagets publika period kan vara svårare att reducera. Ledingen 
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kan exempelvis investera i maskiner som är skräddarsydda för just deras företags 

verksamhet och har därför inget värde på andrahandsmarknaden. Det kan därför vara svårt 

att skära i dessa agentkostnader.  

Hypotes 4: Det förvärvade företagets räntabilitet på totalt kapital försämras efter 

avyttring.

Tabell 4

      Räntabilitet på totalt kapital

 År 1 - avyttring  År 2 - avyttring  År 3 - avyttring Medel*- avyttring

      Företag N = 16 N = 15 N = 15 N = 15
      Signifikansnivå 0,005 Ej signifikant 0,025 0,025

      Branschjusterat N = 16 N = 15 N = 11 N = 11
      Signifikansnivå Ej signifikant Ej signifikant 0,05 Ej signifikant

                          *(År 1+År 2+År 3)/3 

Källa: Författarna

Utan hänsyn till branschen visar våra resultat på en signifikant försämring åren efter 

börsintroduktionen förutom år två. Vid justering för branschen ser vi endast en signifikant 

försämring år tre. Detta tyder på att det tar tid innan agentkostnaderna infinner sig igen. 

Holthausen och Larcker (1996) däremot såg endast en marginell försämring i räntabiliteten de 

första fyra åren efter börsintroduktionen. I Hypotes 1 analyserades och diskuterades kring att 

det på grund av de skilda förutsättningarna mellan den svenska och den amerikanska 

marknaden uppstår inte agentkostnaderna i lika stor grad i Sverige som i USA. Det är möjligt 

att de kostnader som riskkapitalbolagen reducerar i företagen på den svenska marknaden 

endast ger en kortsiktig lönsamhetsförbättring. Möjligen sker denna kostnadsreducering på 

bekostnad av företagets effektivitet, vilket leder till att kapitalomsättningshastigheten blir 

lidande både på kort och på lång sikt. Dessa argument kan förklara att företagens räntabilitet 

blir negativ år tre efter börsintroduktionen. Det är möjligt att Holthausen och Larckers (1996) 

företag i deras studie hade betydligt fler agentkostnader att reducera. Därmed var dessa 

företag inte tvungna att skära lika mycket i andra kostnader som inte relateras till 

agentkostnaderna för att förbättra prestationen, på bekostnad av nyttjandet av tillgångarna. 

Det är också möjligt att de agentkostnader som reduceras i Holthausen och Larckers studie tar 

längre tid än fyra år att infinna sig markant. Dessa olika möjligheter som diskuteras ovan kan 

vara en anledning till att Holthausen och Larckers resultat skiljer sig från denna studie.



Hypotes 5: Det förvärvade företagets vinstmarginal försämras efter avyttring.

Tabell 5

      Rörelsemarginal

 År 1 - avyttring  År 2 - avyttring  År 3 - avyttring Medel*- avyttring

      Företag N = 16 N = 15 N = 15 N = 15
      Signifikansnivå Ej signifikant Ej signifikant 0,05 0,025

      Branschjusterat N = 16 N = 15 N = 11 N = 11
      Signifikansnivå Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant

                       *(År 1+År 2+År 3)/3

Källa: Författarna

Agentteorin förutspår att den förbättrade rörelsemarginalen skall minska när företaget återigen 

blir publikt. Våra resultat visar dock på att rörelsemarginalförbättringarna bibehålls när 

hänsyn tas till branschen och vi kan inte förkasta nollhypotesen, det vill säga den förbättrade 

rörelsemarginalen bibehålls. Studeras resultaten utan hänsyn till branschen finner författarna 

en signifikant försämring år tre och även i medeltal över de tre åren. Resonemanget i Hypotes 

1 om att förutsättningarna skiljer sig mellan Sverige och USA kan vara en anledning till att 

rörelsemarginalförbättringen bibehålls då de kostnadsreduceringar som riskkapitalbolaget gör 

inte bara är agentkostnader. Därför är det möjligt att dessa kostnadsreduceringar är bestående 

på längre sikt. En annan anledning kan vara att det tar tid innan agentkostnaderna återigen

infinner sig. Även Bruton m fl (2002) jämför avyttring mot de tre efterföljande åren och 

kommer fram till att rörelsemarginalen år ett och två är oförändrad för att sedan minska år tre.

Det är möjligt att om ledningen fattar flera små beslut som sammanfaller med deras intressen 

och inte är i företagets bästa, kommer det ta tid innan de påverkar företaget negativt.



Hypotes 6 : Det förvärvade företagets kapitalomsättningshastighet  försämras efter avyttring.

Tabell 6

      Kapitalomsättningshastighet

 År 1 - avyttring  År 2 - avyttring  År 3 - avyttring Medel*- avyttring

      Företag N = 16 N = 15 N = 15 N = 15
      Signifikansnivå Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant

      Branschjusterat N = 16 N = 15 N = 11 N = 11
      Signifikansnivå Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant

                         *(År 1+År 2+År 3)/3 

Källa: Författarna

Enligt agentteorin bör kapitalomsättningshastigheten försämras när företaget övergår till 

publikt ägande. Detta stämmer inte med våra resultat då vi inte finner någon signifikant 

försämring. Det intressanta med de resultat vi fått fram på företagets

kapitalomsättningshastighet är att den inte förbättras vare sig det ägs av ett riskkapitalbolag 

eller är publikt ägt. Det är möjligt att riskkapitalbolagen utnyttjar det totala kapitalet dåligt för 

att de är kortsiktiga i sitt agerande och således lägger liten vikt vid detta. När 

riskkapitalbolaget sedan säljer företaget så försämras inte kapitalomsättningshastigheten även 

fast det blir publikt. Detta då kapitalomsättningshastigheten inte förbättrats när det ägts av 

riskkapitalbolaget utan ligger kvar på samma nivå under hela LBO-cykeln.  

.
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7. Slutsatser

I detta avsnitt redogörs för de slutsatser studien kommit fram till och i nästa avsnitt så 

presenteras förslag på vidare forskning.

Lönsamhetsmåttet räntabilitet på totalt kapital visar endast en signifikant förbättring då 

hänsyn inte tas till branschen under den tid då företaget ägs av riskkapitalbolaget. 

Rörelsemarginalen förbättras dock signifikant både med och utan bransch. Detta 

sammanfaller med att kapitalomsättningshastigheten försämras, då den signifikanta 

rörelsemarginalförbättringen inte lyckas skapa en signifikant förbättring i räntabiliteten. 

Vilket visar att riskkapitalbolagen är duktiga på att minska företagets kostnader men sämre på 

att nyttja företagets totala kapital effektivt. Utifrån ett agentperspektiv är det möjligt att det är 

lättare för riskkapitalbolagen att minska eventuella agentkostnader som belastar 

rörelsemarginalen men svårare att minska agentkostnader som är sammankopplade med 

nyttjandet av företagets totala kapital. 

Vi finner med andra ord ingen signifikant lönsamhetsförbättring i företagen på kort sikt. 

Däremot på längre sikt, det vill säga efter en börsintroduktion, ser vi en signifikant försämring 

i lönsamheten år tre. Detta kan bero på att rörelsemarginalens agentkostnader återigen infinner 

sig. Och även agentkostnader som är relaterade till kapitalomsättningshastigheten uppenbarar 

sig igen, då ledningen för det publika företaget investerar mer än vad försäljningen ökar. 

Sammanfattningsvis så finner vi inga bevis för att riskkapitalbolagen på den svenska 

marknaden skapar varken en kortsiktigt eller långsiktig operativ lönsamhetsförbättring. 

Huruvida de påverkar avkastningen på eget kapital, det vill säga till ägarna låter vi vara osagt 

då detta inte omfattas av studien.  

8. Förslag till vidare studier

Vi har utgått ifrån att ledningens ägande ökar, vilket det finns stöd för i tidigare forskning i 

USA. Då en stor del av de svenska bolagen, som förvärvas av riskkapitalbolag redan är privat 

ägda, skulle det vara intressant att undersöka hur stora agentkostnaderna är inom dem. 

Bruton m fl (2002) visar på att vinstmarginalen först tre år efter avyttring försämras. Vi har 

inte kunnat säkerställa att så är fallet, dock ser vi indikationer på detta. Det skulle därför vara 

intressant att studera utveckling efter avyttring med ett längre tidsintervall i syfte att utreda 
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hur lång tid det tar innan agentkostnaderna påverkar företaget negativt i en större 

utsträckning.

Det skulle vara intressant att göra en fallstudie där företagets kostnader undersöks mer 

ingående, samt undersöka varför kapitalomsättningshastigheten försämras.
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Bilaga 1

Företag             LBO-förvärv    Avyttrigsår  Holding period   

EQT
Ballingslöv International AB 1998 2002 5

Industri Kapital
 Partnertech 1996 1997 1
 Binär elektronik 1996 1997 2
 Alfa Laval 2000 2002 3
 Nobia 1996 2002 7
 KCI Konecranes 1994 1997 3
 Graphium 1990 1993 4
 Lindex 1993 1995 3
 Intrum Justitia 1998 2002 5

Nordic Capital
 BT Industries 1994 1995 2
 Intentia 1990 1996 7
 Karlshamns 1994 1995 2
 Meda 1993 1995 3

Procuritas
 Lifco AB 1993 1995 3
 Ticket 1993 1998 6

Segulah
Wilkenson Handskmakarn AB 1994 1997 3



Bilaga 2

36100 Möbelindustri, Ballingslöv International AB 

32100 Industri för elekroniska komponenter, Partnertech

31200 Industri för eldistributions- och elkontrollapparater, Binär elektronik 

51879 Partihandel med övriga maskiner för industri, handel och sjöfart, Alfa Laval

36100 Möbelindustri, Nobia 

51600 Partihandel med maskiner och utrustning, KCI Konecranes 

22200 Grafisk industri, Graphium 

52400 Övriga specialbutiker med nya varor, Lindex 

74873 Inkasso- och kreditkontrollbyråer, Intrum Justitia

29220 Industri för lyft- och godshanteringsanordningar, BT Industries 

72201 Datakonsulter, Intentia 

15500 Mejerier och glassindustri, Karlshamns 

51400 Partihandel med hushållsvaror, Meda 

33101 Industri för medicinsk utrustning och instrument, Lifco AB 

63301 Researrangörer, Ticket 

52400 Övriga specialbutiker med nya varor, Wilkenson Handskmakarn AB 
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Bilaga 3

Hypotes 1:

H0: Det förvärvade företagets räntabilitet på totalt kapital är som bäst lika bra efter en 

LBO.

H1: Det förvärvade företagets räntabilitet förbättras efter en LBO.

Hypotes 2:

H0: Det förvärvade företagets vinstmarginal är som bäst lika bra efter en LBO. 

H1: Det förvärvade företagets vinstmarginal förbättras efter en LBO.

Hypotes 3:

H0: De förvärvade företagets kapitalomsättningshastighet är som bäst lika bra efter en 

LBO.

H1: Det förvärvade företagets kapitalomsättningshastighet förbättras efter en LBO.

Hypotes 4:

H0: Det förvärvade företagets räntabilitet på totalt kapital är minst lika bra efter avyttring.

H1: Det förvärvade företagets räntabilitet försämras efter avyttring.

Hypotes 5:

H0: De förvärvade företagets vinstmarginal är minst lika bra efter avyttring.

H1: Det förvärvade företagets vinstmarginal försämras efter avyttring.

Hypotes 6:

H0: Det förvärvade företagets kapitalomsättningshastighet är minst lika bra efter 

avyttring.

H1: Det förvärvade företagets kapitalomsättningshastighet försämras efter avyttring.


