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Sammandrag 

Private equity bolag som skapar värde genom leveraged buyout har under de senaste åren fått 

ökad konkurrens inom den process vilken syftar till att finna attraktiva investeringar som kan 

generera avkastning enligt uppsatta avkastningskrav. Processen som karaktäriseras av 

informationsasymmetri och kallas för deal sourcing har därmed blivit ett svårare moment för 

dagens private equity bolag. Denna empiriska fallstudie undersöker hur svenska private equity 

bolag inom kategorin leveraged buyout i praktiken arbetar med deal sourcing och vilka 

drivkrafter som processen utformas efter i syfte att finna potentiella investeringar. Detta 

undersöks i ljuset av den akademiska forskning som tidigare gjorts på området. Studien utgår 

ifrån tio intervjuer med företagsrepresentanter vilka har insyn i och är delaktiga i processen med 

att finna bolag. Resultatet av studien visar att det studerade private equity bolaget följer samma 

deal sourcing process som beskrivs inom den akademiska litteraturen. Däremot kan det 

konstateras att terminologin skiljer sig mellan teorin och praktiken. Slutligen fann studien att 

värdegrund utgjorde en viktig drivkraft inom praktiken. 

  

Nyckelord: Deal sourcing, leveraged buyout, private equity, informationsasymmetri, drivkrafter. 
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Ordlista 

Adverse selection = Snedvridet urval 

Cold calling = PE bolags uppringning av bolag i hopp om att finna bolag att förvärva 

Deal = Investeringsmöjlighet, bolag att potentiellt förvärva, bolagsförvärv, investering 

Deal sourcing = Ett PE bolags process i att finna bolag att potentiellt förvärva 

Insider = Person inom bolag med privat information, exempelvis styrelseledamot 

Investment banker = Rådgivare inom investment bank vilken agerar mellanhand/tredje part 

Key driver = Drivkraft 

LBO bolag = Se Leveraged buyout bolag 

Leveraged buyout = Riskkapitalinvestering genom belånat utköp 

Leveraged buyout bolag = Riskkapitalbolag med fokus på förvärv genom belånade utköp 

PE bolag = Se Private equity bolag 

Private equity = Riskkapital i onoterade bolag 

Private equity bolag = Riskkapitalbolag i form av venture capital eller leveraged buyout 

Public equity = Riskkapital i noterade bolag 

Sweet spot = Privat information som är icke fullt prissatt 

Venture capital = Riskkapitalinvestering med fokus på nystartade bolag 

Venture capital bolag = Riskkapitalbolag med fokus på investeringar i nystartade bolag 

VC bolag = Se Venture capital bolag 
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1. Introduktion 

1.1 Private equity 

Idag är cirka 200 000 svenskar anställda i så kallade private equity (PE) bolag, även kallade 

riskkapitalbolag på svenska (SVCA, 2014; SOU 2012:67). De första PE bolagen grundades 

enligt Strömberg (2012) i slutet av 1970-talet i USA. Sedan dess har PE bolag spridits till andra 

världsdelar och är idag ett globalt fenomen (Strömberg, 2008). PE bolag bedriver 

investeringsverksamhet i onoterade bolag eller i publika bolag som först avnoteras från börsen 

(Nyman, et al., 2012). Verksamheten innefattar att PE bolagen förvärvar privata bolag, vilket ger 

PE bolagen äganderätt i dessa så kallade portföljbolag. Dessutom tar PE bolag ofta över 

ägarstyrningen i de förvärvade bolagen. Bolagsförvärven finansieras av investerare som i sin tur 

kräver att PE bolagen genererar en viss avkastning inom en given tidsperiod genom att förvalta 

det investerade kapitalet i portföljbolagen (SOU 2012:67). I linje med de uppsatta 

avkastningskraven är målet för PE bolag därmed dels att finna attraktiva investeringsmöjligheter, 

dels att maximera avkastningen genom att öka värdet i portföljbolagen innan de säljs vidare 

(Strömberg, 2012, s. 7). Enligt Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) (2014) har de svenska PE 

bolagen idag över 800 portföljbolag från olika branscher i Sverige och omsatte över 311 

miljarder kronor år 2011, vilket motsvarar 8,8 procent av Sveriges BNP. Under detta år befann 

sig Sverige på en tredje plats, efter Storbritannien och Frankrike, över de mest 

riskkapitalintensiva länderna i Europa (Nyman et al., 2012, s. 26). 

 

1.2 Problematisering 

Under senare år har PE bolags investerare fått allt större inflytande, vilket enligt Dunkley (2014) 

har lett till ett ökat tryck på PE bolag att finna attraktiva investeringar som kan generera 

avkastning enligt uppsatta avkastningskrav. I en undersökning som nyligen utfördes av Grant 

Thornton (2014) beskrivs hur den konkurrensutsatta PE marknaden ställer högre krav på PE 

bolag att arbeta mer effektivt och strukturerat i linje med att uppnå sina investerares 

avkastningskrav. Detta ger inte bara incitament till förbättrade processer inom portföljbolagen 

för att skapa värde, utan även inom den process som PE bolag arbetar med innan förvärven. Att 



 7 

finna privata bolag som anses attraktiva att förvärva är en stor utmaning för svenska PE bolag 

(Grant Thornton, 2014). McNeill Stancill (1977) beskriver i en studie från slutet av 1970-talet att 

bolag som var till salu annonserades i tidningar. Detta ledde till ökad konkurrens bland PE bolag 

och upptrissade priser på de annonserade bolagen (McNeill Stancill, 1977). Dagens PE bolag 

försöker undvika budgivningssituationer och processen har därmed blivit mer komplicerad. Till 

skillnad från noterade bolag vars aktier finns listade på börsen existerar inte någon liknande 

handelsplats för onoterade bolag (Teten & Farmer, 2010). Detta medför både fördelar och 

nackdelar. Fördelen är att PE bolag kan undvika budgivningssituationer med konkurrenter, 

medan nackdelen är att det blir svårare att finna dessa bolag som potentiellt skulle kunna 

förvärvas. 

  

I tidigare studier används ingen enhetlig definition för ett PE bolags process att finna potentiella 

bolag att förvärva. Vild & Zeisberger (2014) såväl som Fugazy (2012) använder begreppet deal 

sourcing i sina resonemang om innebörden av processen. Denna studie kommer hädanefter att 

använda deal sourcing som benämning på ett PE bolags process att finna potentiella 

investeringar. Fugazy (2012) hävdar att vissa PE bolag har som deal sourcing strategi att bygga 

relationer med entreprenörer redan innan entreprenörerna skapat ett framgångsrikt bolag. Syftet 

med strategin är att PE bolaget ska få en starkare relation med entreprenören gentemot sina 

konkurrenter. Därigenom kan PE bolaget vara först med att få tillgång till information om 

entreprenören skulle behöva finansiering i framtiden, vilket på så vis kan innebära en 

investeringsmöjlighet för PE bolaget. Denna typ av strategi syftar dock ofta till PE bolag som 

fokuserar på investeringar i nystartade entreprenörsbolag, vilka främst behöver finansiering i 

uppstartsfasen (Fugazy, 2012). För PE bolag som fokuserar på förvärv av mer etablerade och 

stabila onoterade bolag, så kallade leveraged buyouts (LBO), är deal sourcing en mer 

komplicerad, ostrukturerad och tidskrävande process.  

 

Med anledning av att det inte existerar en handelsplattform för svenska onoterade bolag är deal 

sourcing således en utmaning för PE bolag som arbetar med LBO. Dessutom är det svårt för 

dessa PE bolag att på ett strukturerat och effektivt sätt finna bolag i linje med sina investerares 

avkastningskrav (Bruner, 2004). Detta medför att det kan ta upp till flera år innan PE bolag 

finner en attraktiv investeringsmöjlighet (Kaplan & Strömberg, 2009). Det är därmed viktigt att 
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deal sourcing drivs av faktorer som kan generera investeringar av hög kvalitet. Dessa faktorer 

kallas för drivkrafter (key drivers) då de är betydelsefulla drivare inom deal sourcing (Bruner, 

2004). Generellt sett inom den svenska PE branschen används ordet drivkraft, vilket inte skall 

förväxlas med ordet incitament, utan kan liknas vid en strategisk metod för att finna 

investeringsmöjligheter (Nylén, 2014). 

 

Enligt forskaren Grant (2014) föreligger det ett gap inom tidigare studier kring deal sourcing för 

PE bolag som arbetar med LBO. Då tidigare forskning fokuserat på PE bolag som investerar i 

entreprenörsbolag finns det därför incitament till att undersöka deal sourcing och dess drivkrafter 

utifrån PE bolag som arbetar med LBO. Mot bakgrund av ovanstående ämnar denna studie 

belysa deal sourcing och dess drivkrafter på den svenska PE marknaden. 

 

1.3 Syfte 

Studien syftar till att undersöka hur svenska private equity bolag som arbetar med leveraged 

buyouts finner bolag att potentiellt förvärva och hur det för studien valda private equity bolaget 

utformat sin deal sourcing strategi. Studiens analys tar sin utgångspunkt i ett av Sveriges fem 

största bolag inom private equity branschen och syftar vidare till att undersöka drivkrafterna 

bakom bolagets deal sourcing process. 

  

1.4 Forskningsfråga 

För att besvara syftet kommer följande forskningsfråga att behandlas: 

 

● Hur arbetar svenska private equity bolag inom kategorin leveraged buyout med deal 

sourcing i syfte att finna potentiella investeringar? 
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2. Beskrivning av begrepp 

2.1 Private equity bolag 

”Private equity är investeringar i onoterade bolags ägarkapital. Genom ett aktivt ägande, där 

både kunskap och kapital investeras i bolagen, byggs långsiktigt hållbara bolag” 

Svenska Riskkapitalföreningen, 2014 

  

Det råder enligt Nyman et al. (2012) en viss begreppsförvirring kring innebörden av den 

engelska termen private equity och den svenska termen riskkapital. I en utredning av SOU 

förtydligas att riskkapital är en samlingsterm för alla investeringar i ett bolags eget kapital 

(2012:67). Riskkapital kan antingen investeras i bolag som handlas på börsen (public equity) 

eller i onoterade bolag (private equity). Inom kategorin private equity (PE) kan investeringar ske 

genom privatpersoner, så kallade affärsänglar, eller genom PE bolag, även kallade 

riskkapitalbolag (Nyman et al., 2012, s.17). Denna studie använder begreppet PE bolag som 

benämning för riskkapitalbolag i enlighet med ovan definition av SVCA (2014) och enligt en 

figur av Nyman et al (2012) (se Figur 2.1). Vidare kan PE bolag delas in i två huvudgrupper: 

venture capital (VC) bolag och leveraged buyout (LBO) bolag (Strömberg, 2012). Nedan 

illustreras sambandet mellan riskkapital och dess underkategorier enligt figuren av Nyman et al. 

(2012) (se Figur 2.1). Denna studie fokuserar på bolagsformen LBO, vilken benämns som 

buyout i Figur 2.1. 
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Figur 2.1. Definitionsmodell av private equity 

 

Källa: Nyman et al., 2012, s. 17 

 

Som framgår ovan av Figur 2.1 är PE bolag uppdelade i VC bolag och LBO bolag. PE bolag har 

en bolagsform som kan liknas vid ett kommanditbolag eller ett slags aktiebolag (Kaplan & 

Strömberg, 2009; SOU 2012:67). Strömberg (2012) beskriver att PE bolagens verksamhet 

inbegriper att förvärva onoterade bolag i syfte att äga dessa under ett förutbestämt antal år för att 

öka värdet i bolagen och sedan sälja dem med vinst. Bolagsformerna har emellertid olika 

investeringsmetoder och arbetssätt i hur de skapar värde inom bolagen. VC bolag skapar värde 

genom att tillföra kapital till nystartade bolag med tillväxt- och utvecklingspotential (SOU 

2012:67; Strömberg, 2012). LBO bolag fokuserar på uppköp av etablerade bolag i mogna faser 

och arbetar med ett aktivt ägande för att skapa värde i dessa bolag (Strömberg, 2012). Den 

största skillnaden mellan investeringsmetoderna är i vilken utsträckning bolagsformerna utsätts 

för risktagande. LBO investeringar är inte lika riskfyllda i jämförelse med VC investeringar, med 

anledning av den osäkerhet som föreligger vid uppstartsfinansiering av entreprenörsbolag 

(Nyman et al., 2012, s. 50). 
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2.2 Leveraged buyout 

Kaplan och Strömberg (2009) definierar LBO genom följande beskrivning: ”a company is 

acquired by a specialized investment firm using a relatively small portion of equity and a 

relatively large portion of outside debt financing” (s. 1). Som framgår av definitionen 

karaktäriseras ett bolagsförvärv som sker genom ett så kallat belånat uppköp av att LBO bolaget 

använder en liten andel eget kapital och en större andel lånefinansiering. Andelen eget kapital 

utgör vanligtvis mellan 10 till 40 procent av priset på bolagsförvärvet och finansieras av 

investerare. Lånefinansieringen uppgår således till mellan 60 till 90 procent (Kaplan & 

Strömberg, 2009). Denna del av finansieringen utgör vanligtvis lån från banker eller via 

företagsobligationer (Strömberg, 2012).  

 

LBO bolag fokuserar på investeringar i medelstora och mogna bolag med fokus på att stärka det 

förvärvade bolagets konkurrenskraft på marknaden (SVCA, 2014). Ett bolag klassificeras som 

medelstort utifrån två kriterier: bolaget ska innefatta mellan 50 till 250 anställda och 

omsättningen eller balansomslutningen ska utgöra mellan 10 till 50 respektive 10 till 43 miljoner 

kronor (EG 2003:361). Till skillnad från VC bolag genomför LBO bolag majoritetsinvesteringar, 

vilket innebär att de tar över ägarstyrningen i portföljbolagen (Nyman et al., 2012). 

  

2.3 Deal sourcing som en del av investeringsprocessen 

För att få större insikt i hur LBO bolag finner attraktiva investeringar är det viktigt att belysa deal 

sourcing ur ett helhetsperspektiv och därmed demonstrera hur en typisk investeringsprocess går 

till. LBO bolag genomgår vanligtvis sju fundamentala steg under en investeringsprocess: (1) 

kapitalinsamling (fundraising/sourcing of equity capital); (2) deal sourcing; (3) 

företagsbesiktning (due diligence); (4) värdering (valuation/deal financing); (5) förhandling 

(negotiation/transaction execution); (6) värdeskapande (value creation post-closing); och (7) 

avyttring (exit/long-term plans). Nedan visas en modell av Vild och Zeisberger (2014) som 

beskriver ovan nämnda investeringsprocess (se Figur 2.2). Modellen kan generellt sett appliceras 

på både LBO bolag och VC bolag, emellertid belyses modellen ur ett LBO bolags perspektiv. 
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Figur 2.2. Typisk investeringsprocess för PE bolag 

 

Källa: Vild & Zeisberger, 2014, s. 2. 

 

Som framgår av Figur 2.2 ovan innebär det första steget i investeringsprocessen att LBO 

bolagets riskkapitalförvaltare insamlar kapital från investerare (Kaplan & Strömberg, 2009, s. 

123). Institutioner och privatpersoner med professionell investeringsverksamhet utgör typiska 

investerare (SOU 2012:67). Deal sourcing, vilket är det andra steget i Figur 2.2, innebär enligt 

Vild & Zeisberger (2014) att LBO bolaget söker efter investeringsmöjligheter (deals) i onoterade 

bolag, alternativt att LBO bolaget blir kontaktat av en mellanhand/tredje part (investment 

banker). Investment bankern framför en införsäljning av ett bolag som anses vara attraktivt att 

förvärva (Ibid, 2014, s. 4). Då denna studie syftar till att undersöka deal sourcing och dess 

drivkrafter beskrivs således detta mer ingående inom det teoretiska ramverket i Kapitel 3.  

 

I det tredje steget av Figur 2.2 utförs en företagsbesiktning av ett identifierat bolag för att avgöra 

om det är en lönsam investering eller inte. Om denna stämmer överens med LBO bolagets 

förväntningar på investeringsmöjligheten genomförs således en värdering av bolaget i det fjärde 

steget av Figur 2.2. För LBO bolaget bestäms även hur den lånefinansierade strukturen ska 

utformas för förvärvet (Ibid, 2014, s. 8). Steg fem i Figur 2.2 inleds med att LBO bolaget lägger 

ett anbud på det bolag som potentiellt ska förvärvas och därefter kan förhandlingarna påbörjas 

(Ibid, 2014, s. 11). I det sjätte steget i Figur 2.2 ligger fokus på att skapa värde inom det 

förvärvade portföljbolaget genom tillväxt och effektiviseringar för att uppnå avkastningskraven. 

Denna process fortgår vanligtvis mellan fyra till sju år (Strömberg, 2012, s. 7). Avslutningsvis 

säljs portföljbolaget vidare i det sjunde och sista steget i Figur 2.2, vilket också är slutmålet för 

att LBO bolaget ska erhålla avkastningen på investeringen (Vild och Zeisberger, 2014, s. 12). 

Genom avyttringen av portföljbolaget får investerarna tillbaka kapitalet som investerats flera år 

tidigare och LBO bolagets fondförvaltare erhåller vanligtvis 20 procent av vinsten (Strömberg, 

2012, s. 7). 
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Utifrån samtliga bolag som granskas i en investeringsprocess är det extremt få bolag som PE 

bolag slutligen väljer att investera i (Bruner, 2004, s. 183). I en studie av Teten & Farmer (2010) 

redovisas att median-PE bolaget måste granska 80 bolag innan det resulterar i en investering (se 

Figur 2.3). Vild & Zeisberger (2014) antyder på samma sätt att deal sourcing vanligtvis är en 

svår process för PE bolag. Trots granskning av hundratals bolag kan det krävas en så kallad 

lyckträff för att finna en lovande investering (Vild & Zeisberger, 2014, s. 4). Nedan 

demonstreras den så kallade utgallringen av bolag för median-PE bolaget i studien av Teten & 

Farmer (2010) (se Figur 2.3). Värt att notera är att stegen inom utgallringen som illustreras i 

Figur 2.3, om än snarlika, inte är helt identiska med stegen i investeringsprocessen av Vild & 

Zeisberger (2014) som illustreras i Figur 2.2. 

  

Figur 2.3. Medianen av årlig storlek på utgallring som krävs för att resultera i en investering 
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Källa: Teten, 2010, s. 35 
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Som demonstreras av ovan Figur 2.3 träffade PE bolaget i studien av Teten & Farmer (2010) 

endast 20 av totalt 80 granskade bolag. Vidare förhandlade PE bolaget endast med 4 av dessa 20 

bolag och utförde en företagsbesiktning på 3 av dem. Slutligen genomfördes endast 1 investering 

av de totalt 80 granskade bolagen. Denna granskning och utgallring av bolag som krävs för att 

resultera i en investering tydliggör betydelsen av att deal sourcing drivs av faktorer vilka kan 

generera investeringar som är attraktiva för PE bolag. Teten & Farmer (2010) sammanfattar 

resultatet till att deal sourcing är en ytterst komplicerad och tidskrävande process samtidigt som 

den ger låg utdelning i termer av antal lyckosamma investeringar.  
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3. Teoretiskt ramverk 

3.1 Snedvridet urval och informationsasymmetri 

Problematiken med deal sourcing kan härröras till teorin om adverse selection och 

informationsasymmetri. Adverse selection, eller snedvridet urval, är en nationalekonomisk term 

som ursprungligen härstammar från försäkringsbranschen på 1960-talet (Akerlof, 1970, s. 493). 

Termen har vidare generaliserats till andra branscher och marknader. Snedvridet urval syftar till 

en situation där oönskade resultat orsakas av att säljare och köpare har olika tillgång till 

information om en vara eller tjänst som är till salu. Informationsasymmetrin mellan säljare och 

köpare leder till ett snedvridet urval genom att undermåliga produkter tenderar att köpas framför 

bra produkter (Akerlof, 1970, s. 489). Begreppet uppmärksammades i början på 1970-talet efter 

en artikel av Akerlof (1970) som behandlade adverse selection genom att exemplifiera 

marknaden för begagnade bilar i USA. Akerlof (1970) diskuterar att säljare anses ha privat 

information om begagnade bilars kvalitet, medan köpare saknar information. Med anledning av 

informationsasymmetrin på marknaden kan säljare därmed ta högre priser för undermåliga 

begagnade bilar eftersom köpare omöjligen kan veta vilka bilar som är av bra eller dålig kvalitet 

(Akerlof, 1970, s. 489-490). 

  

Informationsasymmetri syftar alltså till situationer då en säljare vet något som inte köparen vet, 

eller vice versa. För en köpare är privat information om en begagnad bil betydelsefullt för att 

veta om bilen är en bra eller dålig investering. Exemplet med informationsasymmetri på 

marknaden för begagnade bilar kan även generaliseras till marknaden för private equity och 

bolagsförvärv. Både Bruner (2004) och Teten & Farmer (2010) hävdar att privat information om 

en investeringsmöjlighet är en central och viktig drivkraft inom deal sourcing för PE bolagen. 

Bruner (2004) förklarar att ”information asymmetry is the telltale for profitable arbitrage” (s. 

185). Informationens tillgänglighet, såväl som i vilken omfattning informationen kommuniceras 

på marknaden, har stor betydelse för om den kommer att vara värdefull för ett PE bolag. Privat 

information om ett bolag kan leda till att PE bolag får upplysning om ett förvärv som kan 

generera hög avkastning i framtiden. För att PE bolag ska kunna undvika dåliga eller dyra 

investeringar, och samtidigt uppnå sina investerares avkastningskrav, är det därmed 
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betydelsefullt att de får tillgång till privat information eftersom det minskar 

informationsasymmetrin på marknaden. 

 

3.2 Deal Sourcing 

”One hits many dead ends and must refine a lot of ore to get the valuable metal” 

Bruner, 2004, s. 183 

  

I Sverige används ofta engelska termer och uttryck när man talar om PE branschen (Nyman et 

al., 2012, s. 16). Deal sourcing är ett begrepp som är relativt svårdefinierat eller rentav saknar 

direkt översättning inom den svenska terminologin. Tidigare studier inom private equity 

använder olika definitioner av deal sourcing men som bygger på samma principer. Nedan ges en 

översikt av de mest citerade definitionerna (se Tabell 3.1). Som tidigare nämnts använder denna 

studie begreppet deal sourcing som benämning för processen att finna potentiella portföljbolag. 

  

Tabell 3.1. Definitioner av deal sourcing 

Källa Definition av deal sourcing 

Bruner (2004) 

 

 

 

Teten & Farmer (2010) 

 

 

 

Fugazy (2012) 

  

  

Vild & Zeisberger (2014) 

”Acquisition searches are essentially intelligence-gathering operations, and 

therefore the search effort needs to be structured in a way to enhance the 

acquisition information, and the right kind” (s. 183) 

 

”We define deal origination as the stage in the investing cycle when proactive and 

reactive efforts are made to identify private company securities available for sale” 

(s. 32) 

 

”Deal sourcing [...] refers to the firm’s modern strategy as ‘industry-informed 

investment origination” (s. 22) 

  
”Deal sourcing: Before a deal can be negotiated, executed and closed, the deal 

must first be identified” (s. 3) 

  

Deal sourcing handlar om att insamla information för att därigenom finna bolag som av PE 

bolaget anses undervärderade på marknaden, vilket innebär att PE bolaget har möjlighet att skapa 

värde för att generera avkastning till investerare. Ett PE bolag måste därför, med anledning av 
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informationsasymmetrin mellan säljare och köpare, få tillgång till privat information (Bruner, 

2004; Kaplan & Strömberg, 2009). Privat information leder till kunskap och insikter om bolag, 

vilket underlättar för PE bolaget att identifiera ett bolag som anses utgöra ett attraktivt förvärv 

(Bruner, 2004). Genom att agera både proaktivt och reaktivt kan således informationsasymmetrin 

minska till PE bolagets fördel (Teten & Farmer, 2010). 

 

I en studie från slutet av 1970-talet beskriver McNeill Stancill (1977) tre deal sourcing strategier 

för PE bolag som arbetar med LBO: sökning av bolag där ägaren nyligen avlidit, sökning av 

bolag i register eller sökning genom att interagera med så kallade bankmäklare och bankers. 

Vidare talar Fugazy (2012) om hur PE bolags deal sourcing strategier har utvecklats sedan dess. 

För över två årtionden sedan inledde PE bolag bekantskap med branschfolk för att få information 

om något bolag var till salu. När PE bolagen upptäckte hur tidskrävande, ostrukturerad och 

därmed ineffektiv denna process var utvecklades en ny strategi som kallades cold calling. Fugazy 

(2012) förklarar att den nya strategin innebar att PE bolagen ringde olika bolag i hopp om att 

övertyga ägaren till bolaget att sälja sin verksamhet till PE bolaget. Problemet med cold calling 

var att säljarna under processens gång upptäckte att de kunde ta högre priser för sina bolag 

genom att upplysa fler PE bolag om att bolagen var till salu. Det fanns ingen anledning till att 

sälja sin verksamhet till det PE bolag som var först med att erbjuda ett förvärv om man som 

säljare kunde få bättre betalt av någon annan. Den ökade medvetenheten hos säljarna ledde i sin 

tur till nya utmaningar för PE bolagen i form av en ökad konkurrens mellan köpare. Som köpare 

fick PE bolagen arbeta ännu hårdare och mer intensivt för att undvika budgivning och 

upptrissade priser på de bolag som var till salu. Cold calling fungerar fortfarande som strategi för 

vissa PE bolag i USA (Fugazy, 2012). Teten & Farmer (2010) hävdar dessutom att cold calling 

är en av de mest framgångsrika deal sourcing strategierna för de amerikanska PE bolagen. I 

Sverige är dock strategin inte lika vanlig i samband med det ofördelaktiga förhandlingsläget som 

metoden ger upphov till (Nylén, 2014). 

  

Det personliga nätverket har på senare år åter igen fått stor betydelse inom PE branschen (Teten 

& Farmer, 2010). Enligt Nylén (2014) genereras en stor mängd investeringar på den svenska PE 

marknaden via PE bolags breda kontaktnät. Deal sourcing i Sverige har därmed återgått till dess 

begynnelse när utnyttjandet av det personliga nätverket utgjorde den huvudsakliga strategin.  
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Teten & Farmer (2010) visar i sin studie att de personliga och professionella nätverken har störst 

betydelse inom deal sourcing för genererandet av privat information om investeringar. Barber & 

Goold (2007) betonar dock att deal sourcing är den del av investeringsprocessen som det läggs 

mest resurser på. Effektiviseringar inom deal sourcing området skulle kunna leda till förbättrade 

resultat för PE bolag i termer av fler bolagsförvärv per antal granskade bolag (Bruner, 2004).  

 

Vidare hävdar Bruner (2004) att deal sourcing kan härröras från två olika led: sökning eller 

uppkomst. Sökning är en proaktiv metod gentemot den passiva eller mer reaktiva 

uppkomstmetoden. Den första metoden innebär alltså att PE bolag som arbetar med LBO söker 

efter investeringar på ett proaktivt sätt. Den reaktiva metoden innebär att investeringsmöjligheter 

kan uppkomma genom att en mellanhand, exempelvis en investment banker, kontaktar ett PE 

bolag med förslag på en investering (Bruner, 2004). Inom den proaktiva sökmetoden kan PE 

bolag utforma sin deal sourcing så att processen drivs av faktorer som genererar 

investeringsmöjligheter med potentiell hög avkastning. I följande avsnitt beskrivs dessa 

drivkrafter mer ingående. 

 

3.3 Drivkrafter inom deal sourcing 

Deal sourcing processen bör vara utformad på ett sätt som gör att den genererar information om 

investeringsmöjligheter med potentiell hög avkastning innan de blir kända för allmänheten. 

Enligt tidigare studier finns det särskilda drivkrafter som är viktiga strategiska metoder inom en 

deal sourcing process vilken syftar till att finna bolag att potentiellt förvärva (Bruner, 2004; 

Teten & Farmer, 2010). Dessa utgörs av: (1) privat information; (2) sociala nätverk; (3) rykten; 

och (4) specialisering. Cold calling utgör inte en drivkraft i denna studie eftersom PE bolag oftast 

vill undvika budgivningssituationer med konkurrenter. 

 

3.3.1 Privat information 

För att lyckas med ett förvärv bör PE bolag ha tillgång till information av hög kvalitet om det 

bolag som potentiellt ska förvärvas. Det är således viktigt för PE bolag att anskaffa information 

och insikter om bolag som inte är kända för allmänheten, alltså privat information. Dessa 

upplysningar kan bidra med en bättre helhetsbild av ett bolag som potentiellt ska förvärvas, 
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eftersom det kan finnas informationsasymmetri mellan säljare och köpare på marknaden (Bruner, 

2004, s. 183-185). Nedan modell av Bruner (2004) illustrerar denna drivkraft inom deal sourcing 

processen (se Figur 3.1). 

  

Figur 3.1. Sambandet mellan investeringar och kontakter 

 

Källa: Bruner, 2004, s. 184. 

  

Som framgår av första rutan i Figur 3.1 har PE bolag vissa uppdrag, mål och strategier att 

förhålla sig till. Dessa kriterier måste PE bolag inkorporera i sin deal sourcing process. Bruner 

(2004) förklarar att sökandet efter investeringar till stor del handlar om att PE bolag försöker 

införskaffa information om bolag som verkar intressanta att potentiellt förvärva. Eftersom 

slumpen kan avgöra vilken information ett PE bolag finner bör därför deal sourcing processen 

vara utformad på ett sätt som gör att ett PE bolag ökar sina chanser att finna värdefull 

information. Med värdefull menas att informationen ska vara av hög kvalitet, trovärdig och 

användbar för PE bolaget. För att lyckas med deal sourcing är det därmed viktigt att PE bolaget 

har utvecklat ett nätverk av kontakter där informationen kan flöda, vilket visas i andra rutan i 

figuren. Som Figur 3.1 demonstrerar kommer nätverket att generera information, vilket i sin tur 

leder till insikter om dessa, och som slutligen leder till förhandlings- och utvecklingsstadiet av 

den identifierade investeringen. Figur 3.1 visar även att både information och insikter flödar 

bakåt i leden, vilket således påverkar både PE bolagen och nätverket att anpassa sig efter dessa 

nya upplysningar (Bruner, 2004). 
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Den information som har högst sannolikhet att leda till ett förvärv beskrivs av Bruner (2004) som 

privat, klar och tydlig. Vidare innebär detta att informationen har ett högt pris. Bruner (2004) 

menar att publik information är fullt prissatt medan privat information inte är det. Detta kan 

jämföras med aktiehandlande på börsen. All tillgänglig publik information reflekteras i en akties 

pris och privat information om ett bolag kan således leda till interna förtjänster. Bruner (2004) 

kallar privat information för köparens sweet spot eftersom den är mer värdefull än publik 

information. Även Teten & Farmer (2010) argumenterar att privat information om bolag är mer 

insiktsfull än publik information. Sambandet mellan avkastning och i vilken utsträckning 

information är publik demonstreras nedan i en figur av Bruner (2004) (se Figur 3.2). 

 

Figur 3.2. Lokaliserandet av the sweet spot 

 

Källa: Bruner, 2004, s. 186. 

  

Som Figur 3.2 visar är nyckeln till hög avkastning, och därmed värdeskapande, att ett PE bolag 

får tillgång till privat information om en investeringsmöjlighet (Bruner, 2004). Ju mer privat 

informationen om ett bolag är, desto högre avkastning bör informationen leda till. Publik 

information om ett bolag genererar inte lika hög avkastning eftersom den är fullt prissatt och den 

finns dessutom tillgänglig för PE bolag att anskaffa på egen hand. Informationsasymmetrin 
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mellan köpare och säljare innebär således att tillgången till privat information om ett bolag är 

mer värdefull än publik. Ju snabbare ett PE bolag får tillgång till privat information om en 

investeringsmöjlighet före andra potentiella köpare på marknaden, desto bättre läge hamnar PE 

bolaget i. Inom cirkeln som kallas för sweet spot i Figur 3.2 kommer PE bolag troligtvis finna 

lägre konkurrens, fördelaktigare priser och bättre möjligheter till förhandling (Bruner, 2004). 

  

3.3.2 Sociala nätverk 

Sociala nätverk är en stark drivkraft inom deal sourcing för många PE bolag (Teten & Farmer, 

2010). Till skillnad mot en av deal sourcing strategierna som beskrevs av McNeill Stancill 

(1977) menar Bruner (2004) att deal sourcing i princip aldrig kommer att lyckas genom att läsa 

annonser om bolag till salu. Att bygga ett fungerande nätverk med så kallade nyckelpersoner 

menar Bruner (2004) är mer effektivt ur perspektivet att erhålla information av hög kvalitet än att 

endast utbyta information vid ett enstaka tillfälle. Nyckelpersoner är personer som eventuellt 

skulle kunna ha tillgång till eftertraktad kunskap och insikter om investeringsmöjligheter. Att 

endast utnyttja envägskommunikation anses vara mer kostsamt än ett utbrett socialt nätverk, 

eftersom ett socialt nätverk kan liknas vid en skalekonomi som ger stordriftsfördelar. Ju fler 

personer som finns i det sociala nätverket desto billigare blir erhållandet av informationen 

(Bruner, 2004). Om PE bolag agerar proaktivt genom att kontakta personer i det sociala 

nätverket är det större sannolikhet att PE bolag får tillgång till privat information av hög kvalitet. 

En nyckelperson kan även ha kunskap om ett bolag som skulle vara lämpligt för ett visst PE 

bolag att förvärva och kan således tipsa om investeringsmöjligheten för PE bolaget (Teten & 

Farmer, 2010). Nätverket kan alltså skapa genvägar till att finna attraktiva 

investeringsmöjligheter (Bruner, 2004, s. 188-190; Teten & Farmer, 2010). 

 

Forskning beträffade det sociala nätverket visar att en individ ofta är närmare nyckelpersoner än 

individen anar. Bruner (2004) förklarar att svaga men många relationer mellan ett PE bolag och 

personer i dess nätverk ofta är viktigare än starka men få relationer, eftersom även bekantskaper 

inom det sociala nätverket kan ha tillgång till information som är värdefull för PE bolag. Ett 

exempel på detta har enligt Teten & Farmer (2010) visats i tidigare studier där deal sourcing via 

det personliga och professionella nätverket genererade en högre avkastning än andra strategier. 

Teten & Farmer (2010) poängterar att en förklaring till detta resultat visade sig vara att vissa PE 
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bolags fondförvaltare under tidigare år gått i samma skola som chefer eller styrelsemedlemmar 

inom bolag som senare var till salu. Därigenom har personer med svaga relationer till PE bolag 

senare utvecklats till att bli nyckelpersoner i PE bolagets sociala nätverk. Att aktivt upprätthålla 

kontakt med både nyckelpersoner och bekantskaper kan enligt Bruner (2004) således hjälpa PE 

bolag att få tillgång till information av hög kvalitet. Kvantiteten av personer med svaga band i 

det sociala nätverket kan alltså vara viktigare än kvaliteten på relationerna (Bruner, 2004). En 

invändning mot detta understryker Teten & Farmer (2010) som menar att PE bolag inte bör 

skapa relationer med personer som är bekanta med PE bolagets konkurrenter. 

 

3.3.3 Rykten 

Rykten är en betydelsefull drivkraft inom deal sourcing. Det kan både handla om ett PE bolags 

rykte, såväl som rykten om potentiella investeringar. I studien av McNeill Stancill (1977) var 

rykten den vanligaste informationskanalen för PE bolag som sökte investeringar. Rykten om 

bolag som var till salu spreds enligt McNeill Stancill (1977) ofta av styrelsemedlemmar, 

advokater och andra aktörer. Bruner (2004) förklarar att i vilken utsträckning rykten sprids inom 

ett PE bolags nätverk påverkas av så kallade vägvisare. Vägvisare har olika funktion och är 

betydelsefulla inom omväxlande branscher och arbetsklimat som karaktäriseras av ett högt 

tempo. En typ av vägvisare kallas inom den akademiska litteraturen för noder, vilken utgör en 

slags förgreningspunkt inom ett nätverk. Dessa kan exempelvis utgöras av experter som har 

kunskap om hur vissa branscher eller regioner fungerar. Ju fler noder i det sociala nätverket, 

desto snabbare sprids rykten om investeringsmöjligheter till PE bolaget. Att vara uppmärksam på 

sin omgivning och uppfatta rykten kan alltså vara en viktig drivkraft (Bruner, 2004, s. 191-193).  

 

Även Teten & Farmer (2010) konstaterade att rykten är en av de viktigaste drivkrafterna inom 

deal sourcing. Om ett PE bolag vill sprida ett gott rykte om sin verksamhet i syfte att generera 

framtida investeringar finns en tredje typ av vägvisare som Bruner (2004) kallar försäljare. 

Denna vägvisare har förmåga att övertala andra personer om betydelsen av ett budskap som 

spridits av PE bolaget. Därigenom kan aktörer få upplysningar om PE bolags tillvägagångssätt 

vid investeringar, vilket kan gynna PE bolaget på lång sikt genom att bolag vill använda dem 

som förvärvare. 
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3.3.4 Specialisering 

Teten & Farmer (2010) hävdar att specialisering utgör en viktig drivkraft eftersom PE bolag kan 

fokusera på vissa branscher som anses ha tillväxtpotential och få djup förståelse för branschens 

komparativa fördelar. Även Kaplan & Strömberg (2009) menar att många PE bolag använder sin 

specifika kunskap inom olika branscher för att identifiera bolag att potentiellt förvärva. Fugazy 

(2012) förklarar att många PE bolag i USA har utvecklat sin deal sourcing mot specialisering.  

Genom fokus på utvalda tillväxtsegment inom olika branscher identifieras de fem mest attraktiva 

bolagen att förvärva inom segmenten. Inom specialiseringen så uppkommer så kallade signaler 

vilka indikeras via nyhetsdatabaser och sociala medier relaterade till den granskade branschen. 

Dessa signaler kan ge indikationer på hur branschen förändras, vilket PE bolaget reagerar utefter 

(Teten & Farmer, 2010). Segmenten och branscherna granskas var sjätte månad för att 

säkerställa att PE bolagen fokuserar på de mest lönsamma investeringsmöjligheterna som finns 

tillgängliga på marknaden (Fugazy, 2012, s. 22). Enligt Teten & Farmer (2010) börjar 

specialisering även bli en mer framträdande drivkraft inom deal sourcing bland europeiska PE 

bolag. 

 

3.4 Sammanfattning av det teoretiska ramverket 

Det första avsnittet syftade till att belysa teorin om adverse selection och informationsasymmetri 

för att ge förståelse för hur betydelsefull tillgången till privat information om ett potentiellt 

förvärv är. Informationsasymmetri kan medföra konsekvenser för PE bolag som arbetar med 

LBO genom ett snedvridet urval där undermåliga investeringar tenderar att väljas ut. Genom att 

PE bolag utformar sin deal sourcing på ett strategiskt sätt kan informationsasymmetrin mellan 

köpare och säljare därmed minskas. På ett övergripande sätt kan deal sourcing sammanfattas till 

att processen är delad i två led: PE bolagets proaktiva sökning efter investeringsmöjligheter och 

den mer reaktiva uppkomsten av investeringsmöjligheter, där PE bolaget reagerar på 

investeringsförslag från personer som kontaktar PE bolaget. Utifrån hur PE bolag proaktivt söker 

efter investeringar belystes fyra underliggande drivkrafter inom deal sourcing, vilka PE bolag 

använder för att minska informationsasymmetrin på marknaden. Dessa drivkrafter utgörs av 

privat information, sociala nätverk, rykten och specialisering. Nedan visas en sammanfattande 
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teoretisk modell som underlättar för att jämföra det empiriska resultatet med tidigare studier och 

bidra till forskning gällande området deal sourcing som inte tidigare undersökts för PE bolag 

som arbetar med LBO i Sverige (se Figur 3.3). 

 

Figur 3.3. Översikt av studiens teoretiska ramverk 

 

Figur 3.3 illustrerar hur studiens teoretiska områden samspelar. Figuren visar att studien belyser 

området deal sourcing inom bolagets investeringsprocess. Utifrån deal sourcing fokuserar 

studien även på fyra av dess drivkrafter. Pilen mellan informationsasymmetri och deal sourcing 

visar att PE bolags deal sourcing påverkas av den informationsasymmetri som existerar på 

marknaden genom konsekvenser som ett snedvridet urval. Pilen mellan drivkrafterna inom deal 

sourcing och informationsasymmetri visar att även informationsasymmetrin påverkas av PE 

bolags deal sourcing strategier, framförallt genom att PE bolag kan få tillgång till privat 

information. 
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4. Metodologisk utformning 

4.1 Vetenskaplig ansats 

Studien utgår från en fallstudie vilken syftar till att undersöka hur ett av Sveriges fem största PE 

bolag, vilka arbetar med leveraged buyouts, finner attraktiva investeringsmöjligheter genom deal 

sourcing och dess drivkrafter. Någon liknande explorativ studie inom detta område har inte 

tidigare genomförts i Sverige, vilket motiverar studiens relevans ur både ett akademiskt och 

praktiskt perspektiv. Studien använder en explorativ metod. Explorativa metoder används med 

fördel för studier som använder öppna frågor vid en intervjuprocess för att undersöka ett 

problem, vilket denna studie inbegriper (Saunders et al., 2009, s. 171). För att kunna undersöka 

hur bolaget använde begreppet deal sourcing krävdes en förståelse för bolagets tolkning av 

termens innebörd. Detta gällde även för tolkningen av ordet drivkrafter inom deal sourcing. 

Studien är därmed kvalitativt beroende av ämnets socialt konstruerade karaktär och är således 

lämpad för ett icke numeriskt test av existerande litteratur i ämnet (Saunders et al., 2009, s. 163). 

 

4.2 Urval av företag 

Då studien syftar till att undersöka hur ett av Sveriges fem största PE bolag, vilka arbetar med 

LBO, finner bolag att potentiellt förvärva genom sin deal sourcing strategi och dess drivkrafter 

har ett noggrannt urval gjorts baserat på det förvaltade kapitalets storlek. De fem största svenska 

PE bolagen har ett förvaltat kapital om mer än 10 miljarder kronor per bolag år 2010. 

Anledningen till att studien fokuserar på ett av de fem största PE bolagen motiveras genom att 

skillnaden i storlek på bolag inom den svenska PE bolagsmarknaden är enorm där den största 

aktören är mer än 10 gånger större än nummer fem mätt allokerat kapital. I arbetet med studien 

har ett bolag undersökts baserat på det begränsade urval som finns i Sverige. Att endast 

undersöka ett bolag beskrivs av Saunders et al. (2009) som lämpligt vid en explorativ studie av 

ett fenomen som få har studerat tidigare, vilket är fallet inom detta vetenskapliga område. Det 

undersökta PE bolaget har mellan 10 till över 100 miljarder kronor i förvaltat kapital med mellan 

14 till över 30 investeringar totalt. Någon närmare beskrivning av bolaget kommer inte att 

lämnas med respekt för bolagets vilja att vara anonymt. 
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4.3 Tillgång till företag 

Då PE bolagens verksamhet till stor del bygger på privat information är bolagen inte alltid 

benägna att tillhandahålla denna typ av information, vilket även innefattar denna fallstudie. Det 

största hindret författarna konfronterades med under arbetet med studien var känsligheten i 

informationen och anonymiteten som PE bolaget och dess representanter ansåg att arbetet 

medförde. Detta går i linje med litteraturen av Saunders et al. (2009) som behandlar tillgång till 

företag och dess representanter (s. 223). Avseende denna studie krävde det således att författarna 

utnyttjade sina personliga nätverk för att träffa personer med insikt i bolagets arbete och således 

kringgå de personer som har till syfte att skydda bolagets information, även kallade gatekeepers 

inom akademin. Dessa hade kunnat förhindra utförandet av intervjuer (Saunders et al., 2009, s. 

210). Det krävdes således följande tre strategier för att komma i kontakt med dessa informanter, 

vilka även beskrivs i litteraturen av Saunders et al. (2009): 

  

● Försäkra om att författarna var insatta i ämnet innan kontakt med företaget för att 

bekräfta författarnas seriositet och intresse. 

● Användande av existerande kontakter och utvecklande av nya för att komma i kontakt 

med personer med insikt i organisationen. Dessutom genom personlig anknytning till 

företaget garantera konfidentialitet. 

● Klart och tydligt syfte med studien, vilket ger bolaget möjlighet att bedöma lämpligheten 

i att delta i studien ur ett riskperspektiv, det vill säga att information sprids. 

  

Genom att denna studie arbetare efter dessa strategier uttryckte bolagets representanter 

samarbetsvilja (Saunders et al. 2012, s. 217). I annat fall hade denna explorativa studie troligtvis 

aldrig kunnat förverkligas. 

  

4.4 Företagsrepresentanter 

Med utgångspunkt från det valda PE bolaget, vilket arbetar med leveraged buyouts, har ett antal 

företagsrepresentanter intervjuats. Det grundläggande kriteriet var att personerna i 

organisationen som intervjuades skulle ha insyn och vara delaktiga i processen med att finna 

bolag. Detta kriterium säkerställdes innan intervju. Under arbetets gång har fyra representanter 
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för bolaget intervjuats. Med respekt för bolagets och individernas anonymitet kommer det ej att 

specificeras vidare vilka exakta titlar dessa personer innehar. 

  

4.5 Intervjuprocessen 

Totalt genomfördes tio semi-strukturerade intervjuer om 30 - 90 minuter vardera under 

november och december månad 2014. Alla intervjuer inleddes med att de intervjuade blev 

lovade anonymitet och att eventuella konfidentiella uppgifter som skulle kunna röja bolagets 

namn eller medarbetarna inte redovisas i studien. Utgångspunkten för intervjuerna var öppna 

frågor av semi-strukturerad karaktär, vilket är lämpligt i en explorativ studie (Saunders et al., 

2009, s. 171). Öppna frågor inkluderar ord som hur, vad och varför (Saunders et al., 2009, s. 

391), tydligt återkopplar till studiens syfte att undersöka hur ett av Sveriges fem största PE bolag 

som arbetar med leveraged buyouts finner bolag att potentiellt förvärva. Då intervjuserien 

omfattade flera tillfällen under två månader skapades förutsättningar för reflektion och tid till 

uppföljningsfrågor vilket bidrog till resultatets precision. Intervjuerna fokuserade på studiens 

forskningsfrågor om hur företaget arbetar med deal sourcing i syfte att finna bolag att potentiellt 

förvärva samt vilka drivkrafter som ligger bakom företagets deal sourcing. Dessa frågor är både 

av komplex karaktär och dessutom omfattande att svara på. För att undvika ett övermäktigt 

arbete med intervjuerna bröts frågorna ned i mindre beståndsdelar. 

  

4.6 Analys av data 

Då verksamheten som bedrivs av PE bolagen är känslig tilläts inte författarna spela in 

intervjuerna. Varje intervju skrevs istället ned för hand med tillhörande noter om den 

intervjuades tonfall och kroppsspråk. Materialet transkriberades sedan i Microsoft Word direkt 

på plats under intervjun. För att säkerställa ett korrekt tillvägagångssätt av transkriberingen 

genomfördes detta i enlighet med litteraturen av Saunders et al. (2009). Under arbetets gång har 

författarna nyttjat en reflektiv dagbok för att inte undgå att skriva ner tankar och idéer som 

potentiellt skulle kunnat gagna arbetet (Saunders et al., 2009, s. 554). Materialet från 

intervjuerna och den reflektiva dagboken analyserades sedan enligt en induktiv metod, vilken 

innebär att all insamlad information analyserades steg för steg och således bildade en helhet. 
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Detta är en fördel då resultatet blir relativt precist och djuplodande. Nackdelen med metoden är 

att den kräver mycket arbete från individerna som genomför studien (Saunders et al., 2009, s. 

549). 

  

4.7 Studiens begränsning och kvalitet 

Då en fallstudie har använts som underlag för studien vars syfte är att undersöka hur ett av 

Sveriges fem största PE bolag som arbetar med LBO finner potentiella bolag att förvärva genom 

deal sourcing och dess drivkrafter finns det givetvis begränsningar i resultatet. Begränsningarna 

innebär att resultatet inte kan generaliseras till hela populationen (Saunders et al., 2009, s. 158). 

Syftet med studien har inte varit att få ett generaliserbart resultat utan snarare att genom en 

exploratorisk studie skönja hur ett av de fem svenska PE bolagen agerar för att finna potentiella 

bolag att förvärva och således bidra till framtida forskning. För att öka validiteten för uppsatsen 

har personer med olika befattningar inom samma PE bolag intervjuats för att få en rättvisande 

bild av deal sourcing processen. Vid semi-strukturerade intervjuer går det emellertid inte att 

utesluta att de intervjuade kan ha velat ge ett mer positivt och strukturerat intryck av bolagets 

arbetssätt än vad som faktiskt sker i bolaget. Då personerna som intervjuats även kan ha 

uppmanats att representera bolagets åsikter är detta en implikation som bör tas i beaktande vid 

en studie av detta slag. Vidare finns det risk för ett fenomen som inom litteraturen beskrivs som 

prestigebias, vilket innebär att de intervjuade uppfattar frågor som prestigeladdade (Körner & 

Wahlgren, 2012, s. 42).  Önskvärt hade varit om det funnits någon form av tryckt källa från 

bolaget vilken behandlat frågeställningen utifrån vilken intervjuerna hade kunnat extrapoleras. 

Detta föreligger inte eftersom studien omfattar privat information som bolaget inte vill ska 

finnas i tryck för beskådan av sina konkurrenter.   
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5. Empiri 

5.1 Alpha 

Det undersökta företaget är ett av Sveriges ledande PE bolag, hädanefter kallat Alpha. PE 

bolaget har innehav inom både traditionella industribolag men även inom mer nymodiga 

tjänstebolag. Alpha finner att konkurrensen om bolag att investera i har hårdnat betydligt under 

de senaste årtiondena. Avsaknaden av en handelsplats för onoterade bolag har både fördelar och 

nackdelar. Fördelen är att en plattform för handel med onoterade bolag potentiellt skulle leda till 

situationer där det sker budgivning på de bolag som är till salu. Nackdelen med avsaknaden av 

en handelsplats är att det gör det svårare för PE bolaget att finna attraktiva 

investeringsmöjligheter. För att finna bolag att potentiellt förvärva utgår Alpha från en 

sökprocess som inte har någon särskild benämning inom PE bolaget. Under processens gång 

utvärderas information kontinuerligt i förhållande till Alphas investerares avkastningskrav på 

minst 20 till 25 procent per år. För att bestämma om Alpha ska genomföra en investering eller 

inte måste PE bolaget ha tillräckligt med relevant information att grunda sitt beslut i. Processen 

kan delas in i tre övergripande metoder: inkommande investeringsmöjligheter, aktivt sökande 

efter investeringsmöjligheter och värdegrund. 

  

5.2 Inkommande investeringsmöjligheter 

Processen med inkommande potentiella investeringsmöjligheter beskrivs av Alpha som att PE 

bolaget blir kontaktat av antingen en rådgivare eller ett bolag för att diskutera ett möjligt förvärv. 

Emellertid innebär inte denna process att Alpha per automatik kommer att investera i det bolag 

som erbjuds genom införsäljningen. Många aktörers införsäljningar av bolag är inte relevanta för 

Alpha då dessa kan avvika från den typ av investeringar som stämmer överens med Alphas 

verksamhet och vision. De inkommande investeringsmöjligheterna beskrivs närmare i följande 

avsnitt. 

  

5.2.1 Inkommande investeringsmöjligheter från rådgivare 

Rådgivare kan delas in i fyra yrkesmässiga grupper: investment bankers, analytiker, seniora 

rådgivare och kommersiella bankers. Yrkeskategorin investment bankers är den viktigaste källan 

till nya investeringsmöjligheter då dessa ofta har i uppdrag att avyttra bolag. Dessa har ofta 



 30 

mandat att sälja bolag eller möjlighet att bistå gällande ett förvärv. Investment bankern säljer 

alltså in ett bolag för Alpha i tron om att det skulle vara intresserat av att förvärva det föreslagna 

bolaget. I de fall investment bankern har ett säljmandat liknar processen en fastighetsmäklares 

uppdrag att sälja en bostad, vilket innebär att investment bankern fungerar som en mäklare åt 

bolaget som ska säljas. Motsatsen till ett säljmandat är ett förvärvsmandat. Det senare innebär 

ofta att investment bankern erbjuder Alpha privat information om ett bolag i utbyte mot att få ett 

förvärvsuppdrag. Om investment bankern får förvärvsuppdraget kan investment bankern således 

hjälpa PE bolaget med att genomföra ett förvärv av ett portföljbolag. Detta scenario kan också 

liknas vid fastighetsbranschen, men där skillnaden är att mäklarens uppdrag är att köpa en bostad 

åt en klients räkning. Om investment bankern inte hade kunnat erbjuda privat information om ett 

bolag hade Alpha likväl kunnat genomföra förvärvet på egen hand. Investment bankers är 

vanligtvis insatta gällande vilken typ av bolag som Alpha söker, vilket gör att kvaliteten på 

införsäljningarna som investment bankers levererar beskrivs som relativt hög. 

 

En rådgivare kan även, som tidigare nämnts, vara en analytiker på en kommersiell bank eller en 

investment bank. Dessa bevakar exempelvis en hel bransch eller noterade bolag inom en bransch 

som analytikern anser skulle kunna avnoteras och förvärvas av PE bolag. En analytiker kan 

således tipsa om bolag som potentiellt är till försäljning, vilket leder till att Alpha studerar 

bolaget närmare och eventuellt försöker genomföra ett förvärv. 

  

Ytterligare exempel på rådgivare är så kallade seniora rådgivare, vilka ofta ingår i flera 

bolagsstyrelser. Seniora rådgivare har vanligtvis en gedigen kompetens och ett stort nätverk 

inom en specifik bransch som Alpha verkar inom. När dessa rådgivare upptäcker ett bolag som 

anses utgöra ett attraktivt förvärv kan de alltså kontakta Alpha för att försöka sälja in 

investeringsmöjligheten till dem. 

  

Slutligen finns en fjärde grupp av rådgivare som genererar investeringsmöjligheter till Alpha, 

vilka kallas för kommersiella bankers. En kommersiell banker kan liknas vid en bolagsrådgivare 

på en affärsbank, vilket i vardagligt språk ofta uttrycks som vanlig bank. Den kommersiella 

bankern har som regel ansvar för det potentiella förvärvets konton, lån och enklare 
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investeringsprodukter. Då denna person har stor insyn i bolagets verksamhet och finansiella 

status kan rådgivaren således sälja in den potentiella investeringsmöjligheten till Alpha. 

  

All typ av information från de fyra grupperna av rådgivare extrapoleras med information från 

diverse databaser som Alpha har tillgång till. Den existerande informationen kompletteras även 

med privat information om bolaget från nyckelpersoner i Alphas nätverk. Syftet med 

extrapoleringen är att förstå huruvida det är en lämplig investering för PE bolaget att genomföra 

eller inte i förhållande till Alphas investerares avkastingskrav. 

  

5.2.2 Inkommande investeringsmöjligheter från bolag 

De aktörer inom bolag som genererar investeringsmöjligheter till Alpha utgörs antingen av 

bolagsledningar eller ägare. Bolagsledningar kan ibland kontakta Alpha för att diskutera en 

investeringsmöjlighet, exempelvis att Alpha ska köpa ut en division ur det bolag som ledningen 

verkar inom. Detta innebär att bolagsledningen erbjuder privat information om bolaget och 

konfidentiella förhandlingar med ägaren mot en möjlig ägarandel i form av aktier eller optioner i 

den av Alpha förvärvade divisionen. Förvärvet behöver inte nödvändigtvis avse en division utan 

kan även innefatta ett helt bolag. Att en bolagsledning kontaktar Alpha om en 

investeringsmöjlighet är dock relativt sällsynt. 

 

Alpha kan även bli kontaktad av ägaren till ett bolag som vill presentera en möjlighet för Alpha 

att förvärva verksamheten. Oftast har ägaren någon form av social koppling till PE bolaget i det 

personliga nätverket. Även i dessa fall extrapolerar Alpha informationen från bolagsledningar 

och ägare med publik information från diverse databaser som PE bolaget har tillgång till. 

Informationen kompletteras som vanligt med privat information om bolaget från nyckelpersoner 

i Alphas nätverk. Även i detta fall är syftet med extrapoleringen att kunna ta ett 

investeringsbeslut. 

  

5.3 Aktivt sökande efter investeringsmöjligheter 

När det undersökta PE bolaget aktivt söker efter investeringsmöjligheter utgår det från sin 

strategi. Utgångspunkten för strategin är att inom en given tidsperiod generera en förutbestämd 

avkastning på minst 20 till 25 procent per år till Alphas investerare. Strategin utformas efter 
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Alphas komparativa fördelar, alltså bolagets styrkor gentemot sina konkurrenter. För att aktivt 

finna bolag som går i linje med dessa styrkor agerar Alpha utifrån vad bolaget benämner som tre 

drivkrafter: (1) prestation; (2) händelser; och (3) mänskligt/individagerande. Dessa drivkrafter 

beskrivs mer ingående i följande avsnitt.  

  

5.3.1 Prestation 

Drivkraften prestation kännetecknas av att Alpha aktivt söker efter bolag med särskilda 

karakteristika. Dessa egenskaper utgörs av exempelvis omsättning, nivå av lönsamhet eller 

vilken typ av bransch som bolaget verkar inom. Sökningen sker i olika typer av databaser, 

exempelvis Bloomberg, Capital IQ, Retriever eller Reuters. Databaserna innehåller nyheter, 

statistik och finansiell information om i princip samtliga svensk-registrerade aktiebolag. 

Omfattningen av den tillgängliga informationen inom databaserna beror mestadels på storleken 

på bolaget. 

  

För det första sorterar Alpha utvalda bolag efter omsättning eftersom denna finansiella 

information är kritiskt avgörande för om ett bolag anses som attraktivt att förvärva. Vanligtvis 

krävs det att ett bolag omsätter minst 500 miljoner kronor per år för att det generellt ska vara av 

intresse för Alpha. Om bolaget har en lägre omsättning kan det utgöra ett hinder med avseende 

på effektivitet relaterat till Alphas förbättringsåtgärder i förhållande till kostnader. 

  

För det andra söker Alpha efter bolag med en viss nivå av lönsamhet eller potential att bli 

lönsamt sedan förvärvet skett. I vilken utsträckning lönsamhet i ett bolag är intressant för Alpha 

styrs efter en genomgång av bolaget som helhet genomförts. Ett bolag kan exempelvis ha en 

tillräckligt hög lönsamhet enligt Alphas kriterier och en låg prisförväntan vid ett eventuellt 

förvärv av Alpha. Om bolaget har potential att bli lönsamt i framtiden är det en viktig egenskap, 

eftersom Alpha inte fokuserar på att ta över bolag i kris eller utan tillväxt. Denna typ av 

bolagsförvärv innebär att vända ett krisande bolag i rätt riktning genom att minska kostnader och 

effektivisera bolaget till att bli mer lönsamt. Denna typ av förvärv fokuserar alltså inte Alpha på. 

  

För det tredje söker Alpha efter bolag som verkar inom en viss bransch där Alpha har tidigare 

erfarenhet. Alpha kan exempelvis ha kunskap om bolagets marknad och hur bolaget skulle kunna 
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utvecklas för att generera intäkter till sina investerare. Informationen kan Alpha mestadels få 

tillgång till via ovan nämnda databaser. Gällande privat information om ett bolag inom en viss 

bransch använder Alpha vanligtvis rådgivare eller tar själv kontakt med bolag inom branschen, 

vilka kan bidra med insikter om investeringen ska genomföras eller inte. 

  

5.3.2 Händelser 

Som ett komplement till den prestationsinriktade informationen söker Alpha efter händelser som 

är relaterade till bolag vilka Alpha potentiellt avser förvärva. En händelse är vanligtvis en nyhet 

som kommuniceras av bolaget. Alpha finner dessa via dagstidningar, branschtidningar eller 

databaser innehållandes finansiell information om bolag. Nyheter indikerar vilken riktning ett 

bolag är på väg, vilket också kallas för trend. Bolaget kan exempelvis ha utvecklat en ny 

produktlinje som kan påverka bolagets framtida prestation. Ett annat exempel är ett bolag som är 

mycket starkt på en lokal marknad men som saknar förmåga i form av kompetens och finansiell 

styrka att expandera globalt, vilket Alpha kan hjälpa bolaget med vid ett förvärv. Händelser, 

med betoning på trender, är således av stort intresse för Alpha och en viktig drivkraft för att 

finna bolag att potentiellt förvärva. Vidare kompletteras och extrapoleras informationen kring 

händelserna med expertis från rådgivare eller bolag inom branschen vilka Alpha har kontakt 

med. Syftet med extrapoleringen är att Alpha ska kunna ta ett investeringsbeslut. 

  

5.3.3 Mänskligt/individagerande 

Den tredje sökvägen utgörs av att Alpha bevakar agerande i bolagsledningar. Individagerandet 

kan exempelvis innebära att att en styrelseledamot (insider) köper eller säljer aktier i bolaget, 

vilket ger en indikation på en förändring i bolaget som Alpha gör en analys av. Försäljning av 

aktier kan exempelvis antyda om ledningen tror på bolagets framtid eller inte. Vidare kan 

mänskligt agerande innefatta en styrelseförändring, vilket kan utgöra en indikation eftersom det 

är betydelsefullt för Alpha att veta vilka personer som inträtt i styrelsen och vilka som eventuellt 

har ersatts. Sammantaget kan dessa olika typer av information inkorporeras för att skapa en 

helhetsbild om bolagets attraktivitet. Denna bild kompletteras med kommentarer och 

information från rådgivare eller bolag inom den givna branschen. Syftet med den kompletterade 

informationen är att kunna ta ett investeringsbeslut. 
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5.4 Värdegrund 

Förutom att Alphas strategi utgår från bolagets komparativa fördelar krävs det även att bolagets 

genomförande av affärer vid bolagsförvärv kommuniceras av Alpha. Kommunikationen sker via 

en uppsättning av värderingar, vilka exempelvis kan omfattas av att bolaget ska agera rättvist 

och sanningsenligt i samband med transaktioner med hänsyn till tidigare utfästelser. Genom att 

ha en stark värdegrund anser Alpha att det har en konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter. 

En stark värdegrund leder enligt Alpha till att fler bolagsägare vill sälja sina bolag till dem 

snarare än till någon annan. Enligt bolaget visas härigenom att det agerar mer pålitligt än 

opportunistiskt. Värdegrunden är enligt Alpha nyckeln till framgång då det sprids rykten om att 

bolaget agerar etiskt. 

 

5.5 Sammanfattning empiri 

Det undersökta PE bolaget finner potentiella förvärv genom tre övergripande metoder. Alpha 

kan bli kontaktat av rådgivare och bolag med förslag på affärer, aktivt söka efter potentiella 

förvärv eller utgå från sin värdegrund. Inom den aktiva sökningen finns tre tydliga drivkrafter 

som Alpha använder för att finna potentiella förvärv, vilka utgörs av: prestation; händelser; och 

mänskligt/individagerande. Alpha anser att värdegrund utgör en fjärde drivkraft, vilken 

karaktäriseras av PE bolagets värderingar som sprids via rykten. För att utvärdera möjligheter till 

förvärv använder Alpha publik information från exempelvis databaser med nyheter, statistik och 

finansiell information. PE bolaget kompletterar den publika informationen med privat 

information via sitt nätverk av nyckelpersoner för att bygga en helhetsuppfattning om ett bolag. 

Alpha nämner avslutningsvis att det vore önskvärt att ha en och samma plattform för att samla in 

all publik information istället för att behöva arbeta med 10 olika tekniska plattformar. Nedan 

illustreras en sammanfattning av det empiriska resultatet (se Figur 5.1). 
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Figur 5.1. Sammanfattning av det empiriska resultatet 

 

 

Figur 5.1 visar att Alpha utgår från sina strategier, mål och komparativa fördelar vid sin 

sökprocess av investeringsmöjligheter. Sökprocessen sker genom tre huvudmetoder. Den aktiva 

sökningen karaktäriseras av tre drivkrafter som Alpha styr över. Pilen mellan inkommande 

investeringsmöjligheter och Alpha visar att aktörer påverkar Alpha i vilken utsträckning bolaget 

får tillgång till investeringsmöjligheter av dem. Pilen mellan Alpha och värdegrund visar att 

värdegrunden påverkas av Alpha.  Pilen mellan värdegrund och inkommande 

investeringsmöjligheter symboliserar att värdegrunden indirekt påverkar aktörer som bolag och 

rådgivare att generera investeringar till Alpha. 
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6. Analys 

I linje med den teoretiska beskrivningen av deal sourcing processen som beskrivs av Bruner 

(2004) agerar det undersökta PE bolaget utifrån liknande metoder. Bruner (2004) kategoriserade 

två grenar inom deal sourcing som uppkomst och sökning, vilket till stor del liknar det empiriska 

resultatets uppdelning, med skillnaden att det även fanns en tredje gren. PE bolaget kan bli 

kontaktat av aktörer som presenterar investeringsmöjligheter eller aktivt söka efter möjliga 

investeringar i enlighet med beskrivningen av Bruner (2004). Däremot kan det undersökta PE 

bolaget också generera investeringar via sin värdegrund. 

 

6.1 Deal sourcing som begrepp i praktiken 

Inom akademin har begreppet deal sourcing visat sig vara ett icke helt definierbart begrepp. I 

denna empiriska studie används definitionen deal sourcing som ansågs vara den mest citerade 

efter en genomgång av tidigare studier. Begreppet deal sourcing används inte explicit av det 

undersökta bolaget i denna empiriska studie. Istället beskriver PE bolaget en sökprocess med en 

användning av begrepp som att finna potentiella förvärvsobjekt, vilket är att jämställa med deal 

sourcing. Beträffande den akademiska terminologin uppkomst eller sökning i enlighet med 

Bruner (2004) är dem att jämföra med begreppen inkommande investeringsmöjligheter och ett 

aktivt sökande efter investeringsmöjligheter. Varför denna skillnad i begreppsapparat föreligger 

mellan det teoretiska och praktiska kan bero på bristfällig forskning kring ämnet deal sourcing. 

 

Det undersökta PE bolaget beskrev att de vid sitt aktivt sökande efter investeringar arbetar 

utifrån 3 drivkrafter: prestation, händelser och mänskligt/individagerande. Gentemot de 

teoretiska drivkrafterna är de praktiska inte uppdelade på ett identiskt sätt. De praktiska 

drivkrafterna genomsyras av privat information, vilket även är en av drivkrafterna som beskrivs 

av Bruner (2004) och Teten & Farmer (2010). Drivkrafterna analyseras mer ingående i följande 

avsnitt. 
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6.2 Deal sourcing som process i teorin och praktiken 

I Figur 3.1 av Bruner (2004) beskrivs hur deal sourcing processen och drivkraften privat 

information är teoretiserad. Bruner (2004) förklarar att PE bolagen vid sin deal sourcing utgår 

från sina mål och strategier, vilka ska vara i linje med de bolag som PE bolaget potentiellt avser 

förvärva. Alpha agerar i enlighet med Figur 3.1 vid den del av deal sourcing processen som det 

benämner som ett aktivt sökande efter investeringar. Likt Figur 3.1 av Bruner (2004) har Alpha 

satt upp vissa praktiska kriterier som PE bolaget arbetar utifrån. Dessa omfattar bland annat 

vilken bransch som bolaget verkar i, storleken på bolaget, vilken lönsamhet det har och om 

investeringen antas att kunna generera efter de uppsatta avkastningskraven om minst 20 till 25 

procent per år. Enligt Bruner (2004) så leder information till steg fyra i modellen, alltså till 

insikter vilka bolaget kan agera efter. I den empiriska studien beskriver Alpha hur samtlig 

information som insamlas har till syfte att bolaget ska kunna ta ett investeringsbeslut, vilket 

bolaget jämför med att komma till insikt med att göra en investering eller inte. Detta kan kopplas 

till Bruners (2004) modells femte steg, förhandlings- och utvecklingsstadiet där investeringen 

förhandlas. 

 

6.3 Alphas drivkrafter gällande deal sourcing 

Beträffande drivkrafter beskriver Bruner (2004) att deal sourcing processen bör vara utformad på 

ett sätt som gör att den genererar privat information om investeringsmöjligheter med hög 

avkastning innan de blir kända för allmänheten. Enligt Bruner (2004) finns det därmed fyra 

drivkrafter som är avgörande i sökandet efter investeringsmöjligheter: (1) privat infomation; (2) 

sociala nätverk; (3) rykten; och (4) specialisering. 

 

6.3.1 Privat information 

Den första drivkraften i teorin av Bruner (2004) och Teten & Farmer (2010) beskrivs i form av 

högkvalitativ privat information, vilket det undersökta PE bolaget detaljerat beskriver att det 

eftersöker. Detta då bolaget bedriver ett aktivt sökande i form av begreppet prestation, vilket 

omfattar bolagets finansiella verksamhet. Vid ett inkommande möjligt förvärvsobjekt arbetar 

Alpha med att få fram kompletterande information. Därmed bör det med största sannolikhet 

kunna säkerställas att teori och praktik sammanfaller beträffande drivkraften finansiell 
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information. I teoriavsnittet förklaras teorin om adverse selection vilken Bruner (2004) anser kan 

generaliseras till marknaden för investeringar som inbegrips av PE bolag. Bruner (2004) hävdar 

att privat information, vilket även beskrivs i avsnittet om adverse selection, är av signifikant 

betydelse för PE bolag som kan undvika att göra dåliga investeringar och uppfylla sina 

investerares avkastningskrav. Med det empiriska resultatet relaterat till Bruners (2004) modell 

om deal sourcing (Figur 3.1) går det att konstatera att bolaget konstant söker efter olika typer av 

information via olika typer av informationskanaler för att förstå om en investering ska 

genomföras eller inte. 

 

Enligt modellen lokaliserandet av the sweet spot (Figur 3.2) anser Bruner (2004) att publik 

information är tillfullo prisatt den underliggande tillgången men ej när det gäller den privata 

informationen, då den inte är känd av marknaden i stort. Om en investerare har möjlighet att 

handla på privat information bör denna göra det för att få hög avkastning. Alphas agerande som 

tidigare beskrivits med en mycket stor fokusering på olika typer av icke publik kunskap från 

nyckelpersoner talar för att bolaget skapar värde genom att ha mycket information som ligger till 

grund för investeringsbeslutet. Att bolaget skulle uppnå en högre avkastning med mer privat 

information jämfört med publik torde vara sannolik med bakgrund av bolagets stora fokus på 

informationsinhämtning och informationsbearbetning, vilka syftar till ett investeringsbeslut. 

Avslutningsvis beskriver Bruner (2004) den teoretiska modellen (Figur 3.1) rörande processen i 

stort som ett konstant införskaffande av information, vilket bekräftas av den empiriska studien. I 

princip all aktivitet som PE bolaget företar är relaterad till någon form av 

informationsmottagande-, inhämtning- eller utbyte. 

 

6.3.2 Sociala nätverk  

Den andra drivkraften som beskrivs av Bruner (2004) och Teten & Farmer (2010) är att ha 

utvecklat ett socialt nätverk med nyckelpersoner vilka hjälper förvärvaren att få tillgång till 

information av hög kvalitet. Att just bygga ett fungerande nätverk med nyckelpersoner beskriver 

Bruner (2004) som mer effektivt ur perspektivet att erhålla privat information  än att göra 

engångsutbyten. Betydelsen av ett socialt nätverk visas också i den andra rutan i Figur 3.1. 

Bruner (2004) beskriver att PE bolag som har utvecklat ett nätverk av kontakter kan leda till 

genererande av information kring investeringsmöjligheter. Det är tydligt att Alpha har ett 



 39 

fungerande nätverk. Alpha beskriver hur det arbetar med ett flertal aktörer, vilka utgörs av 

rådgivare som investment bankers, analytiker, seniora rådgivare och kommersiella bankers. 

Vidare kan dessa aktörer utgöras av bolagsledningar eller ägare. Informationen som mottages av 

Alpha genom dessa aktörer jämförs kontinuerligt med existerande och publik information som 

PE bolaget anskaffat. Denna interaktion går även i linje med Figur 3.1 av Bruner (2004).  Hur 

nätverket byggs ut beskriver inte Alpha närmare i detalj, vilket kan bero på att det är mycket 

känslig information som bolaget inte vill kommunicera. Ett annat alternativ kan vara att det inte 

finns någon strukturerad process för att bygga ut nätverket. Alpha beskriver hur som helst att 

förändringar i bolag vilket går under benämningen händelser är en drivkraft för affären. Dessa 

händelser relaterar ofta till aktivitet hos individer eller bolag men det torde inte gå att likställa 

med den drivkraften som Bruner (2004) refererar till i form av nätverk. 

 

6.3.3 Rykten   

Den fjärde drivkraften enligt Bruner (2004) utgörs av ryktesspridning av information vilken 

påverkas av faktorer som omgivningen och involverandet av så kallade vägvisare. Genom att 

vara medveten och ha kunskap om sin omgivning har en investerare möjlighet att via 

ryktesspridningen av information uppfatta kritiska situationer innan dessa uppstår. Detta är något 

denna empiriska studie inte funnit några klara svar gällande Alpha. Det kan bero på att denna 

information av PE bolaget klassas som känslig då dessa möjligtvis undviker att investera i dåliga 

bolag, vilket gör att någon annan konkurrent gör den mindre lyckade investeringen. Vidare 

beskriver Bruner (2004) att PE bolag har möjlighet att sprida information genom att använda 

personer som kan sprida rykten eller övertala andra (Bruner, 2004, s. 183-184). PE bolaget 

använder relativt enkla kriterier i termer av omsättning, lönsamhet och specifik sektor för att 

investeringen ska gå i linje med dess målsättning.  

  

En drivkraft som det studerade PE bolaget nämner är värdegrund vilket inte återfinns inom 

tidigare studier. Denna drivkraft är den som mest liknar den teoretiska drivkraften rykten, men 

har stora skillnader. Alpha anser att denna värdegrund är central för att genomföra en 

investering, att bolaget ska agera på ett etiskt sätt. Något som det studerade bolaget anser gynna 

bolaget i termer av att få förtroende i nätverket, att aktörer vet att dem kan anförtro sig till Alpha 
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vilket borde gynna bolaget i sitt insamlande av privat information vilket ger fler möjligheter till 

lönsamma affärer i linje med målsättningen om önskad avkastning.  

 

6.3.4 Specialisering 

En av drivkrafterna inom teorin utgjordes av PE bolags specialisering. Enligt Alpha förekommer 

dock inte specialiserade PE bolag på samma sätt inom den svenska ekonomin, eftersom Sverige 

är en liten marknad jämfört med USA. Däremot kan mänskligt/individagerande liknas vid 

drivkraften specialisering då Alpha bevakar styrelsemedlemmar och branscher för att analysera 

bolagstrender. Det undersökta PE bolaget sysslar inte med specialisering utan agerar som 

generalister på den svenska marknaden för LBO.  
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7. Slutsatser 

Det finns klara likheter mellan de teoretiska och praktiska modeller som använts som 

referenspunkt i denna empiriska studie. Enligt såväl den akademiska litteraturen som det 

studerade PE bolaget Alpha kan deal sourcing ske genom att PE bolag blir kontaktade av aktörer 

som vill presentera investeringsmöjligheter. Deal sourcing kan även ske genom att PE bolag 

aktivt söker efter investeringsmöjligheter. Sökandet efter investeringar karaktäriseras av en 

interaktion mellan olika typer av informationskällor. Såväl de teoretiska perspektiven som det 

praktiska betonar vikten av privat information genom det personliga nätverket som en viktig 

komponent vilken genomsyrar hela processen. Beträffande drivkrafterna vid sökandet efter 

investeringar har teoretiker och praktiker delvis olika syn på vad som driver PE bolags deal 

sourcing. Teoretikerna beskriver en uppsättning drivkrafter vilka benämns som privat 

information, sociala nätverk, rykten och specialisering, varav samtliga syftar till att PE bolag ska 

få tillgång till information av hög kvalitet. Dessa går huvudsakligen i linje med drivkrafterna 

som presenterades i resultatet vilka benämns som prestation, händelser och 

mänskligt/individagerande. För det studerade PE bolaget utgör även värdegrund en viktig 

strategisk metod inom deal sourcing, vilken anses vara en nyckel till framgång. 

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Med bakgrund av denna explorativa studies resultat hade det varit intressant att studera flera 

svenska PE bolag för att undersöka om det finns skillnader eller om PE bolagen arbetar med deal 

sourcing enligt samma modell. Det hade även varit intressant att studera om drivkrafterna skiljer 

sig inom andra svenska PE bolag, vilket hade inneburit en jämförande studie. Ytterligare ett 

område som hade varit intressant för fortsatta studier gällande Alpha är hur PE bolaget ska 

effektivisera sitt införskaffande av privat information, vilket enligt såväl tidigare studier som 

denna empiriska studie har visat sig vara mycket värdefullt. En fjärde intressant möjlighet till 

forskning är kopplad till PE bolags värdegrunder, vilket det studerade PE bolaget Alpha nämner 

som en viktig komponent i sitt arbete men som inte återfinns inom tidigare forskning. 
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Avslutningsvis skulle det vara intressant att se hur PE bolags deal sourcing påverkas av 

konjunktursvängningar. 
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