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I	  

Sammanfattning 
Ägare av aktier i privata bolag har sämre möjlighet att avyttra sina aktier än ägare av 

aktier i publika bolag, allt annat lika. Därför används en generell rabatt vid värdering 

av privata bolag, en privat bolagsrabatt, för att kompensera köpare för den reducerade 

möjligheten att avyttra sina aktier i ett senare skede. Undersökningen ämnade därför 

undersöka huruvida en generell rabatt är applicerbar på samtliga bolag genom att 

undersöka skillnader i den privata bolagsrabatten mellan olika branscher i Norden. 

 

Genom att använda publika aktietransaktioner skapades publika referensportföljer 

som kunde jämföras med privata bolagstransaktioner i Norden under perioden 2006-

2013. Utifrån dessa jämförelser kunde värden för den privata bolagsrabatten 

framställas. Resultatet tyder på att det finns skillnader i den privata bolagsrabatten 

mellan branscher. I två av branscherna, transport och finans, visade enskilda multiplar 

signifikanta resultat. Utifrån det tolkade resultatet finns motiv för att inte använda en 

generell, branschöverskridande rabatt. Detta då det kan medföra problematik i 

värderingen och ge felaktigt värderade privata bolag. 
 

Nyckelord: Privat bolagsrabatt, förvärvsmetoden, multipelvärdering, 

branschsegmentering 
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Abstract 
Owners of shares in private companies have less opportunity to sell their shares than 

owners of shares in public companies, all else being equal. Therefore, when valuing 

private companies, a general discount are used, a private company discount, to 

compensate buyers for the reduced opportunity to sell their shares at a later stage. 

This study therefore aimed to examine whether a general discount is applicable to all 

companies by examine differences in the private company the discount between 

different industries in the Nordic region. 

 

Public reference portfolios were created in order to compare public transactions with 

private transaction in the Nordic region between 2006-2013. The results showed that 

there are differences in the private company discount between industries. Significant 

results were found for some isolated multiples in two of the examined industries, 

transportation and finance. Those results indicated that there are motives not to use an 

overall, cross-industrial discount. That is due to the problems involved within the 

valuation process and can result in wrongly valued private companies.  
 

Key words: Private company discount, acquisition approach, multiple valuation, 

industry segmentation 
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1. Inledning 
Nedan följer en översiktlig presentation över bakgrund och problematisering om den 

privata bolagsrabatten och varför den är intressant att studera. Avsnittet avslutas 

med en forskningsfråga, samt ett syfte som förklarar studiens nytta ur ett praktiskt och 

teoretiskt perspektiv.  

1.1 Bakgrund 

Det finns två olika sätt för företag att växa; organiskt genom att utveckla den egna 

verksamheten eller genom förvärv av andra bolag. Att växa organiskt medför lägre 

risk, men också att expansionen av verksamheten tar längre tid. Tillväxt genom 

förvärv medför däremot en högre risk, men också snabbare tillväxt. När företag växer 

genom förvärv möjliggörs även expansion till nya marknader (Olve 1998, 26-27). I 

Sverige skedde 546 bolagsförvärv under 2014 där majoriteten av bolagets aktier blev 

förvärvade (ScandCap 2015). 

 

Vid köp eller försäljning av ett bolag görs en värdering av bolaget för att bestämma 

ett pris både köpare och säljare är överens om motsvarar bolagets värde. I värderingen 

finns ett flertal aspekter att ta hänsyn till; framtida kassaflöden, finansiella nyckeltal 

och tillväxttakt, men även en schablonmässig justering i det fall bolaget är privat. Vid 

försäljningen av publika bolag finns en tydlig marknadsplats där det lätt går att 

estimera efterfrågan på aktierna vid en försäljning. I privata bolag saknas denna öppna 

marknadsplats, vilket reducerar möjligheten att avyttra aktier i bolaget vid en given 

tidpunkt. Reducerade möjligheter att avyttra aktier medför att priset på aktier i privata 

bolag i jämförelse med publika bolag, allt annat lika, generellt är lägre (Koeplin 2000, 

95). Denna rabatt benämns som den privata bolagsrabatten och fungerar som en 

riskkompensator för investerare att förvärva aktier i privata bolag.  

1.2 Problematisering  

I flertalet fall har både bolag och statsapparater som visat sig vara felaktigt värderade 

fått stora ekonomiska konsekvenser. Grekland och Enron är två exempel på detta. 

Därutöver tillkommer de kreditinstitutvärderingar som visade sig vara alltför 

optimistiska i USA och som sedan bidrog till finanskrisen 2008 (Smith 2008).  Därav 

finns ett tydligt intresse att bolag blir korrekt värderade från början.  
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Vid värdering av privata bolag används vanligen ett liknande publikt bolag för att 

sedan dra av en schablonmässig rabatt för att kompensera investerare för den 

reducerade möjligheten att snabbt avyttra aktier i ett senare skede (Koeplin et al. 

2000, 94-95). Enligt Alexander Albedj1 är det kutym på den nordiska marknaden att 

denna schablonrabatt uppgår till 30% för att kompensera för den reducerade 

möjligheten att avyttra aktierna i ett senare skede. Flertalet studier har genomförts 

med olika metoder för att bedöma storleken på den privata bolagsrabatten, med skilda 

resultat. 

 

Emory (1997, 126-127) fann genom att jämföra priset på en aktie innan och efter en 

börsintroduktion att den privata bolagsrabatten pendlade mellan 42%-48%. Kritik mot 

metoden i form av att det endast är framgångsrika bolag som börsnoteras har lett till 

att resultat från denna typ av studie bör tolkas med viss försiktighet (Bajaj et al. 2001, 

95-96). Genom att istället jämföra priset på en aktie i ett och samma bolag vid en 

sluten respektive öppen transaktion fann Silber (1991, 60) att den privata 

bolagsrabatten var cirka 34%. I studien undersökte författaren publika bolag som hade 

genomfört privata placeringar av nyemitterade aktier för privata institutionella köpare. 

Silber (1991, 61) poängterade dock att bolag som utför dessa typer av transaktioner 

med större institutioner inte nödvändigtvis endast har monetärt utbyte av 

transaktionen. Resultat från denna typ av metod bör därför även dessa tolkas med 

försiktighet (Bajaj et al. 2001, 98). 

 

För att undvika problem förknippade med ovan nämnda metoder valde Koeplin et al. 

(2000, 96-98) att utgå ifrån multiplar härledda från transaktionspriset vid ett antal 

transaktioner som innefattade både privata och publika bolag. Genom att jämföra 

transaktionsmultiplarna mellan likvärdiga privata och publika bolag borde en 

eventuell skillnad bero på den premie köparen erhåller för att förvärva ett privat 

bolag. Koeplin et al. fann att den privata bolagsrabatten var 20% respektive 28% i 

USA och 54% respektive 44% utanför USA, beroende på vilken multipel som 

används. Författarna parade manuellt ihop jämförbara publika transaktioner till varje 

privat transaktion. Den kritik som förts fram mot studien har främst berört parningen 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Alexander Albedj - Tidigare anställd vid Goldman Sachs och nu ansvarig för all värdering vid den 
nordiska Investmentbanken UB Capital Oy	  
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mellan privata och publika transaktioner. Detta då denna metodik kan leda till att 

urvalet blir subjektivt. Kooli et al. (2003, 50-51) valde därför att modifiera Koeplins 

et al. (2000) metod genom att skapa en referensportfölj av flera publika transaktioner 

till varje likvärdig privat transaktion. Förutom att modifiera Koeplins et al. (2000) 

metod, undersökte författarna skillnaden i den privata bolagsrabatten mellan olika 

branscher. Detta då resultat från tidigare forskning inte kunnat enas kring en viss 

rabatt. Undersökningen behandlade transaktioner gjorda i USA och författarna fann 

att den privata bolagsrabatten skiljer sig mellan branscher (Kooli et al. 2003, 48-49). 

Denna branschsegmentering gjordes även av Block (2007, 36-37) där författaren 

bland annat jämförde branscher inom Finans och Tillverkning och kom fram till att 

skillnaderna var stora.  

 

Att rabatten skiljer sig mellan branscher innebär att bolag i en bransch där rabatten 

enligt studier kan vara avsevärt lägre eller högre än schablonrabatten om 30%, 

handlas till ett lägre eller högre pris än vad bolaget egentligen är värt. Kooli et al. 

(2003, 48-49) valde att avgränsa studien till transaktioner gjorda i USA. Koeplin et al. 

(2000, 99-100) fann att resultatet skilde sig beroende på region, vilket gör det 

intressant applicera Koolis et al. modifierade metod på nordiska förhållanden vilket 

inte ännu testats med denna metod tidigare. Undersökningen avser därför att 

undersöka skillnader i den privata bolagsrabatten mellan olika branscher i Norden.   

1.3 Forskningsfråga 

Hur skiljer sig den privata bolagsrabatten mellan olika branscher i Norden? 

1.4 Syfte 

Undersökningen syftar till att undersöka om det finns en skillnad i den privata 

bolagsrabatten mellan olika branscher. I ett större perspektiv syftar undersökningen 

till att illustrera begränsningar med en schablonrabatt för privata transaktioner inom 

samtliga branscher och vilka konsekvenser en sådan schablonrabatt kan medföra. 

Vidare syftar undersökningen till att bidra med nya forskningsresultat kring den 

privata bolagsrabatten på den nordiska marknaden. 
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2. Litteraturöversikt 

Litteraturöversikten inleds med en förklaring av vad den privata bolagsrabatten är 

och därefter följer en genomgång av de tre mest etablerade metoderna; 

börsintroduktiosmetoden, restricted stock-metoden och förvärvsmetoden. 

Förvärvsmetodens olika tillvägagångssätt förklaras sedan mer genomgående innan 

en definiering av valda värderingsmodeller redovisas. Kapitlet avslutas med en kort 

sammanfattning och grafiskt sammanställning av valt tillvägagångssätt. 

2.1 Ingång till den privata bolagsrabatten 

Utifrån figur 2.1 kan den privata bolagsrabatten beräknas genom att dividera den 

valda multipeln (multipeldefinitionerna förklaras mer ingående i avsnitt 2.5) för 

privata bolag genom motsvarande multipel för publika bolag. Därefter subtraheras 

kvoten från 1 och anges i procent (Koeplin et al. 2000, 99). 

 

𝑃𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡  𝑏𝑜𝑙𝑎𝑔𝑠𝑟𝑎𝑏𝑎𝑡𝑡 = 1−   
𝑃𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡  𝑏𝑜𝑙𝑎𝑔𝑠𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑒𝑙
𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘  𝑏𝑜𝑙𝑎𝑔𝑠𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑒𝑙 

 
Figur 2.1 Grundläggande formell för den privata bolagsrabatten 

 

 

Vad som bestämmer värdet av den privata bolagsrabatten anses av vissa bero på ett 

antal olika faktorer. Enligt Chapron & Shen (2007, 893-894) är det, förutom 

illikviditeten av aktier, faktorer som asymmetrisk informationsflöde och 

branschkännedom hos köparen som kan påverka storleken på rabatten. Författarna 

argumenterade att då köparen av aktier kan hamna i ett kunskapsmässigt underläge till 

säljaren bör köparen ha möjlighet att kräva en större rabatt som kompensation för ett 

ökat risktagande i anskaffningen. Att det skulle finnas andra faktorer än illikviditeten 

som påverkar priset av aktier i privata bolag motsätter sig dock andra forskare. Klein 

& Scheibel (2012, 75) menar att prissättningen av ett helt likvärdigt privat och publikt 

bolag enbart bör skilja sig utifrån illikviditeten och att den privata bolagsrabatten 

därmed är densamma som illikviditetsrabatten. 
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De metoder som används för att estimera den privata bolagsrabatten medför tydliga 

statistiska brister då urvalet sällan omfattar den magnitud som vore önskvärd, samt att 

det finns brister i de värderingsmodeller som i dagsläget finns utvecklade då de inte 

tar hänsyn till alla parametrar som påverkar värdet av bolaget. Tre olika metoder har 

dock utvecklats till de mest framstående inom området och har kommit att dominera 

den lagda forskningen på fältet sedan 1990-talet (Bajaj et al. 2001, 94-102). Bajaj et 

al. beskriver de tre metoderna som en börsintroduktionsmetod, en restricted stock-

metod samt en förvärvsmetod. Förvärvsmetoden är den metod som sedan år 2000 

dominerat forskningsstudierna inom området då nya lagar gjort restricted stock-

metoden mer olämplig i avseende att estimera den privata bolagsrabatten (Klein & 

Scheibel 2012, 74). Inom varje metod finns även ett antal olika sätt att både 

segmentera och validera det urval som sker för att jämföra privata och publika bolag. 

Valideringen av data blir framförallt av stor vikt inom förvärvsmetoden vilket framgår 

av Koolis et al. (2003, 50-51) studie. 

2.2 Börsintroduktionsmetoden 

Ett sätt att mäta den privata bolagsrabatten är att undersöka priset på en aktie innan 

och efter en börsintroduktion, där skillnader i aktiepriset ska motsvara rabatten 

investerare får för att förvärva aktier i privata bolag (Bajaj et al. 2001, 94). Flertalet 

studier har gjorts inom detta spår. Emory genomförde ett antal studier inom området 

mellan 1980-2000 med samma metodik, att jämföra förhållandet mellan priset på en 

aktie vid den sista genomförda transaktionen på aktien upp till fem månader innan 

börsintroduktionen, med priset på en aktie som allmänheten blev erbjuden att teckna i 

samband med börsintroduktionen (Reilly och Rotkowski 2007, 259). 

Koeplin et al. (2000, 96) lyfte fram kritik mot metoden då de menade att det kraftigt 

rabatterade priset innan en börsintroduktion kan innehålla kompensation till ledningen 

i bolaget och därför inte motsvara en privat bolagsrabatt. Även Bajaj et al. (2001, 95-

96) var kritiska mot metoden då de menade att mäta den privata bolagsrabatten med 

hjälp av pris på en aktie innan och efter en börsintroduktion leder till missvisande 

resultat. Detta för att det endast är de framgångsrika företagen som i regel har 

möjlighet att genomföra en börsintroduktion. Eftersom det endast är möjligt att utföra 

undersökningen på bolag som har lyckats genomföra en börsintroduktion kommer 
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dessa företag vara högt värderade och kan därför inte antas vara representativa för 

samtliga bolag. 

2.3 Restricted stock-metoden 

En annan metod för att mäta den privata bolagsrabatten är restricted stock-metoden. 

Metoden bygger på att en jämförelse av aktietransaktioner i ett och samma bolag som 

sker dels på en öppen marknad, mot transaktioner på en sluten marknad (Bajaj et al. 

2001, 96-99). Detta uppstår när bolag utlyser privata placeringar av sina aktier, vilket 

framförallt blir tillämpligt vid nyemissioner till en mindre grupp ”sofistikerade 

köpare” som vanligen är finansiella institutioner (Blanda & Young 2013). Denna 

särbehandling blir möjlig med anledning av en regeluppsättning i Security Exchange 

Commissions (SEC) 144:e regel, som samtidigt låser de aktier som har handlats privat 

för vidare försäljning i minst sex månader om dessa inte registreras av SEC och då 

endast får sälja internt till andra “sofistikerade köpare” (SEC.gov 2013). Därmed 

anses denna typ av aktier vara illikvida i samma bemärkelse som aktier i ett privatägt 

bolag, vilket antyder att aktiepriset påverkas i jämförelse med de andelar i bolaget 

som fortfarande säljs på den öppna marknaden (Blanda & Young 2013). 

Silber (1991, 62-64) menade att det finns klara brister i den här typen av 

undersökning då bolag som genomför en privat placering hos stora finansiella 

institutioner kan ha starka, ickemonetära förbindelser med dessa. En institutionell 

köpare kan ha blivit erbjuden styrelseplatser eller andra uppdrag i bolaget vilket 

skulle kunna motivera ett högre pris för aktierna och därmed innebära att validiteten 

för uträkningen av den privata bolagsrabatten i en sådan situation faller. 

Bajaj et al. (2001, 105-106) utvecklade Silbers forskning och jämförde, med hjälp av 

restricted stock-metoden, hur den privata bolagsrabatten skilde sig i bolag som gjorde 

privata placeringar av emitterade aktier som hade fått en registrering av SEC och 

därför till viss mån kunde återförsäljas på en öppen marknad, kontra oregistrerade 

aktier. Författarna fann att registrerade aktier, som kan anses mer likvida, fick en 

lägre rabatt, kontra bolagen som inte hade fått sina aktier registrerade. Resultatet 

visade att köpare av mer likvida tillgångar var beredda att betala ett pris som låg 

närmare marknadsvärdet än köpare av mindre likvida tillgångar. En viktig aspekt som 
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författarna poängterade var vilka faktorer som påverkar storleken av den privata 

bolagsrabatten. Författarna framhöll fyra punkter; storleken av den privata 

placeringen i jämförelse med totalt antal utestående aktier, företagsrisk, grad av behov 

av finansiella medel samt omkostnader för köparen (Bajaj et al. 2001, 107-109). 

2.4 Förvärvsmetoden 

Ett tredje sätt att mäta den privata bolagsrabatten är genom förvärvsmetoden. 

Metoden användes för första gången av Koeplin et al. (2000, 94-101) och har sedan 

använts som bas för flera liknande studier med viss modifikation (Zanni 2014, 21-22). 

Koeplin et al. (2000, 94-95) använde transaktionspriset vid försäljning av aktier i ett 

bolag för att beräkna Enterprise value (EV), för att därefter beräkna fram olika 

transaktionsmulitplar av önskade finansiella parametrar. Dessa multiplar kunde 

beräknas för både privata och publika transaktioner och kunde således användas för 

att beräkna fram en eventuell bolagsrabatt. 

Koeplins et al. (2000) undersökte 192 privata transaktioner mellan år 1984-1998, 

varav 84 var inom USA och 108 utanför. Varje transaktion parades ihop med en 

publik transaktion i samma land, samma år och samma bransch. I de fall flera publika 

transaktioner uppfyllde valda kriterier, valdes det bolag vars omsättning låg närmast 

det utvalda privata bolagets omsättning. För att beräkna bolagens EV användes 

transaktionspris per aktie multiplicerat med antalet utestående aktier, adderat med det 

bokförda värdet av skulderna. För att estimera den privata bolagsrabatten beräknade 

författarna ration mellan EV och Sales, EBITDA, EBIT och Book Value hos både 

publika och privata bolag (Koeplin et al. 2000, 96-98). Författarna fann att den 

genomsnittliga privata bolagsrabatten i USA var 20% för EBITDA-multipeln och 

28% för EBIT-multipeln, medan den genomsnittliga privata bolagsrabatten för 

utländska transaktioner var 54% för EBITDA-multipeln och 44% för EBIT-multipeln 

(Koeplin et al. 2000, 98-99). 

Kritik har förts fram emot Koeplins et al. (2000) studie. Kooli et al. (2003, 50) tog 

upp problemet med att storleken på de privata förvärvade bolagen generellt var 

mindre än det parade publika bolaget de jämfördes mot samt att de inte justerade för 

olika tillväxttakter. Detta kunde enligt författarna påverka värdet på bolaget och 
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således ration på multiplarna. Författarna menade även att metoden Koeplin et al. 

använde inte tog hänsyn till eventuell kompensation åt ledningen i bolaget via 

förmånliga anställningsavtal. Även dessa kan enligt Kooli et al. påverka bolagets 

värde och menade därför att resultaten som Koeplin et al. (2000) fick fram 

sammantaget bör tolkas med viss försiktighet.  

2.4.1 Geografisk segmentering 

Förvärvsmetoden har under åren utvecklats och inriktats med olika utgångspunkter 

för olika urval som har undersökts. Redan i Koeplins et al. (2000, 99-100) 

undersökning tenderar författarna att uppfatta en skillnad i hur stor den privata 

bolagsrabatten var i USA i jämförelse med resten av världen. Klein & Scheibel (2012, 

74-75) utvecklade resonemanget genom att avgränsa sin undersökning till europeiska 

bolag. Författarna argumenterade för att det bör vara av intresse att se hur den 

europeiska marknaden skiljer sig från den amerikanska, som är mycket mer 

exploaterad inom forskningsområdet. Klein & Scheibel (2012, 81) använde samma 

metod och modell som Koeplin et al. (2000, 96-98). Den största skillnaden var att de 

hade ett mer omfattande urval. Författarna fann att den privata bolagsrabatten inom 

Europa var cirka 5%. 

2.4.2 Branschsegmentering 

Blocks (2007, 36-37) största kritik mot Koeplins et al. (2000) studie var att den 

exkluderade branschen Finans. Block (2007, 37) ansåg även att urvalet för studien, 

som utfördes sju år tidigare, inte längre var lika högaktuellt varför han valde att 

undersöka en senare tidsperiod för att både få ett mer aktuellt estimat, samt ett estimat 

med grund ur ett originellt urval (Block 2007, 36-37). 

Block (2007, 33) valde att inrikta sin undersökning emot huruvida den privata 

bolagsrabatten skiljer sig mellan olika branscher, snarare än att fastställa en allmän 

privat bolagsrabatt. Detta för att det kunde finnas stora skillnader i den privata 

bolagsrabatten mellan olika typer av branscher och att ett generellt estimat inte skulle 

vara representativt för samtliga. Exempelvis inkluderade branschen Finans sådana 

finansiella institut vars tillgångar innehar hög likviditet. Även om aktien i en privat 
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bank kan anses illikvid, anses tillgångarna bolaget innehar likvida och därmed bör en 

eventuell rabatt vara lägre för bolag som verkar inom Finans (Block 2007, 38-39). 

 
 

Medianrabatt Tillverkning Transport Detaljhandel Finans Sjukvård Teknologi Energi 
EV/EBITDA 30,2% 25,2% 21,6% 10,2% 22,9% 24,1% 27,0% 
EV/EBIT 35,1% 25,0% 22,1% 9,1% 28,4% 21,2% 26,2% 
Price/Earnings 32,2% 24,2% 21,6% 11,2% 26,1% 19,0% 25,2% 
Tabell 2.1 Resultat från Blocks (2007) studie om den privata bolagsrabatten 
 

Utifrån tabell 2.1 är detta en hypotes som Block även fick utslag för i sitt empiriska 

resultat som visade att rabatten i exempelvis Finans (9-11% beroende på 

värderingsmodell) skilde sig nämnvärt från den bransch, Tillverkning (30-35%), 

rabatten var som störst (Block, 2007). 

Enligt Zanni (2014, 24-25) fanns en brist i Blocks studie då urvalet som är fördelat 

per bransch var relativt litet och därav inte helt statistiskt tillförlitligt. Det fanns 

visserligen ett större antal undersökta bolagspar än i Koeplins et al. (2000) studie, 

men när dessa fördelades per bransch innebar det att vissa av branscherna fick ett 

generellt sett litet urval. Exempelvis undersöktes endast ett bolagspar inom branschen 

samhällsnyttiga organisationer, vilket fick till följd att Blocks (2007) medelvärdes- 

och medianberäkningar inom denna bransch rentav blev överflödiga (Zanni 2014, 24-

25). 

2.4.3 Modifiering av förvärvsmetoden 

För att undvika brister i urvalet valde Kooli et al. (2003, 48-49) att modifiera 

förvärvsmetoden. Liksom Koeplin et al. (2000) använde sig författarna av multiplar 

för att jämföra privata och publika bolag, där de istället för att para ihop varje privat 

transaktion med en motsvarande publik transaktion och därigenom beräkna 

skillnaden, använde sig av referensportföljer. Genom att sortera alla privata 

transaktioner efter bransch, storlek och transaktionsår delades transaktionerna in i fyra 

kvartiler. Därefter gjordes en motsvarande indelning för publika transaktioner där 

median och medelvärde beräknades och användes som referensvärde för varje privat 

transaktion inom kvartilen (Kooli et al. 2003, 50-51). Genom att jämföra varje privat 



	   10	  

transaktion mot en referensportfölj försökte författarna undgå problem förknippande 

med subjektiva urval (Kooli et al. 2003, 50). 

I studien undersökte författarna 331 privata transaktioner gjorda i USA mellan 1995-

2002 där majoriteten av det egna kapitalet blivit förvärvat. Därefter jämfördes 

transaktionsmultiplarna Price/Sales, Price/Earnings och Price/Cash Flow (alltså inte 

EV-baserade modeller som i tidigare studier) mellan de privata och publika bolag som 

matchade urvalskriterierna (Kooli et al. 2003, 50-51). Författarna fann att i fallet 

Price/Earnings var medianen av den privata bolagsrabatten 34%, med en 

signifikansnivå på 1%. I fallet Price/Sales fann författarna att den privata 

bolagsrabatten i undersökningen var 17%, med en signifikansnivå på 5%. För 

Price/Cash Flow fann författarna att den privata bolagsrabatten uppgick till 20%, med 

en signifikansnivå på 10%. 

 

 

Medianrabatt Jordbruk & Gruvdrift Bygg Tillverkning Transport Detaljhandel Finans Tjänster 

P/Sales -58,6% 70,2% 36,7%* -30,3% 60,1%* -35,3%** 15,4% 

P/Earnings 49,0% 59,0% 30,5%** 18,1% 55,7%* 29,2%* 33,6%** 

P/Cash Flow 31,5% 19,1% 21,6% 21,6% -10,4% 3,8% 34,1% 

* Signifikant vid 1% signifikansnivå 
      ** Signifikant vid 5% signifikansnivå             

Tabell 2.2 Resultat från Koolis et al. (2003) studie om den privata bolagsrabatten  
 

Författarna undersökte sju olika branscher: Jordbruk och Gruvdrift, Bygg, 

Tillverkning, Transport, Detaljhandel, Finans samt Tjänster. I tabell 2.2 kan en stor 

skillnad mellan de olika branscherna utläsas. Författarna styrkte alltså argumenten att 

Koeplins et al. (2000) metod bör användas med viss försiktighet gällande generella 

slutsatser kring storleken på den privata bolagsrabatten (Kooli et al. 2003, 51-54). 

2.4.4 Ytterligare modifiering av förvärvsmetoden 

Officer (2007, 573-574) använde samma metodmodifiering av förvärvsmetoden som 

Kooli et al. (2003). Vad som särskilde Officers studie var att urvalet var mer 

omfattande än tidigare vilket möjliggjorde konstruktionen av större publika 

referensportföljer. Officer (2007, 575) identifierade även brister i Koolis et al. (2003) 

studie då denna inte ansågs hantera bristerna i modellen för den privata bolagsrabatten 
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(se avsnitt 3.6) på ett optimalt sätt. Därför genomförde Officer (2007, 582-583) en 

omfattande utrensning i urvalet för extrema värden. Genom denna utrensning blev 

värdena enligt författaren mer rättvisande, vilket även möjliggjorde analys av 

medelvärden då fördelningen mellan positiva och negativa värden blev mer 

tillförlitliga. Vad som gjorde det möjligt att göra denna utrensning var det omfattande 

urvalet. Officer (2007, 583) eliminerade alltså inte bristen i modellen för den privata 

bolagsrabatten, utan minimerade effekten av dessa till den grad då författaren ansåg 

att medelvärdena var godtagbara att använda i analysen. 

Officer (2007, 583) använde sig av fyra olika multiplar för att räkna ut den privata 

bolagsrabatten. Liksom i Koolis et al. (2003) studie användes Price/Earnings, men 

även Price/Book value, Deal Value (DV)/EBITDA och DV/Sales. I undersökningen 

kom författaren fram till att den privata bolagsrabattens medelvärde kunde estimeras 

till 17% efter att ha sammanvägt alla de undersökta multiplarna. 

2.5 Värderingsmultiplar 

De värderingsmultiplar som har använts mest frekvent i de vetenskapliga artiklar som 

baserats på förvärvsmetoden är EV/EBITDA, EV/EBIT samt EV/Sales. Dessa 

multiplar kan enligt Koeplin et al. (2000, 97-98) alla relateras, utifrån vissa givna 

antaganden, till en enkel kassaflödesvärderingsmodell som kan utläsas i figur 2.2. De 

huvudsakliga antagandena som görs vid användning av multiplarna är att nämnaren 

(exempelvis Sales eller EBIT) i varje modell växer med en konstant takt. Därefter 

görs specifika antaganden inom varje multipelmodell (Koeplin et al. 2000, 98-99). 

Med grund i dessa antaganden blir de värden som tas fram inom respektive modell 

jämförbara mellan publika och privata bolag och kan därav vara en fullgod indikator 

till hur dessa bolags värderingar står gentemot varandra (Koeplin et al. 2000, 99). 

 
𝐸𝑉
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

=
𝑚

𝑘! − 𝑔
 

𝐸𝑉
𝐸𝐵𝐼𝑇

=
𝐸𝐵𝐼𝑇 1 − 𝑡
𝑘! − 𝑔

/𝐸𝐵𝐼𝑇 = (1 − 𝑡)/(𝑘! − 𝑔) 

 
Figur 2.2 Formler för Koeplins et al. (2000) identiteter av de valda multiplarna där m=vinstmarginal 
på nettoförsäljning, k0=WACC (weighted average cost of capital), g=tillväxttakt i nettoomsättningen 
och t=marginell skattesats. Förutsatt att avskrivningar och nedskrivningar inte påverkar kassaflödet blir 
även identiteten för EV/EBIT tillämplig för EV/EBITDA. 
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EV beräknas genom att utgå ifrån bolagets samlade värde, vilket alltså inkluderar 

både värdet på det egna kapitalet och skulderna. Koeplin et al. (2000, 98) beräknade 

EV genom att multiplicera det pris som betalades för varje aktie vid en given 

transaktion, med det totala antalet utestående aktier för att få fram det aktuella 

marknadsvärdet av det egna kapitalet i bolaget. Därefter adderade författarna det 

bokförda värdet av bolagets kortfristiga skulder, direkta skulder, konvertibla skulder 

och värdet av preferensaktierna, samt subtraherade värdet av bolagets ägande i andra 

aktier. Värden för bolagets skulder och tillgångar hämtades från den senaste 

årsredovisning som publicerades innan den givna transaktionen (Koeplin et al. 2000, 

98). 

EBITDA är ett mått inom finansiell redovisning som visar bolagets resultat före 

avskrivningar, nedskrivningar, finansiella poster och skatt för en given period. Måttet 

motsvarar därmed bolagets rörelsevinst för perioden och innefattar enbart poster som 

kan hänföras till kassaflödet från den löpande verksamheten. Nyckeltalet är alltså i 

hög grad styrt av kassaflödet vilket även är en viktig aspekt för investerare (Koeplin 

et al. 2000, 98). 

EBIT är liksom EBITDA ett resultatmått för en specifik period med skillnaden att det 

även tas hänsyn till avskrivningar och nedskrivningar av tillgångar och skulder i 

nyckeltalet (Koeplin et al. 2000, 98). Nyckeltalet beskriver därmed rörelseresultatet 

vilket är en fullgod indikator på hur bolaget har presterat under perioden.  

Sales är ett mått som mäter storleken på bolagets nettoförsäljning under året, det vill 

säga försäljning med avdrag för eventuella återköp. För att inkludera variabeln i en 

undersökning krävs extra vikt vid att undersöka bolag i samma bransch då bland annat 

bolag i fabriksbranschen i snitt har högre försäljning per tjänad krona än IT-bolag 

(Koeplin et al. 2000, 98). 

2.6. Tillvägagångssätt 

Utifrån genomgången av de olika ansatser som kan nyttjas vid undersökningar kring 

den privata bolagsrabatten valdes i denna undersökning att använda en modell som 

liknar den Kooli et al. (2003) använde med undantag från värderingsmultiplarna. 

Detta för att ställa objektiviteten i fokus vilket Kooli et al. (2003) gjorde genom att 
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skapa referensportföljer för publika bolag samt analysera medianer, till skillnad från 

Officer (2007) som rensade för extrema värden. Uppdelningen av branscher var 

nödvändig för att kunna analysera skillnaderna mellan dessa. Valet av 

förvärvsmetoden grundade sig i att öka relevansen i undersökningen då detta 

möjliggjorde att samla in urval från företag i olika skeden och inte enbart de som är i 

ett börsintroduktionsstadie eller emitterar aktier. 

Värderingsmultiplarna valdes utifrån att dessa är mest frekvent använda inom studier 

kring förvärvsmetoden samt med Koeplins et al. (2000) argumentation som underlag 

om att dessa modeller lämpar sig väl vid bolagsvärdering och därav ger just det 

underlag som är tillämpligt för en undersökning som denna. Modellen i denna 

undersökning applicerades sedan på ett unikt urval. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figur 2.3 Val av tillvägagångssätt 
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3. Metod 

I detta avsnitt behandlas först valda ansatser där undersökningens objektivitet, 

validitet och reliabilitet kartläggs. Därefter följer en genomgång av hur de 

metodologiska valen har gjorts. Avslutande avsnitt behandlar kritik mot 

undersökningen. 

3.1 Kvantitativ ansats 

Då undersökningen syftade till att undersöka skillnaden i den privata bolagsrabatten 

mellan branscher givet bestämda värderingsmodeller, lämpade sig en kvantitativ 

undersökningsmetod i enlighet med Saunders kriterier för kvantitativa 

undersökningsmetoder (Saunders et al. 2009, 151). Då undersökningen gick att utföra 

helt med hjälp av numeriska variabler som var för sig analyserades genom en 

deskriptiv och statistisk utgångspunkt, lämpade sig inte en kvalitativ studie i detta fall. 

I och med att det både fanns en stor population att undersöka och tydligt mätbara 

variabler kunde en kvantitativ studie tillföra mer än en kvalitativ studie sett till både 

resultat och analys. För att frambringa ett tillfredsställande resultat ämnade 

undersökningen ta hänsyn till ett större urval observationer som låg till bas för den 

deskriptiva och statistiska analysen. 

 

En fördel med att föra en kvantitativ ansats är att resultaten tenderar att uppnå en mer 

tillfredsställande nivå av objektivitet. Subjektivitet i urvalet går dock inte helt att 

utrota vilket kan utläsas i studier av både Koeplin et al. (2000) och Block (2007). 

Genom att använda samma teknik som Kooli et al. (2003, 51) med referensportföljer 

kan dock denna risk för subjektivitet i empirin minimeras. 

3.1.1 Reliabilitet 

För möjlighet att replikera undersökningen är det en förutsättning att den data som 

användes var av hög reliabilitet. Det vill säga att den undersökning som utfördes och 

det resultat som framkom ska gå att återupprepa av framtida undersökningar 

(Saunders et al., 2009, 156). Därav användes i denna undersökning en metod som är 

tidigare beprövad av bland annat Kooli et al. (2003, 51). Den data som användes för 
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både privata och publika bolag inhämtades från en och samma databas, S&P Capital 

IQ, för att ytterligare stärka reliabiliteten och möjligheten att kunna replikera studien. 

3.1.2 Validitet 

Validiteten i arbetet innebär att resultatet avspeglar det som från början ämnades 

undersökas och att det resultatet som presenteras är av generell natur (Saunders et al 

2009, 157). Alltså bör urvalet vara baserat på en slumpmässig och statistiskt 

betryggande grund med värden som speglar verkligheten på ett tillfredsställande sätt. 

Vid bearbetning av data bör hänsyn tas till vilken påverkan vissa enskilda värden kan 

ha på slutresultatet. I denna undersökning uteslöts bolag med negativa värden för 

EBITDA och EBIT helt då dessa skulle ge ett missvisande resultat då 

värderingsmodellerna EV/EBITDA och EV/EBIT inte går att tillämpa.  

3.2 Datainsamling 

Trots att det finns flera stora fördelar med att använda sig av sekundär data som 

exempelvis insparande av stora summor tid och resurser, finns det även vissa 

nackdelar och faror att reflektera kring. En fara vid undersökningar som behandlar 

sekundär data är att denna kan vara framtagen för syften som inte överensstämmer 

med undersökningens syfte. Information och data kan ha olika innebörd i olika 

sammanhang och därför bli otillämpbar i vissa undersökningar. Detta problem anses 

dock vara större när det kommer till kvalitativ än kvantitativ data (Saunders et al. 

2009, 269). I denna undersökning inhämtades därför rå sekundär data som sedan 

bearbetades till primärdata som överensstämmer med det syfte undersökningen har. 

Bearbetningen skedde utifrån givna formler för att få fram primärdata framtagen med 

en systematisk metod med hög reliabilitet. 

För att genomföra studien behövdes information om såväl privata som publika 

transaktioner. Information gällande privata transaktioner är ofta svårtillgänglig, därför 

användes databasen S&P Capital IQ för inhämtning av information av både publika 

och privata bolagstransaktioner. Där erhölls finansiell information om bolag, 

transaktioner och marknader. Databasen utgör ett vanligt använt analysverktyg inom 

bolagsvärdering. 
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För att inhämta informationen användes för både privata och publika transaktioner ett 

antal kriterier. För att få ett jämförbart resultat har följande kriterier använts för 

inhämtande av privata respektive publika transaktioner: tidsperiod, region, 

transaktionstyp och bransch.  

3.2.1 Tidsperiod 

Använd transaktionsdata representerade samtliga privata och publika transaktioner 

genomförda mellan år 2006-2013. Anledningen till vald tidsperiod var att inkludera 

transaktioner som ligger både innan, under och efter den finansiella krisen som 

framför allt påverkade antalet transaktioner från och med andra halvan av 2008 och 

fram till 2011. Genom att använda data från dessa år fångade undersökningen 

transaktioner från både hög- och lågkonjunkturer samtidigt som perioden ligger nära i 

tid. Med tanke på den volatila marknaden under den valda tidsperioden kunde detta 

dock leda till att möjligheten att få signifikanta resultat minska.  

3.2.2 Geografisk avgränsning 

Den geografiska avgränsningen var Norden. Valet av att undersöka den privata 

bolagsrabatten i Norden gjordes då liknande studier endast har genomförts i USA och 

Europa som helhet. Norden är en tillräckligt stor region för att få in önskvärt antal 

transaktioner, samtidigt som samtliga nationer i Norden tillämpar IFRS. På så vis 

minimerades risken att data och multiplar påverkades av faktorer som olika 

redovisningsstandarder.  

3.2.3 Transaktionstyp 

Transaktionstypen som valdes var Merger/Acquisition där alla undersökta 

transaktioner var avslutade. Detta val var på grund av att sålla för transaktionstyper 

som börsintroduktioner och privata placeringar, samt transaktioner där endast 

minoritetsandelar av bolaget förvärvades. Genom att göra denna avgränsning blev 

privata och publika transaktioner mer jämförbara, dock reducerades antalet publika 

transaktioner avsevärt. Likaså valdes att endast använda data för avslutade 

transaktioner. Detta för att beräkningen av bolagets EV blev mer tillförlitligt då 

transaktionspriset för en avslutad transaktion är vad det köpande bolaget faktiskt 

betalar. Även här resulterade valet i att urvalet minskade. 
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3.2.4 Bransch 

Då undersökningen ämnade undersöka om det finns skillnader i den privata 

bolagsrabatten mellan branscher behövde all data segmenteras efter bransch. För 

segmentering av branscher används bolagens SIC-koder för att avgöra vilken bransch 

ett bolag tillhör. En SIC-kod är något alla bolag har och används för att koppla 

verksamheten bolaget bedriver med en viss branschkod. Ett problem med att använda 

dessa är att ett bolag kan ha flera SIC-koder och därav tillhöra flera branscher. Denna 

metod användes dock av både Koeplin et al. (2000, 96) och Kooli et al. (2003, 51) 

och kan anses hålla tillräckligt hög tillförlitlighet för att användas som underlag. För 

segmentering användes den färdiga industriklassificering som fanns i S&P Capital IQ 

med viss modifikation. Följande fyra industrier identifierades: Tillverkning (SIC-kod 

20-39), Transport (SIC-kod 40-49), Finans (SIC-kod 60-69) och Tjänster (SIC-kod 

70-89). SIC-kod 1-19 samt 50-59 består av flera mindre branscher och exkluderas, 

likt Kooli et al. (2003), således ur undersökningen.  

 

235 privata transaktioner matchade valda kriterier. Av dessa 235 återfanns 108 inom 

Tillverkning, 31 inom Transport, 38 inom Finans, samt 58 inom Tjänster. Utöver 

dessa fanns även Detaljhandel med. Där identifierades 21 privata transaktioner. Då 

antal publika transaktioner inom denna kategori var för få kunde de inte användas 

som referenspool. Därför exkluderades hela kategorin från undersökningen.  

3.3 Databehandling 

Den data som användes hämtades i undersökningen genom S&P Capital IQ och 

sorterades, bearbetades och sammanställdes sedan i Microsoft Excel. Undersökningen 

ämnades utgå ifrån Koolis et al. (2003, 51) metod för att minska riskerna att urvalet 

av publika referensbolag skedde på subjektiva grunder. Därför skapades även i denna 

undersökning för varje grupp av privata bolagstransaktioner inom en viss bransch som 

inträffade under ett specifikt år, en referensportfölj där publika bolagstransaktioner 

användes. Både de privata och publika transaktionerna sorterades utifrån 

transaktionsstorlek och delades därefter in i fyra kvartiler. EV/Sales, EV/EBITDA 

samt EV/EBIT beräknades för samtliga bolag där utgångspunkt för bokföringsdata 

var härledd till det år som bolagstransaktionen inträffade. Ett medianvärde beräknades 

i samtliga publika referensgruppers fyra kvartiler. Värdet användes sedan som 
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nämnare vid uträknandet av den privata bolagsrabatten där alla privata bolags värden 

för EV/Sales, EV/EBITDA samt EV/EBIT prövades mot motsvarande publik 

kvartilmedian. I Figur 3.1 nedan kan återses vilka variabler Kooli et al. (2003, 51) 

sorterade efter i sin undersökning.  

 

𝑃𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡  𝑏𝑜𝑙𝑎𝑔𝑠𝑟𝑎𝑏𝑎𝑡𝑡!,!,!,! = 1 −   
𝑃𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡  𝑏𝑜𝑙𝑎𝑔𝑠𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑒𝑙!,!,!,!

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛  𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘  𝑏𝑜𝑙𝑎𝑔𝑠𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑒𝑙!,!,!,!
 

 
Figur 3.1 Koolis et al. (2003) modifiering av den privata bolagsrabatten där k=undersökt multipel, 
s=undersökt kvartil (1-4), t=undersökt år samt i=undersökt bransch. 

Antalet publika transaktioner i varje kvartil varierade utifrån storleken på den 

transaktionsdata som fanns tillgänglig inom den specifika branschen under det 

specifika året. Därefter sammanställdes alla värden för den privata bolagsrabatten 

inom varje specifik bransch och ett medianvärde beräknades för att sedan jämföras 

analytiskt och statistiskt. 

Anledningen till att det i undersökningen valdes att fokusera på medianvärden var 

liksom i Koolis et al. (2003, 51-52) studie på grund av att den använda 

undersökningsmetoden ger utrymme för extremvärden då bolagen inte undersöks 

parvis. I de fall en stor skillnad i täljaren och nämnaren i den privata 

bolagsrabattsformeln avviker markant skulle detta ge extremt höga eller låga värden, i 

synnerhet i de fall där den privata multipeln är väsentligt större än den publika. På 

grund av en obalans där de positiva extremvärdena maximalt kan gå mot 100% och de 

negativa värdena kan sträcka sig mot en negativ oändlighet, är alltså medelvärdet inte 

ett tillförlitligt förklarings- och analysverktyg. 

3.4 Dataanalys 

Då undersökningen använde en kvantitativ metod för att besvara frågeställningen togs 

även hänsyn till en rad olika faktorer som kan påverka resultatet och analysen. I 

studien behandlades stora mängder data från både publika och privata transaktioner. 

Vid hantering av stora mängder data som importeras och jämförs ökar sannolikheten 

för fel i den data som används (Saunders 2009, 425). För att minimera manuell 
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hantering och minska risken för fel i den data som undersöks, har formler som kan 

köras genom samtliga dokument använts.  

Vid jämförelse mellan flera olika variabler kan resultatet bli missvisande om hänsyn 

inte tas till storleken på varje enskild variabel (Saunders 2009, 427). I undersökningen 

jämfördes hur den privata bolagsrabatten skiljer sig mellan branscher. I beräkningarna 

som låg till grund för jämförelsen av medianmultiplar mellan utvalda branscher i 

undersökningen tog hänsyn till storleken på varje transaktion för att undvika ett 

missvisande resultat. 

Vidare utfördes signifikanstest för att testa om resultaten var signifikanta. För att testa 

signifikansen användes Mann-Whitney-Wilcoxons rangsummetest eller u-test. Den 

stora fördelen med att använda denna typ av test är att det rangordnar alla undersökta 

värden på en ordinalskala där det lägsta värdet får det nya värdet 1, nästa värde får det 

nya värdet 2 och så vidare. På detta sätt minimerades risken till ökat medelfel och p-

värde på grund av extrema värden och normalfördelning behövde inte tas i beaktning i 

samma utsträckning som i ett vanligt t-test. Med rangsummetest, kringgicks bristen i 

den valda modellen med extremt låga värden. Signifikansen testades genom att 

jämföra varje multipel inom en specifik bransch med samma multipel för de övriga 

undersökta branschernas värden. Därigenom kunde mätas om det fanns en signifikant 

skillnad för den privata bolagsrabatten mellan de olika undersökta branscherna. 

(Mann & Whitney 1947, 50-51) Den hypotes som testades för varje bransch inom 

varje multipel var:  

H0: Den privata bolagsrabatten är densamma inom olika branscher för samma 

värderingsmultipel. 

H1: Den privata bolagsrabatten skiljer sig inom olika branscher för samma 

värderingsmultipel. 

Enligt Saunders et al. (2009, 450) påverkas signifikansen av storleken på urvalet. Med 

ett mindre urval minskar möjligheten att få signifikanta resultat. Detta är ytterligare en 

faktor som låg till grund för beslutet att behålla extremvärden och istället undersöka 

medianen likt Kooli (2003, 51-52), istället för att rensa för extremvärden likt Officer 

(2007, 584-585) för att möjliggöra användandet av medelvärdet av multiplarna. I valet 
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att behålla extremvärdena och använda medianen istället bibehålls en högre grad av 

objektivitet i undersökningen. 

3.5 Kritik 

Urvalet består av privata och publika transaktioner gjorda i Norden mellan 2006-

2013. I urvalet finns det i vissa branscher förhållandevis få publika bolag för att skapa 

en jämförbar referensportfölj till de privata transaktionerna. En mindre 

referensportfölj kan påverka signifikansen i resultatet. Detta hade kunnat undvikas 

genom att utvidga gränserna för vilka bolag som ansågs passa i varje referensportfölj, 

eller genom att utöka den valda regionen. Alternativen hade dock bidragit till 

metodologiska brister respektive avvikit från uppsatsens syfte. Att utöka 

undersökningen och inkludera bolag där majoritetsandelar inte har förvärvats eller 

transaktioner som inte hade avslutats hade givit ett missvisande resultat och var därför 

inte ett alternativ. 

En kritik som kan lyftas fram mot värderingsmultiplarna är att de kräver att vissa 

förutsättningar accepteras för att de ska fungera som fullgoda värdemätare. Som i 

flera finansiella modeller, bland annat utdelningsdiskonteringsmodellen, förutsätter en 

EV-baserad multipel också konstant växande resultatmått. Anledningen till att denna 

undersökning ändå har valt att applicera EV-baserade multiplar är att det anses vara 

det mest tillförlitliga och mest beprövade värderingsverktyg som finns att tillgå i 

denna typ av undersökning. Utöver detta nämns i avsnittet om datainsamling att 

multiplarna förutsätter positiva värden för EBIT och EBITDA för att de ska fungera. 

Utrensningen av negativa EBIT och EBITDA kan således delvis ha bidragit till en 

begränsning i urvalet och därmed resultatet.  

Då modellen för den privata bolagsrabatten förutsätter att det faktiskt finns en privat 

bolagsrabatt innehåller den en matematisk brist som gör att extrema värden kan 

uppstå i de fall där rabatten är negativ (ett premium) vilket gör att 

medelvärdesberäkningar och jämförelser tenderar att bli skeva. Detta problem har inte 

uppstått och diskuterats i tidigare forskning på förvärvsmetoden där privata och 

publika bolag har parats ihop, men blir desto mer tydligt i forskning där 

referensportföljer för publika bolag har använts (Kooli et al. 2003, 51-52; Officer 
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2007, 584-585). I denna undersökning har valts att hantera problemet på samma sätt 

som Kooli et al. (2003, 51) och istället analysera medianvärden och göra ett 

medianbaserat signifikanstest då Officers ansats både kräver ett väldigt stort urval för 

utrensning samt inte direkt eliminerar problematiken, utan snarare minimerar den. 
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4. Empiri 
I följande avsnitt behandlas resultatet av undersökningen. Först introduceras de 

grundläggande basvärdena som använts i undersökningen. Därefter följer en 

jämförelse av privata respektive publika värden för de undersökta multiplarna för att 

sedan segmenteras till branschspecifika värden. Slutligen presenteras resultatet av 

det genomförda signifikanstestet. 

4.1 Basvärden 

Industri SIC-koder Antal privata transaktioner Frekvens Transaktionsvärde Viktat värde 

Tillverkning 20-39 108 45,96% 334 708 40,94% 

Transport 40-49 31 13,19% 86 517 10,58% 

Finans 60-69 38 16,17% 264 726 32,38% 

Tjänster 70-89 58 24,68% 131 643 16,10% 

Totalt 
 

235 100% 817 593 100% 
Tabell 4.1 Deskriptiv information om valda branscher 

 

I tabell 4.1 kan utläsas att ca 46% av samtliga privata transaktioner gjordes inom 

branschen Tillverkning med ett totalt transaktionsvärde motsvarande 41% totala 

värdet av samtliga transaktioner. För branschen Transport uppgick motsvarande siffra 

för andel av totalt antal transaktioner till 13%, med en andel om 11% av det totala 

transaktionsvärdet för samtliga branscher. De finansiella bolagen som undersöktes 

stod för 16% av antalet undersökta bolag, medan de storleksmässigt motsvarade 32% 

av de undersökta bolagens Enterprise Value, vilket alltså indikerar att de privata 

finansiella bolagen i genomsnitt var betydligt större än de övriga undersökta 

sektorerna. Värt att notera är att de undersökta publika bolagens median hade cirka tre 

gånger högre EV än de privata bolagens median vilket kan ses som naturligt då 

privata bolag sällan blir alltför stora innan de börsintroduceras. 
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4.2 Privata och publika värden  

Multipel Privata bolagstransaktioner Publika bolagstransaktioner Privata bolagsrabatten* 

EV/Sales 1,32 1,36 9,60% 

EV/EBITDA 10,83 10,06 -2,58% 

EV/EBIT 17,37 14,34 -5,84% 
Tabell 4.2 Sammanställning av medianmultiplar för privat respektive publika bolag. *Värdena för den 

privata bolagsrabatten i tabell 4.2 är beräknade som medianen av alla uträknade värden för privata bolagsrabatten 

efter det att referensportföljer har upprättats (sammanlagt 235 värden). Värdet kan alltså inte utläsas som 1-

(Median privat multipel/Median publik multipel). Notera även att de positiva värdena för den privata 

bolagsrabatten i samtliga tabeller visar en rabatt medan negativa värden visar ett premium vilket grundar sig i 

formelns utformning.   

 

I tabell 4.2 kan utläsas att medianen för samtliga mätta multipelvärden, där antalet var 

viktat för andelen undersökta bolag inom alla de undersökta branscherna, var högre 

för privata bolag än för publika bolag när det kom till både EV/EBITDA och 

EV/EBIT. Här bör dock poängteras att den bransch som fick störst tyngd var den där 

flest privata transaktioner undersökts, det vill säga tillverkningssektorn som stod för 

46% av alla undersökta värden. Tillverkningsbolagen fick därmed en betydande 

inverkan på de övergripande medianvärdena. Medianvärdena skilde sig dock ytterst 

marginellt förutom i fallet EV/EBIT där medianvärdet för privata bolagstransaktioner 

var 21% större än det publika medianvärdet. Den enda multipel där medianvärdet för 

publika bolag överskred medianvärdet för privata bolag, och därmed var i enlighet 

med teorin om privata bolagsrabatter, var EV/Sales.  

 

Notera att det i fallet med de publika bolagstransaktionerna rörde sig om medianen för 

samtliga uträknade publika multipelvärden, och inte medianen för samtliga 

referensportföljer. Detta för att undvika missledande resultat som kunde uppstå 

genom rubbningar i viktningen då vissa referensportföljer var större än andra.  
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4.3 Branschspecifika värden 

Multipel Tillverkning Transport Finans Tjänster 

EV/Sales 
       Privata transaktioner 0,984 1,53 5,405 1,195 

   Publika transaktioner 1,14 1,79 8,175 1,565 

   Skillnad publik/privat (%) 13,68% 14,53% 33,88% 23,64% 

EV/EBITDA 
       Privata transaktioner 10,98 7,43 16,925 10,425 

   Publika transaktioner 9,87 8,71 14,54 14,14 

   Skillnad publik/privat (%) -11,25% 14,70% -16,40% 26,27% 

EV/EBIT 
       Privata transaktioner 18,32 15,07 18,865 14,11 

   Publika transaktioner 14,34 13,35 14,57 16,04 

   Skillnad publik/privat (%) -27,75% -12,88% -29,48% 12,03% 
Tabell 4.3 Sammanställning av medianmultiplar för privat respektive publika bolag inom undersökta 

branscher. 

 

I tabell 4.3 presenteras en uppdelning av medianerna inom varje multipel för både 

privata och publika bolag per bransch. Detta för att möjliggöra en djupare förståelse 

för hur de branschspecifika multiplarna såväl påverkar de övergripande medianerna 

som i vilka fall de privata multiplarna är mindre än de publika. När det kommer till 

EV/Sales-multipeln kan urskiljas att den privata medianen var mindre än den publika 

i samtliga av de undersökta branscherna med ett intervall av 13% inom Tillverkning 

till 34% inom Finansiella bolag lägre värden för de privata multipelvärdena. 

 

För EV/EBITDA och EV/EBIT var resultaten mer ojämna. Inom Tjänster var 

samtliga privata multipelmedianer mindre än de publika, men inom både Finans och 

Tillverkning var de privata multiplarna upp till 29% större än de publika. Inom 

Transport skilde sig resultatet mellan de båda multiplarna där den privata medianen 

för EV/EBITDA var mindre än den publika, medan den privata medianen för 

EV/EBIT var större.  

 

Multipelrabatt Tillverkning Transport Finans Tjänster 

EV/Sales 5,32% 14,57% -15,52% 27,23% 

EV/EBITDA -7,25% 11,60% -34,58% 3,88% 

EV/EBIT -8,16% 8,51% -45,76% 3,18% 
Tabell 4.4 Den privata bolagsrabatten inom undersökta branscher. Notera att negativt värde indikerar ett 

premium, samt ett positivt värde indikerar en rabatt.  
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Tabell 4.4 visar hur stor medianen för den privata bolagsrabatten var i 

undersökningen efter det att de privata värdena testades individuellt mot respektive 

tillämplig publik referensportfölj i enlighet med Koolis et al. (2003) studie. Inom både 

Transport och Tjänster kan det utläsas att det fanns en privat bolagsrabatt. Värdena 

inom tjänstebranschen var dock marginellt större än 0 för både EV/EBIT och 

EV/EBITDA-multipeln. Däremot uppgick den privata bolagsrabatten inom 

tjänstesektorn för EV/Sales till 27% vilket var den största rabatten som framkom i 

undersökningen.  

 

Inom Finans övergick medianen från rabatt till premium för samtliga undersökta 

multiplar. Finans gav även i undersökningen det största undersökta premiumvärdet 

genom multipeln EV/EBIT där medianpremiumvärdet uppgick till 46%. 

 

Den bransch där störst antal transaktioner undersöktes var Tillverkning. Där uppstod 

både en rabatt (vid undersökning av EV/Sales) och ett premium (vid undersökning av 

EV/EBITDA samt EV/EBIT).  

4.4 Signifikanstest 

Multipel Tillverkning Transport Finans Tjänster 

EV/Sales 5,32% 14,57% -15,52% 27,23% 

P-värde 0,35 0,08 0,44 0,73 

EV/EBITDA -7,25% 11,60% -34,58% 3,88% 

P-värde 0,91 0,28 0,17 0,66 

EV/EBIT -8,16% 8,51% -45,76% 3,18% 

P-värde 0,97 0,23 0,07 0,49 
Tabell 4.5 Den privata bolagsrabatten samt p-värde inom undersökta branscher. Notera att negativt värde 

indikerar ett premium, samt ett positivt värde indikerar en rabatt. 

 

I tabell 4.5 visas det utförda signifikanstestet av undersökningsresultatet som utfördes 

genom Mann-Whitney-Wilcoxons rangsummetest. Resultatet visar på signifikanta 

skillnader i den privata bolagsrabatten för två av de undersökta värdena förutsatt ett 

dubbelsidigt 90%-konfidensintervall. De två värdena som gav signifikanta resultat 

kan särskiljas i tabellen genom att de är fetmarkerade. För dessa värden kunde 

nollhypotesen förkastas förutsatt 10% signifikansnivå. Dessa värden var för multipeln 
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EV/Sales inom Transport med ett p-värde om 0,08 i en jämförelse mot resterande 

undersökta värden för multipeln EV/Sales och inom Finans för multipeln EV/EBIT 

där p-värdet uppgick till 0,07. Generellt kan konstateras att Transport var den bransch 

med lägst p-värden och alltså den som i störst grad indikerade en skillnad i den 

privata bolagsrabatten.  

 

Att just EV/Sales inom Transport blev signifikant kan ses som intressant då detta 

varken var den högsta eller lägsta uppmätta medianen för privata bolagsrabatten inom 

den undersökta multipeln. Detta kan delvis bero på att det relativt framkom mycket 

färre extremt låga värden (mindre än -100%) i data för transportbolag än för 

exempelvis tjänstebolag som hade en högre median (19,4% kontra 32,8% av det totala 

antalet värden inom respektive bransch).   
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5. Analys och diskussion 
Nedan följer en kort inledande kommentar till undersökningens resultat som följs av 

en mer genomgående jämförelse mot tidigare studier i litteraturöversikten. Efter detta 

följer en diskussion kring resultaten, samt vilka begränsningar i de metodologiska val 

som kan ha påverkat undersökningens resultat. 

5.1 Inledande kommentar 

Utifrån resultatet från den empiriska undersökningen går det inte att konstatera att det 

finns en övergripande signifikant skillnad i den privata bolagsrabatten mellan de fyra 

undersökta branscherna på den nordiska marknaden mellan 2006-2013. Däremot 

identifierades en signifikant skillnad för vissa branscher gällande specifika multiplar. 

Vad som är intressant när resultatet studeras är de uppvisade likheter med tidigare 

forskning inom berörda branscher. I den allmänna jämförelsen mellan privata och 

publika bolag är det intressant att se att både medianerna för EV/EBITDA och 

EV/EBIT är högre i denna undersökning än i Koeplins et al. (2000). Detta kan dock 

motiveras av att denna undersökning även inkluderade finansiella institut och att 

värdena för EV/EBITDA och EV/EBIT, liksom för Price/Earnings-tal, kan skilja sig 

mycket mellan olika branscher. Intressant att notera är även skillnaden inom samtliga 

branscher var större för multipeln EV/EBITDA än för EV/EBIT vilket indikerar att 

publika bolag generellt sett har större avskrivningar och nedskrivningar än privata.  

En närmare genomgång av de likheter och skillnader som uppvisades mot tidigare 

studier presenteras nedan. 

5.2 Jämförelse och analys mot tidigare forskning 

De författare som främst har gjort tydliga branschjämförelser i sina undersökningar är 

Block (2007) och Kooli et al. (2003) varför dessa är de som i störst grad kommer 

föras jämförelser till nedan där en branschspecifik analys förs. Värt att åter notera är 

att Block (2007) använde sig av multiplarna EV/EBITDA och EV/EBIT i likhet med 

denna empiriska undersökning, medan Kooli et al. (2003) använde Price/Sales, 

Price/Earnings och Price/Cash Flow-multiplar i sin undersökning. I analysen bör 

alltså beaktas att resultaten i denna undersökning inte är helt jämförbara med Kooli et 

al. (2003) även om dessa värden ger en fullgod indikation.  
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5.2.1 Tillverkning 

Inom branschen Tillverkning indikerar resultaten delvis på ett premiumpris för privata 

transaktioner, då både EV/EBITDA och EV/EBIT har ett premiumresultat. Resultatet 

skiljer sig från tidigare studier där både Block (2007) och Kooli et al. (2003) fick 

signifikanta resultat motsvarande en privat bolagsrabatt om cirka 20%-35% beroende 

på multipel. Detta trots att det största urvalet i denna undersökning återfanns inom 

branschen Tillverkning med 46% av de undersökta bolagen.  

 

Rent analytiskt skulle det större antalet transaktioner inom tillverkningssektorn i 

jämförelse med de andra branscherna kunna indikera att efterfrågan på privata aktier 

inom branschen är högre. En större efterfrågan på aktier inom en viss bransch bör 

minska illikviditeten på aktierna, öka priset och storleken på transaktionerna samt 

således minska förhållandet i pris mellan publika och privata bolag. Detta resonemang 

använde även Bajaj et al. (2001) när de diskuterade omkostnader för köparen. Ett 

större antal transaktioner bör därför rimligtvis innebära en lägre privat bolagsrabatt.  

5.2.2 Transport 

Inom Transport fick undersökningen resultat som tyder på en rabatt. Block (2007) 

uppvisade en rabatt om 25% inom både EV/EBITDA och EV/EBIT. Kooli et al. 

(2003) fick för multipeln Price/Earnings ett resultat som tyder på en rabatt om 18%, 

även om denna inte var signifikant. Dessa värden ligger högre än i denna 

undersökning som uppvisar en rabatt om 9%-15% beroende på multipel, där 

multipeln EV/Sales visar en signifikant rabatt om 15% med en signifikansnivå om 

10%. Intressant är att Transport var den bransch som generellt hade lägst p-värden. 

Detta kan rimligtvis vara ett resultat av de färre extremvärden som uppvisades i 

undersökt data för Transport i förhållande till övriga undersökta branscher.  

5.2.3 Finans 

Den bransch som tydligast urskiljer sig från övriga i undersökningen är Finans där 

samtliga medianer för de undersökta värderingsmultiplarna indikerar att det snarare 

finns ett premium för privata bolag än en rabatt som tidigare studier har pekat på. Här 

bör dock påpekas att finansiella bolag är skiljer sig mot övriga gällande 

värderingsmetoder vilket var en av anledningarna till att flera tidigare studier på 
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området, där bland annat Koeplin et al. (2000) valt att utesluta just finansiella bolag ur 

deras undersökning. 

 

Liksom Blocks (2007) undersökning fann denna studie att den privata bolagsrabatten 

skilde sig mellan branscher. I Blocks (2007) studie fann författarna att Finans var den 

bransch där den privata bolagsrabatten var lägst, 10% för både EV/EBIT och 

EV/EBITDA. Även i Koolis et al. (2003) studie stack Finans ut mot övriga branscher 

med ett premium om 35% för Price/Sales. I denna studie var Finans den bransch som 

skilde sig från övriga branscher med ett premium på 34% för EV/EBITDA och 46% 

för EV/EBIT, där resultatet för EV/EBIT var signifikanta vid 10% signifikansnivå. 

 

Här måste dock återigen påpekas att bristen i formeln för den privata bolagsrabatten 

inte undviks i Koolis et al. (2003) mediananalys när det väl blir ett premium för 

medianen. I en direkt jämförelse mellan premiumvärden och rabattvärden innebär det 

alltså att premiumvärdena för medianer blir relativt högre rabattvärdena och att 

exempelvis ett 46% premium säger mindre om skillnaden mellan de privata och 

publika multiplarna än om det hade varit än 46% rabatt. Vad som kvarstår är dock att 

Finans skiljer sig från övriga branscher i både denna och tidigare undersökningar. 

Detta kan rimligtvis bero på den höga andelen likvida tillgångar banker och 

finansiella institut innehar på sin balansräkning.  

5.2.4 Tjänster 

Inom Tjänster kan likheter dras till Koolis et al. (2003) studie då undersökningen 

pekade en rabatt inom samtliga undersökta multiplar inom branschen. I Koolis et al. 

(2003) studie pendlade rabatten mellan 15%-34% beroende på multipel. I denna 

studie pendlade den privata bolagsrabatten mellan 3%-27% beroende på multipel. 

Dock bör poängteras att inga signifikanta resultat återfanns inom branschen Tjänster. 

I Koolis et al. (2003) studie var endast Price/Earnings signifikant vid 5% 

signifikansnivå. 

 

Liksom för Tillverkning framkom relativt höga p-värden för Tjänster. Detta stämmer 

överens med Kooli et al. (2003) som inte heller fann signifikanta resultat för denna 

bransch. En anledning kan vara att båda branscherna innehåller ett större antal SIC-
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koder än de två övriga, vilket kan medföra en större spridning av resultaten. Liksom i 

Koolis et al. (2003) studie innefattar Tjänster även i denna undersökning både 

hälsoinriktade tjänster och andra typer av professionella tjänster som kan tänkas 

avvika ifrån varandra.  

5.3 Diskussion kring skillnader mellan branscher i Norden 

Det faktum att delvis signifikanta resultat framkom vid undersökningen av om det 

finns en skillnad i den privata bolagsrabatten mellan olika branscher indikerar att det 

finns en problematik att tillämpa en generell rabatt för olika branscher. Följande 

resonemang kan föras kring detta ur ett marknadsmässigt perspektiv. Olika branscher 

har olika grad av volatilitet, bland annat på grund av olika skuldsättningsgrader vilket 

lyfts fram av Block (2007). I kombination med detta bör efterfrågan på de privata 

aktierna skilja sig från aktierna i de publika bolagen inom olika branscher. Detta med 

utgångspunkt ifrån att andelen rationella köpare är högre när det kommer till privata 

aktier då det enbart är de som aktivt söker efter att köpa dessa aktier som faktiskt kan 

köpa dem, vilket inte i samma utsträckning är applicerbart på en öppen aktiemarknad. 

Att efterfrågan skiljer sig olika mycket mellan privata och publika aktier i 

kombination med att det finns en skillnad i volatilitet mellan olika branscher borde i 

sin tur naturligt leda till att den privata bolagsrabatten skiljer sig mellan olika 

branscher. Detta då rationella och irrationella köpare beter sig olika beroende på 

volatilitetsskillnaden.  

 

Vad som kan utläsas i denna undersökning i jämförelsen mot tidigare forskning är att 

samtliga branscher i regel uppvisar en rabatt som är lägre, eller ett premium som är 

högre än motsvarande bransch i tidigare forskning gjord i USA. Detta stämmer 

överens med vad Klein & Scheibel (2012) kom fram till gällande den allmänna 

privata bolagsrabatten i Europa. Författarna kom i undersökningen fram att den 

privata bolagsrabatten i Europa endast är ca 5%, vilket är lägre än motsvarande siffra 

för USA, där Koeplin et al. (2000) fann en rabatt om ca 17%-35% beroende på 

multipel. Då denna undersökning är genomförd på nordiska transaktioner bör en 

eventuell rabatt, utifrån Klein & Scheibels (2012) resultat, generellt vara lägre än 

motsvarande transaktioner gjorda i USA. Resultatet i denna undersökning med relativt 

låga rabatter och i vissa fall premiumpriser i samband med vad Klein & Scheibel 
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(2012) kom fram till, kan alltså styrka problematiken att applicera en generell rabatt. 

Inte endast inom olika branscher, utan även över olika geografiska regioner. 

5.4 Begränsningar i det empiriska resultatet 

I och med att denna undersökning blev begränsad till att undersöka medianvärden på 

grund av de problem som fanns med extrema värden låstes möjligheter att, som de 

studier utförda med parningsmetodiken, analysera medelvärden av den privata 

bolagsrabatten. En sådan analys hade kunnat ge större tyngd till de framtagna 

resultaten och även gett större möjlighet att testa signifikansen med en intervallskala 

snarare än en ordinalskala.  

 

I delar av undersökningen kan storleken på urvalet ha fått konsekvenser på resultatet. 

Genom att avgränsa undersökningen till Norden begränsades även antalet 

transaktioner, vilket ledde till att branschen Detaljhandel fick exkluderas ur 

undersökningen då antalet publika bolag i referensportföljen inte nådde upp till 

önskvärt antal. Genom ett använda en större region, exempelvis hela Europa, hade fler 

transaktioner kunnat identifieras och därigenom öppnat möjlighet att segmentera 

branscherna ännu smalare och öka möjligheten att få signifikanta resultat. Dock har 

en sådan undersökning redan gjorts varför det fanns intresse att undersöka en mer 

begränsad geografisk marknad.  
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6. Slutsats 
Användandet av en generell rabatt vid värderingen av privata bolag har utifrån 

tidigare studier visat sig problematisk då det inte finns någon entydig nivå vilken den 

privata bolagsrabatten bör vara. Den generella rabatten om 30% som används vid 

värdering av privata bolag skiljer sig mot tidigare studier vilket låg till grund för valet 

att undersöka hur den privata bolagsrabatten skiljer sig mellan olika branscher. 

 

Resultatet indikerade att det finns skillnader i den privata bolagsrabatten mellan 

branscher i Norden. Även om inte resultaten i samtliga branscher var signifikanta 

kunde i branscherna Transport och Finans delvis utläsas signifikanta resultat. Inom 

Transport återfanns en signifikant rabatt om 15% för multipeln EV/Sales och inom 

Finans ett signifikant resultat för EV/EBIT, även om resultatet här tyder på ett 

premium, om 46%. Även om övriga resultat inte var signifikanta kunde tydliga 

skillnader mellan de fyra undersökta branscherna urskiljas för varje multipel. Liksom 

tidigare studier var Finans den bransch som skilde sig mest från övriga branscher. 

Vad som även gick att finna var att resultatet för multiplarna i regel antingen hade en 

lägre rabatt eller ett högre premium än för motsvarande branscher för studier gjorda i 

USA. Detta går i linje med vad tidigare forskning kommit fram till vid jämförelse av 

europeiska bolag kontra amerikanska.  

 

Undersökningen kunde inte bevisa att det finns skillnader mellan samtliga branscher, 

men den kunde ändå peka på vissa multiplar inom vissa branscher som var 

signifikanta. Med hänsyn till tidigare undersökningar som valt att exkludera Finans, 

kvarstår dock signifikanta resultat inom Transport som tyder på en rabatt om ca 15%. 

Det skiljer sig kraftigt mot den generella rabatten om 30% som används, vilket 

indikerar att flera privata bolag som värderas inför en försäljning, värderas till ett pris 

som inte överensstämmer med vad bolaget bör vara värt. Resultaten påvisar 

därigenom vissa svagheter med denna generella rabatt och belyser att denna kan 

påverkas av andra faktorer såsom branschtillhörighet.  
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7. Fortsatta studier inom ämnesområdet 
En intressant fortsättning på området vore att se över bristerna i formeln för den 

privata bolagsrabatten. Formeln utgår ifrån att det ska vara en privat bolagsrabatt och 

att det därav om den privata multipeln visar sig vara större i ett specifikt fall utmynnar 

i en negativ privat bolagsrabatt eller ett privat bolagspremium. Detta har i flertalet 

studier, exempelvis Koolis et al. (2003) och Officers (2007), vållat problem med hur 

ska mätas då det inte går att normalfördela de negativa värdena direkt mot de positiva. 

Ett sätt att eliminera detta vore att förutsätta att ett privat bolagspremium istället 

skulle antas vara motsvarande en publik bolagsrabatt. Detta skulle innebära en 

matematisk justering där den som gör undersökningen helt sonika byter plats på det 

privata (från täljare till nämnare) och publika (vice versa) multipelvärdet i formeln i 

de fall det privata värdet är större än det publika och därefter helt enkelt byter till 

negativt tecken på utfallet av formelvärdet. På så vis skulle undersökningen ge ett 

urval med resultat som sträcker sig med värden från -100 % till 100 % och ett 

antagande för normalfördelning vid statistiska applikationer skulle vara mer motiverat 

(se figur 7.1). Samtidigt skulle detta utmynna i ett medelvärde som inte missgynnar 

någon av sidorna. Detta tillvägagångssätt är vanligt förekommande inom flera 

vetenskapsområden inom fysiken, bland annat Carnots cykel inom termodynamiken 

som mäter hur energi i form av upphettnings- och nedkylningsprocesser omsätts i 

arbete (Cengel & Boles 2006, 309). 
 

Figur 7.1 Förslag till modifiering av den privata bolagsrabatten 

 

Andra intressanta sätt att gå vidare med studien vore att undersöka flera olika 

branscher inom flera olika geografiska områden. I diskussionen lyfts fram att det är 

intressant att se hur den privata bolagsrabatten skiljer sig beroende på dessa 
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omständigheter för att kunna kartlägga mer specifika avdrag inom olika branscher. På 

grund av bristande urval kunde denna undersökning inte pröva den privata 

bolagsrabatten inom branscher som jordbruk och detaljhandel vilket hade varit ytterst 

intressant att se på en så pass specifik geografisk marknad som Norden.  

 

Därutöver framkom från analysen genom de höga p-värdena inom Tillverkning och 

Tjänster att det vore av intresse att göra fortsatta studier där en ännu djupare 

segmentering av branscher görs för att se om detta har någon påverkan på 

signifikansen i skillnaden på den privata bolagsrabatten. Exempelvis skulle en fortsatt 

studie som uppdelar olika typer av tjänsteföretag, exempelvis med hälsoinriktade 

tjänster för sig och andra professionella tjänster för sig, kunna ge mer varierande 

resultat.  
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