
MAGISTERUPPSATS (61-80 P) I FÖRETAGSEKONOMI 
VID INSTITUTIONEN FÖR DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP 

2007:MF21 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Private equity-företag 
- centrala investeringskriterier vid buyout-

investeringar 
 
 

Christer Johansson 
  Younes Mahfoud 

 
 
 
 
 
 
 

VT 2007 
  
 
 

 



Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till de personer som hjälpt oss i arbetet med denna 
uppsats. Vår handledare Urban Österlund har gett oss goda råd och 
synpunkter, vilka har agerat vägledning under arbetet. Vi vill också tacka, 
Jenny Gustafsson (Eqvitec Partners), Anna Holm Rannaleet (Industri 
Kapital) samt David Sager Stenlund (Procuritas Partners) som vi har haft 
möjligheten att intervjua. Ett stort tack till er alla, ni har medverkat till att 
denna uppsats har varit möjlig att framställa. 
 
 
 
Borås, juni 2007 
 
 
 
 
 
Christer Johansson   Younes Mahfoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Svensk titel: Private equity-företag – centrala investeringskriterier vid 
buyout-investeringar  
 
Engelsk titel: Private equity companies – important buyout investment 
criteria 
 
Författare: Christer Johansson och Younes Mahfoud 
 
Färdigställd (år): 2007 
 
Handledare: Urban Österlund 
 
Abstract: 
 
During the last five year period, the buyout segment in the private equity 
market has grown substantially, the amount of invested buyout capital has 
risen from 6 555 mkr in 2001 to 37 171 mkr in 2006. When money is 
invested in a portfolio company it carries with it a big responsibility to make 
sure that the money is invested in such a way that it gives a high yield to 
compensate the investors’ risk. Therefore, buyout companies need to 
carefully in advance analyze the investment object in order to make well-
grounded capital placements.  
 
The aim of this study is to describe which investment criteria private equity 
companies consider before a possible buyout investment. Furthermore, the 
goal of this essay is to describe which of the criteria are the most important 
to private equity companies when making these types of investments. Also, 
the aim is to find out what yield the private equity companies demand when 
making a buyout investment. The focus of this study is the type of private 
equity called buyout investments. In addition, only private equity companies 
operating on the Swedish private equity market are studied. The study is 
conducted from the investing companies’ point of view. Only large private 
equity companies that are members in Svenska Riskkapitalföreningen are 
studied. Three interviews have been conducted with established private 
equity companies in order to shed light on the problem at hand.  
 
The study has shown that the most important investment criteria for private 
equity companies prior to buyout investments in a target company are: 
market position, management competency, growth- and expansion potential 
and cash flow.      
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Sammanfattning 
 
De senaste fem åren har buyout-segmentet på den svenska private equity-
marknaden vuxit kraftigt i omfattning. Buyout-investeringarna har ökat från 
6 555 mkr år 2001 till 37 171 mkr 2006. Då pengar investeras i ett 
portföljbolag följer ett stort ansvar att dessa investeras så att en god 
avkastning uppnås som kompenserar den risk investerarna tar. Därför måste 
buyout-företagen i förväg noggrant analysera investeringsobjekten för att 
göra välgrundade kapitalplaceringar.  
 
Syftet är att beskriva vilka investeringskriterier private equity-företag tittar 
på inför en eventuell buyout-investering och att redogöra för vilka av dessa 
kriterier som är de mest centrala. Vidare är syftet att klargöra vilket 
avkastningskrav private equity-företagen har på sina buyout-investeringar. I 
uppsatsen fokuseras på den del inom private equity som benämns buyout. I 
tillägg kan nämnas att det bara är private equity-företag som verkar på den 
svenska marknaden som studeras. Undersökningen bedrivs utifrån de 
investerande företagens perspektiv, dessutom är det bara större private 
equity-företag som är medlemmar av Svenska Riskkapitalföreningen som 
studeras. Tre mailintervjuer har genomförts med etablerade privat equity-
aktörer för att belysa problemområdet.  
 
Undersökningen som genomförts har visat att de viktigaste kriterierna som 
private equity-företag tittar på inför en buyout-investering i ett målbolag är: 
marknadsposition, företagsledningens förmåga, tillväxt- och 
expansionspotential samt kassaflöde. 
 
 
 
Nyckelord: buyout, utköp, investeringskriterier, private equity 
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1. Inledning 
Kapitlet inleds med en bakgrundsbeskrivning och en problemdiskussion som 
mynnar ut i en problemformulering med underfråga. Även uppsatsens syfte 
och valda avgränsningar behandlas. Slutligen åskådliggörs uppsatsens 
disposition.   
 

1.1 Bakgrund 
Private equity-branschen som den ser ut idag, har sitt ursprung i USA på 
1940-talet. Verksamheten spreds därefter relativt snabbt till Europa. På 
1980-talet växte private equity-branschen kraftigt. (Nyman, 2002) I Sverige 
startades OTC-listan, vilken har haft en stor betydelse för existensen av en 
fungerande riskkapitalmarknad i Sverige. Denna lista skapade en 
marknadsplats, där riskkapitalisterna vid lyckade investeringar, kunde 
introducera sina onoterade aktier och realisera eventuella vinster. (Nielsen, 
Gravenfors & Ristorp, 1993) Bakgrunden till branschens tillväxt var en 
långvarig börsuppgång och ett ökat aktieintresse hos allmänheten samt ett 
nytt intresse för mindre företag och ökade noteringsmöjligheter för dessa. 
Det växande intresset för börsen och aktier ökade tillgången på riskvilligt 
kapital. Vidare medförde de ökade möjligheterna till notering för mindre 
företag, att avyttringsmöjligheterna för investerare förbättrades markant. 
Generellt kan sägas att private equity-branschen har följt börsens upp- och 
nedgångar. (Nyman, 2002) 
 
Riskkapital är ett samlingsbegrepp för investeringar i företags egna kapital 
och omfattar både noterade och onoterade företag. Riskkapitalinvesteringar i 
noterade företag kallas public equity medan investeringar i onoterade företag 
benämns private equity. Private equity-företag delas in i venture capital-
företag och buyout-företag. Venture capital står för investeringar i små och 
medelstora tillväxtföretag som befinner sig i sådd-, uppstarts- eller 
expansionsfasen. Buyout capital däremot, innebär investeringar i mogna 
bolag. Vidare kan nämnas att privatpersoner som investerar i företag utan 
egen familjeanknytning benämns affärsänglar. (www.svca.se)   
 
Private equity-branschen har vuxit kraftigt under det senaste decenniet. 1996 
förvaltade de svenska private equity-företagen totalt 16 miljarder kronor. 
2006 var det förvaltade kapitalet ca 290 miljarder kronor, vilket utgör 
ungefär 10 % av Stockholmsbörsens värde. (www.svca.se)  Under samma 
period har svenska private equity-investeringar genererat ca 20 % i 
avkastning, varav buyout- investeringar har avkastat ca 25 %. (www.naxs.se) 
De senaste fem åren har buyout-segmentet på den svenska private equity-
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marknaden vuxit kraftigt i omfattning. Buyout-investeringarna har ökat från 
6 555 mkr år 2001 till 37 171 mkr 2006 (se figur 1 nedan). Under 2006 var 
72 % av svenska private equity-företags förvaltade kapital avsett för buyout-
investeringar. (www.svca.se)  
 

 
 
Figur 1: Buy out- och replacement capital1 investeringar 2001-2006 
(www.svca.se) 
 
Vad tillför då private equity-branschen? Företag som är nystartade eller 
expanderar kan stöta på olika sorters hinder för att vidareutvecklas. 
Finansieringsbehovet är oftast ett sådant hinder. Visserligen finns det 
möjligheter för företagare att få stöd på olika sätt, exempelvis genom 
föredelaktiga lån, men detta täcker oftast inte hela kapitalbehovet. I senare 
faser av ett företags utveckling kan finansieringsbehovet ändras. Exempelvis 
kan en köpare av ett företag sakna möjligheter att tillhandahålla 
riskfinansiering för framtida planerade åtgärder med anledning av köpet och 
banker eller andra låneinstitut kanske inte vill bidra med finansiering på 
grund av kreditrisken. Detta leder till slutsatsen att utan private equity-
företagens tillhandahållande av riskkapital till entreprenörer och 
företagsledare, skulle förmodligen många företag inte ha bildats eller stannat 
i utvecklingen. Private equity-företagen tillför därför främst riskfinansiering 
för att överkomma vissa hinder för att vidareutveckla affärsverksamheter. 
(Nyman, 2002) 

                                                      
1 Vid en replacement capital investering eller ersättningsinvestering köper ett private 
equity-företag redan utfärdade aktier i ett företag av ett annat private equity-företag.  
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Private equity-företag kan dock utöver riskfinansiering, på en mängd andra 
sätt, förändra och utveckla en verksamhet. Exempel på områden där private 
equity-företag kan bidra till ett företags utveckling är finansiell rådgivning, 
företagsstrategi, utmanande av status quo, kontaktnät för 
marknadsinformation, rekrytering till företagsledningen, marknadsstrategi 
osv. En annan faktor som också är viktig att beakta, är hur och i vilken 
utsträckning som private equity-företag bidrar till samhällsekonomin. 
Tidigare studier visar att företag som har stöd av private equity-företag 
karaktäriseras av att företagen växer fortare, företagen skapar arbetstillfällen, 
företagen investerar kraftigt i forskning och utveckling samt att företagen 
etablerar sig internationellt. Det kan vidare antas att det kapital som tillförs 
av private equity-företag, i kombination med drivkraften att skapa en 
framtida vinnare, medför en snabbare förändring av industristrukturen än 
vad som annars hade varit fallet. (Nyman, 2002) 
 
De olika riskkapitalaktörerna, affärsänglar, venture capital-företag och 
buyout-företag, täcker alla skeden av investeringar i företag. Det som skiljer 
dem åt är bland annat inriktningen på en viss fas, beslutsprocessen, 
investeringsbeloppens storlek samt varifrån kapitalet kommer. Buyout-
företag investerar som tidigare nämnts i mogna företag vilka är på väg in i 
nya utvecklingsskeden. I dessa företag fungerar buyout-företagen som 
katalysatorer i industriella omvandlingsprocesser för att på så sätt skapa 
värde. Oprioriterade delar av en koncern kan må mycket bättre av att drivas 
som separata företag, med motiverade och engagerade ledningar, med 
tillgång till resurser för att göra förvärv och expandera samt med möjligheten 
att tydligt fokusera på den egna kärnverksamheten. Vidare engagerar sig 
buyout-företagen ofta djupt i styrelsearbetet och arbetar med nätverk av 
erfarna företagsledare. Under senare år har buy out-företagen fått en allt 
större roll i näringslivets strukturomvandling, i Sverige och internationellt. 
(www.svca.se)   
 

1.2 Problemdiskussion  
Ur svenska private equity-företags perspektiv är naturligtvis möjligheten till 
god avkastning på satsat kapital, en viktig faktor att beakta vid buyout-
investeringar. När det i statistiken går att utläsa att svenska buyout-
investeringar har avkastat 25 % per år den senaste 10-års perioden, framstår 
det som en väldigt stark siffra. Det är därför inte särskilt märkligt att 
intresset för private equity-verksamhet har ökat markant de senaste åren och 
då framförallt för buyout-investeringar. Denna typ av investeringar utgör en 
övervägande del av den svenska private equity-marknaden och har också 
enligt Svenska Riskkapitalföreningen genererat de största vinsterna.  
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Private equity-företag i allmänhet och buyout-investeringar i synnerhet är 
diskussionsämnen som frekvent har begagnats under senare år. Den växande 
skaran av spektakulära förvärv som private equity-företag står bakom har 
medfört en ökad respekt för dessa bolags pengastinna investeringsfonder. Då 
pengarna investeras i ett portföljbolag följer ett stort ansvar att dessa 
investeras så att en god avkastning uppnås som kompenserar den risk 
investerarna tar. Därför måste buyout-företagen i förväg noggrant analysera 
investeringsobjekten för att göra välgrundade kapitalplaceringar. 
 
En av de största svårigheterna i buyout-industrin är hitta rätt 
investeringsobjekt. För att objektet ska klassas som en bra investering måste 
det uppvisa vissa egenskaper. Enligt Gagliano & Olsen (2003) finns det en 
rad olika kriterier som ett målbolag bör uppfylla. Hur ser private equity- 
företagen på den svenska buyout-marknaden på dessa kriterier? Finns det 
några kriterier som är gemensamma för samtliga aktörer? 
 
För att gallra ut de mest lämpliga investeringskandidaterna tittar alltså 
private equity-företagen på vissa kriterier som målbolagen bör leva upp till. 
Detta är viktigt för att investeringen ska kunna generera en godtagbar 
avkastning. Med anledning av ovanstående, vore det intressant att studera 
vilka investeringskriterierna är, vilka är viktigast samt vilka avkastningskrav 
private equity-företagen har på sina buyout-investeringar. 
 

1.3 Problemformulering  
Huvudfråga: 
 
• Vilka är de viktigaste kriterierna när ett private equity-företag ska fatta 

beslut om en buyout- investering? 
 
Underfråga: 
 
• Vilket avkastningskrav har private equity-företagen vid buyout-            

investeringar? 
 

1.4 Syfte 
Syftet är att beskriva vilka investeringskriterier private equity-företag tittar 
på inför en eventuell buyout-investering och att redogöra för vilka av dessa 
kriterier som är de mest centrala. Vidare är syftet att klargöra vilket 
avkastningskrav private equity-företagen har på sina buyout-investeringar.  
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1.5 Avgränsning och perspektiv 
I uppsatsen fokuseras på den del inom private equity som benämns buyout. I 
tillägg kan nämnas att det bara är private equity-företag som verkar på den 
svenska marknaden som behandlas. Ytterligare en avgränsning är att det bara 
är större2 private equity-företag som studeras. Samtliga intervjuobjekt som 
valts ut är medlemmar av Svenska Riskkapitalföreningen. 
 
Undersökningen bedrivs utifrån de investerande företagens perspektiv, 
varför entreprenörernas och portföljbolagens perspektiv bara nämns som 
referenspunkt i uppsatsen.  
 

1.6 Uppsatsens disposition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitel 2 
                          Metod

Kapitel 5  
Private equity-
företagens 
investerings- 
beslut

 
Kapitel 6
 Analys 

       Kapitel 3  
       Riskkapital   

Kapitel 4 
Buyout- investeringar 

 
 
Kapitel 7 
Slutsatser 

 
 
Kapitel 1
Inledning 

 
Figur 1: Uppsatsens disposition (baserad på föreläsning av Bassim Makhloufi på 
Högskolan i Borås 2006)  
 
 
 
 
 
 
                                                      
2 ”Större” definieras i avsnitt 2.5 datainsamling. 
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1. Inledning 
I första kapitlet har bakgrunden till uppsatsämnet beskrivits och varför ämnet 
är intressant. Ur bakgrundsbeskrivningen har en problemdiskussion härletts, 
som sedan mynnat ut i en problemformulering med en underfråga. Även 
uppsatsens syfte, avgränsning och perspektiv har behandlats.  
 
2. Metod 
Här beskrivs det tillvägagångssätt som använts vid upprättandet av denna 
uppsats. De metodologiska överväganden som har gjorts motiveras i detta 
kapitel. 
 
3. Riskkapital  
Under rubriken riskkapital presenteras viktiga delar av vad som finns skrivet 
inom ämnesområdet. Här skapas en teoretisk referensram. 
 
4. Buyout-investeringar 
Kapitel fyra tar upp det centrala problemområdet mer djupgående. Fokus 
inriktas mot de investeringskriterier som ligger till grund för private equity-
företags buyout-investeringar.               
 
5. Private equity-företagens investeringsbeslut 
I detta kapitel återges de intervjuer som genomförts inom ramen för 
uppsatsarbetet. 
 
6. Analys 
Här görs en analys utifrån teorin och empirin.  
 
7. Slutsatser 
I det avslutande kapitlet presenteras de slutsatser som identifierats i 
analysen. Problemformuleringen samt underfrågan besvaras här. 
 
 
 
I inledningskapitlet har givits en bakgrundsbeskrivning av ämnesområdet. 
Dessutom har en problemdiskussion förts som har utmynnat i en 
forskningsfråga och en underfråga. De yttre ramarna för uppsatsen har 
också redogjorts för. I nästa kapitel beskrivs metoden dvs. 
tillvägagångssättet som använts för att svara på forskningsfrågan samt 
underfrågan.   
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2. Metod 
I kapitlet presenteras och motiveras på vilket sätt undersökningen har 
bedrivits. Det redogörs också för vilka datainsamlingsmetoder som har 
använts. Till sist diskuteras uppsatsens validitet och reliabilitet.  
 

2.1 Vetenskapsteoretisk diskussion  
Ett vetenskapsteoretiskt ställningstagande innebär reflektion kring frågor 
som, i vad för slags värld söker man vad för slags kunskap. (Makhloufi, 
2006a) Dessa frågor representerar ontologiska respektive epistemologiska 
frågeställningar. Alla människor föds med kunskap som går före 
erfarenheten, s.k. a priori kunskap. Den finns i vårt förstånd och är 
förutsättningen för kunskap a posteriori, dvs. kunskap som utvecklats efter 
att man studerat hur saker och ting är. A posteriori kunskap kräver empiriskt 
undersökningsarbete. (Makhloufi, 2006b) 
 
I inledningen av ett uppsatsskrivande finns redan för givet tagna 
föreställningar om tillvarons grundkaraktär, dvs. det som ovan kallas a priori 
kunskap. Dessa föreställningar kommer att färga innehållet i resten av 
uppsatsen. Det är viktigt att vara medveten om detta, inte minst för att denna 
kunskap kommer att fungera som en målarduk på vilken man kommer att 
måla med den kunskap som tillgodogörs a posteriori. Denna kunskap har 
växt fram genom studier och empiriska undersökningar av den aktuella 
frågeställningen. (Makhloufi, 2006b) 
 
Föreliggande uppsats utgår ifrån att det mänskliga förnuftet är grunden för 
all kunskap, man kan inte få kunskap endast genom att samla in empiriskt 
material, utan det empiriska materialet måste tolkas av den mänskliga 
hjärnan. Samtidigt kan man inte sitta still och tro att man når kunskap genom 
att tänka logiska tankar, utan det krävs impulser utifrån i form av empiri. Det 
rationella tänkandet har för författarna fungerat som en motor och det 
empiriska materialet som bensin. Båda behövs för att driva ”kunskapsbilen” 
framåt. I uppsatsen har alltså logiken fungerat som kunskapsguide. Empiriskt 
material har utgjorts av det som kunnat utläsas från intervjuerna.  
  
Samhällsvetenskapen är ingen exakt vetenskap utan handlar i stor 
utsträckning om subjektivitet. I samhällsvetenskapen ingår företagsekonomi, 
och en gren i företagsekonomin är finansiering. Denna uppsats ligger inom 
finansieringens område och präglas därför av en hel del subjektivitet och 
tolkningar. Man måste vara medveten om att aktörerna som intervjuats inte 
är helt objektiva, utan har påverkats av sin subjektivitet. 
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I studien har författarna försökt förhålla sig objektiva till det empiriska 
materialet genom att återgivningen av intervjuerna har skett på ett sakligt 
sätt. Detta innebär att respondenternas intervjusvar har återgetts 
sanningsenligt samt att inget har lagts till eller tagits bort. Givetvis har dock 
själva tolkningen av intervjuerna varit subjektiv i allra högsta grad.  
 

2.2 Forskningsparadigm – olika sätt att se på forskning 
Det finns inom forskningstraditionen två olika forskningsparadigm att ta 
ställning till, nämligen det positivistiska och det tolkande synsättet. Enligt 
Davidson och Patel (1994) innebär positivismen att en forskares personliga 
känslor, politiska och religiösa tankar inte ska påverka resultatet. Forskarens 
oberoende ska garantera att forskningsarbetet och resultatet blir detsamma 
även om forskaren byts ut. Positivismens motsats är existentialismen som är 
det tolkande paradigmet. Det tolkande paradigmet är en vetenskaplig 
inriktning där forskaren studerar, tolkar och försöker förstå grunden till 
människans existens. Paradigmet präglas av att förstå verklighetens och 
kunskapens subjektivitet samt att hitta den dolda bakomliggande meningen 
med en text eller de sociala handlingar som tolkas. Tolkningen är en kreativ 
process som går bortom analys av tolkningsobjektet.  
 
Föreliggande undersökning består bland annat av intervjuer med sakkunniga 
inom problemområdet. Utifrån det intervjumaterial som samlats in, har 
respondenternas svar analyserats med utgångspunkt i den teoretiska 
referensramen. På grund av de tolkningar som intervjuerna krävt, har det 
tolkande paradigmet varit naturligt att arbeta utifrån i denna uppsats. 
Avsikten har hela tiden varit att minimera subjektiviteten i undersökningen 
genom att försöka genomföra studien objektivt och oberoende. Därför fick 
respondenterna gå igenom intervjusammanställningarna för att säkerställa att 
återgivningen var korrekt. Förhoppningen är att undersökningen har 
genererat objektiva och rättvisande resultat.  
 

2.3 Slutledningsmetod  
I samband med undersökande arbeten brukar tre olika slutledningsmetoder 
diskuteras, dessa är deduktion, induktion och abduktion. (Makhloufi, 2006b) 
Den deduktiva ansatsen kännetecknas av att studierna utgår ifrån teori till 
empiri. En teori eller hypotes prövas i empirin där den antingen bekräftas 
eller falsifieras. Induktion har istället verkligheten som utgångspunkt för att 
studera teorin. Forskarens uppgift är att upptäcka något som kan formuleras i 
en teori. (Patel & Davidsson, 1994) Induktion innebär också att man från 
insamlad data försöker dra mer generella och teoretiska slutsatser. (Wallén, 
1996)  
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I denna uppsats betonas både det logiska (deduktion) och 
erfarenhetsbaserade (induktion), varför abduktion blir det naturliga ”valet”. 
Abduktion är en blandning av induktion och deduktion, innebärande att 
forskaren utnyttjar existerande kunskap och referensramar för att härigenom 
finna teoretiska mönster eller djupstrukturer som om de faktiskt vore giltiga. 
Abduktion måste sedan prövas genom förnyad tillämpning på flera fall. 
(Alvesson & Sköldberg, 1994) Vad detta innebär rent konkret i uppsatsen, är 
att det sker en jämförelse mellan det som teorin beskriver som viktiga 
investeringskriterier för private equity-företag vid buyout-investeringar och 
vad företrädare för private equity-företagen framhåller som viktigt vid 
sådana investeringar. Den centrala frågeställningen i uppsatsen, dvs. vilka 
kriterier använder private equity-företag när de ska fatta beslut om buyout-
investeringar, har krävt studier av befintlig litteratur inom problemområdet 
samt genomförande av ett antal intervjuer.  
           

2.4 Undersökningsmetod 
Det finns två metoder som forskare kan använda sig av för att samla in 
forskningsdata. Det som skiljer de olika metoderna åt är bearbetningen och 
analysen av den insamlade informationen. Den ena metoden kallas kvalitativ 
metod och den innebär att olika typer av datainsamling kan skapa en djupare 
förståelse av det problemkomplex som studeras. Den andra metoden kallas 
för kvantitativ metod, vilken går ut på att omvandla information till siffror 
och mängder och utifrån detta genomföra statistiska analyser. Kvantitativ 
metod fokuserar på maximalt god avspegling medan kvalitativ metod 
eftersträvar bästa möjliga återgivning av den kvalitativa variationen. Andra 
utmärkande skillnader mellan dessa metoder är att medan kvantitativa 
metoder mer går på bredden, går kvalitativa metoder på djupet. Alltså är 
dessa två bra komplement till varandra i och med den multidimensionalitet 
som uppnås (i de fall man eftersträvar detta). Ofta ses den kvalitativa 
metoden som ”mjuk” och den kvantitativa som ”hård”. (Andersen 1998) 
 
Ovanstående resonemang har varit vägledande för valet av den kvalitativa 
metoden som lämplig forskningsmetod i denna uppsats. Författarna tror att 
detta angreppssätt skapar de bästa förutsättningarna för att ge en ökad 
förståelse för private equity-företag och deras investeringsbeslut. Valet av 
den kvalitativa ansatsen medför att uppsatsen kan generera en djupare insikt 
i problemet och återge en klarare bild av detsamma. En viktig del i den 
kvalitativa ansatsen är att försöka få ett samband mellan problemet och 
helheten. (Holme & Solvang, 1997) Kunskapsintentionen med uppsatsen är 
primärt att få en ökad förståelse.  
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2.5 Datainsamling 
Data kan vara av två olika slag, primär eller sekundär. Primärdata är data 
som samlas in av forskaren själv genom observationer, intervjuer och 
enkätundersökningar. Primärdata ger en djupare förståelse av problemet än 
sekundärdata. Den kännetecknas också av större närhet till källan. 
Sekundärdata innebär att andra personer har samlat in och tolkat data. 
Sekundärdata kan inhämtas från bland annat litteratur, tidskrifter och 
Internet. (Andersen, 1998)  
 

2.5.1 Primärdata 
Uppsatsen baseras på både primär- och sekundärdata. Primärdatan utgörs av 
intervjuer med ett antal private equity-företag. Tre intervjuer har genomförts 
för att få olika synvinklar på problemområdet. Dessa presenteras i 
empirikapitlet. Private equity-företagen valdes ut genom sökning på Svenska 
Riskkapitalföreningens hemsida. Sökning gjordes efter aktiva 
företagsmedlemmar i Svenska riskkapitalföreningen.  Med aktiva 
företagsmedlemmar menas företag som direkt eller indirekt investerar i 
onoterade företag på den svenska riskkapitalmarknaden.  

 
De sökkriterier som användes för att hitta lämpliga intervjuobjekt, var först 
och främst att de skulle ha buyout-investeringar som högsta prioritet. 
Därefter valdes sju av de största (mest förvaltat kapital) aktörerna ut. De 
större företagen antogs ha en bred kompetens och en gedigen erfarenhet av 
buyout-sektorn. Svaren från nämnda företag bedömdes vara representativa 
för hur private equity-företag resonerar. Antalet utvalda aktörer ansågs 
utgöra ett rimligt underlag för att få in tillräckligt med empiriskt material. 
Med tanke på private equity-branschens arbetsintensiva natur, kontaktades 
fler företag än vad som kunde anses sannolikt att få intervjusvar ifrån. Svar 
erhölls från tre av de sju tillfrågade bolagen. Detta ansågs utgöra tillräckligt 
med empiriskt material för att tillsammans med den teoretiska referensramen 
analysera problemfrågeställningen. Det empiriska materialet begränsas av att 
den person som intervjuades hos de aktuella respondentföretagen, endast 
utgör en liten del av den samlade yrkeskåren inom private equity.  

 
Intervjuerna som genomfördes har varit strukturerade och varje respondent 
fick samma frågeformulär. Denna intervjuform innebär enligt Ostbye et al 
(1997) att man som intervjuare ställer på förhand definierade frågor med 
öppna svarsmöjligheter där respondenten kan svara precis som den vill, 
vilket kan vara en fördel men också en nackdel. Anledningen till detta är att 
svaren å ena sidan kan bli väldigt uttömmande men också väldigt korta och 
avhuggna. En fördel med den strukturerade intervjuformen är att 
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intervjusvaren blir relativt enkla att sammanställa och jämföra då 
respondenterna svarar på identiska frågor.  
 
Intervjuerna i föreliggande uppsats har gjorts via mail. En mailintervju 
medför både för- och nackdelar. Fördelen är att mailintervjun överbryggar 
geografiska hinder och skapar tillgänglighet. Precis som vid telefonintervjuer 
är mailintervjuer dock förenade med nackdelen att man som intervjuare 
förlorar respondentens kroppspråk. Därmed går man miste om en viktig del 
av den omedvetna kommunikationen. (Krag Jacobsen, 1993) Anledningen 
till att mailintervjuer har genomförts är att de flesta av private equity-
företagen och därmed intervjuobjekten har sina säten i Stockholm och 
dessutom ogärna ställer upp på ”face to face” intervjuer. Ett alternativ skulle 
ha varit att genomföra telefonintervjuer. De personer som kontaktades i 
respondentföretagen föredrog dock mailintervjuer och därför valdes denna 
intervjuform. Fördelen med detta alternativ är att respondenterna inte 
behövde känna sig stressade och fick en möjlighet att tänka igenom frågorna 
innan de lämnade sina svar. En nackdel med mailintervjuer är att den 
personliga kontakten försvinner och till viss del spontaniteten som finns vid 
”face to face” intervjuer och i viss mån vid telefonintervjuer. Detta ansågs 
dock inte i någon avgörande grad påverka denna uppsats, eftersom 
intervjufrågorna till stor del vill klarlägga ”hårda” fakta.    

2.5.2 Sekundärdata 
Sekundärdatan är inhämtad från böcker, vetenskapliga artiklar, andra 
artiklar, föreläsningar på högskolan i Borås samt olika webbsidor. I 
litteratursökningen har sökorden varit, buyout, investeringskriterier, private 
equity, riskkapital samt venture capital. För att hitta vetenskapliga artiklar 
har databaserna Business Source Premiere och Science Direct använts. 
Sökorden har varit risk capital, buyout, venture capital, private equity och 
investment criteria. Den webbsida som varit central i uppsatsarbetet är 
Svenska Riskkapitalföreningens hemsida. Svenska Riskkapitalföreningen 
(SVCA) är en obunden, ideell intresseförening för företag och personer som 
är aktiva i den svenska riskkapitalbranschen. Föreningen har till uppgift att i 
olika sammanhang verka för en väl fungerande private equity-marknad i 
Sverige, att sprida kunskap bland allmänheten, att verka för professionell 
utveckling samt att främja entreprenörskap. 
 

2.6 Giltighetsanspråk 
Det material som har samlats in måste alltid granskas kritiskt. Granskningen 
skall göras för att bedöma hur tillförlitlig och relevant informationen är, 
vilket innefattas i begreppen validitet och reliabilitet. (Andersen, 1998) 
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2.6.1 Validitet 
Med validitet menas att man mäter det man avser att mäta. Validitet kan 
delas upp i yttre och inre validitet. Inre validitet är kopplingen mellan teori 
och empiri i själva projektet, och den yttre validiteten är kopplingen satt till 
sin omvärld. (Svenning, 1997)  
 

2.6.2 Uppsatsens validitet  
För att säkerställa en acceptabel nivå på den inre validiteten, beskrivs den 
datainsamlingsprocess som ligger till grund för undersökningen. Utöver det 
sker en diskussion kring urvalet av respondenter, vad som har hänt under 
processen, vilka tolkningar som har gjorts och vad som sagts direkt av 
respondenterna. För att stärka den inre validiteten har välrenommerade 
private equity-företag intervjuats. 
 
För att skapa en mer heltäckande bild av teorin inom problemområdet och 
öka validiteten, har en stor källflora använts. Detta har förhoppningsvis 
medverkat till att empirin senare kunnat förankras i en väl underbygd 
teoretisk bas. Med detta sagt bör dock nämnas att ett fåtal källor nyttjats mer 
frekvent än andra, varför validiteten sänks något.  
 
När det gäller den yttre validiteten, behandlas vägen som valts i uppsatsen i 
metodkapitlet. De fynd som görs i undersökningen presenteras i 
analyskapitlet. 
 

2.6.3 Reliabilitet.  
Reliabiliteten anger i hur hög grad resultaten från ett mätinstrument eller en 
mätmetod påverkas av tillfälligheter, eller hur säkert och exakt vi mäter det 
som vi faktiskt mäter. (Andersen, 1998) Reliabilitet är ett annat ord för 
tillförlitlighet och innebär att undersökningarna är korrekt gjorda. En god 
reliabilitet innebär att oberoende forskare skall komma fram till samma 
resultat vid upprepade undersökningar. (Holme & Solvang, 1997) För att 
uppnå en god reliabilitet får mätningar inte innehålla osäkra omständigheter 
som påverkar utfallet. (Holme & Solvang, 1997)  
 
De två begreppen reliabilitet och validitet kompletterar varandra på så sätt att 
reliabiliteten bestämmer validiteten, men inte tvärt om. Är reliabiliteten låg 
kommer validiteten också att vara låg. Om reliabiliteten däremot är hög 
behöver nödvändigtvis inte även validiteten vara hög (Wolming, 1998).  
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2.6.4 Uppsatsens reliabilitet 
Undersökningens reliabilitet sänks något på grund av att endast tre intervjuer 
genomfördes. Intervjurespondenterna gav dock uttömmande svar som 
bekräftade varandra och det som framkom i teorin, vilket styrker uppsatsens 
trovärdighet. I syfte att öka undersökningens reliabilitet intervjuades 
representanter från olika private equity-företag. För att vidare stärka 
tillförlitligheten på undersökningen behandlades samma frågeställningar 
med de olika aktörerna. Givetvis kunde ännu fler intervjuer genomförts för 
att ytterliggare säkerställa reliabiliteten. 
 
 
Den intervjumetod som använts (strukturerad mail-intervju) har ur 
reliabilitetssynpunkt den fördelen att respondenterna har möjlighet att gå 
igenom sina svar innan de skickar iväg dem. Dessutom har respondenterna 
haft möjlighet att kontrollera och rätta till potentiella ”felaktigheter” efter att 
intervjuerna genomförts och sammanställts. Detta har gjorts för att 
ytterliggare öka återgivningens trovärdighet. Reliabiliteten sänks emellertid 
på grund av att inga följdfrågor har ställts. 
 
I uppsatsen har vetenskapliga artiklar använts, vilket ökar reliabiliteten.   
Skälet till detta är att dessa artiklar har genomgått en omfattande granskning 
för att säkerställa att de uppfyller vetenskapliga kriterier (”peer reviewed”).  
 
 
 
I metodkapitlet har en diskussion förts kring övergripande metodologiska 
ställningstaganden. Vidare har en diskussion kring tillvägagångssättet för 
att samla in och analysera data företagits. Slutligen diskuterades 
undersökningens giltighetsanspråk. I nästa kapitel grundläggs den teori som 
den fortsatta uppsatsen baseras på.  
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3. Riskkapital   
I kapitlet redogörs för begreppen riskkapital, private equity och dess olika 
former. Kapitlet avslutas med att olika exitstrategier presenteras.  En 
teoretisk bas grundläggs.  
 
 
Riskkapital utgör ett samlat begrepp för investeringar i företags egna kapital 
och omfattar både noterade och onoterade företag enligt Nyman (2002). 
Riskkapital delas således in i två undergrupper, public equity och private 
equity. Public equity är investeringar i noterade bolag. Public equity kommer 
inte att behandlas vidare i denna uppsats. Private equity utgörs av de 
riskkapitalinvesteringar som sker i onoterade företag där ägarengagemanget 
är aktivt men tidsbegränsat. Ofta används samlingsbegreppet ”riskkapital” 
något oriktigt synonymt med private equity som ju är en del av 
riskkapitalbegreppet. Private equity-företag indelas i venture capital- 
respektive buyout-företag.  Affärsänglar är ytterliggare en aktör på private 
equity-marknaden. (www.svca.se) Detta illustreras i figur 3. 
 

 
 
Figur 3: Definition av riskkapital (www.svca.se) 
 

3.1 Private equity 
Inom private equity är ägandet vanligtvis aktivt och tidsbegränsat. En stor 
del av investerarna inom private equity har finansiell anknytning och skiljer 
sig därigenom från andra onoterade bolag, till exempel familjeföretag och 
industrikoncerner, i val av mål och strategier. Private equity-aktörer har ofta 
uttalade finansiella och strategiska mål med sitt ägande, till exempel lönsam 
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tillväxt. Inflytande finns främst i två forum, på bolagsstämmor och på 
styrelsemöten via valda ledamöter. Ofta finns dessutom löpande kontakter 
med och rapportering från VD och övrig ledning i portföljbolagen. Private 
equity-aktörerna är ofta nischade mot ett visst segment, avseende bransch 
eller fas. Exempel på branschfokus är IT, life science eller handel. Fas syftar 
på mognadsgrad hos investeringarna. Fasindelningen är vanligtvis sådd, 
uppstart, expansion eller moget. Investeringar i de tre tidiga faserna kallas 
venture capital och investeringar i den mogna fasen kallas buyout. 
(www.apfond6.se) 
 
Private equity-delen av riskkapitalmarknaden samverkar med flera andra 
delar av finansmarknaden. Transaktionerna innehåller vanligtvis en viss del 
lånefinansiering och ibland även mezzanine kapital3. Publika bolag kan 
köpas ut från börsen av en private equity-aktör och vice versa kan ett 
onoterat bolag börsnoteras. (www.apfond6.se) Nedan åskådliggörs en 
generell figur (figur 4) av ett portföljbolags ökade kapitalbehov och dess 
finansieringsform i takt med dess utveckling.  
 

 
Figur 4: Ett företags kapitalbehov och utveckling (www.svca.se) 
 

3.2 Private equity-fonder 
De flesta av private equity-aktörerna i Sverige är strukturerade i fonder i 
vilka främst institutionella placerare som pensionsfonder, banker och 
försäkringsbolag investerar. (Nyman, 2002) Det finns också börsnoterade 
private equity-företag som Ledstiernan och Ratos, statliga företag och 
                                                      
3 Mezzanine kapital är en slags hybrid av eget och lånat kapital 
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stiftelser som Industrifonden samt företag som ägs och finansieras av stora 
industriella företag som Volvo. (www.svca.se) En annan aktör som ökat i 
omfattning de senaste åren är en speciell sorts fond som kallas ”fund of 
funds”. En sådan fond är normalt uppbyggd på liknande sätt som en private 
equity-fond, med den skillnaden att ”fund of funds” inte investerar i 
portföljbolaget direkt utan endast i andra private equity-fonder. Detta 
förfarande ger syndikering och riskspridning enligt Nyman (2002). Pensions- 
och försäkringskapital tillsammans med fond-i-fonder står för drygt två 
tredjedelar av kapitalet på den svenska private equity-marknaden. 
(www.apfond6.se) 
 
I en private equity-fond är antalet investerare begränsat, vanligtvis under 10 
och sällan mer än 20 investerare. Investerarna förbinder sig att investera ett 
visst belopp i fonden, så kallat utfäst kapital. Inbetalningen av det utfästa 
kapitalet görs successivt i takt med att fonden genomför investeringar i 
portföljbolag eller för att täcka fondens kostnader. En private equity-fonds 
livslängd är normalt ca tio år. Fondens investeringsperiod, dvs. den period då 
investeringar genomförs i nya portföljbolag, brukar omfatta de första tre till 
fem åren. När samtliga portföljbolag har avyttrats upplöses fonden. 
(www.svca.se) Managementbolaget är det bolag som är ansvarigt för 
förvaltningen av fonden och som för det tar ut en avgift (s å kallad 
management fee, ofta ca 2 %). (Nyman, 2002)  
 
En private equity-fond är, då det är en svensk fond, normalt sett ett 
kommanditbolag. Vid en kommanditbolagskonstruktion är investerarna 
kommanditdelägare (eng. partner) och managementbolaget komplementär 
(eng. general partner). Skälet till att kommanditbolag normalt används i 
Sverige som associationsform för private equity-fonder, är att denna 
associationsform är den skattemässigt mest fördelaktiga. Dessutom har 
investerarna endast ett begränsat ansvar tack vare 
kommanditbolagskonstruktionen. (Nyman, 2002) 
 

3.3 För- och nackdelar med private equity 
Private equity är en ägarform med ett antal positiva särdrag från såväl de 
privata som de publika ägarstrukturerna – god tillgång till kapital och ett 
aktivt industriellt engagemang som skapar långsiktigt lönsamma och 
livskraftiga företag. Private equity-industrin är framgångsrik endast om 
företagen som den finansierar, är framgångsrika. (www.svca.se) 
 
I forskningsrapporter om vad private equity-företagen bidrar med till sina 
portföljbolag, förutom kapital, uppges bland annat kompetens, nätverk, 
ägarstyrning samt trovärdighet. (Fredriksen et al, 1990) Kompetens och 
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nätverk förmedlas genom ett aktivt ägande i form av styrelsearbete men 
också genom täta informella kontakter med företagsledningen kring 
strategiska frågor och företagets utveckling samt genom att öppna upp 
kontaktnät t ex för rekrytering, kontakt med större kunder/samarbetspartners 
eller vid kommande finansieringsrundor. Kontroll sker ofta med mer 
professionella uppföljningsprocesser, ekonomiska styrsystem, etc. 
Kredibiliteten (trovärdigheten), som innefattar nyckelbegreppen kännedom 
och förtroende, är ofta avgörande i portföljbolags 
internationaliseringsprocesser eller nya finansieringsrundor. (www.svca.se) 
 
De viktigaste fördelarna med att ha ett private equity-företag som delägare är 
tydliga mål för verksamheten, snabbare utveckling och betydande resurser 
för investeringar, större ekonomisk trygghet, gedigen erfarenhet från andra 
utvecklingssatsningar, tillgång till kompetens och kontakter samt en 
beprövad modell för styrning och utveckling med en engagerad 
företagsledning. (www.svca.se) Private equity-företags engagemang bidrar 
också till att stimulera samhällsekonomin genom att bolagen växer fortare, 
skapar arbetstillfällen, investerar i forskning och utveckling samt etablerar 
sig internationellt. (Nyman, 2002) Nackdelar kan vara krav på snabb tillväxt 
och därmed en högre risknivå, höga krav på företagsledningen vilket 
exempelvis kan innebära VD-byte när företaget står inför en ny 
utvecklingsfas samt planer för en exit, dvs. avyttring, då investerarna vill 
sälja efter ca 4-7 år och investera i nya projekt. (www.svca.se)  
 

3.4 Venture capital 
På Svenska Riskkapitalföreningens hemsida (www.svca.se) definieras 
venture capital som investeringar i små och medelstora tillväxtföretag som 
befinner sig i sådd-, uppstarts- eller expansionsfaserna, ofta med negativa 
eller svaga kassaflöden. 
 

Olofsson (1985) betonar den tidsbegränsade naturen hos venture capital 
investeringar: ”en investering görs med syfte att efter en tidsperiod på 7-10 
år kunna skapa en vinst. Samtidigt är idén att endast fungera som en 
tillfällig partner”. Förutom detta, betonas även investeringar i form av 
managementkompetens: ”Genom att ett venture capital-företag direkt 
involverar sig i ett portföljbolag genom aktivt management och/eller 
konsultationsarbete, får portföljbolaget tillgång till resurser och kontakter 
som är viktiga för vidareutveckling av företaget. Vc-företag är alltså aktiva 
partners i finansieringen av entreprenörsföretag och som efter en relativt kort 
period (5-10 år) säljer ut sina intressen i portföljbolaget. 
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Fredriksen (1997) definierar vc-företag som: ”Venture capital firms are 
organizations which invest equity capital in high-risk projects and supply 
management resources. The investment is time limited.” 
 
Venture capital-processen brukar delas in i olika investeringsfaser utifrån 
portföljbolagets tidiga livscykel. Ju yngre ett portföljbolag är, desto högre är 
risken och därmed den förväntade avkastningen. Detta illustreras i figuren 
nedan (figur 5).  
 
 

Portföljbolagets fas Kapitalets syfte Avkastningskrav 
Sådd Finansiering för prototyp 

eller konceptutveckling. 
Ofta små summor. 
Marknadsföring ingår inte i 
denna fas. 

80 % 

Uppstart Finansiering till företag 
som startat under det 
senaste året. Ofta till 
marknadsföringskostnader 
och produktutveckling. 

60 % 

Första 
finansieringsrundan 

Ytterligare finansiering för 
att påbörja försäljning och 
tillverkning efter det att 
företaget har förbrukat sina 
uppstartspengar. 

50 % 

Andra 
finansieringsrundan 

Finansiering till företag 
som påbörjat sin försäljning 
men som fortfarande går 
med förlust. 

40 % 

Tredje 
finansieringsrundan 

Finansiering till företag 
som klarat att gå med 
nollresultat och som 
överväger en expansion. 
Detta kallas också 
mezzanine finansiering. 

30 % 

 

Figur 5: Investeringsfaser under ett portföljbolags tidigare livscykel (Wramsby 
& Österlund, 2004 samt Ross, Westerfield & Jaffe, 2005) 
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Normalt sett mäts portföljinvesteringars avkastningskrav som internränta 
(IRR) på investeringen, dvs. utfall, men ger också en grund för rimliga 
förväntningar. Förväntad avkastning i kombination med värdering av ett 
företag, bestämmer ett pris som ett vc-bolag är villigt att betala för en andel i 
ett företag. Detta sätter ett vc-bolag i relation till vad det anser vara ett troligt 
värde vid en planerad utträdestidpunkt (exit) och diskonterar detta värde till 
nutid. Ju längre tiden är till planerad exit, desto högre osäkerhet finns i 
beräkningarna vilket alltså kan förklara den högre risken. (Wramsby & 
Österlund, 2004) 
 
I de tidiga faserna är det vanligt att endast ett vc-bolag går in som delägare, 
men i senare faser brukar flera vc-bolag delta. Vid varje finansieringsrunda 
behöver ett värde på bolaget fastställas, vilket innebär att entreprenören och 
vc-bolaget får ett mått på värdetillväxten i portföljbolaget. (Wramsby & 
Österlund, 2004) Realiseringen av värdetillväxten sker sedan i huvudsak då 
vc-investeringen avyttras. Utdelningar förekommer normalt sett inte under 
investeringens löptid utan det överskott som portföljbolaget genererar måste 
i allmänhet reinvesteras för att finansiera fortsatt tillväxt. (Bharat, 2001)   
 

3.5 Affärsänglar  
Privatpersoner som investerar i bolag utan egen familjeanknytning benämns 
affärsänglar (eng. business angels), vilka förväntas ha ett aktivt 
ägarengagemang till skillnad från övriga privata investerare. Affärsänglar är 
ofta välbeställda affärsmän. I allmänhet tar dessa sig an bolag i tidiga 
utvecklingsfaser, innan private equity-företag går in som investerare, och 
investeringarna är ofta mindre belopp, sällan över en miljon kronor. Ibland 
används termen ”informellt venture capital” som beskrivning på finansiering 
som sker via affärsänglar. (Nyman, 2002) Affärsänglarnas viktigaste bidrag 
till de företag de investerar i är kapital, kompetens och erfarenhet. Många 
affärsänglar har tidigare erfarenhet av att bygga företag, knyta upp relationer 
till potentiella kunder, leverantörer och finansiärer. (Landström & Olofsson, 
2002) 
 

3.6 Buyouts 
Buyout capital står för investeringar i mogna bolag, normalt med starka 
kassaflöden (se figur 6). Företag som gör dessa investeringar kallas buyout-
företag. Denna typ av företag skapar värde genom att arbeta med instrument 
som finansiell omstrukturering, industriella strukturaffärer, hård ägarstyrning 
och stora incitament till ledning. Exempel på ledande internationella buyout-
företag är General Atlantic och KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co). 
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Nordiska exempel på buyout-företag är Industri Kapital, EQT och Nordic 
Capital. (www.emano.se)  
 
 

 
Figur 6: Investeringar i olika stadier av ett företags livscykel (www.svca.se) 
 
 
Den sett till investerade belopp dominerande formen av private equity-
investeringar sker i mogna faser. Det är då vanligen investeringar i bolag 
som har passerat den första tillväxtperioden och som har en stabil 
verksamhet. Investeringar i mogna bolag utgörs i huvudsak av olika former 
av buyouts (utköp). (Nyman, 2002) 
 

3.7 Exit 
När ett private equity-företag har slutfört sitt ”uppdrag” skall dess 
investering realiseras för att frigöra kapital till nya projekt, detta kallas exit. I 
huvudsak föreligger två exitstrategier, marknadsnotering och industriell 
försäljning. Utöver dessa huvudalternativ finns några andra mindre vanliga 
avyttringsalternativ, bl.a. inlösen, refinansiering och återköp. Dessutom, har 
lån lämnats, kan återbetalning av lånet ses som en exit. Viktigt att nämna i 
sammanhanget är att en exit inte alltid slutar med positivt resultat. En private 
equity-investering är förenad med stor risk och ibland lyckas inte 
portföljbolaget med sin affärsverksamhet och försätts i konkurs. Detta är 
givetvis en negativ exit för private equity-företaget. (Nyman, 2002) 
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Nedan beskrivs kort de olika exitalternativen: 
 

• Marknadsnotering: innebär att portföljbolaget noteras genom olika 
varianter av IPO (Initial Public Offering) på en börs eller annan 
marknadsplats. Ur private equity-företagets synvinkel är en 
börsnotering oftast det mest lönsamma alternativet att realisera sin 
investering, förutsatt att man inte hittar en mycket intresserad 
industriell köpare. (Isaksson, 1997) 

 
• Industriell försäljning: innebär en försäljning av portföljbolaget till 

ett annat företag som är verksamt inom samma bransch eller inom 
liknande segment som portföljbolaget. Till skillnad från vad som är 
fallet när ett bolag förvärvas av investerare förvärvar köparen vid 
industriell försäljning inte portföljbolaget primärt av finansiella skäl 
utan till exempel för att komma åt viss kunskap, för att komma in på 
en viss marknad eller för att kunna dra nytta av synergieffekter. 
(Nyman, 2002) Enligt Isaksson (1997) kan en industriell köpare 
utnyttja skalfördelar etc. och på så sätt skapa mervärden, vilket ger 
högre pris. 

 
• Inlösen: Ibland kräver investerare preferensaktier med möjlighet att 

kräva återbetalning genom inlösen av aktierna genom nedsättning av 
aktiekapitalet. Denna typ av exit sker i allmänhet i verksamheter 
som utvecklats dåligt och som skall avvecklas. (Nyman, 2002) 

 
• Refinansiering: (eng. ”secondary sale”) är en försäljning av 

innehavet i portföljbolaget till ett annat private equity-företag eller 
annan investerare. (Nyman, 2002) Anledningen kan bland annat vara 
att portföljbolaget har kommit in i ett annat tillväxtskede, där private 
equity-företaget inte anser sig kunna tillföra något, eller för att 
private equity-företaget behöver öka sin likviditet av ett eller annat 
skäl. Normalt köper den nya placeraren endast private equity-
företagets andel, medan entreprenören behåller sin. (Wramsby & 
Österlund,  2004) 

 
• Återköp: syftar till att ett private equity-företag realiserar sin 

investering genom att den ursprunglige ägaren får köpa tillbaka en 
förutbestämd andel av portföljbolagets aktier, till ett förutbestämt 
pris. (Isaksson, 1997) Återköp är relativt sällsynt förekommande i 
Sverige. (Nyman, 2002) 

 
• Återbetalning av lån: private equity-företag kan från tid till annan 

lämna lån till portföljbolag. Vanligen lämnas lån i samband med 
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teckning av konvertibla skuldebrev eller teckningsoptioner, men i 
sällsynta fall kan lån lämnas även på andra sätt. I den mån lån har 
lämnats innebär återbetalning av lånet att exit i detta avseende sker. 
(Nyman, 2002) 

 
 
 
I kapitlet har tidigare information, litteratur och forskning om riskkapital 
och private equity behandlats. Detta för att initiera skapandet av en teoretisk 
grund. I följande kapitel fördjupas beskrivningen av buyout-begreppet.  
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4. Buyout-investeringar  
Kapitel fyra tar upp det centrala problemområdet mer djupgående. Buyout-
investeringar och olika moment som ingår i dessa investeringar beskrivs. 
 

4.1 Buyouts 
I bred mening innebär buyout (utköp) ett köp av en kontrollpost i ett bolag 
av dess ägare eller köp av verksamhet; i princip kan man därför säga att 
varje förvärv är en form av utköp. Inom private equity-branschen har dock 
termen buyout en speciell betydelse. Karaktäristiskt för buyout inom private 
equity-branschen är att förvärvet finansieras av ett private equity-företag och 
att detta företag före utköpet har en ägarandel i det förvärvande bolaget 
tillsammans med den utsedda företagsledningen i det förvärvande bolaget.  
(Nyman, 2002) 
 
Buyout-investeringar har från att tidigare varit en angelägenhet för förmögna 
familjer, banker och industriella företag, sedan mitten av 80-talet blivit något 
som utförs av fler och fler professionella investerare på uppdrag av 
institutionella placerare. Anledningen till det ökade behovet av buyout-
investeringar var bland annat den trend som innebar att majoriteten av 
svenska konglomerat splittrades. Denna utveckling innebar att arbetet med 
buyouts blev mer och mer komplext eftersom ökade krav ställdes på 
”mergers and acquisitions” (M&A) erfarenhet, strategiska 
omstruktureringar, balansräkningsbearbetning och andra viktiga faktorer. 
Detta ledde till att professionella buyout-investerare fick en allt viktigare 
roll. (Forsberg & Karam, 1999) 
 
Konglomerat och industrialister är normalt sett inte intresserade av att 
förvärva bolag eller verksamheter som kräver genomgripande 
omstruktureringar. Som ett resultat av fokuseringen på att återvända till 
kärnverksamheten är de mindre benägna att förvärva bolag om dessa inte 
tydligt passar in i företagets övergripande strategi. Affärsbanker 
tillhandahåller ofta erforderlig kompetens men saknar emellertid riskkapital 
och industriell erfarenhet för att på bästa sätt genomföra buyout-
transaktioner. Sammantaget visar detta att buyout-fonder är bättre lämpade 
att utföra buyout-affärer än övriga nämnda investerare. (Forsberg & Karam, 
1999) 
 
I en artikel från 2006 skriver Leffler och Ståhl att den svenska buyout-
marknaden länge har dominerats av ett antal medelstora till stora inhemska 
buyout-fonder. Under de senaste åren har dock flera internationella buyout-
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fonder etablerats och uppmärksammats i Sverige. Det stora antalet aktiva 
aktörer har medfört att den svenska buyout-marknaden är väldigt 
konkurrensutsatt.  
 

4.2 Olika typer av buyouts 
Eftersom ett utköp kan initieras och finansieras på en mängd olika sätt, 
förekommer det olika termer för att tydliggöra vilken typ av transaktion som 
avses. Vanligast förekommande termer är: 

 
• Management buyout 
• Institutional buyout 
• Vendor initiated management buyout 
• Leveraged buyout 
• Management buy-in 
• Corporate partnering 
• Public to private 
• Leveraged build-up 
 

4.2.1 Management buyout 
Som regel köps det existerande bolaget eller verksamheten (“målbolaget”) 
av ett nybildat företag (”newco”). Karaktäristiskt för en ”management 
buyout” eller ”MBO” är att förvärvet av målbolaget sker genom newco som 
är ägt eller kontrollerat av private equity-företag tillsammans med den 
existerande företagsledningen i målbolaget.  Det är inte ovanligt att stora 
MBO-transaktioner initieras av private equity-företag. Vid små eller 
medelstora MBO:s är det dock som regel tvärtom, dvs. utköpet av 
målbolaget är ofta initierat av den existerande företagsledningen i 
målbolaget. (Nyman, 2002) 
 
I praktiken avser utköp genom MBO ofta ett dotterbolag eller viss 
verksamhetsgren. Anledningen till försäljningen kan vara att rörelsen inte 
längre passar in i koncernens strategi eller att den dras med 
lönsamhetsproblem. I multinationella företag kan det vidare finnas en vilja 
att upphöra med verksamheten i ett visst land. Ytterliggare en anledning som 
kan motivera en försäljning är att ägarna vill renodla företagets verksamhet. 
Överlåtelse genom MBO är också vanligt i familjeföretag där det saknas 
arvtagare eller där dessa inte vill överta verksamheten. (Wahlbäck, 1994) 
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4.2.2 Institutional buyout 
Termen ” institutional buyout” eller ”IBO” används oftast för att markera att 
det inte är fråga om en MBO som initieras av den existerande 
företagsledningen i målbolaget, utan av institutionella investerare. Som 
framgår ovan, är större MBO:s ofta i själva verket IBO:s. (Nyman, 2002) 
 

4.2.3 Vendor initiated management buyout    
En “vendor initiated management buyout” eller “VIMBO” karaktäriseras av 
att utköpet av målbolaget inte är initierat av företagsledningen utan säljaren 
själv, som därigenom stöder företagsledningen att få till stånd en MBO. 
(Nyman, 2002) 
 

4.2.4 Leveraged buyout 
Vid MBO:s, IBO:s m.m., sker förvärv med finansiellt stöd av ett private 
equity-företag som investerare jämte, i normalfallet, viss form av 
lånefinansiering. Termen ”leveraged buyout” eller ”LBO” används för att 
beskriva ett utköp av ett målbolag som är kraftigt lånefinansierat. I praktiken 
är de flesta MBO:s, IBO:s m.m. även LBO:s. Det finns ingen definition på 
vad förhållandet mellan eget kapital och lån ska vara och detta varierar 
beroende på konjunktur, marknadsläge, ränteläge m.m. Det är dock inte 
ovanligt för en LBO med en skuld/eget kapital ratio på 3-4:1, men även lägre 
och högre lånefinansiering förekommer. Inom branschen förekommer även 
termen ”higly leveraged transactions” eller ”HLT”. LBO innefattas i HLT 
och utmärkande för HLT är att det är fråga om extremt hög lånefinansiering. 
(Nyman, 2002) 
 

4.2.5 Management buy-in 
När ett newco förvärvar målbolaget och newco ägs av ett konsortium där det 
inte är den gamla företagsledningen i målbolaget utan en ny företagsledning 
i newco som har initierat utköpet, brukar detta kallas ”management buy-in” 
eller ”MBI”. I vissa fall kan en MBI i själva verket vara initierad av en eller 
flera investerare och ibland används då termen ”institutional buy-in” eller 
”IBI”. (Nyman 2002) Vid en MBI har den nya ledningen mycket mindre 
kunskap om målbolaget jämfört med en MBO, vilket ökar risken. Därför blir 
due diligence-processen och den nya ledningens expertis väldigt viktig vid 
en MBI. (Krieger & Anthony, 1994) 
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4.2.6 Corporate partnering 
”Corporate partnering” innebär inte ett utköp på det sätt som är 
karaktäristiskt för MBO och närliggande företeelser, termen brukar dock 
ändå nämnas i sammanhanget. Termen corporate partnering brukar användas 
för att beskriva fallet att ett private equity-företag i samarbete med en 
industriell aktör investerar i målbolaget. Tanken är då att utveckla 
målbolaget genom samarbete, varvid investeraren ska använda sin finansiella 
expertis och industriföretaget ska använda sin industriella expertis. 
Målsättningen är oftast att exit skall ske genom att målbolaget säljs till det 
aktuella industriföretaget. (Nyman, 2002) 
 

4.2.7 Public to private 
Även termen ”public to private” brukar nämnas i samband med 
beskrivningar av utköp. Public to private innebär förenklat en MBO som 
sker genom erbjudande över börs eller auktoriserad marknadsplats (eller 
andra publika förvärv). Public to private är oftast förekommande i företag 
med verksamhet i branscher som marknaden och investeraren har en tendens 
att undervärdera och där den publika marknaden därför typiskt sett anses 
som en dyr källa för finansiering. (Nyman, 2002) 
 

4.2.8 Leveraged build-up 
“Leveraged build-up” eller “LBU” karaktäriseras av att ett private equity-
företag köper ett bolag med målsättningen att göra ytterligare förvärv med 
detta bolag som bas, och på så sätt skapa en större och slagkraftigare 
koncern. (Nyman, 2002) 
 

4.3 Buyout-processen 
I figuren nedan (figur 7) åskådliggörs buyout-processen. Buyout-företagen 
skapar genom ett operativt fokus, starkare, effektivare och livskraftigare 
företag. Med tydliga finansiella och operationella mål, fokusering av 
verksamheterna och finslipning av portföljbolagens strategier, skapas värden 
på lång sikt. Generellt brukar 25 % av arbetet fokuseras till finansiell 
effektivisering och 75 % inriktas mot operationella åtgärder. Vidare kan 
buyout-företagen bidra med kapital och kompetens vid förvärv och 
expansion i portföljbolagen. Det aktiva ägandet utövas vanligtvis genom 
styrelsearbete och täta kontakter med ledningen i portföljbolagen. 
Målsättningen kan exempelvis vara att fördubbla vinsterna och öka 
omsättningen i de investeringsobjekt som buyout-företagen går in i. Detta 
sker ofta med ett tidsperspektiv på 3-7 år. (www.svca.se) 
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Figur 7: Buyout-processen för ett buyout-företag (www.svca.se) 
 
 
Vid en buyout-transaktion, investerar buyout-företaget ägarkapital i 
portföljbolaget samtidigt som banklånefinansiering tillskjuts då det oftast 
handlar om företag med stabila kassaflöden. Initialt är andelen ägarkapital 
1/3 och lån 2/3. Över tiden minskar i regel andelen lån, trots att en stor del 
av överskjutande kassaflöden ofta återinvesteras i verksamheten. Vanligt är 
också att företagsledningen knyts nära till utvecklingen i portföljbolaget 
genom delägarskap. (Nyman, 2002) 
 
Innan den värdeadderande fasen blir aktuell krävs det att private equity-
företag ser en potential i portföljbolaget. Private equity-företag tittar därför 
på vissa kriterier hos portföljbolaget för att avgöra om det är lönsamt att gå 
in och investera i bolaget. Efter att en initial screening har genomförts och 
bolaget anses vara en investeringskandidat, utför private equity-företaget 
(ibland med extern hjälp) en due diligence över portföljbolaget. Värt att 
notera är att det ofta förekommer budgivning mellan olika private equity-
företag om entry (ingången) i portföljbolaget. Utifrån 
företagsundersökningen görs en värdering av portföljbolaget. Nästa steg i 
investeringsprocessen är hur finansieringen ska se ut och slutligen 
kontraktsskrivandet. Som avslutning på buyout-processen sker ett 
exitförfarande (se avsnitt 3.8). (www.svca.se)    
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4.4 Varför genomföra en buyout? 
Private equity-företagen vill givetvis ha en hög avkastning på den 
investering de gör vid en buyout, medan det från en säljares perspektiv kan 
finnas många olika skäl till att vilja göra sig av med ett bolag eller en 
verksamhet. Vanligt förekommande skäl till överlåtelse av bolag eller 
verksamheter är enligt Nyman (2002) följande: 
 

• Bolaget/verksamheten är inte strategiskt viktig eller passar inte in 
tillsammans med övrig verksamhet 

• Ägaren till bolaget skall pensioneras 
• Bolaget/verksamheten går med förlust 
• Säljaren har behov av kapital 
• De framtida tillväxtmöjligheterna bedöms som små 
• Framtida verksamhet har behov av omfattande investeringar 
 

Från säljarens perspektiv är det många gånger intressant med försäljning till 
ett bolag uppbackat av ett private equity-företag, eftersom det pris som kan 
erhållas vid en sådan försäljning många gånger är högre än vad industriella 
köpare är beredda att betala. Vid utköp uppbackat av ett private equity-
företag är ofta andra kommersiella kriterier avgörande för priset än vad som 
är fallet för industriella köpare. Exempelvis kan en industriell köpare väga in 
möjliga synergier, vilka normalt saknar betydelse vid buyouts uppbackade 
av ett private equity-företag.  (Nyman, 2002) 
 

4.5 Investeringskriterier 
Vid en buyout uppbackat av ett private equity-företag är i allmänhet följande 
kriterier av särskild betydelse.  

 
• Målbolaget har bra förutsättningar att växa som självständigt bolag 
• Ytterligare kapital kommer att skapa förutsättningar till en kraftig 

expansion av målbolaget 
• Det finns stora möjligheter att förbättra den finansiella kontrollen 

om målbolaget är ett självständigt bolag 
• Incitament till ledningen i målbolaget skulle kunna leda till mycket 

bra resultat 
• Det finns stora möjligheter att skära i så kallade overhead-kostnader 

om målbolaget är ett självständigt bolag 
• Arbetssättet kan effektiviseras om målbolaget är ett självständigt 

bolag 
• Investerare kan tillföra värdefull kunskap 
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• Som självständigt bolag har målbolaget betydligt bättre 
förutsättningar att fokusera på kunder och försäljning (Nyman, 
2002) 

 
Private equity-företagen genomsöker ständigt marknaden efter företag som 
kan vara intressanta för buyout-investeringar. Dessa företag uppfyller vissa 
investeringskriterier. Visserligen kan det vara svårt att definiera den perfekta 
buyout-kandidaten eftersom olika aktörer har olika intressen, men det finns 
dock ett antal kriterier som det råder enighet kring bland private equity-
aktörerna enligt Bruner (2004): 
 

• Stabilt kassaflöde 
• Låga kapitalkostnader 
• Stark marknadsposition 
• Stabil bransch 
• Låg teknikutvecklingshastighet och låga FoU-kostnader 
• Kompetent ledning utan förutsägbara förändringar 
• Relativt låg- eller undervärderade företag 
• Företag utan planerade strategiförändringar 

 
Enligt Svenska Riskkapitalföreningen riktas buyout-företagens fokus ofta 
mot investeringsobjekt som uppfyller följande krav:  
 

• Ledande marknadsposition 
• Kompetent och engagerat management 
• Vinstförbättringspotential  
• Starkt kassaflöde   
• Oberoende av konjunkturer (www.svca.se) 

 

4.6 Företagsundersökning 
När ett private equity-företag är intresserat av att investera i ett företag, 
genomförs ofta en företagsundersökning (eng. due diligence) för att lära 
känna det potentiella portföljbolagets företagsledning och få en fördjupad 
förståelse för affärsidéns potential och risker. Vanligtvis sker en finansiell 
och legal företagsundersökning, men det kan även förekomma exempelvis 
en teknisk företagsundersökning om affärsidén innefattar tekniskt 
komplicerade frågor. I regel anlitas externa konsulter, revisorer och jurister 
m.m. Vanligt förekommande är att private equity-företaget begär skriftlig 
information baserad på en lista med frågor som sedan kompletteras med 
intervjuer. (Nyman, 2002) 
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Företagsundersökningen genomförs bland annat av affärsmässiga skäl. 
Syftet är att införskaffa mer detaljerad information om verksamheten som 
inte är allmänt tillgänglig och som normalt inte lämnas ut på begäran. Detta 
gör man för att säkerställa att tidigare lämnad information verkligen är 
korrekt. Ur ett finansiellt perspektiv är det viktigt att kunna avgöra om 
gjorda antaganden beträffande tillväxt och vinst m.m. är rimliga. I det 
juridiska perspektivet är det av stor vikt att få fram underlag för garantier. 
Detta är särskilt viktigt vid buyout-investeringar. Då finns ju inte risken i 
investeringen som sådan utan i förvärvet av målbolaget. (Nyman, 2002)  
 

4.7 Värderingsfrågor 
Vid buyout-investeringar är oftast investeringsobjektet en verksamhet som 
visar vinst, omsättning eller någon form av substans. I dessa fall finns det 
vanligtvis förutsättningar för att göra en företagsvärdering i traditionell 
mening. (Nyman, 2002) Det finns i huvudsak två utgångspunkter för att 
värdera företag: utifrån framtida avkastning och utifrån värdet på skulder 
och tillgångar. Dessa två metoder brukar benämnas avkastningsvärdering 
respektive substansvärdering. De avkastningsbaserade modellerna baseras 
generellt på prognoser om framtiden. Utifrån prognostiserade 
avkastningsmått, såsom utdelningar, kassaflöden eller residualvinster kan 
värdet uppskattas genom nuvärdesberäkning. Men ytterst bestäms ett 
företags värde av företagets lönsamhet och tillväxt enligt Nilsson et al 
(2002). 
 
Avkastningen som ett private equity-företag får på sina investeringar består 
av ränta (om lån har lämnats), utdelning (om portföljbolagen visar sådan 
vinst att utdelning kan lämnas) samt reavinster vid avyttring av portföljbolag 
(genererar oftast det största bidraget till den totala avkastningen). Det 
avkastningsmått som brukar användas av private equity-företag på gjorda 
investeringar kallas för ”internal rate of return” eller ”IRR”. Förenklat 
uttryckt anger IRR vilken årlig procentuell avkastning en investering har 
genererat sedan investeringstidpunkten. (Nyman, 2002) Medianen för private 
equity-företagens avkastningskrav är 25 procent när det gäller 
buyoutinvesteringar. (www.connectsverige.se) 
 

4.8 Finansiering vid buyout-investeringar 
Typiskt sett innebär som tidigare nämnts en buyout-investering ett köp av ett 
företag eller verksamhet av ledning och anställda i målbolaget tillsammans 
med och huvudsakligen finansierat av ett private equity-företag. Målbolaget 
köps ofta av ett nybildat bolag. I sin enklaste form innebär 
investeringsprocessen att företagsledningen och investeraren tillsammans 
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bildar det nya företaget och sedan tillskjuter erforderligt kapital, vanligtvis 
genom nyemission av aktier. Därefter tillförs i allmänhet ytterligare 
finansiering av exempelvis bank eller investmentbank till det nybildade 
företaget, som senare förvärvar målbolaget. I mer komplicerade 
transaktioner kan det bli aktuellt med mer omfattande finansieringslösningar. 
Långivare kan till exempel kräva att ett dotterföretag till det nybildade 
företaget ska köpa målbolaget för att förbättra sin ställning som borgenär. 
Finns det då flera långivare och dessa dessutom finns i olika länder kan det 
skapas lager av dotterföretag i olika länder som var för sig köper lokala 
målbolag. (Nyman, 2002) 
 
Vid buyout-transaktioner krävs det normalt mycket kapital. Utöver själva 
köpeskillingen krävs ofta finansiering till exempelvis återfinansiering av 
målbolaget, finansiering av fortsatt verksamhet, kostnader för anlitade 
rådgivare och konsulter samt inbetalning av eventuella skatter. Det är därför 
ofta inte tillräckligt med den finansiering som investerare tillhandahåller. 
Förutom buyout-företagens kapitaltillförsel brukar några av nedanstående 
finansieringsformer förekomma vid buyout-investeringar.  
 

• Lån med bästa säkerhet 
• Lån med efterställd säkerhet 
• Mezzanine finansiering 
• Högavkastande obligationer 
• Lån från säljare 

 
Lån med bästa säkerhet eller bottenlån erbjuds vanligtvis av större 
internationella banker eller investmentbanker. Fördelarna med denna 
finansieringsform är att den kan anpassas till den specifika situationen och är 
relativt billig. Lån med efterställd säkerhet eller topplån kan bli aktuellt då 
det behövs mer kapital än det finns betryggande säkerhet för. 
Finansieringsformen tillhandahålls i allmänhet av investerare i företaget, 
stora leverantörer till företaget eller andra riskbenägna långivare, och är 
relativt flexibel och billig. Mezzanine finansiering (eng. Mezzanine 
financing) syftar på en form av finansiering som vanligtvis innefattar både 
ett lån med normal eller hög ränta och en rätt att teckna aktier i företaget i 
form av teckningsoptioner eller konvertibla skuldebrev. Det är oftast 
investerare i företaget eller långivare som specialiserat sig på denna form av 
finansieringslösning, som erbjuder mezzanine finansiering. (Nyman, 2002) 
 
Finansiering genom högavkastande obligationer innebär att det nybildade 
företaget delvis finansierar sin verksamhet genom utgivande av skuldebrev. 
Fördelen med högavkastande obligationer är att det oftast inte krävs någon 
säkerhet samt att lånen sällan är förenade med några långtgående 
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restriktioner, vilket är fallet med lån med bästa eller efterställd säkerhet. 
Nackdelen är dock att det i allmänhet är förenat med omfattande arbete och 
stora kostnader att ge ut denna typ av obligationer. Slutligen sker det ibland 
vid buyout-transaktioner att säljare till målbolaget har kvar ett lån till bolaget 
eller lämnar en kredit till köparen. Lånet eller krediten är oftast räntefri och 
har ingen eller låg säkerhet. Vid denna finansieringsform är det dock viktigt 
att beakta låneförbudet i aktiebolagslagen, vilket föreskriver att det är 
förbjudet för aktiebolag att lämna lån i syfte att gäldenären ska förvärva 
aktier i bolaget. (Nyman, 2002) 
 
 
 
I kapitlet har buyout-begreppet presenterats mer ingående. Detta för att 
utveckla det teoretiska underlag utifrån vilket vi genomför det empiriska 
arbetet.  I följande kapitel presenteras de intervjuer som har genomförts 
inom ramen för uppsatsarbetet. 
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5. Private equity-företagens investeringsbeslut 
I detta kapitel presenteras respondentföretagen samt deras svar vid 
genomförda intervjuer. Intervjuerna har genomförts med representanter för 
private equity-företagen, Eqvitec Partners, Industri Kapital och Procuritas 
Partners.  
 
 
5.1 Intervju med Eqvitec Partners 
Eqvitec Partners är ett privatägt och fristående riskkapitalbolag med 19 
anställda och 4 000 mkr i förvaltat kapital. Investeringar fokuseras till 
teknologi- och industriföretag. Företagets fonder investerar sina tillgångar i 
nordiska företag inom ett flertal olika branscher, vilka satsar på tillväxt och 
expansion på den internationella marknaden. (www.eqvitec.se) Vår referens: 
Jenny Gustafsson, analytiker/assistent. 
 
Den initiala kontakten (eng. deal flow) mellan Eqvitec och ett eventuellt 
portföljbolag, uppkommer vanligtvis genom någon av följande kanaler: 
företag som kontaktar Eqvitec direkt, via medarbetares egna nätverk, från 
investmentbanker eller andra rådgivare såsom revisorer, advokater, övrig 
bankverksamhet osv., andra riskkapitalbolag som antingen vill saminvestera 
eller har stött på bolag som inte passar deras investeringsprofil, 
tidningsartiklar samt annan media där intressanta bolag omnämns. 
 
Samtliga investmentmanagers hos Eqvitec har ledningserfarenhet från 
industrin och flertalet har själva genomgått buyout-processer i de bolag de 
varit verksamma i. På så sätt har de samlat på sig värdefulla erfarenheter 
som används för att underlätta för portföljbolagen när de vill göra en 
liknande resa och därmed skapa framtida värde för Eqvitec. Eqvitec har 
också under de tio år som de har verkat i riskkapitalbranschen byggt upp ett 
stort internationellt nätverk som kan nyttjas för att hjälpa portföljbolagen när 
de vill expandera ut i världen. 
 

5.1.1 Eqvitecs investeringskriterier 
För Eqvitec innebär en buyout-investering en process i flera steg. Till att 
börja med identifierar man ett intressant objekt, därefter genomförs en 
marknadsanalys där man undersöker konkurrenter, exitmöjligheter, kunder, 
leverantörer m.m., alltså en lite modifierad Porteranalys. 
Företagsundersökningsprocessen (due diligence) som sedan följer, innefattar 
teknisk (produkternas teknikhöjd och potential), finansiell (kolla igenom 
finanserna) och legal (advokater som går igenom hela företaget) due 
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diligence. Därpå följer själva investeringen som följs upp av ett aktivt 
engagemang i portföljbolaget. Här handlar det om att sätta samman en 
kompetent styrelse (samt ingå där själva) och jobba strategiskt (ej 
operationellt) för att ge företaget bäst förutsättningar att växa. När tiden 
sedan är mogen utvärderas tänkbara exitmöjligheter. Fonderna som Eqvitec 
rådger ska få bästa möjliga avkastning på de investerade pengarna och 
bolaget ska få möjlighet att fortsätta växa vidare.  
 
För Eqvitec är syftet med buyout-investeringar att de fonder de rådger, ska få 
bästa möjliga avkastning på sina pengar. Dessutom vill man ge bolagen som 
fonderna investerar i, möjlighet att växa med nya ägare (fokus riktas främst 
mot expansionskapital när det gäller buyouts, inte finansiella 
omstruktureringar) och eventuellt i en annan organisatorisk miljö 
(exempelvis utköp från en koncern eller dylikt). För att åstadkomma detta 
måste ett antal olika förutsättningar vara uppfyllda. Eqvitec bedömer 
investeringsobjekt utifrån kriterier som, klar affärsplan med hög 
tillväxtmöjlighet, hög skalbarhet, teknisk höjd eller någon form av hållbar 
konkurrensfördel som ger en stark marknadsposition, möjlighet till 
internationell expansion, starkt management och klara exitalternativ.  
 
De fonder som Eqvitec rådger investerar enbart i företag med någon sorts 
teknikhöjd eller med en unik produkt, det vill säga inga renodlade tjänste- 
eller detaljhandelsföretag. Aktivitet sker främst inom områden som industri, 
ICT och clean tech. I övrigt är verksamheten i huvudsak inriktad mot företag 
i start- eller tillväxtfasen, men även företag i senare faser. Vad gäller 
avkastningskravet vid buyout-investeringar, har Eqvitec en generell policy 
om att portföljbolagets avkastning ska slå den utveckling företaget hade haft 
om det varit börsnoterat. 
 

5.2 Intervju med Industri Kapital 
Industri Kapital är ett ledande europeiskt riskkapitalbolag med nordiskt 
ursprung. Antalet anställda uppgår till 75 och förvaltat kapital är 35 000 mkr. 
Investeringar sker i företag med stabila kassaflöden och utvecklingspotential, 
inom många olika branscher. (www.industrikapital.com) Vår referens: Anne 
Holm Rannaleet, partner.  
 
Industri Kapital menar att de flesta försäljningar av potentiella 
investeringsobjekt, sker via processer till vilka de blir inbjudna. Därutöver 
söker de hela tiden identifiera bolag som kan komma till försäljning eller ser 
över branscher som borde stå inför en strukturomvandling för att arbeta 
proaktivt med säljare och företagsledningar. 
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För att skapa värde i portföljbolagen tillförs betydande resurser i form av 
såväl kompetens som kapital. I mångt och mycket agerar Industri Kapital 
som en katalysator för förändring. De arbetar nära företagsledningen i de 
bolag de går in i och har en tydlig agenda och plan för vart de ska med 
bolaget över 3-5 år för att skapa ett "bäst i klassen" bolag med stark bas för 
långsiktig överlevnad. Industri Kapital arbetar också med en tydlig 
”corporate governance model”. De är vana vid förändringsarbete, de kan 
genomföra geografisk expansion, följdförvärv och översyn av samtliga 
processer i ett bolag för att effektivisera och skapa nya intäktsmöjligheter. 
Dessutom professionaliseras företagsledningen och förstärks med 
exempelvis finansiell kompetens som kan tillföras av Industri Kapital då de 
har god kännedom om finansieringsmarknaderna inklusive 
börsintroduktioner och solid kunskap om M&A. Företagsledningen 
förväntas också investera i sina bolag vilket ytterligare ökar 
intresseparalleliteten. 
 

5.2.1 Industri Kapitals investeringskriterier 
Den initiala investeringsprocessen tar normalt mellan 2-6 månader för 
Industri Kapital. Denna startar med en snabb analys av investeringsobjektet 
för att bedöma om bolaget och branschen överhuvudtaget är av intresse. Här 
görs en övergripande bedömning av marknadsposition, företagsledning, 
produkt/tjänst m.m. Om man efter interna diskussioner i flera led kommer 
fram till att bolaget är av intresse, påbörjas en omfattande analys och 
modelleringsarbete för att bedöma värdeutvecklingspotentialen i bolaget, 
vilket ska ge Industri Kapital underlag för budgivning och prisdiskussioner.  
 
Vid budgivningar säljs de flesta bolag via en process och auktionsförfarande, 
så det gäller att vara väl förberedd och väl analyserad och ha skapat bra 
relationer med säljare och företagsledning i målbolaget (och deras rådgivare) 
för att kunna positionera sig väl i processen. Ett gott rykte om säkerhet i 
leverans och pris samt att kunna hålla tidtabellen är också av vikt. Redan när 
Industri Kapital går in i ett bolag har de också tänkt igenom möjliga 
exitalternativ. Normalt äger de bolaget 3-5 år och genomför under tiden sin 
plan för värdeskapande och förbereder bolaget för exit. En exitprocess tar 
sen också ca 2-6 månader.  
 
Industri Kapital arbetar med buyouts för att skapa avkastning för investerare. 
Detta åstadkoms genom att skapa långsiktiga värden i de bolag som 
förvärvas och de fonder som förvaltas. För att möjliggöra en värdeskapande 
process krävs det att portföljbolagen uppfyller vissa kriterier. För Industri 
Kapital är ett idealiskt case (investeringsobjekt) ett bolag med stark 
marknadsposition, hygglig företagsledning men misskött av tidigare ägare, 
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bolaget får gärna vara lite vildvuxet och ej fokuserat, gärna ett nischföretag i 
en bransch med god underliggande tillväxt och potential att genomföra 
tilläggsförvärv samt lämpligen vara verksamt i en fragmenterad bransch. 
Som ett klassiskt exempel nämns Nobia. Ytterligare och kompletterande 
faktorer som man tar hänsyn till inför en buyout-investering är den 
underliggande verksamheten och kassaflödespotentialen.  
 
Industri Kapital investerar i de flesta branscher där det finns mogna, 
väletablerade och relativt ocykliska bolag med starka varumärken, positivt 
kassaflöde, bra företagsledningar och identifierbart investeringsbehov och 
som inte är bäst i klassen idag (av identifierbara skäl) men med potential att 
bli det. Historiskt har man investerat i tillverkande bolag såväl som 
tjänsteföretag inom en mängd sektorer och kommer att fortsätta göra så. 
Avkastningskravet på buyout-investeringar är minst 20 % (IRR).   
 

5.3 Intervju med Procuritas Partners 
Procuritas, ett av Skandinaviens ledande riskkapitalbolag, har 20 anställda 
och förvaltar 3 200 mkr. Företaget är specialister på att initiera, strukturera 
och finansiera MBO:s av mellanstora företag i Norden. Procuritas investerar 
i en mängd olika branscher. (www.procuritas.se) Vår referens: David Sager 
Stenlund, analytiker.  
 
Procuritas skapar kontakt med potentiella portföljbolag genom någon av 
nedanstående kanaler: 
 

• Kontakt med säljaren genom ett omfattande och exklusivt nätverk 
• Procuritas blir kontaktade av en investmentbank som har i uppdrag 

att sälja bolaget (alt. vill få i uppdrag att hjälpa Procuritas köpa det) 
• Bolagets ägare kontaktar Procuritas direkt 

 
Procuritas affärsidé är att skapa värde för fondens investerare genom att 
fungera som en aktiv ägare, vilket kan göras på många olika sätt och under 
olika faser av en investering:  

 
Fånga värde 
Värde kan skapas på flera olika sätt vid förvärvstillfället, bland annat genom: 

 
• att företaget förvärvas till ett rimligt pris i förhållande till det 

kassaflöde som bolaget förväntas generera 
• att en lämplig legal och finansiell struktur skapas, som optimerar den 

finansiella hävstången samtidigt som den stödjer företagets strategi 
och skapar maximal flexibilitet inför en framtida avyttring 
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• att förändra den förvärvade strukturen genom så kallade back-to-
back-försäljningar av exempelvis olönsamma eller 
rörelsefrämmande verksamheter, eller genom att sammanföra flera 
olika enheter för att därigenom skapa synergier 

 
Bygga värde   
Värde kan skapas på många olika sätt under innehavsperioden, bland annat 
genom: 

 
• att ledningen ges möjlighet att investera i bolaget, och därigenom 

kan börja betrakta sig som ägare i företaget, viket tydliggör och 
förstärker deras incitament att skapa värde till sig själva och 
därigenom även till övriga investerare 

• att utse en styrelseordförande med lämplig kompetens och 
erfarenhet. Därtill deltar en eller flera partners i Procuritas alltid 
aktivt i styrelsearbetet, för att aktivt följa upp, utvärdera och stödja 
ledningens arbete 

• att genomföra operativa förändringar som t ex förbättrade 
rörelsemarginaler och en lägre kapitalbindning 

• att genomföra strategiska förändringar som t ex förvärv, avyttringar 
alternativt omstruktureringar. 

 
Realisera värde   
Värde realiseras normalt genom att identifiera det avyttringsalternativ som 
ger investerarna den bästa avkastningen. Beroende på faktorer som 
kapitalstruktur, organisation och branschstruktur kan värdet av investeringen 
realiseras genom ett eller flera av följande alternativ: 

 
• börsnotering 
• avyttring till en industriell eller finansiell köpare  
• rekapitalisering 
• fusion 
• likvidation 

 

5.3.1 Procuritas investeringskriterier 
Procuritas menar att den inledande fasen i en investeringsprocess skiljer sig 
åt beroende på hur de hittat investeringsobjektet. Om en investmentbank 
sköter försäljningen får ingen direkt kontakt tas med bolaget; men om de 
själva hittat bolaget tar de kontakt med ledningen så snart de bedömer att det 
kan vara av intresse. Nedanstående beskrivning utgår från att Procuritas 
köper bolaget. Processen kan avbrytas när som helst under punkt 1-7. 
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1. Intern analys av bolaget med hjälp av diverse interna/externa källor 
(sker utan att Procuritas kontaktar bolaget direkt) 

2. Första kontakt  
3. Intresseanmälan/preliminärt bud 
4. Företagsundersökning (due diligence) 
5. Utarbeta detaljerad plan för värdeskapande 
6. Slutgiltigt bud 
7. Beslut av fonden, signing och closing 
8. Implementera värdeskapande aktiviteter under hela 

innehavsperioden 
9. Exit-möjligheter utvärderas löpande under hela innehavsperioden. 

Normalt sker försäljning inom 3-7 år efter köpet beroende på när 
Procuritas bedömer att bolaget nått sin fulla potential alternativt att 
man hittar en bra köpare 

 
En ändamålsenlig buyout-investering innebär för Procuritas att den genererar 
god avkastning till fondens investerare. För att uppnå detta, jobbar man 
aktivt med att förvalta och genomföra förbättringar i portföljbolaget och på 
så sätt skapa värde som realiseras genom försäljning/omfinansiering av 
bolaget. För att Procuritas ska genomföra en buyout-investering måste 
investeringsobjektet uppfylla ett antal investeringskriterier. 
Investeringskriterierna är, i prioritetsordning: 
 

• En stark produkt och/eller marknadsposition 
• Möjlighet för Procuritas att skapa värde, en så kallad edge 
• En erfaren och duktig företagsledning, med dokumenterade resultat 

samt en önskan att investera egna medel i företaget 
• Majoritetsinnehav alternativt en stark minoritetsposition 
• En omsättning på mer än ca 400 miljoner kronor (ca €44m) 

 
Dessutom ska bolaget kunna köpas till ett fördelaktigt pris (helst inte genom 
auktion, istället exklusivitet för Procuritas), det ska finnas en tydlig 
förbättringspotential i bolaget och Procuritas ska ha en tydlig ”edge” i 
förhållande till andra potentiella köpare. Slutligen ska det även finnas en 
tydlig avyttringsmöjlighet, antingen via en börsintroduktion eller genom 
vidareförsäljning till en lämplig ägare inom en period av tre till sju år. 
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Procuritas tittar på företag i alla branscher. Investeringsobjekten är 
företrädesvis mogna bolag. Investeringar i turn-around situationer eller i 
nystartade företag är inte uteslutna, men utvärderas endast i undantagsfall. 
Avkastningskravet på buyout-investeringar kan variera men i grundscenariot 
ska investeringarna generellt avkasta åtminstone 20-25 % (IRR). 
 
 
 
Innevarande kapitel har presenterat de intervjuer som utgör 
undersökningens empiriska studie. I nästa kapitel analyseras det teoretiska 
och empiriska material som tagits fram under uppsatsarbetet.  
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6. Analys 
Analyskapitlet innefattar en jämförelse mellan teori och empiri. Avsikten har 
varit att försöka identifiera skillnader och likheter mellan insamlat teoretiskt 
material och respondenternas svar på intervjuerna. Utgångspunkten har 
varit private equity-företagens investeringskriterier vid buyout-
investeringar. Utifrån dessa har de olika författarnas och företagens 
uppfattningar presenterats och jämförts.  Analyskapitlet genererar ett antal 
slutsatser vilka presenteras i nästa kapitel.  
 

6.1 Investeringskriterier 
Innan det blir aktuellt för private equity-företagen att investera i ett bolag 
och påbörja det värdeadderande arbetet, krävs det att man ser potential i 
investeringsobjektet. (www.svca.se) Samtliga respondentföretag svarar att 
målet med att genomföra buyout-investeringar, är att man vill generera bästa 
möjliga avkastning på investerat kapital. Detta åstadkoms genom en aktiv 
förvaltning och ett ständigt förbättringsarbete i portföljbolagen, för att på så 
sätt skapa långsiktiga värden både i portföljbolagen och i förlängningen i de 
fonder som private equity-företagen förvaltar. 
 
Avkastningen som ett private equity-företag får på sina investeringar består 
av ränta, utdelning samt reavinster vid avyttring av portföljbolag. Private 
equity-företagen tittar därför i sin pre-investeringsanalys på vissa kriterier 
för att avgöra om investeringen kan bli lönsam och generera avkastning. 
(www.svca.se) Trots att det kan vara svårt att definiera den perfekta buyout-
kandidaten då olika aktörer har olika perspektiv och intressen, är några 
kriterier som investeringsobjekten bör uppfylla återkommande bland flera 
författare och private equity-företag. (Bruner, 2004) 
 

6.1.1 Målbolagets marknadsposition 
Såväl Eqvitec, Industri Kapital som Procuritas är överens om att målbolaget 
bör ha en stark marknadsposition för att en buyout-investering ska 
genomföras. För Eqvitec innebär en buyout-investering en process i flera 
steg. Inledningsvis identifierar man ett intressant objekt, därefter genomförs 
en marknadsanalys där man undersöker konkurrenter, exitmöjligheter, 
kunder, leverantörer m.m., alltså en sorts Porteranalys. 
Företagsundersökningsprocessen (due diligence) som sedan följer, innefattar 
bland annat teknisk (produkternas teknikhöjd och potential) due diligence. 
Eqvitec menar att kriteriet om en stark marknadsposition kan uppfyllas om 
marknadsanalysen och företagsundersökningsprocessen visar att 
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investeringsobjektet har en viss teknisk höjd, en unik produkt, eller någon 
form av hållbar konkurrensfördel.  
 
Industri Kapital placerar kapital i ett flertal olika branscher där det finns 
mogna, väletablerade och relativt ocykliska bolag med starka varumärken. 
Den initiala investeringsprocessen för Industri Kapital, startar med en 
övergripande analys av investeringsobjektet för att bedöma om bolaget och 
branschen överhuvudtaget är av intresse. Om det efter interna diskussioner i 
flera led står klart att det är av intresse, påbörjas en omfattande analys och 
modelleringsarbete för att bedöma värdeutvecklingspotentialen i bolaget. En 
viktig del i den inledande analysen är att avgöra om bolaget har en stark 
position på marknaden. Industri Kapital hänvisar här till investeringar i 
nischföretag som har potential att genomföra tilläggsförvärv och som är 
verksamma i fragmenterade branscher med god underliggande tillväxt. 
Procuritas anser att ett investeringsobjekt bör ha en stark produkt och/eller 
en stark marknadsposition. Även Bruner (2004) och Svenska 
Riskkapitalföreningen tycker att en stark position på marknaden är ett 
investeringskriterium som måste beaktas.  
 

6.1.2 Målbolagets tillväxt-/expansionsmöjligheter 
Private equity-aktörer har enligt sjätte AP-fonden ofta uttalade finansiella 
och strategiska mål med sitt ägande, ett vanligt exempel är lönsam tillväxt. 
Därför bör ett investeringsobjekt ha en tillväxtpotential för att det ska vara 
av intresse för ett private equity-företag. Detta är något som genomgående 
nämns i litteraturen. Se bland annat Nyman (2002) och Bruner (2004). Enligt 
Nyman (2002) är ofta avsaknaden av kapital en bromskloss för vidare 
expansion av företag, här kan private equity-företag hjälpa till genom att 
tillföra kapital och på så sätt skapa möjligheter till expansion i målbolaget.  
 
Samtliga intervjuobjekt tar upp betydelsen av att det finns en 
utvecklingspotential i företaget de gör en buyout-investering i.  Eqvitec ser 
gärna att företaget ska ha en klar affärsplan med hög tillväxtmöjlighet och 
hög skalbarhet. Industri Kapital i sin tur tycker att ett idealiskt scenario är då 
bolaget är lite vildvuxet och inte fokuserat men där det finns potential för 
förbättringar, givetvis förutsatt att andra bedömningsgrunder kan uppfyllas.   
Vidare säger Industri Kapital att bolaget inte bör vara bäst i klassen i dag 
men att det ska finnas potential till att bli det.  
 
Då Eqvitec betraktar ett potentiellt investeringsobjekt, tittar de på 
möjligheten att expandera internationellt med bolaget. Eqvitec har byggt upp 
ett brett globalt nätverk som kan användas för att assistera portföljbolag då 
de vill expandera ut i världen. Svenska Riskkapitalföreningen listar just 
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kompetens och kapital vid expansion i portföljbolag som två viktiga bidrag 
som private equity-företag kan bistå med. Även Procuritas betonar att det 
ska finnas en klar förbättringspotential i bolag de buyout-investerar i. 
Intressant att notera angående tillväxtmöjligheter i portföljbolag är att det 
enligt Nyman (2002) ofta är en bedömning om små framtida 
tillväxtmöjligheter som utgör skäl för en säljare att saluföra ett företag, 
sålunda en diametral motsats till det som private equity-företag söker efter. 
 

6.1.3 Målbolagets företagsledning/management 
En tredje viktig faktor som private equity-företagen tittar på är 
företagsledningen enligt Bruner (2004). Han menar att det är av stor vikt att 
få en kontinuitet och stabilitet i ledningstrukturen utan förutsägbara 
förändringar. Även Svenska Riskkapitalföreningen betonar vikten av att ha 
ett kompetent och engagerat managementteam. Det aktiva ägandet utövas 
vanligtvis genom styrelsearbete och täta kontakter med ledningen i 
portföljbolagen. Det är därför viktigt med ett fungerande samarbete mellan 
private equity-företaget och ett kompetent management, som möjliggör 
styrning och utveckling med en av private equity-företaget beprövad modell. 
En nackdel med ett private equity-företag som ägare, ur portföljbolagets 
synvinkel, är att det kan leda till höga krav på företagsledningen i ett 
portföljbolag, exempelvis kan det bli aktuellt med ett VD-byte när bolaget 
står inför en ny utvecklingsfas.  
 
Eqvitec, Industri Kapital och Procuritas anser också att ett starkt 
management är en viktig bedömningsfaktor vid buyout-investeringar. 
Procuritas ser företagsledningen som den tredje viktigaste faktorn då de 
utvärderar ett investeringsobjekt. De vill se en erfaren och duktig 
företagsledning med bevisade resultat och en önskan att investera egna 
medel i företaget. Ledningen ges ofta möjlighet att investera i bolaget, vilket 
medverkar till att de knyts närmare till företaget och får en långsiktig syn på 
företagets verksamhet. Detta medför att ledningen kan börja betrakta sig som 
ägare i företaget, vilket tydliggör och förstärker deras incitament att skapa 
värde till sig själva och övriga investerare. Därtill utser Procuritas en 
styrelseordförande med lämplig kompetens och erfarenhet, samt deltar med 
en eller flera partners aktivt i styrelsearbetet, för att aktivt följa upp, 
utvärdera och stödja ledningens arbete. 
 
Industri Kapital förstärker och professionaliserar företagsledningen med 
exempelvis finansiell kompetens som kan tillföras då de har god kännedom 
om finansieringsmarknaderna inklusive börsintroduktioner och gedigen 
kunskap om M&A. Industri Kapital förväntar sig också att företagsledningen 
investerar i sina bolag vilket ytterligare ökar intresseparalleliteten. Nyman 
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(2002) menar att det är vanligt att företagsledningen knyts nära till 
utvecklingen i portföljbolaget genom delägarskap. Han påpekar också att 
möjligheten till ett förbättrat resultat genom effektiva incitament till 
ledningen, är viktig att beakta.  
 

6.1.4 Målbolagets kassaflöde och värdering 
Buyout capital står för investeringar i mogna bolag, normalt med starka 
kassaflöden enligt Svenska Riskkapitalföreningen. Positivt kassaflöde är en 
faktor som Industri Kapital tar hänsyn till inför en buyout-investering, 
medan Eqvitec tittar på kassaflödespotentialen hos portföljbolaget. Detta 
bekräftar den bild som ges i teorin, där bland annat Bruner (2004) talar om 
starka/stabila kassaflöden som ett viktigt utvärderingsinstrument. 
 
Procuritas nämner inte specifikt kassaflöde som ett investeringskriterium, 
men anger att investeringsobjekten framför allt är mogna bolag, som får 
anses ha stabila kassflöden. Dessutom har de som kriterium att företaget ska 
ha en omsättning som överstiger 400 mkr. Då Procuritas överväger att 
förvärva ett bolag sätter man de framtida förväntade kassaflödena i 
förhållande till förvärvspriset för att se om det finns möjligheter att skapa 
värde. Detta är en form av avkastningsvärdering menar Nilsson et al (2002). 
Vid sökning av investeringsobjekt är ett fördelaktigt pris således viktigt för 
Procuritas. Under- och lågvärderade företag är något som private equity-
företag generellt letar efter enligt Bruner (2004).   
 

6.1.5 Ytterligare investeringskriterier 
Nyman (2002) menar att private equity-företagen ofta letar efter 
avdelningar/dotterbolag inom företag/koncerner som kan köpas ut och drivas 
som självständiga bolag. Som självständiga företag bör målbolagen ha stora 
möjligheter att förbättra den finansiella kontrollen, minska indirekta 
kostnader, öka kund- och försäljningsfokus samt att effektivisera 
arbetssättet. Genomgående söker private equity-företagen målbolag där de 
ser brister i nuvarande verksamhet och där de kan bidra med värdefull 
kunskap. 
 
Precis som Industri Kapital säger, sker ofta ett auktionsförfarande med 
budgivning mellan olika private equity-företag om en buyout-investering i 
ett specifikt målbolag. Sålunda och föga överraskande konkurrerar private 
equity-företagen med varandra, därför måste det finnas vad Procuritas kallar 
en edge gentemot andra private equity-företag och övriga potentiella köpare. 
Med edge menar man möjligheten att skapa värde i målbolaget relativt andra 
presumtiva investerare.  
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För att skapa värde i sina portföljbolag måste private equity-företagen ha ett 
betydande inflytande. En buyout-investering innebär ett köp av en 
kontrollpost i ett företag av dess ägare, finansierat av ett private equity-
företag. (Nyman, 2002) I Procuritas fall kräver man ett majoritetsinnehav 
alternativt en stark minoritetsposition. Övriga respondenter angav inte starkt 
ägande som ett direkt investeringskriterium, detta får dock anses vara 
implicit, då ett tillräckligt starkt ägande är en förutsättning för att ett private 
equity-företag ska kunna utföra de åtgärder som de vill i målbolaget. 
 

6.2 Private equity-företagens avkastningskrav 
Eqvitec har en generell policy om att portföljbolagets avkastning ska slå den 
utveckling företaget hade haft om det varit börsnoterat. Fonderna som 
Eqvitec rådger ska få bästa möjliga avkastning på de investerade pengarna 
och portföljbolaget ska vid exit få möjlighet att fortsätta växa vidare. Industri 
Kapital har ett avkastningskrav på buyout-investeringar om minst 20 % per 
år, medan Procuritas investeringar generellt ska avkasta minst 20-25 %. 
Värde realiseras normalt genom att identifiera det avyttringsalternativ som 
ger investerarna den bästa avkastningen. Som jämförelse är medianen för 
private equity-företagens avkastningskrav 25 % när det gäller buyout-
investeringar, (www.connectsverige.se) vilket motsvarar den senaste 10-års 
periodens avkastningsnivå inom detta segment. (www.naxs.se) 
 
 
 
I analyskapitlet har studiens teori och empiri analyserats. Denna analys 
ligger till grund för de slutsatser som redogörs för i nästa kapitel. 
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7. Slutsatser 
I kapitlet dras slutsatser utifrån syftet och den analys som företagits i 
föregående kapitel. Problemformuleringen samt underfrågan besvaras. 
 
 
Syftet med uppsatsen är att redogöra för vilka investeringskriterier private 
equity-företag tittar på inför en eventuell buyout-investering och att 
bestämma vilka av dessa kriterier som är de mest centrala. Vidare är syftet 
att klargöra vilket avkastningskrav private equity-företagen har på sina 
buyout-investeringar. Problemformuleringen lyder som följer: 
 
Vilka är de viktigaste kriterierna när ett private equity-företag ska fatta 
beslut om en buyout- investering? 
 
Målet med att genomföra buyout-investeringar för private equity-företag, är 
att generera bästa möjliga avkastning på investerat kapital. Därför tittar 
private equity-företag i sin pre-investeringsanalys på vissa kriterier för att 
avgöra om en investering kan bli lönsam och generera avkastning. De 
investeringskriterier som vi utifrån analysen av det teoretiska och empiriska 
materialet har identifierat som de viktigaste för private equity-företag vid 
buyout-investeringar, åskådliggörs i figuren nedan (figur 8). Med viktiga 
investeringskriterier förstås de kriterier som nämnts av samtliga 
respondenter och som är återkommande i litteraturen. 
 

Private 
equity-
företag 

Målbolag 
 
• Marknadsposition 
• Tillväxt/expansion 
• Företagsledning/ 

management 
• Kassaflöde och 

värdering 

 
 
 
 
 
Investering

Avkastning 

 
 
Figur 8: Centrala investeringskriterier som private equity-företag beaktar vid 
buyout-investeringar. (egen figur) 
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En bra buyout-investering förutsätter att private equity-företag noga 
analyserar målbolaget och att detta uppfyller de fyra investeringskriterierna 
ovan. I begreppet stark marknadsposition ligger ett flertal egenskaper såsom 
teknisk höjd, unik och stark produkt, någon form av hållbar 
konkurrensfördel samt starkt varumärke. Tillväxt/expansions-kriteriet kräver 
att målbolaget redan idag har en inneboende potential. Private equity-företag 
möjliggör expansion av målbolag genom att tillföra de tre ”k:na”; kapital, 
kunskap och kontakter. Möjlighet till tillväxt/expansion ska finnas i 
målbolaget idag, medan själva tillväxten/expansionen ska ske i framtiden. 
Framtiden innebär alltid en viss osäkerhet och risk, men buyout-kapital är ju 
trots allt en form av riskkapital. 
 
När det gäller investeringskriteriet företagsledning/management, kräver 
private equity-företagen att ledningen har dokumenterade resultat. Dessutom 
knyts de ofta till målbolaget genom egna kapitalinsatser i bolaget samt 
gynnsamma incitamentsprogram. Vad gäller kassaflöde, är kravet stabila och 
positiva penningströmmar. Vidare letar private equity-företagen 
företrädesvis efter undervärderade företag som kan köpas till ett bra pris.        
 
Ytterligare kriterier som private equity-företagen beaktar är: 
 

• Målbolaget ska efter ett utköp kunna fungera som ett självständigt 
bolag 

• Det bör finnas möjligheter till stora förbättringsåtgärder i målbolaget  
• Bristerna i målbolaget måste kunna matchas med private equity-

företagets kompetens  
• Private equity-företaget ska kunna skapa större värde i målbolaget 

relativt andra investerare 
• Private equity-företaget bör ha ett stort inflytande i målbolaget 

genom ett starkt ägande  
 
 
Vilket avkastningskrav har private equity-företagen vid buyout-               
investeringar? 
 
Generellt kräver private equity-företagen minst 20-25 % avkastning per år på 
sina buyout-investeringar.  
 
Slutligen kan sägas att private equity-företag vid buyout-investeringar, aldrig 
gör guld utav sand. De letar utifrån investeringskriterierna efter guldkorn, 
som senare kan förädlas med hjälp av företagets resurser. 
Investeringskriterierna är således ett viktigt instrument för att nå framgång 
som private equity-företag. 
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7.1 Egna reflektioner  
Efter att ha genomgått denna uppsatsprocess, anser vi det viktigt att se 
tillbaka och genomföra en studiekritisk granskning kring resultatet. Då 
aktualiseras bland annat frågor om uppsatsens giltighetsanspråk.  
 
En aspekt som haft en negativ inverkan på uppsatsens giltighetsanspråk är 
den frekventa användningen av ett fåtal källor i teorin. Dessa källor är dock 
ofta refererade till i många undersökningar som behandlar det aktuella 
problemområdet, vilket vittnar om en hög trovärdighet hos källorna. Detta 
kompenserar delvis ovanstående brist.   
 
Det är möjligt att resultatet hade påverkats om studiens empiri hade utgjorts 
av ”face to face” intervjuer istället för mailintervjuer. Detta beroende på att 
respondenternas svar då eventuellt skulle ha blivit mer djupgående. 
Samtidigt kunde spontana följdfrågor ha möjliggjort förklarande resonemang 
kring uppkomna oklarheter. Valet av intervjumetod styrdes dock av 
intervjuobjektens tillgänglighet. Då private equity-branschen, som nämnts 
tidigare i uppsatsen, är en väldigt arbetsintensiv bransch, var möjligheten att 
stämma träff med intervjuobjekten begränsad. Därför blev det naturligt för 
båda parter att välja mailintervju som intervjuform.   
 
Initialt kontaktades sju private equity-företag varav tre var villiga att ställa 
upp på en intervju. Uppsatsens empiri representerar därmed endast tre 
private equity-företags ståndpunkter. Således begränsas till viss del 
uppsatsens generaliserbarhet. Dock kan sägas att empirin i stor utsträckning 
bekräftas i teorin, vilket talar för att studiens resultat ger en representativ bild 
av de investeringskriterier och avkastningskrav som används av private 
equity-företagen på buyout-marknaden.  
 

7.2 Förslag på vidare forskning 
I en fortsatt undersökning av buyout-investeringar, hade det varit intressant 
att studera portföljbolagens perspektiv. Vilka kriterier tror portföljbolagen att 
private equity-företagen tittar på vid buyout-investeringar, samt vad tror de 
att private equity-företagen kan tillföra deras verksamhet. Detta kan sedan 
jämföras med andra studier som behandlar private equity-företagens 
perspektiv.    
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I föreliggande uppsats har en del i buyout-processen behandlats, nämligen 
investeringskriterierna. Processen består dock av flera andra steg, 
exempelvis den ”värdeadderande fasen”, exitförfarande m.m. Även dessa 
steg i buyout-processen skulle vara intressanta studieobjekt. 
 
 
 
I kapitlet har uppsatsens huvudfråga samt underfrågan besvarats utifrån den 
analys som presenterades i föregående kapitel. Syftet har uppnåtts genom att 
vi i detta kapitel har beskrivit vilka investeringskriterier som är avgörande 
vid private equity-företagens buyout-investeringar. Vidare har egna 
reflektioner presenterats. Avslutningsvis har olika förslag till fortsatt 
forskning lagts fram. 
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Bilagor 
 
 
Bilaga 1 - Förkortningar 
 
BO = Buyout  
HLT = Higly leveraged transactions 
IBI = Institutional buy-in 
IBO = Institutional buyout 
IPO = Initial Public Offering 
IRR = Internal rate of return 
LBO = Leveraged buyout 
LBU = Leveraged build-up  
M&A = Mergers and acquisitions 
MBI = Management buy in 
MBO = Management buyout 
PE = Private equity 
VC = Venture capital 
VIMBO = Vendor initiated management buyout 
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Bilaga 2 - Begreppsdefinitioner 
 
Affärsänglar = privatpersoner som investerar i bolag utan egen 
familjeanknytning. De har ofta ett aktivt ägarengagemang 
 
Buyout/utköp = investeringar i mogna bolag med starka kassaflöden. I syfte 
att finansiera olika former av utköp eller uppköp av företag 
 
Exit = avyttring av innehav i portföljbolag 
  
Målbolag/företag = uppköpsobjekt 
 
Portföljbolag/företag = bolag i vilket ett private equity-företag har gjort 
investeringar 
 
Private equity = riskkapitalinvesteringar som sker i onoterade företag där 
ägarengagemanget är aktivt men tidsbegränsat 
 
Public equity =  riskkapitalinvesteringar som sker i noterade företag 
 
Riskkapital = samlingsbegrepp för investeringar i företags egna kapital 
omfattande både noterade och onoterade företag 
 
Venture Capital = investeringar i små och medelstora tillväxtföretag som 
befinner sig i sådd-, uppstarts- eller expansionsfaserna, ofta med negativa 
eller svaga kassflöden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 



Bilaga 3 - Figurförteckning 
 
Figur 1: Buyout- och replacement capital investeringar 2001-2006 
Figur 2: Uppsatsens disposition 
Figur 3: Definition av riskkapital  
Figur 4: Ett företags kapitalbehov och utveckling 
Figur 5: Investeringsfaser under ett portföljbolags tidigare livscykel   
Figur 6: Investeringar i olika stadier av ett företags livscykel 
Figur 7: Buyout-processen för ett buyout-företag   
Figur 8: Centrala investeringskriterier som private equity-företag 
beaktar vid buyout-investeringar 
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Bilaga 4 - Intervjufrågeformulär 
 
Intervjufrågor 
 
 
Namn:  
 
Befattning inom företaget: 
 
 

1. Vad är Ert huvudsakliga syfte med buyout-investeringar? 
 
 

2. Vad urskiljer en bra buyout-investering?  
 
 

3. Hur kommer Ni i kontakt med potentiella investeringsobjekt?  
 
 

4. Vilka investeringskriterier tittar Ni på vid buyout-
investeringar? Vilka kriterier är viktigast? 

 
 

5. Vilken typ av företag anser Ni vara intressanta för buyout-
investeringar, avseende bransch, tillhörighet (tjänsteföretag, 
producerande företag, detaljhandel) och situation (fas – mognad 
i företaget)? 

 
 

6. Vad är Ert avkastningskrav vid buyout-investeringar? 
 
 

7. På ett övergripande plan, hur ser investeringsprocessen (från 
identifiering av investeringsobjekt till exit och avyttring av 
innehavet) ut vid en typisk buyout-investering för Er? 

 
 

8. Vad kan Ni tillföra och på vilket sätt skapar Ni mervärde i 
företag som Ni gör buyout-investeringar i? 

 
 
 
Ett stort tack för Er medverkan! 

55 



Högskolan i Borås 
 
 
 
Högskolan i Borås bildades i samband 
med högskolereformen 1977. 
Högskolans textila utbildningar har dock 
sitt ursprung redan i den Tekniska 
Väfskolan från 1866. 
 
Idag är Högskolan i Borås en nationell 
högskola med studenter från hela 
landet. Högskolan i Borås ger 
utbildningar inom följande 
ämnesområden; biblioteks- och 
informationsvetenskap, textil, teknik, 
barn- och ungdomspedagogik samt 
data/informatik och ekonomi.  
 
Forskning och utvecklingsarbete är en 
expanderande del av högskolans 
verksamhet. En viktig del i detta arbete 
är en nära samverkan med företag, 
statliga myndigheter och kommuner 
både i Sverige och utomlands. 
 

Institutionen för data- och  
affärsvetenskap 
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger utbildningar inom 
följande två områden: ekonomi och 
informatik. Samverkan mellan 
institutionens ämnen har lett till unika 
utbildningsprogram, i första hand 
magisterutbildningar som bygger på 
ämneskombinationen informatik och 
företagsekonomi.  
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger följande 
utbildningar: Civilekonomutbildning 
120/160 poäng, Dataekonomutbildning 
120/160 poäng, Systemarkitektur-
utbildning 120/160 poäng, 
Systemvetarutbildning 120/160 poäng. 
Fastighetsmäklarutbildning 80 poäng, 
Event Management 80 poäng, 
Magisterutbildning i entreprenörsskap 
och affärsdesign, Magisterutbildning i 
direktmarknadsföring 121-160 poäng 
Kandidat-/magister-utbildning i 
företagsekonomi 81-120/160 poäng 
samt Kandidat-/magister-utbildning i 
informatik 81-120/160 poäng 
 
Därutöver erbjuder institutionen 
fristående kurser ekonomi, juridik och 
informatik.  

 
 

 
För mer information: 

Högskolan i Borås 
501 90 Borås 

Tel 033-435 40 00 
Fax 033-435 40 03 
E-post: Info@hb.se 

Internet: http://www.hb.se 
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