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Abstract 

This thesis investigates how the fund size and geographic scope of private equity 

funds influence the strategic choices of the funds, and the operational performance 

of the portfolio companies. A thorough review of the literature concerning private 

equity funds, strategic choices and operational performance leads to a theoretical 

framework. A two-stage path model is developed with the underlying hypotheses 

that a private equity fund’s geographic scope and size influence its strategic 

choices, which in turn influence the operational performance. Four key strategic 

choices are identified: human capital, industrial specialisation, geographic 

specialisation, and investment size.  An empirical study, of a hand-collected data 

set consisting of 105 transactions conducted in the Scandinavian market in the 

period of 2005-2014, shows that the strategic choices of a private equity fund are 

determined by the fund size rather than the geographic scope. Additionally, it is 

concluded that the strategic choices do not have an economically significant 

influence on the operational performance. Finally, the thesis hypothesizes that the 

missing link between strategic choices and operational performance is due to a 

missing factor in the theoretical model: active ownership. 
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1.0 Indledning 

I Skandinavien såvel som globalt er interessen for at investere i kapitalfonde øget. Siden årtusindeskiftet er 

der således sket en markant stigning i den tilsagte kapital til kapitalfondene (DVCA 2014). Derudover er 

Skandinavien kåret til et af de mest attraktive investeringsområder for kapitalfonde i Europa (Groh, von 

Liechtenstein et al. 2010). Det gunstige investeringsmiljø har store internationale kapitalfonde ligeledes 

været opmærksom på. Der er de seneste 10 år blevet opkøbt en række danske virksomheder af store 

internationale fonde, herunder særligt amerikanske kapitalfonde. Et af de første større internationale 

kapitalfondsopkøb i Danmark var Danske Trælast, der i 2003 blev opkøbt af CVC. Inden for de seneste to år 

er særligt tre store danske virksomheder; KMD, Dong Energy og senest Nets, blevet solgt under stor 

mediebevågenhed til store, globale kapitalfonde som Advent International, Goldman Sachs og Bain Capital. 

Ud over den øgede investeringsaktivitet fra internationale kapitalfonde har Skandinavien gennem de seneste 

år set en række nystartede mindre, lokale kapitalfonde som eksempelvis SE Blue Equity og CataCap, der har 

henholdsvis 625 mio. kr. og 500 mio. kr. i tilsagt kapital (Bang 2014, CataCap 2012). Endvidere rejser flere 

etablerede kapitalfonde nye investeringsfonde, såsom de danske kapitalfonde Polaris og Axcel og den 

nordiske kapitalfond Altor, der for nyligt etablerede en fond på 15 milliarder kroner på rekordtid (Matthiesen 

2014, Friis 2014). Der er således en enorm spændvidde i fondsstørrelsen blandt kapitalfonde, der er aktive i 

Skandinavien, eksempelvis har den danske kapitalfond Greystone et kapitaltilsagn på mindre end 300 mio. 

kr. mens den globale kapitalfond, 3i, har et kapitaltilsagn på mere end 37 milliarder kr.  

Samlet set betyder kapitalfondenes popularitet i Skandinavien, at de udgør en vigtig aktivklasse for store 

investorer som eksempelvis pensionskasser. Dermed er det vigtigt for investorerne at forstå kapitalfondenes 

strategiske valg, så de kan optimere og tilrettelægge deres porteføljer. Endvidere er det vigtigt at forstå, 

hvordan den anlagte strategi påvirker performance i porteføljeselskaberne, fordi den operationelle 

performance er en central driver for kapitalfondens afkast på porteføljevirksomheden. Således viser Lichtner 

og Achleitners (2011) studie af danske kapitalfonde, at 66 % af den samlede værdiskabelse kan tilskrives 

operationelle forbedringer, mens gearing og markedseffekter udgør henholdsvis 30 % og 4 % af den samlede 

værdiskabelse.  Derudover er den operationelle performance interessant, fordi en kapitalfond i højere grad 

kan differentiere sig fra andre kapitalfonde igennem sin evne til at skabe operationelle forbedringer i sine 

porteføljevirksomheder og dermed skabe fundamental værdi. Værdiskabelse gennem gearing er derimod i 

højere grad en generisk form for værdiskabelse gældende på tværs af alle kapitalfonde og denne form for 

værdiskabelse er desuden blevet sværere at anvende efter finanskrisen, hvor kapitalfondene ikke har 

mulighed for at geare investeringerne i samme omfang (se blandt andre Wright, Jackson et al. (2010) og Klier, 

Welge et al. (2009)). Endvidere giver det øgede antal kapitalfonde og stigningen i tilsagt kapital en øget 
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konkurrence, hvilket gør det sværere at finde undervurderede opkøbsmuligheder, der kan danne basis for 

multipelforbedring (markedseffekter). Samtidig oplever kapitalfonde en øget konkurrence fra store 

virksomheder, der laver strategiske opkøb og dermed også byder ind på de attraktive opkøbsvirksomheder 

(Friis 2014). Dermed indtager operationelle forbedringer i porteføljeselskaberne en vigtigere rolle end 

nogensinde for kapitalfondes værdiskabelse.  

Som følge af kapitalfondes øgede popularitet i Skandinavien ses en høj grad af diversitet blandt kapitalfonde, 

der spænder fra små lokale til store globale fonde, som investerer i Skandinavien. Det er derfor interessant 

at undersøge, om der er en tendens til, at nogle typer af kapitalfonde strategisk positionerer sig anderledes 

end andre kapitalfonde. Ved kapitalrejsning udarbejdes en række retningslinjer for fondens strategi (Limited 

Partnership Agreement), der reelt er det eneste, investorerne kan holde kapitalfonden ansvarlig for efter 

kapitaltilsagnet. Men hvor stor en værdi har kapitalfondes strategiske valg reelt? Er der sammenhænge 

mellem kapitalfondenes strategiske valg og deres operationelle performance? Derudover er det interessant 

i forhold til de globale kapitalfondes stigende antal opkøb i Skandinavien at forstå, om geografisk oprindelse 

har en betydning i forhold til kapitalfondens strategiske valg. Har det således en betydning i sig selv, at 

kapitalfonden er internationaliseret? Eller er det i virkeligheden fondsstørrelsen, der har betydning for 

kapitalfondens strategiske valg? Og hvordan adskiller store globale fondes strategiske valg sig fra små lokale 

fondes strategiske valg? Deraf følger spørgsmålet, om det har en betydning for kapitalfondenes strategiske 

valg, at store globale fonde i stigende grad foretager opkøb i Skandinavien? Hvis det er muligt at sige noget 

om en kapitalfonds strategi og operationelle performance ud fra nogle grundlæggende karakteristika, vil det 

give investorerne en ekstra dimension i forhold til at forstå og evaluere kapitalfondene, så investorerne kan 

tage mere velinformerede investeringsvalg.  

1.1 Problemformulering 

Kapitalfonde og deres virkemidler er ganske velbeskrevet i litteraturen. Derimod er selve kapitalfondens 

karakteristika, strategiske valg og deres betydning for porteføljeselskabernes performance langt mindre 

velundersøgt. Denne afhandlings bidrag til litteraturen er således at belyse, hvilken betydning kapitalfondes 

størrelse og geografiske omfang har på strategiske valg deraf den operationelle performance blandt 

kapitalfondsejede virksomheder på det skandinaviske marked. Problemformuleringen vil således lyde: 

Denne afhandling vil afdække, hvilken betydning kapitalfondes geografiske omfang og fondsstørrelse har på 

deres strategiske valg, og deraf hvilken betydning kapitalfondes strategi har på den operationelle 

performance for transaktioner foretaget i Skandinavien. 
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Mere konkret vil problemformuleringen blive forsøgt besvaret ved først at give en kort introduktion til 

kapitalfonde og det skandinaviske marked for kapitalfonde. Dernæst undersøges den eksisterende litteratur 

omkring kapitalfonde, deres strategiske valg og deraf påvirkning på performance med henblik på at opstille 

en teoretisk model for sammenhængen mellem fondsstørrelsen, geografisk omfang, kapitalfondens 

strategiske valg og performance. Afslutningsvis testes denne model på empirisk data. 

1.2 Afgrænsning 

Ifølge (Cendrowski 2012) kan kapitalfonde defineres som: ”Private equity is a medium or long-term equity 

investment that is not publicly traded on an exchange. PE includes venture capital and buyout transactions 

as well as investments in hedge funds, Fund of Funds, PIPEs (private investments in public equity), distressed 

debt, and other securities.” Som det fremgår af definitionen, dækker kapitalfondsinvesteringer altså over en 

række forskellige investeringsklasser med forskellige risikoprofiler. For at investeringerne er 

sammenlignelige, og med rimelighed kan siges at have samme risikoprofil, vil denne afhandling udelukkende 

beskæftige sig med buyout transaktioner, som er opkøb af allerede etablerede virksomheder. Når der 

igennem afhandlingen skrives kapitalfond, refereres der således til buyout kapitalfonde. 

Indeværende afhandling vil tage udgangspunkt i kapitalfonde, der er aktive på det skandinaviske marked, 

altså i Danmark, Norge og Sverige. Det empiriske datasæt vil således blive sammensat af transaktioner 

foretaget på disse markeder. Afgrænsningen er begrundet med, der kan være store forskelle i det juridiske 

regelsæt, porteføljevirksomheden, og deraf kapitalfondene, arbejder under. Jævnfør Spliid (2013) kan der 

argumenteres for, at kapitalfondenes rammevilkår i de skandinaviske lande i vid udstrækning er 

sammenlignelige, hvorimod de adskiller sig fra de amerikanske. Eksempelvis er der væsentlige forskelle i 

reglerne omkring arbejdsmarkedet, hvilket giver forskellige muligheder for at effektivisere en 

porteføljevirksomhed i henholdsvis Skandinavien og USA. Ved at vælge Skandinavien som 

undersøgelsesområde undgås dermed, at forskelle i performance kan skyldes juridiske faktorer, 

kapitalfondene ikke kan kontrollere. 

Endvidere er afhandlingen afgrænset til at analysere perioden 2005 – 1. kvartal 2014. Således skal 

porteføljevirksomheden både være købt og solgt inden for perioden. Afgrænsningen er valgt af praktiske 

årsager, da det igennem de tilgængelige databaser kun har været muligt at finde regnskabsdata tilbage til 

2004 (for yderligere uddybelse se afsnit 4.2.1 Udvælgelse af transaktioner).  

Strategi er et bredt begreb, der kan omfavne mange ting. I denne afhandling defineres en kapitalfonds 

strategiske valg, som de investeringskriterier en kapitalfond opstiller for at kunne foretage de bedste 
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investeringer – altså deres investeringsstrategi. En nærmere beskrivelse af de udvalgte strategiske valg vil 

fremkomme af litteraturstudiet.  

Som det fremgår af motivationen og problemformuleringen vil afhandlingen beskæftige sig med den 

operationelle performance. Vi afgrænser os således til at kigge på regnskabsmæssige afkastmål i 

kapitalfondenes porteføljeselskaber, fordi det er måden, hvorpå kapitalfonde kan skabe fundamental værdi. 

Desuden gøres det af hensyn til dataadgang, da kapitalfonde generelt ikke ønsker at offentliggøre cash flow 

data.  

Yderligere afgrænsning vil foretages igennem afhandlingen, hvor det findes hensigtsmæssigt. 

1.3 Struktur 

Strukturen for afhandlingen er illustreret nedenfor i Figur 1.1. I kapitel 2 beskrives kort, hvad en kapitalfond 

er, hvordan kapitalfonde historisk har udviklet sig, og hvordan de skaber værdi. Dernæst følger i kapitel 3 et 

litteraturstudie med fokus på kapitalfondes geografiske omfang, fondsstørrelse, strategiske valg og hvordan 

det påvirker deres performance. Kapitel 4 gennemgår efterfølgende datagrundlaget og kapitel 5 metoden for 

den empiriske analyse. I kapitel 6 testes de opstillede hypoteser på det empiriske datasæt. I kapitel 7 

diskuteres resultaterne fra den empiriske analyse med henblik på at vurdere undersøgelsens validitet og give 

en uddybende forklaring på resultaterne. Dette fører frem til kapitel 8, der opsummerer afhandlingens 

hovedresultater og konkluderer på undersøgelsen. Slutteligt vil der i kapitel 9 blive perspektiveret og 

reflekteret over andre analysemetoder og datavalg, der kan give yderligere indsigt i emnet. 
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2.0 Introduktion til kapitalfonde 

Dette kapitel har til formål at give en kort introduktion til kapitalfonde, hvordan de arbejder og skaber værdi 

samt deres historiske udvikling med særlig fokus på det skandinaviske kapitalfondsmarked. Herunder har det 

til formål at introducere geografisk omfang, som er et centralt begreb i afhandlingen. Således vil afsnit 2.1 

introducere kapitalfonde, afsnit 2.2 redegøre for hvordan de arbejder, og afsnit 2.3 vil redegøre for den 

historiske udvikling, mens afsnit 2.4 afslutningsvis introducerer geografisk omfang. 

Afsnittet er bygget på Kaplan og Strömberg (2009). Hvor intet andet er anført, vil dette være kilden. 

2.1 Hvad er en kapitalfond 

En kapitalfond er en speciel form for investeringsselskab, der investerer i unoterede selskaber, deraf den 

engelske betegnelse - private equity. Som anført i afgrænsningen vil indeværende afhandling udelukkende 

koncentrere sig om buyout transaktioner, som er karakteriseret ved at være modne selskaber til forskel fra 

venture capital transaktioner, der er nystartede selskaber. Ligeledes er buyout transaktionerne 

karakteriseret ved ofte at være finansieret med en meget lille andel egenkapital, i stedet tilføres selskabet 

en stor portion gæld – typisk mellem 60-90%. Ydermere adskiller kapitalfonde sig fra venture capital fonde 

ved, at de oftest er majoritetsaktionærer i de selskaber, de investerer i.  

Kapitalfonde er ofte etableret som kommanditselskaber, eller en anden form for selskab med begrænset 

hæftelse, af en gruppe af general partners (GPs). Gruppen af GPs leder kapitalfonden og vil typisk selv som 

minimum investere 1% af den tilsagte kapital i fonden for ligeledes at have et økonomisk incitament i forhold 

til fondens performance. Investorerne i fonden kaldes limited partners (LPs), og er storinvestorer - typisk 

pensionskasser, forsikringsselskaber, banker eller velhavere. 

En fond har typisk en levetid på 10 år, hvilket kan blive forlænget i op til 3 år. Levetiden gør, at fonden har op 

til 5 år til at investere og derefter 5-8 år til at afhænde investeringerne igen. Således har kapitalfondene i 

gennemsnit en investeringshorisont for porteføljevirksomhederne på 3-7 år. Investorerne (LPs) laver deres 

investering på baggrund af en Limited Partnership Agreement, hvilket er en form for prospekt, der redegør 

for fondens investeringsstrategi. Efter de har givet tilsagn om kapital, har LPs meget lidt påvirkning på 

kapitalfondens arbejde.  

GPs aflønnes typisk via tre kanaler: et årligt management fee (typisk en procentdel af fondstørrelsen), en 

procentdel af overskuddet (carried interest), og med en andel af overskuddet i de specifikke selskaber, de 

har ansvaret for (monitoring fee). Kapitalfondsstrukturen er altså i høj grad bygget på strømlignede interesser 

mellem GPs og LPs. 
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Kapitalfonde har typisk haft fokus på at opkøbe etablerede virksomheder med stærke, stabile cash flows og 

lav konjunkturfølsomhed. Dette er nødvendigt for at sikre, virksomheden er i stand til at servicere de øgede 

rentebetalinger som følge af en højere gearing, ligesom der skal være tilstrækkelig uudnyttet lånekapacitet 

til, at kapitalfonden kan geare porteføljeselskaberne yderligere. Traditionelt har kapitalfonde haft fokus på 

industrier med lav til medium teknologi og moderate investeringsbehov, dog er der de senere år sket en 

udvikling, så kapitalfonde nu også investerer i mere højteknologiske og investeringskrævende industrier, men 

Klier, Harrigan et al. (2009) påpeger, at de traditionelle karakteristika samlet set stadig er gældende for 

kapitalfondsopkøbte virksomheder.   

2.2 Kapitalfondens metoder til værdiskabelse 

Kapitalfonde er ofte blevet kritiseret for deres arbejdsmetoder, hvilke i medierne og litteraturen er skitseret 

som værende både uetiske og samfundsmæssigt skadende (Nyrup Rasmussen 2007). Tilhængere, som den 

amerikanske økonom Michael Jensen, argumenterer for, at kapitalfondene tilfører selskaberne bedre 

finansieringsmuligheder, en ny governance struktur og effektiviserer driften, hvilket er med til at skabe 

økonomisk værdi. Derimod argumenterer modstandere for, at kapitalfondene blot udnytter skattelovningen, 

asymmetrisk information og misprisninger i markedet. Derfor mener modstanderne ikke, kapitalfondene 

skaber samfundsmæssig værdi. 

Som ovenfor anført er kapitalfondene kendte for en række forskellige metoder for at skabe værdi. I det 

følgende redegøres for de tre overordnede metoder til værdiskabelse. 

2.2.1 Gearing 

Som tidligere nævnt består en del af kapitalfondes værdiskabelse i, at kapitalstrukturen i porteføljeselskabet 

ændres. Den øgede gæld giver en skattefordel, idet den højere gæld giver højere renteudgifter og dermed et 

mindre overskud før skat. Dette resulterer i en mindre betalbar skat, hvilket også kaldes en forhøjelse af 

skatteskjoldet.  

2.2.2 Multipelforbedring 

En anden måde kapitalfonde skaber værdi på, er ved hjælp af multipelforbedring1 altså ganske enkelt at købe 

billigt og sælge dyrt. Således udnytter kapitalfondene markedssituationen, misprisninger i markedet, 

asymmetrisk information, erfaring samt forhandlingsevner til at skabe en forskel imellem den multipel 

porteføljeselskabet bliver henholdsvis købt og solgt til. De udnytter altså deres mange års erfaring til at aflæse 

                                                           
1 Multipel er et ofte anvendt begreb, der bruges som udtryk for en pris. Ofte anvendes eksempelvis EV/EBITDA, der 
udtrykker prisen på hele virksomheden i forhold til virksomhedens EBITDA. Multiplen udtrykker således, hvad du vil 
betale for 1 krone EBITDA. 
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markedet, udse sig gode handler samt presse prisen, så de kan sælge til en højere multipel, end de har købt 

til og dermed skabe et afkast. (Achleitner, Braun et al. 2010)  

2.2.3 Operationelle forbedringer 

Hvor gearing primært omhandler effektivisering af passivsiden af balancen, omhandler denne arbejdsmetode 

effektivisering af driften, altså optimering af aktivsiden, omkostninger og pengestrømme (Berg, Gottschalg 

et al. 2005). Som udgangspunkt for de operationelle forbedringer udarbejdes en 100-dags plan. 100-dags 

planen er en strategiplan, der beskriver, hvordan porteføljeselskabet skal effektiviseres i løbet af de første 

100 dage og fungerer som en kick-start til at skabe operationelle forbedringer. Optimering af aktiverne kan 

eksempelvis ske ved bedre udnyttelse af allerede erhvervede aktiver, investeringer i mere effektive maskiner 

og reduktion af likvider bundet i arbejdskapitalen, f.eks. ved reduktion af lagre. Omkostningsreduktion kan 

eksempelvis ske ved reduktion af medarbejderstaben, produktivitetsforbedringer og minimering af 

produktions- og administrationsomkostninger. 

2.2.4 Governance struktur 

Et vigtigt virkemiddel for at kunne skabe værdi gennem ovenstående metoder er en mere omfattende 

governance struktur, som er et helt særligt kendetegn for kapitalfonde. Et vigtigt element i governance 

strukturen er, at ledelsen får aktier eller optioner i porteføljeselskabet. Dette medfører, at ledelsen ligesom 

kapitalfonden er økonomisk eksponeret overfor op- og nedture i porteføljeselskabet. Ledelsen og 

kapitalfonden har således strømlinede interesser. Ydermere har strukturen den fordel for kapitalfonden, at 

ledelsens investering i selskabet er en unoteret investering og dermed illikvid. Gevinsten ved investeringen 

kommer derfor først, når kapitalfonden afhænder virksomheden, hvilket medfører, at ledelsen ikke har noget 

motiv til at fokusere på det korte sigt, men har samme horisont som kapitalfonden. 

Et andet virkemiddel i governance strukturen er en ændring i kapitalstrukturen, således at gælden i 

porteføljeselskabet øges markant. En stigning i gælden anvendes som en løsning på ”Jensens free cash flow”-

problem. ”Jensens free cash flow”-problem siger, at ledelsen i selskaber, der har for meget 

overskudslikviditet, vil foretage egoistiske investeringsbeslutninger, som eksempelvis imperiebyggeri og 

godkende negative NPV-projekter. Den øgede gældssætning vil derfor øge rentebetalingerne og dermed 

reducere overskudslikviditeten, hvilket medfører, at ledelsen bliver ”holdt til ilden” for at kunne leve op til 

de øgede rentebetalinger. Ulempen ved den høje gældssætning er dog, at den medfører en øget risiko for, 

at selskabet går konkurs. 

En tredje ofte anvendt ændring i governance strukturen er, at kapitalfonden indsætter en ny bestyrelse, 

hvoraf medarbejdere fra kapitalfonden er i blandt. Kapitalfonden går således selv aktivt ind og monitorerer 
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selskabets ledelse samt er aktive i de beslutninger, der bliver truffet i bestyrelsen. Ydermere er kapitalfonden 

ikke tilbageholdende for at udskifte ledelsen både ved opkøbet eller efter opkøbet, hvis det viser sig, ledelsen 

ikke har de rigtige kompetencer. 

2.3 Kapitalfondenes historiske udvikling 

Kapitalfonde har sin oprindelse helt tilbage til 1940’erne, hvor den første amerikanske kapitalfond blev 

etableret. Op igennem 1950’erne og 1960’erne var kapitaltilførslen dog stadig begrænset og fokus var 

primært på nystartede selskaber (venture capital). Lovændringer i 1970’erne favoriserede buyout 

investeringer, men først efter ændringer i den amerikanske skatte- og værdipapirlovgivning i 1979 steg 

interessen for kapitalfonde dog rigtigt blandt de amerikanske investorer – årene herefter kaldes ”den første 

bølge”. Lovgivningsændringen betød blandt andet, at pensionskasserne nu også måtte investere i 

kapitalfondene. Succesen på det amerikanske marked fik også de europæiske lovgivere til at løsne 

lovgivningen, så investorerne nu også fik øje på investeringsmuligheden på det europæiske marked. (Klier, 

Harrigan et al. 2009) 

I slutningen af 1980’erne led branchen under et nedbrud på junk-bond markederne, hvilket resulterede i et 

stigende antal af konkurser blandt porteføljevirksomheder (Kaplan og Strömberg 2009). Nedbruddet på 

markederne gjorde, at kapitalfondene oplevede en nedgang i den tilsagte kapital, og det blev sværere at 

geare porteføljevirksomhederne, hvilket betød, at branchen måtte tilpasse sig. Tilpasningen betød, at de 

dårligst performende kapitalfonde måtte lukke og de tilbageværende måtte specialisere sig og opbygge 

unikke kompetencer for at tiltrække nye investorer. (Klier, Harrigan et al. 2009) 

Anden bølge af kapitalfondsopkøb begyndte i starten af 1990’erne i USA og i slutningen af 1990’erne i UK. 

Ligeledes fik Skandinavien også øjnene op for investeringstypen. Således blev de første nordiske kapitalfonde 

etableret i 1989, hvor de to svenske fonde Industri Kapital (IK) og Nordic Capital i samarbejde med svenske 

banker blev oprettet. I Danmark blev den første kapitalfond, Nordic Private Equity Partner (NPEP), oprettet i 

1990, mens den første norske fond, FSN Capital, derimod først blev oprettet i 2000. Siden 1989 er mange 

nordiske kapitalfonde etableret, eksempelvis EQT, Polaris og Axcel. Den stigende kapitalfondsaktivitet 

fremgår ligeledes af niveauet af tilsagt kapital, der fra 1989 til 2011 blev fire doblet. (Spliid 2013) 

I løbet af 1990’erne voksede en række af de små lokale fonde i Sverige og Danmark sig til regionale spillere. 

Således finder Spliid (2013) en tendens til, at kapitalfondene startede som små lokale aktører, men efter et 

par år udvidede deres investeringsfokus til et eller flere af de andre skandinaviske lande. I samme periode 

begyndte udenlandske kapitalfonde at kigge mod det skandinaviske marked, hvor den første handel af en 

international fond blev foretaget i 1996.  
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I begyndelsen af det nye årtusinde gjorde en del attraktive virksomheder, heriblandt familieejede, det 

europæiske marked særligt interessant for kapitalfondene, hvorfor kapitalfondene blev mere udbredte. 

Ligeledes medførte det, at interessen for skandinaviske investeringer steg de efterfølgende år, hvor store 

transaktioner blev foretaget af internationale kapitalfonde som eksempelvis CVCs opkøb af Dansk Trælast, 

Goldman Sachs partnerskab med EQT om opkøbet af ISS og et konsortium af internationale kapitalfondes 

køb af TDC.  

Kapitalfondes stigende aktivitet i Skandinavien illustreres i Figur 2.2. Figuren viser, at antallet af skandinaviske 

transaktioner ikke blot er steget markant siden 2000, men at antallet af transaktioner med en global 

kapitalfond som køber steg markant frem til 2005 og siden da har ligget på et stabilt niveau.  

Figur 2.1: Udviklingen i skandinaviske transaktioner samt geografisk omfang for bagvedliggende 
kapitalfond 

 
Kilde: Mergermarket 

I 2006 og 2007 blev der givet tilsagn om et rekord stort beløb af penge til kapitalfondene. Kapitalfondes 

popularitet i Skandinavien er vedvarende. Således rejser flere lokale og regionale kapitalfonde i disse år nye 

fonde. Eksempelvis har den nordiske kapitalfond Altor for nyligt rejst en fond på 15 milliarder kroner på 

rekordtid (Matthiesen 2014) og de danske kapitalfonde Polaris og Axcel er i denne tid i gang med at etablere 

nye fonde (Friis 2014). Interessen fra de globale kapitalfonde er ligeledes vedholdt, således er der de seneste 

år blevet solgt en række danske virksomheder til globale fonde, eksempelvis Advent Internationals køb af 

KMD i et secondary buyout og Bain Capitals køb af Nets. 

2.3.1 Historisk udvikling i succesfaktorer 

I takt med at kapitalfondsmarkedet er vokset både i størrelse og i geografisk omfang, samt at kapitalmarkeder 

har forandret sig, har også nøglen til kapitalfondenes succes ændret sig. Som nævnt i foregående afsnit findes 
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der en række metoder, hvorpå en kapitalfond kan være værdiskabende. Figur 2.3 illustrerer, hvordan 

udviklingen blandt de værdiskabende faktorer har fundet sted.  

Figur 2.2: Udvikling i succesfaktorer 

 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Klier, Harrigan et al. (2009) 

Som det fremgår af figuren, har forskellige succesfaktorer været dominerende igennem de forskellige bølger 

af kapitalfondsopkøb. Igennem den første bølge af kapitalfondsopkøb i 1980’erne var der fokus på finansiel 

restrukturering og ændring af governance strukturen. Om end disse komponenter stadig var en vigtig del af 

kapitalfondsmodellen i anden bølge og stadig er det i dag, gjorde den øgede konkurrence om at finde 

attraktive opkøbsmuligheder samt den mindre risikovillighed på kapitalmarkederne, at disse faktorer ikke 

længere var tilstrækkelige (Spliid 2013). I anden bølge af kapitalfondsopkøb var der derfor langt større fokus 

på at skabe operationelle forbedringer. De operationelle forbedringer kan opdeles i to: driftsmæssige 

forbedringer og strategisk vækst. I første fase fra 1990-2000 var det primære fokus at skabe driftsmæssige 

forbedringer i selskabet, altså som tidligere nævnt eksempelvis omkostningsreduktion og effektiviseringer af 

aktivbasen. I anden fase af operationelle forbedringer fra 2000 til i dag har fokus ud over gearing, governance 

struktur og driftsforbedringer ydermere været på at skabe et fundament for fremtidig vækst. Der er således 

anlagt et strategisk perspektiv på porteføljevirksomhederne. Dette er en nødvendighed for at kunne afhænde 

porteføljeselskabet til en favorabel pris. (Klier, Harrigan et al. 2009) 

Den historiske udvikling viser en stigende betydning af operationel performance. Den seneste udvikling 

bekræfter dette, eftersom kapitalfondene efter finanskrisen ikke har haft mulighed for at geare sine 

porteføljevirksomheder i samme omfang (Achleitner, Braun et al. 2010). Samtidig forventes den øgede 
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kapitaltilstrømning til markedet at øge konkurrencen om virksomhederne, hvilket vil få priserne til at stige, 

hvormed muligheden for udnyttelse af multipelforbedring bliver mindsket (Friis 2014). Det forventes således 

også, at operationel performance vil være den vigtigste succesfaktor i fremtiden.  

2.4 Geografisk omfang 

Et af afhandlingens centrale begreber er geografisk omfang, idet problemformuleringen indeholder 

spørgsmålet om, hvilken betydning kapitalfondes geografiske omfang og fondsstørrelse har på deres 

strategiske valg. Geografisk omfang kræver derfor en yderligere forklaring. 

Som det fremgår af foregående afsnit, er kapitalfonde startet som et amerikansk fænomen, og det 

amerikanske kapitalfondsmarked er derfor klart det mest veludviklede. Dette understøttes også af, at 34 ud 

af de 50 største kapitalfonde på verdensplan er amerikanske (Spliid 2013). Disse store amerikanske fonde 

investerer i høj grad globalt. Samtidig har skandinaviske fonde som eksempelvis Altor også udvidet sit omfang 

til også at investere globalt. Der har således som ovenfor nævnt været en stigende globalisering på 

kapitalfondsmarkedet. Dermed er det ikke længere kun eksempelvis lokale danske fonde, der køber danske 

virksomheder, men i lige så høj grad internationale fonde.  

Med geografisk omfang menes ganske enkelt, hvor geografisk bredt kapitalfonden opererer, hvilket betyder, 

hvor kapitalfondene er tilstedeværende med kontorer og har foretaget investeringer. Det betyder, at jo 

større geografisk omfang en kapitalfond har, i jo højre grad er kapitalfonden internationaliseret. Denne 

afhandling arbejder med fire inddelinger af geografisk omfang: lokal, regional, europæisk og global. For at 

illustrere det geografiske omfang og forskellen mellem de fire kategorier, indeholder Figur 2.4 eksempler på 

kapitalfonde fra hver kategori.  
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Figur 2.3: Eksempler på typer af geografisk omfang 
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3.0 Litteraturstudie 

Indeværende kapitel har til formål at belyse litteraturen omhandlende kapitalfondes størrelse, geografiske 

omfang, strategiske valg og deres påvirkning på performance. Formålet med analysen er at opstille en 

teoretisk model, der senere kan blive testet empirisk i afhandlingen. Således redegøres der indledningsvis for 

litteraturstudiets metode (afsnit 3.1), hvorefter den identificerede litteratur inden for området analyseres 

(afsnit 3.2) og slutteligt gives et overblik over den samlede teoretiske model (afsnit 3.3). 

3.1 Litteraturstudiets metode 

Det følgende afsnit vil kort redegøre for typen af litteraturstudie, og hvorledes artiklerne heri er identificeret. 

Inden for litteraturstudier findes der fire overordnede metoder: det narrative, det deskriptive, vote counting 

og metaanalyse, der, som vist i Figur 3.1, kan rangeres som et kontinuum gående fra den mest kvalitative 

metode til den mest kvantitative metode. 

Figur 3.1: Typer af litteraturstudier 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra King og He (2005) 

I indeværende afhandling vil litteraturstudiet blive udformet efter den deskriptive metode. Formålet med 

denne metode er at afdække variationen af, hvad der er skrevet inden for det pågældende emne med 

hovedfokus på konklusionerne. Endvidere indebærer metoden en systematisk tilgang til litteratursøgningen 

samt simple kvantitative optællinger af litteraturen. Litteraturstudiet vil antage en tematisk tilgang, hvor 

litteraturen opdeles i temaer frem for at fremgå i kronologisk rækkefølge. 

Litteraturstudiet vil tage udgangspunkt i artikler fra udvalgte peer reviewed tidsskrifter, der enten: 1) er de 

mest citerede tidsskrifter inden for ”business finance” de seneste fem år ifølge Journal Citation Report (den 

såkaldte ”5 year impact factor”2), eller 2) anses for relevante i relation til kapitalfonde. Appendiks A 

indeholder en liste over de udvalgte tidsskrifter. Inden for disse tidsskrifter er litteraturen omhandlende 

kapitalfonde de seneste 5 år identificeret og brugt som indledende grundlag for litteraturstudiet. Med 

                                                           
2 “The journal impact factor is a measure of the frequency with which the ”average article” in a journal has been cited 

in a particalur year. The impact factor will help you evaluate a journal’s relative importance, especially when you 
compare it to others in the same field” (http://scientific.thomson.com/tutorials/jcr4/jcr4tut8.html) 
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udgangspunkt i artiklerne er litteratursøgningen derefter bredt ud til andre kilder. Den udvidede søgning 

bygger i høj grad på ”snowballing”, hvor artiklernes litteraturlister er anvendt som udgangspunkt for den 

videre litteratursøgning. Slutteligt er der lavet en bred litteratursøgning inden for andre faggrene, hvis formål 

har været at finde støtte til den opstillede model. Til denne søgning er databasen Ebsco anvendt med søgeord 

som eksempelvis ”employer branding”, ”brand value” og ”internationalisation”. 

Idet alle anvendte tidsskrifter er peer reviewed og dermed vurderet af fagkyndige personer, vurderes de som 

værende troværdige kilder. Den udvidede litteratursøgning indeholder dog kilder, der ikke er peer reviewed, 

men fokus har været på kun at medtage artikler og rapporter fra anerkendte udgivere. 

3.2 Den teoretiske models opbygning 

Dette afsnit har til formål at skabe en indledende forståelse for den teoretiske models opbygning. I Figur 3.2 

nedenfor opstilles grundstrukturen for afhandlingens teoretiske model med det formål at give læseren et 

indledende overblik over modellen samt at illustrere den overordnede sammenhæng mellem dens 

kategorier.  Modellen er dels opstillet med udgangspunkt i afhandlingens undersøgelsesspørgsmål og dels 

igennem de strukturer, der er identificeret i litteraturen.  

Figur 3.2: Den grundlæggende teoretiske model 

 

Kilde: Egen tilvirkning  

Som det fremgår af figuren, er den overordnede hypotese, at en kapitalfond har en række karakteristika, som 

har betydning for de strategiske valg, som kapitalfonden tager. Deres strategiske valg har derefter en 

påvirkning på, hvordan den operationelle performance udvikler sig i kapitalfondens porteføljevirksomheder 

under fondens ejerskab.  

Første led i Figur 3.2 beskæftiger sig med kapitalfondes karakteristika, hvorved forstås en række givne 

(eksogene) faktorer, som kapitalfondene enten ikke kan eller vil have meget svært ved at ændre. Disse 

faktorer udgør de rammevilkår, den enkelte kapitalfond må agere og tilrettelægge sin strategi og 

investeringer ud fra. Som det fremgår af problemformuleringen er det afhandlingens formål at forsøge at 

forklare, de to fondskarakteristika; geografisk omfangs og fondsstørrelsens, påvirkning på 

investeringsstrategien. Derfor vil de to fondskarakteristika udgøre første led i modellen. Det forventes at 

disse fondskarakteristika både påvirker den operationelle performance direkte og indirekte gennem deres 

påvirkning på kapitalfondens strategiske valg. 
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Det midterste led i den teoretiske model beskæftiger sig med kapitalfondes strategiske valg, hvilket er en 

række valg, som kapitalfonde træffer og som danner udgangspunktet for, hvordan kapitalfonden 

tilrettelægger sig, samt hvilken investeringsstrategi fonden anvender. Strategiske valg er noget, den enkelte 

kapitalfond selv kan vælge, men når de først er valgt, vil valgene typisk være gældende for hele den 

pågældende fonds levetid. Eksempelvis vil fondens investeringsrammer herunder brede eller snævre 

industrifokus typisk fremgå af aftalen (Limited Partnership Agreement) mellem kapitalfonden og dens 

investorer og vil således kun kunne ændres efter aftale med fondens investorer (Lossen, 2006).  

En analyse af litteraturen viser en række strategiske valg, som kapitalfonden må tage stilling til, herunder 

hvilke medarbejdere kapitalfonden ansætter, fondens geografiske og industrielle specialisering samt 

investeringsstørrelsen. Man kan sige, at de strategiske valg dækker kapitalfondens: hvem, hvad, hvor og hvor 

meget? Dette skal forstås således, at medarbejderne og deres humane kapital repræsenterer hvem, der 

investerer for kapitalfonden. Industrispecialisering afgør, hvad der investeres i, mens geografisk 

specialisering afgør, hvor der investeres. Slutteligt bestemmer investeringsstørrelsen, hvor meget der 

investeres i hver enkelt virksomhed.  

Det følgende litteraturstudie vil først redegøre for de to fondskarakteristikas direkte effekt på performance. 

Derefter vil de indirekte effekter blive gennemgået, hvilket vil være bygget op omkring de tre identificerede 

strategiske valg: human kapital, diversifikation og investeringsstørrelse. Først gennemgås fondsstørrelsen og 

det geografiske omfangs påvirkning på det strategiske valg, hvorefter det strategiske valgs påvirkning på 

performance gennemgås.  

3.2.1 Fondskarakteristika 

Denne afhandlings fokus er på de to karakteristika fondsstørrelse og geografisk omfang. Klier, Harrigan et al.  

(2009) viser, der er en sammenhæng mellem den generelle stigning i fondenes størrelse og den stigende grad 

af internationalisering. Således kan der argumenteres for, at små fonde som Odin Equity Partners og 

Erhvervsinvest investerer lokalt, mens store fonde som KKR og CVC investerer globalt. 

Det må derfor forventes, der er en kovariation mellem de to karakteristika. Derfor er det som nævnt i 

indledningen interessant at undersøge begge karakteristika for at finde hvert fondskarakteristikas 

selvstændige påvirkning på investeringsstrategien og performance.  

 De følgende afsnit vil derfor nu belyse de to karakteristikas direkte effekt på porteføljeselskabernes 

operationelle performance.   
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3.2.1.1 Fondsstørrelse 

Fondstørrelsen er den sum af penge, en kapitalfond har rejst ved oprettelsen af en fond til forvaltning 

gennem investeringer. Fondstørrelsen er fastlagt ved hver fonds oprettelse og udgør dermed en 

rammebetingelse for kapitalfondens virke.  

Fondsstørrelsen er et vigtigt karakteristika, fordi det kan påvirke kapitalfondens brand, give stordriftsfordele 

samt give mulighed for øget læring, da store fonde laver flere opkøb og dermed kan skabe en større erfaring. 

Omvendt kan det være sværere for store fonde at finde tilstrækkeligt med gode virksomhedsopkøb 

(Phalippou og Zollo 2005). Derfor er fondsstørrelsens betydning flittigt diskuteret i litteraturen, hvilket 

fremgår af Tabel 3.1. Flere artikler peger på konkurrencemæssige fordele forbundet med at være en stor 

fond, så som bedre netværk, bedre muligheder for informationsindsamling og analyse samt bedre 

finansieringsmuligheder (Humphery-Jenner 2012, Gupta og Sapienza 1992). Empiriske undersøgelser viser 

dog blandede resultater, idet nogle studier finder et signifikant bedre afkast for store fonde, mens andre 

viser et dårligere afkast for store fonde. Endvidere finder nogle artikler slet ikke en signifikant sammenhæng 

mellem fondsstørrelse og performance. 

Tabel 3.1: Artikler omhandlende fondsstørrelsen 

 

Kilde: Egen tilvirkning  

Som support for hypotesen om, at større fonde skaber større afkast, finder Kaplan og Schoar (2005) på 

baggrund af data fra 1980-2001, at performance målt som den interne rente stiger med fondsstørrelsen. 

Phalippou og Gottschalg (2009) bekræfter Kaplan og Schoars (2005) resultat, hvilket dog var forventet, 

eftersom store dele af datasættet er identisk. Dog finder Phalippou og Gottschalg (2009) ikke en konkav 

Forfatter Periode Land Resultater

Aigner, P., et al. 1971-2007 Europa Store fonde klarer sig dårligere målt påkapitalfondens interne rente

Gompers, P. og Lerner, J. 1987-1995 USA Ved større kapitaltilstrømning til  branchen øges fondenes 

værdiansættelse af potentielle opkøb

Gupta, A. og Sapienza, H. 1987 USA Store kapitalfonde har et større netværk og en bredere pulje af 

kompetencer gennem en stærk performancehistorik

Humphery-Jenner, M. 1985- USA Øges fondsstørrelsen med én standardafvigelse formindskes den 

interne rente med 22%

Kaplan, S. og Schoar, A. 1980-2002 USA Store fonde klarer sig bedst, fordi de bliver store på grund af 

tidligere stærk performancehistorik og gode medarbejdere

Lopez-de-Silanes, F., 

Phalippou, L. og 

Gottschalg, O.

2001-2007 USA og 

Europa

Stordriftsulemper opstår som følge af øgede 

kommunikationsomkostninger

Phalippou, L. og 

Gottschalg

1980-2002 USA Performance stiger med fondsstørrelsen

Phalippou, L. og Zollo, M. 1980-1996 USA og 

Europa

Store fonder klarer sig bedre på grund af stordriftsfordele
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sammenhæng mellem performance og fondsstørrelse, hvilket Kaplan og Schoar (2005) argumenterer for. 

Hvis man kan påvise en konkav sammenhæng, vil dette ellers tale for, at der findes én bestemt fondsstørrelse, 

der vil optimere afkastet. Phalippou og Zollo (2005) tester også sammenhængen mellem kapitalfondes 

størrelse og performance på et andet datasæt, hvor de ligeledes finder en positiv sammenhæng mellem 

størrelse og afkast.  

Forklaringen bag en positiv sammenhæng mellem fondsstørrelse og afkast findes blandt andet hos 

Humphery-Jenner (2012), som på baggrund af blandt andet Hochberg, Ljungqvist og Lu (2007) argumenterer 

for, at store kapitalfonde har en fordel ved at have et større netværk til finansielle institutioner, og 

derigennem kan skabe nogle favorable kreditvilkår. Ligeledes påpeger Gupta og Sapienza (1992) og 

Humphery-Jenner (2012) en positiv netværkseffekt for store kapitalfonde, idet store fonde har et større og 

tættere netværk med de øvrige kapitalfonde og industrien, hvormed store fonde har mulighed for at opnå 

mere og hurtigere information om investeringsmuligheder. Samtidig har større kapitalfonde flere ansatte 

(Elango, Fried et al. 1995) og vil derfor alt andet lige have lavet flere handler, hvilket vil give mere erfaring. 

Dette bør give store kapitalfonde en række kompetencer til at monitorere sine porteføljevirksomheder 

bedre, således der kan opnås en større operationel værdiskabelse i virksomheden.  

Blandt artiklerne, der finder en negativ sammenhæng mellem fondsstørrelsen og afkastet, er Humphery-

Jenners (2012) undersøgelse, der viser, at den interne rente formindskes med 41% ved en forøgelse af 

fondsstørrelsen med én standardafvigelse. Samme konklusion finder Aigner, Albrecht et al.  (2008) i deres 

undersøgelse, hvor de finder en signifikant negativ sammenhæng mellem fondsstørrelsen og den interne 

rente. Lopez-de-Silanes, Phalippou et al. (2011) finder ligeledes stordriftsulemper i deres 

verdensomspændende datasæt. Artiklen argumenterer med baggrund i organisationsteori for, at store 

organisationer har mulighed for at akkumulere en større mængde viden, men dette medfører også et øget 

behov for vidensdeling og kommunikation, hvilket øger omkostningerne. Overstiger disse omkostninger 

gevinsten ved et øget vidensniveau, vil stordriftsulemper opstå. Dermed anser Lopez-de-Silanes, Phalippou 

et al. (2011) kommunikationsomkostninger som værende en nøglefaktor for udnyttelsen af størrelsen og 

dermed performance. Specifikt måler artiklen en kapitalfonds størrelse som det gennemsnitlige antal 

investeringer, kapitalfonden har i sin portefølje. Undersøgelsens resultat viser, at investeringer, der holdes 

simultant med mange andre investering, underperformer signifikant.  

Endvidere undersøger Gompers og Lerner (2000) konsekvenserne for værdiansættelsen af potentielle 

opkøbsmuligheder ved øget kapitaltilgang til kapitalfondsbranchen, således der er flere penge blandt 

kapitalfondene til at investere for. Resultatet fra deres undersøgelse af venture capital fonde viser, at når 

kapitaltilførslen øges, stiger værdiansættelsen af potentielle opkøbsmuligheder også. Samtidig kan en øget 
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konkurrence om de bedste opkøbsmuligheder presse prisen op i en auktion. Dette øger risikoen for, at 

kapitalfondene falder for winners curse (Bazerman og Samuelson 1983). Såfremt Gompers og Lerners (2000) 

resultater kan bruges analogt på kapitalfondsniveau frem for brancheniveau, vil dette tale for, at store fonde 

klarer sig dårligere end små fonde, idet små fonde måske vil være mere nidkære med, hvad de bruger deres 

begrænsede fondsmidler på og derfor ikke på samme måde vil lade sig rive med i en auktionsproces. Dog vil 

dette komme til udtryk i den interne rente frem for den operationelle performance.  

Dette afsnits analyse af litteraturen viser således, at der både er argumenter og empiriske resultater, der 

taler såvel for som imod en større værdiskabelse i store kapitalfonde. Dog viser majoriteten, at store fonde 

skaber et bedre afkast. Derfor opstilles der på baggrund af ovenstående følgende hypotese: 

H1: Jo større fond, jo bedre operationel performance  

3.2.1.2 Geografisk omfang 

Mange undersøgelser om kapitalfonde, særligt de første, er lavet med udgangspunkt i det amerikanske 

marked. Spliid (2013) pointerer, at disse undersøgelsers konklusioner ikke nødvendigvis kan overføres til 

andre lande eller regioner på grund af forskelle i rammevilkår såsom kapitalmarkeder, økonomiens størrelse 

og udviklingsniveau, men også forskelle i ledelseskulturen og landets erfaringer med kapitalfonde spiller ind. 

Derfor er det interessant at undersøge, hvorvidt kapitalfonde med forskellig oprindelse og geografisk omfang 

tilrettelægger sig forskelligt med hensyn til en række strategiske valg. Litteraturen omkring denne betydning 

er ganske ubeskrevet, derfor vil dette afsnit bygge på kilder såvel inden for litteraturen om kapitalfonde som 

kilder fra andre faggrene. Tabel 3.2 giver et overblik over den anvendte litteratur.  

Tabel 3.2: Artikler omhandlende geografisk omfang 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Hochberg, Ljungqvist et al. (2007) argumenterer for, at kapitalfonde med større og bedre netværk klarer sig 

bedre. Analysen måler netværk ud fra de relationer, kapitalfonden har skabt i forbindelse med syndikerede 

investeringer, altså investeringer hvor flere kapitalfonde i fællesskab køber en virksomhed.  

Internationaliserede kapitalfonde foretager investeringer i flere lande end lokale kapitalfonde og vil derfor 

opbygge et større netværk, idet fonden får et netværk i alle de lande, hvor fonden aktivt investerer, hvilket 

Hochberg, Ljungqvist et al. (2007) argumenterer for skaber værdi. Værdiskabelsen sker ved, at kapitalfonde 

Forfatter Periode Land Resultater

Grant, R. 1972-1984 England Positiv sammenhæng mellem multinationale selskaber og 

rentabilitet

Hochberg, Y., Ljungqvist, 

A. og Lu, Y.

1980-2003 USA Kapitalfonde med større netværk klarer sig bedre 

Phalippou, L. og 

Gottschalg

1980-2002 USA Amerikanske kapitalfonde klarer sig bedre end europæiske fonde
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med bedre netværk bliver inviteret med til flere handler samtidig med, at det store netværk kan bruges til at 

finde de bedste ressourcer til at optimere porteføljevirksomhederne efter opkøb, eksempelvis kan netværket 

bruges til at finde kandidater til bestyrelses- og ledelsesposter. Således taler dette for, at kapitalfonde med 

et stort geografisk omfang skaber bedre operationel værdi i sine porteføljeselskaber.  

Hochberg, Ljungqvist et al.s (2007) undersøgelse bekræfter hypotesen om bedre performance i 

porteføljeselskaber. Således viser undersøgelsen, der er lavet på venture capital fonde, at virksomheder, der 

har modtaget finansiering fra en venture capital fond med et stort netværk efterfølgende vil klare sig bedre 

end virksomheder, der har modtaget finansiering fra kapitalfonde med mindre netværk.  

Endvidere finder Phalippou og Gottschalg (2009), at kapitalfondes geografiske oprindelse har en betydning 

for fondes performance. Phalippou og Gottschalg (2009) finder, at amerikanske kapitalfonde klarer sig bedre 

end europæiske fonde målt på kapitalfondsniveau. Samtidig vises det, at amerikanske fonde ikke klarer sig 

bedre, når de går ind i Europa. Det kan skyldes, at det er svært at overføre kompetencer fra ét geografisk 

område til et andet. Resultatet bekræfter relevansen i at undersøge værdien af kapitalfondes geografiske 

omfang, idet det taler imod at et større geografisk omfang skulle forbedre den operationelle performance.  

Mens sammenhængen mellem geografisk omfang og den operationelle performance ikke er særlig grundigt 

undersøgt i litteraturen omkring kapitalfonde, så er multinationale selskabers operationelle performance i 

langt højere grad undersøgt. Eksempelvis finder Grant (1987) en positiv sammenhæng mellem multinationale 

selskaber og den operationelle performance. Resultatet for multinationale selskaber forventes at kunne 

anvendes analogt på kapitalfonde, da multinationale selskaber og internationaliserede kapitalfonde begge 

deler det store geografiske omfang. Dog vil der være steder, hvor resultatet ikke kan anvendes. Således taler 

blandt andre Grant (1987) om, at man kan opnå stordriftsfordele ved at samle dele af driften i ét land frem 

for flere. Dette er et eksempel på, at argumenterne ikke altid kan anvendes i en kapitalfondskontekst, hvor 

hvert porteføljeselskab som udgangspunkt holdes adskilt og opererer inden for forskellige brancher. Desuden 

viser Grant (1987) i sit litteraturstudie, at der har været divergerende resultater inden for multinationale 

selskaber, således der både er resultater, der taler for og imod en bedre værdiskabelse i multinationale 

selskaber. 

Trods blandede resultater for multinationale selskaber peger hovedparten af litteraturen på en positiv 

sammenhæng mellem internationalisering og operationel performance. Derfor opstilles hypotesen:  

H2: Jo større geografisk omfang, jo bedre operationel performance 
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3.2.1.3 Opsummering  

Litteraturen omkring fondsstørrelse og geografisk omfang er nu gennemgået, og de opstillede hypoteser 

viser, at fondsstørrelse og geografisk omfang påvirker den operationelle performance positivt. Dette er 

illustreret i Figur 3.3, der viser de første elementer i den teoretiske model.  

Figur 3.3: Udvikling af den teoretiske model I 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

3.2.2 Human kapital 

En kapitalfond er dybt afhængig af sine medarbejdere, da disse skal udvælge, opkøbe, forbedre og afhænde 

fondens porteføljevirksomheder, hvilket er hele essensen af en kapitalfonds arbejde. Det er dermed et vigtigt 

strategisk valg, hvem kapitalfonden vælger at have ansat. Ved at være i stand til at tiltrække og fastholde 

dygtige medarbejdere, vil kapitalfonden øge mængden af tilgængelig human kapital3 i fonden og dermed 

have bedre forudsætninger for at skabe gode resultater. 

3.2.2.1 Fondsstørrelse og human kapital 

Da litteraturen omkring sammenhængen mellem en kapitalfonds størrelse og dens human kapital er 

begrænset, vil dette afsnit i højere grad bygge på kilder fra andre faggrene. Afsnittets vigtigste artikler 

fremgår af Tabel 3.3. 

                                                           
3 Human kapital er defineret som den viden og erfaring, som den enkelte person eller den samlede arbejdsstyrke er i 
besiddelse af, og som erhverves gennem investering i uddannelse, træning og erfaring (Den Store Danske 2014). 
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Tabel 3.3: Artikler omhandlende fondsstørrelse og human kapital 

Kilde: Egen tilvirkning 

Der er et stigende fokus på employer branding i såvel teori som praksis. Employer branding handler om at 

skabe et image, der gør det attraktivt for medarbejderne at arbejde for den pågældende virksomhed. 

Gennem sit employer brand forsøger virksomheden at vise, hvorledes virksomheden differentierer sig fra 

andre virksomheder, og hvad virksomheden kan tilbyde som arbejdsplads (Backhaus og Tikoo 2004). Et 

stærkt employer brand kan altså tiltrække og fastholde gode medarbejdere. Universum (2014) laver årligt en 

anerkendt undersøgelse af, hvilke virksomheder, der er de mest attraktive at arbejde for blandt studerende, 

altså en undersøgelse af virksomhederne med de bedste employer brands. Her viser undersøgelsen fra 2014, 

at EY (Ernst & Young), PwC og L’Oréal er de mest attraktive arbejdsplader i Norden. I Danmark indtager A.P. 

Møller-Mærsk, Lego og Carlsberg de øverste pladser. Alle disse selskaber er i en skandinavisk målestok meget 

store virksomheder, hvilket kan lede til hypotesen, at store virksomheder har et bedre employer brand, som 

kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Hvis resultatet kan overføres til en kapitalfondskontekst, vil det 

ligeledes føre til hypotesen om, at store kapitalfonde kan tiltrække og fastholde dygtigere medarbejdere 

gennem et bedre employer brand. Det bør dog anføres, at størrelsen ikke i sig selv nødvendigvis er 

udslagsgivende for, at virksomheden eller kapitalfonden har et godt employer brand. Dog vil større 

virksomheder typisk have flere ressourcer, der muliggør et øget fokus på at opbygge et attraktivt employer 

brand, samtidig kan en øget medieomtale for store virksomheder øge kendskabet til virksomheden og dens 

værdier. 

Hypotesen understøttes af Ferrer og Lluis (2008), som påpeger, at store virksomheder tiltrækker dygtigere 

medarbejdere, fordi store virksomheder har bedre muligheder for at tilbyde forfremmelser, træning og 

karriereudvikling. Det indikerer, at udover store kapitalfonde vil være i stand til at tiltrække og fastholde 

dygtige medarbejdere gennem deres employer branding, så vil store fonde også have bedre mulighed for at 

dygtiggøre de medarbejdere, fonden allerede har ansat. Ud fra medarbejdernes synspunkt viser Ferrer og 

Lluis (2008) endvidere, at dygtige medarbejdere vil have incitament til at søge ind i en stor virksomhed, fordi 

medarbejdere med bedre uddannelser og mere erfaring vil opnå en højere løn i en stor virksomhed end i en 

lille virksomhed. Derimod vil mindre veluddannede og mindre erfarne medarbejdere opnå den bedste løn 

Forfatter Periode Land Resultater

Ferrer, A. og Lluis, S. 1993-2001 Canada Store virksomheder tiltrækker dygtige medarbejdere ved at give dem 

en bedre løn, træning og karrieremuligheder

Backhaus, K. og Tikoo, S. N.A. N.A. Et stærkt employer brand kan tiltrække og fastholde dygtige 

medarbejdere

Gupta, A. og Sapienza, H. 1987 USA Store fonde har opbygget en mængde ressourcer, der gør dem bedre 

til  at identificere relevante opkøbsmuligheder og forbedre dem 

efterfølgende
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ved at søge ind i en mindre virksomhed.  Denne sammenhæng er gengivet i Figur 3.4. Såfremt Ferrer og Lluis 

(2008) resultater kan anvendes analogt på kapitalfonde, vil det betyde, at store kapitalfonde vil være i stand 

til at tiltrække dygtigere medarbejdere, hvormed mængden af human kapital vil være større i store 

kapitalfonde.  

Figur 3.4: Sammenhæng mellem virksomhedsstørrelsen, medarbejderens evner og løn 

 

Kilde: Ferrer og Lluis (2008) 

Et andet argument for, at store kapitalfonde har bedre human kapital findes i Gupta og Sapienza (1992). Med 

baggrund i argumentet om, at fonde vokser sig store, fordi de har en stærk afkasthistorik, påpeger Gupta og 

Sapienza (1992), at store fonde har akkumuleret en mængde kompetencer, som gør fonden bedre til dels at 

udpege og tiltrække attraktive investeringsmuligheder, og dels at kontrollere, evaluere og assistere 

porteføljevirksomheden under ejerskabsperioden. Disse kompetencer vil tilhøre kapitalfondens 

medarbejdere, der gennem fondens store aktivitet får mulighed for hurtigt at bygge stærke kompetencer 

inden for private equity ved at være i en stor fond, hvor der laves mange handler. Ligeledes finder Diller og 

Kaserer (2009), at performance er konsistent over tid for GPs, således de bedste partnere har nogle 

kompetencer, der kan føre til et højt afkast på tværs af fonde, som den pågældende GP er i spidsen for. 

Såfremt kapitalfonde bliver store på baggrund af tidligere succesfulde resultater, som Kaplan og Schoar 

(2005) påpeger, vil store fonde have dygtigere GPs og dermed en større mængde tilsagt kapital.  

Af det ovenstående fremgår således en række argumenter for, at store kapitalfonde vil være i stand til at 

tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere, hvilket fører til følgende hypotese:  

H3: Jo større fond, jo bedre human kapital 
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3.2.2.2 Geografisk omfang og human kapital 

I lighed med fondsstørrelsen kan kapitalfondenes geografisk omfang også have betydning for kapitalfondens 

evne til at tiltrække dygtige medarbejdere. Ligesom hypotesen mellem fondstørrelsen og human kapital 

bygger denne hypotese også på litteratur fra andre faggrene. Tabel 3.4 viser de mest relevante artikler for 

sammenhængen.  

Tabel 3.4: Artikler omhandlende geografisk omfang og human kapital 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Som anført i afsnit 3.2.2.1 Fondsstørrelse og human kapital er et stærkt employer brand med til at øge 

tiltrækningen og fastholdelsen af gode medarbejdere. Ud over de mest attraktive arbejdspladser i Norden og 

Danmark (henholdsvis EY, PwC og L’Oréal samt A.P. Møller-Mærsk, Lego og Carlsberg) alle er store 

virksomheder, er virksomhederne også kendetegnet ved at have et stort geografisk omfang med 

verdensomspændende aktiviteter. Dette tyder på, internationale virksomheder er mere attraktive at arbejde 

for. Såfremt resultatet kan anvendes analogt på kapitalfonde, vil det betyde, at internationaliserede 

kapitalfonde vil være i stand til at tiltrække og fastholde gode medarbejdere, fordi de har et bedre employer 

brand, der gør dem mere attraktive som arbejdsplads.  

Desuden vil medarbejdere i en internationaliseret kapitalfond få mulighed for at arbejde med 

opkøbsmuligheder og porteføljeselskaber i mange forskellige kontekster, hvilket er gavnlig for deres 

læringskurve. Carpenter, Sanders et al. (2001) viser, at multinationale selskaber klarer sig bedre, hvis deres 

administrerende direktør har international erfaring. Internationaliserede kapitalfonde har mulighed for at 

udvikle sine medarbejdere ved at give dem erfaring fra forskellige geografiske områder, hvilket kan give dem 

kompetencer til at håndtere kulturforskelle samt forskellige institutionelle og konkurrencemæssige miljøer, 

og dette er således et centralt element i at lede en multinational virksomhed (Carpenter, Sanders et al. 2001). 

Dette vil endvidere være kompetencer, der kan bruges i forhold til kapitalfonde. Under antagelse af, at både 

store og internationaliserede kapitalfonde investerer i større selskaber, der ofte også vil være 

internationaliserede, vil det være værdiskabende for kapitalfonden med medarbejdere, der har international 

erfaring, der gør, at de har bedre forudsætninger for at optimere internationale porteføljeselskaber.  

Ligeledes er det muligt, at Ferrer og Lluis’ (2008) resultat om, at store virksomheder har bedre muligheder 

for at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere, også er gældende for internationaliserede virksomheder. 

Forfatter Periode Land Resultater

Ferrer, A. og Lluis, S. 1993-2001 Canada Store virksomheder tiltrækker dygtige medarbejdere ved at give dem 

en bedre løn, træning og karrieremuligheder

Carpenter, M., Sanders, G. 

og Gregersen, H.

1993-1996 USA CEOs med international erfaring påvirker afkastgraden positivt
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Dette er muligt, fordi Ferrer og Lluis’ (2008) argument går på, at store fonde har bedre human kapital, fordi 

de kan tilbyde forfremmelser, træning samt karriereudvikling, og derigennem kan tiltrække og fastholde 

dygtige medarbejdere. I en internationaliseret virksomhed vil det ligeledes være muligt at få erfaring inden 

for mange forskellige regioner og karrieudvikling gennem udstationering til forskellige verdensdele. Dette 

indikerer, at internationaliserede virksomheder også vil være i stand til at tiltrække og fastholde dygtige 

medarbejdere.   

Ovenstående argumenteres der for, at kapitalfonde med et stort geografisk omfang er bedre til at tiltrække 

og fastholde dygtig arbejdskraft, og dermed opstilles følgende hypotese:   

H4: Jo større geografisk omfang, jo bedre human kapital 

3.2.2.3 Human kapital og performance 

Hvem kapitalfonden vælger at ansætte, er et vigtigt strategisk valg, da litteraturen finder belæg for, de 

dygtigste fondes medarbejdere besidder kompetencer, der fører til konsistent høj performance. Der er altså 

i høj grad tale om kompetencer og ikke blot held i forbindelse med kapitalfondsinvestering. Tabel 3.5 giver 

et overblik over de identificerede artikler, der beskæftiger sig med kapitalfondes human kapital og som vil 

blive analyseret i det følgende afsnit.  

Tabel 3.5: Artikler omhandlende human kapital og performance 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

På efficiente børsmarkeder siges det, at al information er inkorporeret i aktiekursen. Ved unoterede aktier 

er der derimod ikke det samme informationskrav og en offentligt tilgængelig pris, hvilket dels gør, at der ikke 

Forfatter Periode Land Resultater

Aigner, P., et al. 1971-2007 Europa Antal års erfaring har en signifikant positiv indflydelse på 

kapitalfondens performance

Bottazzi, L., Da Rin, M. og 

Hellmann, T.

2002-2003 Europa Bedre human kapital øger graden af involvering i 

porteføljeselskabet. Øget uddannelsesniveau i fonden mindsker 

interaktionen mellem kapitalfonden og porteføljeselskabet

Dill ler, C og Kaserer, C. 1980-2003 Europa De bedste GPs besidder kompetencer, der fører ti l  konsistent høj 

performance

Gibbons, R. og Waldman, 

M.

N.A. N.A. Opgavespecifik læring er vigtig kilde til  human kapital

Gottschalg, o. og Kreuter, 

B.

-1999 USA og 

Europa

Der er en positiv sammenhæng mellem GPs antal gennemførte 

handler og performance

Hochberg, Y., Ljungqvist, 

A. og Lu, Y.

1980-2003 USA Venture capital fonde med stort netværk klarer sig bedre på både 

fonds- og porteføljeselskabsniveau

Meerkatt, H., et al. 2000-2006 USA og 

Europa

De bedste kapitalfonde klarer sig konsistent bedre end andre fonde 

og aktiemarkedet generelt

Rouvinez, C. -2005 USA og 

Europa

Der er konsistens i  en partners performance på tværs af fonde
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er en markedspris og dels, at der ikke er en mængde offentlig information at støtte sig til. Dette kan betyde, 

at der er tale om systematiske forskelle i viden, hvor nogle aktører har bedre kompetencer til at indsamle og 

analysere informationer omkring markeder og investeringsmuligheder, hvilket vil gøre, at de bedste aktører 

konstant vil klare sig bedre. Såfremt der findes en konkurrencemæssig fordel ved at have dygtige GPs og 

medarbejdere, vil kapitalfonde med de rigtige kompetencer være i stand til konsistent at skabe bedre afkast 

på tværs af flere fonde.  

Flere studier bekræfter konsistens i kapitalfondes performance, således er en kapitalfonds evne til at skabe 

overnormalt afkast vedvarende (Rouvinez 2006, Diller og Kaserer 2009). Aigner, Albrecht et al.s (2008) 

undersøgelse viser, at hvis en kapitalfond har en fond, der ligger i øverste kvartil målt på den interne rente, 

vil kapitalfonden med 41,7 % sandsynlighed også ligge i øverste kvartil med sin næste fond, og der vil være 

hele 91,5 % sandsynlighed for, at den efterfølgende fond vil klare sig bedre end gennemsnittet. Dette resultat 

bakkes op af Meerkatt, Rose et al. (2008), der viser, at kapitalfonde som aktivklasse ikke klarer sig bedre end 

aktiemarkedet, men at de bedste kapitalfonde er konsistente i deres performance og ydermere fastholder 

en bedre performance end aktiemarkedet. Der er således ikke tale om en tilbagevenden til gennemsnittet 

(mean reversion), som ellers er kendt fra andre aktivklasser (Meerkatt, Rose et al. 2008). Dermed viser 

litteraturen, at der er signifikant positiv sammenhæng mellem kapitalfondes performance og dens GPs og 

medarbejderes kompetencer. Det er dermed et vigtigt strategisk valg, hvem kapitalfonden vælger at ansætte, 

således fonden får dygtige medarbejdere med de rette kompetencer til at øge performance. 

Dygtige medarbejdere er en subjektiv faktor, der kan måles på mange parametre. Litteraturen beskæftiger 

sig primært med tre faktorer som mål for human kapital: uddannelsesbaggrund, tidligere arbejdserfaring og 

erfaring inden for private equity (enten i en venture eller buyout fond). Eksempelvis argumenterer Bottazzi, 

Da Rin et al. (2008) for, at dygtige medarbejdere er bedre til at involvere sig i porteføljeselskaberne og deler 

kapitalfondsmedarbejderes evne til at involvere sig i fondens porteføljeselskaber op i to grundlæggende 

årsager: For det første vil der være jobspecifik læring, som gør, at man bliver dygtigere med tiden, så jo mere 

erfaring en medarbejder har inden for kapitalfonde, jo dygtigere er medarbejdere. For det andet vil 

kapitalfondens medarbejdere have noget tidligere erfaring og viden, som kan anvendes til at være aktiv 

investor og optimere porteføljevirksomhederne. Denne tidligere erhvervede viden kommer dels igennem 

medarbejderens tidligere arbejdserfaring eksempelvis inden for management consulting, investment 

banking eller det øvrige erhvervsliv og dels igennem medarbejderens uddannelse. Human kapitals indflydelse 

på graden af aktivt ejerskab og dennes indflydelse på porteføljeselskabets performance er testet af Bottazzi, 

Da Rin et al. (2008) i en venture capital kontekst. Her finder Bottazzi, Da Rin et al. (2008), at, 

kapitalfondsmedarbejdernes humane kapital er en vigtig faktor for graden af involvering i 
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porteføljeselskaberne, hvilket påvirker performance positivt. Særligt har tidligere industrierfaring, målt som 

erfaring fra management consulting eller fra arbejde i det øvrige erhvervsliv, tilsammen kaldet ”business 

experience”, en stærk signifikant positiv påvirkning på graden af aktivt ejerskab.  

Medarbejderes uddannelsesmæssige baggrund har derimod i overvejende grad vist sig at have en 

insignifikant betydning for afkastet (Bottazzi, Da Rin et al. 2008). Der er to mulige forklaringer herpå, dels at 

partnere i en kapitalfond har relativt ens uddannelsesmæssig baggrund og derfor ikke differentierer sig på 

dette parameter, og dels at den formelle uddannelse ofte ligger forholdsvis langt tilbage, og den jobspecifikke 

læring har større betydning for medarbejdernes kompetencer inden for kapitalfonde. Dog finder Bottazzi, Da 

Rin et al. (2008) et interessant resultat i sin undersøgelse, idet de finder, at jo mere veluddannet 

kapitalfondens medarbejdere er, jo mindre er interaktionen mellem kapitalfonden og porteføljeselskabet, 

hvilket som nævnt i det ovenstående har en negativ indflydelse på performance. Undersøgelsen forklarer 

denne sammenhæng med, at kapitalfonde med en veluddannet medarbejderstab følger en strategi, hvor der 

er større fokus på at screene markedet og virksomhederne forud for opkøb frem for at monitorere 

porteføljevirksomhederne i løbet af ejerskabsperioden.  

Endelig beskæftiger en række artikler sig med betydningen af erfaring inden for kapitalfonde. Kreuter og 

Gottschlag (2006) finder en positiv sammenhæng mellem antallet af fonde og handler, partneren har været 

involveret i, og performance. Ligeledes finder Aigner, Albrecht et al. (2008), at logaritmen til antal års erfaring 

har en signifikant positiv indflydelse på kapitalfondens performance, særligt efter korrektion for 

aktiemarkedets afkast. Artiklen argumenterer for at tage logaritmen til antal års erfaring, fordi ét ekstra års 

erfaring vil give faldende marginaludbytte, da læringskurven vil være stejlest de første år i branchen og 

senere hen flader ud. Aigner, Albrecht et al. (2008) finder imidlertid også et andet meget interessant resultat: 

erfarne partnere har højere sandsynlighed for at have porteføljevirksomheder med negativ performance 

målt ved den interne rente. Dermed øges performance generelt med erfaring, men for at skabe et højere 

afkast vil partnerne være parat til at foretage mere risikable investeringer. Dels betyder dette, at en del af 

erfarne partneres højere afkast kan forklares med øget risiko, og dels betyder det, at erfaring vil kunne 

påvirke negativt.  

Der er dog også flere forklaringer på, hvorfor erfaring kan øge performance. Eksempelvis bygger Gibbons og 

Waldman (2004) på den simple, men plausible, ide, at det primært er opgavespecifik learning-by-doing, der 

leder til akkumulering af human kapital, dermed vil flere års erfaring inden for kapitalfonde give en større 

opgavespecifik human kapital, som øger medarbejderens kompetencer inden for kapitalfonde. Den stigende 

læringskurve medfører, at jo flere år man har været i branchen, jo bedre muligheder har medarbejderen for 

at byde ind med kvalificeret hjælp til porteføljeselskabet i forbindelse med strategiudvikling, 
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omkostningsreduktioner og øvrige forbedringer i den operationelle performance. Således vil medarbejderne 

have erfaring fra tidligere handler at trække på. Ligeledes vil flere års erfaring alt andet lige give et større 

netværk, der kan trækkes på og muligvis rekrutteres fra. Således finder Hochberg, Ljungqvist et al. (2007), at 

venture capital fonde med et stort netværk klarer sig bedre både målt på fondsniveau og 

porteføljeselskabsniveau. Endvidere er et andet argument for, at erfaring øger kvalifikationerne, at de 

dygtigste medarbejdere bliver i branchen, hvormed mange år i branchen vil være stærkt korreleret med 

stærke kompetencer inden for de efterspurgte områder. Argumentet bygger således på en ”survival of the 

fittets”-tilgang. 

Slutteligt kan det altså opsummeres, at flere studier viser en klar tendens til, at større erfaring giver 

kompetencer, som resulterer i bedre performance. Således er den overvejende del af litteraturen enig om, 

at jo mere erfarne medarbejdere, jo bedre performance. Da erfaring øger mængden af human kapital 

opstilles følgende hypotesen: 

H5: Jo bedre human kapital, jo bedre operationel performance 

3.2.2.4 Opsummering 

Der er nu gennemgået litteraturen omkring human kapital, og de opstillede hypoteser viser, at fondsstørrelse 

og geografisk omfang påvirker human kapital positivt, hvilket påvirker performance positivt. Dette er tilføjet 

den teoretiske model i Figur 3.5.  

Figur 3.5: Udvikling af den teoretiske model II 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

3.2.3 Diversifikation 

Nobelprismodtageren Harry Markowitz udgav i 1952 sin banebrydende artikel om diversifikation af 

porteføljer. Han viste, hvordan investorer ved at sprede sine investeringer over forskellige aktiver har 
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mulighed for at lave en portefølje med et bedre afkast i forhold til risikoen (Bodie, Kane et al. 2011). Den 

klassiske porteføljeteori vil således argumentere for, at diversifikation er fordelagtigt. Der er dog to forhold, 

som kan modificere kapitalfondens nytte ved at være diversificeret. For det første kan man argumentere for, 

at det ikke er kapitalfonden, der skal være diversificeret, men det derimod er investor, der skal diversificere 

sin portefølje, således idiosynkratisk risiko minimeres. For det andet viser en række studier, at kapitalfonde 

kan have gavn af, at være industri- eller geografisk specialiseret (se eksempelvis Vester (2011) eller Cressy, 

Munari et al. (2007)), ligesom en række undersøgelser af børsnoterede virksomheder viser en negativ 

markedsreaktion ved opkøb, der medfører industriel eller geografisk diversifikation (Humphery-Jenner 

2011).  

Diversifikation kan ske på flere forskellige parametre. Litteraturen om kapitalfonde beskæftiger sig både med 

diversifikation i forhold til industrier, geografi og finansieringsstadier. Endvidere kan en kapitalfond lave 

simpel diversifikation, der omhandler, hvor mange porteføljeselskaber fonden investerer i, i forhold til sin 

fondsstørrelse. Altså handler simpel diversifikation om at mindske sine risici gennem et øget antal 

investeringer, ligesom investeringsforeninger allokerer sine midler til forskellige aktier (Lossen 2006). 

Slutteligt kan kapitalfonde lave ”dynamisk” diversifikation over tid, som indebærer, at kapitalfonden spreder 

sine investeringer tidsmæssigt, hvormed risici ved ændringer i de økonomiske konjunkturer mindskes (Lossen 

2006). Da denne afhandling ønsker at undersøge porteføljeselskabernes operationelle performance, 

fravælges det at foretage en diskussion af simpel og dynamisk diversifikation, da denne type diversifikation 

hovedsageligt kun vil give udslag i performance på fondsniveau. Endvidere er en diskussion af diversifikation 

på finansieringsstadiet udeladt, da denne afhandlings fokus, jævnfør afgrænsningen, er på buyout 

kapitalfonde og derfor ikke beskæftiger sig med venture capital.  

Tilbage er nu graden af specialisering inden for industrier og geografi, hvilket er to strategiske valg 

kapitalfonden tager, som kan have betydning for porteføljeselskabernes performance. Derfor vil de følgende 

afsnit analysere litteraturen omkring disse to typer af specialisering.   

3.2.3.1 Fondsstørrelse og industrispecialisering  

Sammenhængen mellem fondsstørrelsen og graden af industrispecialisering er relativt ubeskrevet, hvilket 

fremgår af Tabel 3.6. Dog er der identificeret en enkelt artikel, som empirisk tester denne sammenhæng.  

Tabel 3.6: Artikler omhandlende fondsstørrelse og industrispecialisering 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Forfatter Periode Land Resultater

Gupta, A. og Sapienza, H. 1987 USA Finder empirisk belæg for, store fonde investerer i flere forskellige 

brancher end små fonde
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Større fonde har flere midler under forvaltning og skal derfor foretage flere investeringer. Det kan derfor 

være en udfordring for kapitalfondene at finde tilstrækkeligt antal gode virksomhedsopkøb (Phalippou og 

Zollo 2005). Når en kapitalfond udvider sit investeringsfokus til at omfatte flere industrier vil antallet af 

mulige virksomhedsopkøb stige tilsvarende, hvormed sandsynligheden for at finde en passende 

investeringsmulighed alt andet lige også vil stige. Dette, sammenholdt med at store kapitalfonde har større 

netværk, der introducerer fonden til flere og mere varierede investeringsmuligheder, får Gupta og Sapienza 

(1992) til at opstille hypotesen, at større fonde investerer i flere industrier end mindre fonde, hvilket de finder 

empirisk belæg for i deres undersøgelse af amerikanske venture capital fonde. Samtidig påpeger Gupta og 

Sapienza (1992), som tidligere beskrevet, at kapitalfonde vokser sig store som følge af tidligere gode 

resultater. Det får Gupta og Sapienza (1992) til at påpege, at det er mere sandsynligt, at store fonde qua 

deres tidligere succes har en række kompetencer, de mener, de kan anvende og skabe succes med på tværs 

af flere forskellige industrier.  

Således opstilles der på baggrund af ovenstående følgende hypotese:  

H6: Jo større fond, jo mindre industrispecialisering 

3.2.3.2 Geografisk omfang og industrispecialisering 

Sammenhængen mellem en kapitalfonds geografiske omfang og industrispecialisering er behandlet i 

artiklerne i Tabel 3.7, som danner grundlag for dette afsnit.  

Tabel 3.7: Artikler omhandlende geografisk omfang og industrispecialisering 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Som argumenteret for under afsnit 3.2.1.2 Geografisk omfang vil internationaliserede kapitalfonde have et 

større netværk end lokale kapitalfonde (Hochberg, Ljungqvist et al. 2007). Ved at have et større netværk 

stiger sandsynligheden for at blive introduceret til investeringsmuligheder inden for en række forskellige 

industrier, eksempelvis påpeger Hochberg, Ljungqvist et al. (2007), at en af kilderne til værdiskabelse gennem 

store netværk er, at kapitalfonden bliver inviteret til at deltage som syndikerende part i flere gode 

investeringsmuligheder. Disse virksomhedsopkøb kan ligge inden for en række forskellige industrier, 

hvormed internationaliserede kapitalfonde har større sandsynlighed for at blive inviteret til at medinvestere 

i en række gode virksomhedsopkøb, som samtidig vil gøre fonden industridiversificeret.  

Forfatter Periode Land Resultater

Hochberg, Y., Ljungqvist, 

A. og Lu, Y.

1980-2003 USA Jo bedre netværk, jo bedre performance i både venture capital 

fonden og porteføljeselskabet

Porter, M. N.A. N.A. Klyngedannelse medfører konkurrencemæssige fordele for de 

virksomheder, der er omfattet af klyngen
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Desuden er der en tendens til, at kompetencer samler sig i klynger. Således ses det, at lande eller landsdele 

specialiserer sig inden for en bestemt industri, hvormed der opbygges kompetencer og konkurrencemæssige 

fordele inden for den pågældende industri, hvilket igen fører til, at yderligere virksomheder inden for dette 

felt etablerer sig i området (Porter 2000). Et kendt internationalt eksempel på dette er Silicon Valley, der er 

et mekka for it-virksomheder. I Danmark er der en tendens til klyngedannelse inden for medicinalteknologi i 

Nordsjælland og inden for offshore industrien i Esbjerg-området (Erhvervs- og Boligstyrelsen 2003). Under 

antagelse af, at lande med klyngedannelser også vil betyde, at landet har flere opkøbsmuligheder inden for 

den pågældende industri, vil kapitalfonde med et stort geografisk omfang have mulighed for at ramme flere 

forskellige klynger og dermed industrier, hvilket vil øge industridiversifikationen. 

På baggrund af overstående opstilles hypotesen: 

H7: Jo større geografisk omfang, jo mindre industrispecialisering 

3.2.3.3 Fondsstørrelse og geografisk specialisering 

Argumenterne til dette led bygger i høj grad på de samme argumenter som sammenhængen mellem 

fondsstørrelse og industrispecialisering. Gupta og Sapienza (1992) indgår derfor igen som et centralt bidrag 

fra litteraturen, mens to yderligere artikler er identificeret omkring denne sammenhæng, hvilket fremgår af 

Tabel 3.8. 

Tabel 3.8: Artikler omhandlende fondsstørrelse og geografisk specialisering 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Gupta og Sapienza (1992) anvender samme argumentation som anført under fondsstørrelsens påvirkning på 

industrispecialisering til at argumentere for sammenhængen mellem fondsstørrelse og geografisk 

specialisering. Således vil store kapitalfonde have et større netværk, der introducerer fonden til flere 

investeringsmuligheder globalt samtidig med deres store aktivitet vil kræve en større pulje af gode 

investeringsobjekter, hvilket kan opnås ved at diversificere internationalt. Ligeledes gentages argumentet 

om, at fonde er blevet store på grund af deres evner til tidligere at skabe gode resultater, og med disse gode 

evner er der større sandsynlighed for, store fonde også vil klare sig godt internationalt. Således tester Gupta 

og Sapienza (1992) hypotesen, at store fonde er mere geografisk diversificeret end små fonde, hvilket 

undersøgelsen finder belæg for. Resultatet stemmer overens med Humphery-Jenner (2012) og Klier, Harrigan 

Forfatter Periode Land Resultater

Gupta, A. og Sapienza, H. 1987 USA Finder empirisk belæg for, store fonde er mere geografisk 

diverisificeret end små fonde

Humphery-Jenner, M. 1985- USA Store fonde er mere internationalt diversificerede 

Klier, D., Welge, M. og 

Harrigan, K.

N.A. USA og 

Europa

Positiv sammenhæng mellem fondsstørrelse og geografisk 

diversifikation
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et al. (2009), hvis artikler peger på, at store fonde er mere tilbøjelige til at diversificere internationalt, hvilket 

giver dem muligheden for at investere i lande med de mest favorable investeringsklimaer på 

investeringstidspunktet, hvilket sandsynligvis vil øge performance i porteføljevirksomhederne. 

En analyse af den identificerede litteratur viser hermed, at der er opbakningen i litteraturen til følgende 

hypotese:  

H8: Jo større fond, jo mindre geografisk specialisering 

3.2.3.4 Geografisk omfang og geografisk specialisering 

Tabel 3.9 viser en oversigt over den primære litteratur i dette afsnit omhandlende sammenhængen mellem 

geografisk omfang og geografisk specialisering.  

Tabel 3.9: Artikler omhandlende geografisk omfang og geografisk specialisering 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Sammenhængen mellem geografisk omfang og geografisk specialisering kan ligesom i de foregående afsnit 

delvis forklares med gode netværk, se blandt andre Gupta og Sapienza (1992) og Hochberg, Ljungqvist et al. 

(2007). En internationaliseret kapitalfond vil via sin tilstedeværelse og sit brede netværk i mange lande få 

information om forskellige investeringsmuligheder inden for et bredt geografisk område. Ligeledes vil fonden 

gennem sin tilstedeværelse i forskellige lande opnå en viden, om investeringsklima, lovgivning og 

forretningskultur i mange forskellige lande, hvilket kan give kapitalfonden kompetencer til at forvalte 

investeringer i flere forskellige geografiske områder.  

Desuden finder Cumming og Dai (2010), at venture capital fonde har en tendens til investere tæt på sine 

kontorer. Således viser deres undersøgelse af amerikanske venture capital fonde, at mere end 50% af 

investeringerne foretages inden for 233 miles fra, hvor fonden er placeret. En internationaliseret kapitalfond 

vil være placeret flere steder geografisk, og såfremt kapitalfonde har samme tendens til at investere tæt på 

sine kontorer, betyder det, at en internationaliseret fond vil foretage investeringer inden for et større 

geografisk område end lokale kapitalfonde.  

Forfatter Periode Land Resultater

Cumming, D. og Dai, N. 1980-2009 USA Venture capital fonde investerer primært i deres nærområde. 50% 

af investeringerne ligger inden for 233 miles fra deres lokation

Gupta, A. og Sapienza, H. 1987 USA Fonde med et større geografisk omfang investerer mere 

internationalt

Hochberg, Y., Ljungqvist, 

A. og Lu, Y.

1980-2003 USA Jo bedre netværk, jo bedre performance i både venture capital 

fonden og porteføljeselskabet
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Slutteligt ligger det delvist i definitionen af at være en kapitalfond med et stort geografisk omfang, at fonden 

har investeringer i mange forskellige lande og dermed vil være geografisk veldiversificeret. Derfor opstilles 

hypotesen:  

H9: Jo større geografisk omfang, jo mindre geografisk specialisering 

Opsummerende kan det således siges, at en forøgelse af kapitalfondens størrelse og geografiske omfang 

påvirker diversifikation positivt og dermed påvirker specialisering negativt. Samtidig er et centralt argument 

i de fire netop opstillede hypoteser (H6, H7, H8 og H9), at netværk har et stor indflydelse, fordi det vil 

introducere fonden til flere handler på tværs af industrier og regioner.  

3.2.3.5 Industrispecialisering og performance 

En kapitalfond kan vælge at forfølge en diversificeret eller specialiseret investeringsstrategi i forhold til 

industrier, hvilket vil give kapitalfonden forskellige risikoprofiler og markedsmuligheder. Det er således 

interessant at finde ud af, om der er en forskel i performance afhængig af, hvilken investeringsstrategi 

kapitalfonden vælger. Tabel 3.10 viser en oversigt over de artikler, der er identificeret, som beskæftiger sig 

med industrispecialisering. 

Tabel 3.10: Artikler omhandlende industrispecialisering og performance 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Forfatter Periode Land Resultater

Berger, P. og Ofek, E. 1986-1991 USA Konglomerater har et værditab 13-15% sammenlignet med stand alone 

basis. Værditabet er mindre ved diversifikation inden for samme to-

cifrede SIC kode 

Cressy, R., Munari, F. og 

Malipiero, A.

1995-2002 UK Kapitalfonde får en konkurrencemæssig fordel af at være 

industrispecialiseret og klarer sig 8,5% bedre

Gompers, P., Kovner, A. og 

Lerner, J.

1975-2003 Global Industrispecialiserede kapitalfonde klarer sig bedst, men det vigtigste 

er, at de enkelte medarbejdere i kapitalfonden er specialiserede

Humphery-Jenner, M. 1980-2007 USA og 

Europa

Industrispecialisering faciliterer læring og vidensbedling, hvormed 

industrispecialiserede kapitalfonde klarer sig bedre

Kaplan, S. og Strömberg, P. N.A. N.A. Tendens til specialisering frem for diversificering

Klier, D., Welge, M. og 

Harrigan, K.

N.A. USA og 

Europa

Kapitalfonde kan øge performance ved at investere i 4-5 beslægtede 

industrier og udnytte synergier derimellem

Lossen, U. 2004-2005 USA og 

Europa

Argumenterer for, at industrifokuserede fonde vil klare sig bedst pga. 

dyb brancheindsigt mindsker agent-principal omkostninger, men finder 

empirisk beløg for, diversifikation øger afkastet

Meerkatt, H., et al. 2000-2006 USA og 

Europa

Undersøgelse af 20 store kapitalfonde viser, at alle undtagen én 

investerer i mange forskellige industrier

Vester, J. 2006-2011 Nord-

amerika

Kapitalfonde, der selv mener, de har et industrifokus, outperformer 

med 8%
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En analyse af litteraturen viser, at der er uenighed om betydningen af diversifikation. Artiklerne påviser både 

positiv, negativ og insignifikant påvirkning på afkastet, når kapitalfonde er industrispecialiseret. En 

overvejende del af litteraturen finder dog en positiv sammenhæng mellem industrispecialisering og afkast. 

I Meerkatt, Rose et al.s (2008) undersøgelse af 20 store kapitalfonde har alle kapitalfonde på nær én fond 

investeringer i mange forskellige brancher. Undersøgelsen viser dog ikke noget klart mønster i afkastet, og 

dermed konkluderes det, at industridiversifikation ikke driver performance. Vester (2011) finder derimod en 

øget værdiskabelse ved at have et industrifokus, idet kapitalfonde, der klassificerer sig selv som havende et 

industrifokus, performer 8% bedre end diversificerede kapitalfonde. Industrispecialisering bringer nogle 

vigtige fordele med sig. Vester (2011) argumenterer således for, at industrifokus giver mulighed for at 

identificere potentielle transaktioner tidligt, og den omfattende industrividen, der opnås gennem 

industrispecialisering, vil gøre kapitalfonden i stand til at evaluere virksomheden grundigt, skabe 

troværdighed i virksomhedens ledelse og gøre kapitalfonden i stand til at finde den rette ledelse til 

virksomheden. Dette vil være faktorer, der støtter hypotesen om, at kapitalfonde med et industrifokus har 

bedre forudsætninger for at være en aktiv investor. Argumentet understøttes af Cressy, Munari et al. (2007) 

og Gompers, Kovner et al. (2009), der ligeledes finder, at kapitalfonde klarer sig bedst, når de har et 

industrifokus. Gompers forklarer merafkastet med, at de enkelte medarbejdere i en specialiseret fond får 

mulighed for at tilegne sig en unik industrividen, som kan sikre fonden adgang til viden om de nyeste trends 

og bedste opkøbsmuligheder inden for fondens fokusområder. Samtidig vil kapitalfonden opbygge et stort 

netværk inden for de enkelte industrier, kapitalfonden har fokus på. Dette kan skabe værdi, idet Vester 

(2011) viser, at investeringsideer, der stammer fra den opkøbte virksomheds administrerende direktør vil 

være de handler, der skaber bedst performance. Dermed er et godt netværk til ledelsen i de brancher, 

kapitalfonden investerer i en kilde til værdiskabelse.  

Klier, Harrigan et al. (2009) understøtter ovenstående argumenter, idet deres undersøgelse viser, at 

kapitalfonde med et branchefokus kan udnytte fordelene ved at have en portefølje, der er beslægtet, således 

finder de, det er optimalt for kapitalfondens performance at investere i 4-5 beslægtede industrier og udnytte 

synergier herimellem. Ved at have et industrifokus opnår kapitalfondene en dyb brancheindsigt, som kan 

bruges til at øge værdien af at være aktiv investor, fordi kapitalfonden vil have en indsigt, der kan bruges i 

bestyrelsesarbejdet, og som gør kapitalfonden mere kvalificeret til at indgå i strategiudarbejdelsen og 

strategiske beslutninger. Klier, Welge et al. (2009) har altså fokus på værdiskabelsen internt i 

porteføljevirksomhederne frem for fokus på investeringsudvælgelse. Samme interne perspektiv påtager 

Lossen (2006), der argumenterer for, at kapitalfonde med et industrifokus vil performe bedre end 

diversificerede kapitalfonde, fordi det giver mulighed for at mindske principal-agent omkostningerne. 
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Årsagen til dette er, at industrispecialisering giver mulighed for at være tættere på virksomhederne og giver 

en dyb brancheindsigt, hvilket vil give bedre information og dermed bedre beslutningsgrundlag, hvilket igen 

vil føre til øget performance. Denne hypotese testes empirisk af Lossen (2006), som finder en stor spredning 

i diversifikation blandt 100 undersøgte kapitalfonde. I modsætning til hypotesen viser analysen dog, at 

specialisering mindsker afkastet. Særligt havde den bedst performende kvartil gavn af at diversificere, hvilket 

bakkes op af Humphery-Jenner (2011), som finder en positiv effekt på performance, når kapitalfonde er 

industridiversificeret.  

På virksomhedsniveau er der fundet bevis for, at diversifikation ødelægger værdi. Blandt en række studier 

finder Berger og Ofek (1995) i deres ofte citerede artikel, at diversificerede virksomheder er værdiansat ca. 

15 % lavere end specialiserede virksomheder. Dog er værditabet ved diversificering kraftigt formindsket, 

såfremt virksomheden investerer i virksomheder inden for samme tocifrede SIC branchekode som 

virksomheden selv, hvilket indikerer, der er en industrispecifik viden, som kan udnyttes i den opkøbte 

virksomhed.   

Den analyserede litteratur viser overvejende en tendens til en positiv sammenhæng mellem 

industrispecialisering og performance, hvilket kan bakkes op af gode argumenter, som sammenfattes af 

Meerkatt, Rose et al. (2008): Ved at fokusere på en bestemt industri vil man hurtigere rykke op af 

læringskurven og skabe en konkurrencemæssig fordel over for mindre fokuserede konkurrenter. Således 

bliver de mest succesfulde kapitalfonde ”insiders” i de industrier, hvor de opererer og får en enorm stor viden 

om, hvad der foregår i industrien, hvilket kan hjælpe dels med at identificere de mest lovende deals og 

efterfølgende udvikle specifikke og detaljerede planer for de opkøbte selskaber.  På denne baggrund opstilles 

derfor hypotesen:  

H10: Jo større industrispecialisering, jo bedre operationel performance 

3.2.3.6 Geografisk specialisering og performance 

Tabel 3.11 viser de identificerede artikler, der beskæftiger sig med geografisk specialisering og performance. 

Tabel 3.11: Artikler omhandlende geografisk specialisering og performance 

 

Forfatter Periode Land Resultater

Meerkatt, H., et al. 2000-2006 USA og 

Europa

Geografisk diversifikation kan ikke bruges til  at forudsige 

performance for store fonde

Vester, J. 2006-2011 Nordame-

rika

Geografisk fokus er vigtigere end industrifokus

Humphery-Jenner, M. 1980-2007 USA og 

Europa

Geografisk diversifikation påvirker performance positivt pga. 

læring og vidensdeling

Lossen, U. 2004-2005 USA og 

Europa

Ingen signifikant sammenhæng mellem geografisk diverisifkation 

og performance
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Kilde: Egen tilvirkning 

Geografisk specialisering er mindre velbeskrevet i litteraturen end industrispecialisering, hvilket muligvis 

skyldes, at flere studier ikke finder en signifikant sammenhæng mellem geografisk diversifikation og 

performance. Eksempelvis finder Meerkatt, Rose et al. (2008) i deres undersøgelse af 20 af de største 

kapitalfonde, at langt de fleste er geografisk diversificerede, men dette har en inkonsistent påvirkning på 

performance. De finder således ikke, at geografisk fokus kan bruges til at forudsige performance for en fond. 

Der er dog tale om en lille stikprøve af observationer, der ligner hinanden på karakteristika som eksempelvis 

fondsstørrelse. Undersøgelsesresultat bekræftes dog af Lossen (2006), der i sin empiriske undersøgelse af 

kapitalfonde heller ikke finder en sammenhæng mellem geografisk diversifikation og performance.  

Der findes dog også studier, som finder signifikante sammenhænge. Eksempelvis finder Humphery-Jenner 

(2011), at geografisk diversifikation påvirker performance positivt. Dette forklares med, at vidensdeling på 

tværs af regioner giver en fordel, således de bedste erfaringer fra hver region anvendes i en ny region. 

Dermed afvises det, at den forbedrede performance udelukkende kan tilskrives risikoreduktion gennem 

diversifikation. Det er interessant, at Humphery-Jenner (2011) bruger læring og vidensdeling som 

argumentation for, at geografisk diversifikation er godt, idet det er muligt at forestille sig, at den viden der 

oparbejdes i et bestemt land eller en region vil være endnu mere værdifuld ved yderligere investeringer i det 

samme land. Således kan der argumenteres for, at en kapitalfond med et geografisk fokus vil opbygge en stor 

viden omkring området, hvilket giver mulighed for at blive en form for ”insider” i området, der hurtigt fanger 

og udnytter tendenser og muligheder, hvilket også var en fordel under industrispecialisering. Generelt kan 

en række af de samme argumenter, som blev fremført under industrispecialisering bruges til støtte op 

omkring fordelene ved at være geografisk specialiseret. Ved at have et geografisk fokus vil kapitalfonden 

skabe et godt netværk i området, skabe en dyb indsigt i kulturen, markedsvilkår, lovgivning samt landets 

generelle udvikling, hvilket kan bruges til at finde og monitorere de bedst egnede porteføljevirksomheder i 

landet.  

Dermed er der en række argumenter, der indikerer, at geografisk specialisering giver mulighed for at tilegne 

sig viden og kompetencer, som kan give kapitalfonden en konkurrencemæssig fordel over mindre 

specialiserede fonde. Faktisk påpeger Vester (2011), at Ernst & Youngs undersøgelse af det europæiske 

kapitalfondsmarkeder viser, et landespecifikt fokus er endnu vigtigere end industrispecialisering.  

På baggrund af ovenstående opstilles hypotesen:  

H11: Jo større geografisk specialisering, jo bedre performance 
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3.2.3.7 Opsummering 

Litteraturen omkring diversifikation er nu gennemgået, og de opstillede hypoteser viser, at små og lokale 

kapitalfonde er mest geografisk og industrielt specialiseret, hvilket forventes at påvirke performance positivt. 

Derimod er store kapitalfonde med et stort globalt omfang mere diversificerede, hvilket påvirker 

performance negativt. De nye variable og hypoteser er tilføjet den teoretiske model i Figur 3.6.  

Figur 3.6: Udvikling af den teoretiske model III 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

3.2.4 Investeringsstørrelse 

En kapitalfonds fortrukne investeringsstørrelse pr. porteføljevirksomhed kan enten udtrykkes som en værdi 

for hele virksomheden (enterprise value) eller som egenkapitalens værdi (equity value), og er et udtryk for 

virksomhedens størrelse. Dermed arbejdes der ud fra forudsætningen om, jo større enterprise value er, jo 

større er virksomheden. 

3.2.4.1 Fondsstørrelse og investeringsstørrelse 

Kapitalfondsstørrelsens betydning for hvor store investeringer fonden foretager, er undersøgt i artiklerne, 

der fremgår af Tabel 3.12. 

Tabel 3.12: Artikler omhandlende fondsstørrelse og investeringsstørrelse 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Humphery-Jenner (2012) finder en signifikant sammenhæng mellem fondstørrelse og investeringsstørrelse. 

Derudover finder han, at store fonde klarer sig dårligere end små fonde. Ud fra hans undersøgelse af 

Forfatter Periode Land Resultater

Elango, B. et al. N.A. USA En undersøgelse af 149 amerikanske venture capital fonde viser, 

større fonde foretager større investeringer end små fonde

Humphery-Jenner, M. 1985- USA Store fonde egner sig bedst til  at investere i store virksomheder
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amerikanske kapitalfonde finder han ydermere det interessante resultat, at store fonde, der investerer i små 

virksomheder, klarer sig særligt dårligt, hvorimod store fonde klarer sig bedre, såfremt de investerer i store 

virksomheder. Artiklen argumenterer for, at en stor fond ikke har de rigtige kompetencer til at forbedre små 

virksomheder. Typisk vil store kapitalfondes konkurrencemæssige fordel bestå i at have et godt netværk, der 

kan give gode finansieringsmuligheder. Samtidig vil store fonde have en tendens til at sætte færre personer 

på investeringerne pr. investeret krone end små kapitalfonde, og derfor vil store virksomheder ikke være lige 

så gode til at følge de små virksomheder, der ofte i højere grad har brug for kapitalfondens støtte og 

kompetencer i strategiske beslutninger. Det er altså sværere for store kapitalfonde at udøve den nødvendige 

styring i små virksomheder. Derudover argumenterer artiklen for, at mindre fonde har en ”first mover” 

fordel, idet de investerer hurtigere, fordi små fonde typisk investerer i færre lande og kun har fokus på mindre 

virksomheder og dermed er deres investeringsmuligheder færre, hvorfor de hurtigere kan evaluere sine 

investeringsmuligheder og træffe en beslutning. Elango, Fried et al. (1995) finder i sin undersøgelse af 

amerikanske venture capital fonde ligeledes en signifikant positiv sammenhæng mellem fondsstørrelsen og 

investeringsstørrelsen, således store fonde foretager større investeringer. Endvidere giver det god mening, 

at mindre fonde investerer i mindre virksomheder end store fonde, såfremt fondene skal lave simpel 

diversifikation, mens en større fond kan investere i større virksomheder og samtidig diversificere sig. 

På baggrund af ovenstående argumenter opstilles følgende hypotese: 

H12: Jo større fond, jo større investeringsstørrelse 

3.2.4.2 Geografisk omfang og investeringsstørrelse 

Argumentationen for sammenhængen mellem geografisk omfang og investeringsstørrelsen er fundet i 

artiklerne fra Tabel 3.13. 

Tabel 3.13: Artikler omhandlende geografisk omfang og investeringsstørrelse 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Da sammenhængen mellem geografisk omfang og investeringsstørrelsen er ganske ubeskrevet i litteraturen, 

tages der i dette afsnit udgangspunkt i Humphery-Jenner (2012), hvis argumenter også blev brugt i sidste 

afsnit omkring sammenhængen mellem fondsstørrelsen og investeringsstørrelsen.  

Artiklen viser som tidligere nævnt, hvorledes store fonde performer bedst ved at investere i store 

virksomheder, mens mindre kapitalfonde er bedst egnede til at tage sig af mindre virksomheder. Der 

Forfatter Periode Land Resultater

Humphery-Jenner, M. 1985- USA Store fonde egner sig bedst til  at investere i store virksomheder

Spliid, R. N.A. N.A. Fonde med et stort geografisk omfang investerer i  større 

virksomheder
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argumenteres nu for en analog anvendelse af resultaterne, således artiklens resultater også vil gøre sig 

gældende for kapitalfondes internationalisering.  Der argumenteres dermed for, at kapitalfonde gennem 

deres tilstedeværelse i mange lande opbygger et stort netværk, der kan bruges til at skaffe favorable 

finansieringsvilkår. Omvendt har lokale fonde et dybt lokalt kendskab, der hvor porteføljeselskabet er, 

hvormed det i højere grad aktivt kan hjælpe porteføljeselskaberne med operationelle udfordringer, hvilket i 

højere grad er et behov hos mindre virksomheder. Således argumenteres der for, at lokale fonde vil være 

bedst til at tage sig af mindre virksomheder, mens internationale kapitalfonde er bedre gearet til at tage sig 

af store virksomheder, der opererer internationalt, hvilket fonden har kompetencerne til gennem sine 

internationale kontorer og erfaring.  

Dette resultat bakkes op af Spliid (2007), som redegør for en sammenhæng mellem fondens geografiske 

omfang og investeringsstørrelsen, der viser, at jo større geografisk omfang kapitalfonden har, jo større 

virksomheder investerer fonden i. 

På baggrund af den identificerede litteratur findes der dermed belæg for, at en øget internationalisering øger 

investeringsstørrelsen. Således opstilles hypotesen 

H13: Jo større geografisk omfang, jo større investeringsstørrelse 

3.2.4.3 Investeringsstørrelse og performance 

Da der arbejdes ud fra forudsætningen om, at jo større investeringen er, jo større er virksomheden, der 

investeres i, vil dette afsnit analysere investeringsstørrelsens betydning for performance både ud fra 

litteratur om kapitalfonde samt litteraturen om store virksomheders performance. Den anvendte litteratur 

er opsummeret i Tabel 3.14. 

Tabel 3.14: Artikler omhandlende investeringsstørrelse og performance 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Forfatter Periode Land Resultater

Capon, N., Farley, J. og 

Hoenig, S.

1921-1987 N.A. En mataanalyse af 69 empiriske studier viser ingen sammenhæng 

mellem virksomhedsstørrelsen og den operationelle performance 

Hall, M. og Weiss, L. 1956-1962 USA Større virksomheder skaber bedre operationel performance

Marcus, M. 1959-1962 USA Signifikant sammenhæng mellem størrelse og afkastningsgraden 

findes kun i 35 ud af 118 brancher. I de signifikante industrier er 

sammenhængen svagt positiv

Nikoskelainen, E. og 

Wright, M.

1995-2004 UK Store porteføljevirksomheder klarer sig bedre og skaber et bedre 

afkast

Vester, J. 2006-2011 Nord- 

amerika

Små porteføljevirksomheder klarer sig bedst
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Litteraturen finder ved første øjekast blandede resultater for, hvorvidt der er en sammenhæng mellem 

kapitalfondes investeringsstørrelse og performance. Vester (2011) gengiver resultaterne fra Ernst & Youngs 

omfattende analyse af værdiskabelse i kapitalfonde på det europæiske marked. Artiklen peger på 13 

værdiskabende faktorer, der kategoriseres under stadierne: investeringsstrategi, købsfasen, operationelle 

forbedringer og salgsfasen. Den faktor inden for investeringsstrategien, der giver det største positive bidrag 

til værdiskabelsen er fokus på mindre porteføljevirksomheder. Vester (2011) finder således frem til, at de 

mindste porteføljevirksomheder i gennemsnit har 21 % bedre performance end gennemsnittet.  

Modsat Vester (2011) finder Nikoskelainen og Wright (2007), at større handler klarer sig bedre og giver et 

højere afkast. Dette forklares med, at mindre virksomheder er mere følsomme over for konjunkturudsving 

og har højere risiko for konkurs, hvorimod større virksomheder har mere modstandskraft i dårlige perioder. 

Derudover kan små virksomheder typisk ikke afhændes gennem en børsnotering, hvormed kapitalfonden er 

afhængig af at finde en strategisk eller finansiel køber til virksomheden.  

Forskellene mellem de to undersøgelser kan dog måske forklares ud fra forskelle i definitioner og datasæt. 

Vesters (2011) undersøgelse bygger på et amerikansk datasæt fra 2006-2009, mens Nikoskelainen og Wrights 

(2007) undersøgelse bygger på virksomhedsopkøb i UK fra 1995-2004. Der således tale om et europæisk og 

et amerikansk datasæt fra to forskellige tidsperioder. Mens Vester (2011) definerer en handel med 

virksomhedsværdi op til DKK 1.100 millioner som lille, er Nikoskelainen og Wrights (2007) observationer 

væsentlig mindre i værdi, således er medianen på hele datasættet kun er på DKK 140 millioner, hvilket 

indikerer at Nikoskelainen og Wrights (2007) datasæt indeholder væsentlig mindre handler.  

Der er lavet en lang række studier af sammenhængen mellem en virksomheds størrelse og den operationelle 

performance med blandede resultater. Således konkluderer Capon, Farley et al. (1990) i sin metaanalyse af 

69 empiriske studier, at der ikke findes en signifikant sammenhæng mellem en virksomheds størrelse og dens 

operationelle performance, uanset om omsætning, aktivbasen eller antal ansatte bruges som parameter for 

virksomhedsstørrelsen. Samme konklusion opnår Marcus (1969), der med baggrund i Baumols hypotese 

tester, om store virksomheder skaber et bedre afkast. Baumol hypotese siger, at performance er positivt 

påvirket af virksomhedens størrelse, fordi store virksomheder, har de samme muligheder som små 

virksomheder, men derudover kan store virksomheder investere i projekter, der kræver en skala, som 

udelukker små virksomheder fra at foretage disse investeringer (Hall og Weiss 1967). Marcus (1969) viser, at 

virksomhedens størrelse kun har en signifikant påvirkning virksomhedens forrentning i 35 ud af 118 

undersøgte industrier. Samtidig viser resultaterne, at virksomheder skal tidobles for at opnå en forbedring i 

afkastningsgraden på 4,5 %, dermed er den positive effekt beskeden. Hall og Weiss (1967) finder derimod 

belæg for Baumol hypotese i deres undersøgelse af store industrivirksomheder.  
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Et andet plausibelt argument for en positiv sammenhæng mellem virksomhedsstørrelsen og performance er, 

at der i større virksomheder er mulighed for at udnytte en række stordriftsfordele, som ikke er mulige at 

udnytte i små virksomheder. Det vil altså tale for en bedre performance i store virksomheder frem for små.  

Trods litteraturens blandede resultater for sammenhængen mellem en virksomheds størrelse og 

operationelle performance, viser Baumols hypotese og teorien omkring stordriftsfordele, at store 

virksomheder bør have gode muligheder for at skabe en bedre operationel performance. Derfor opstilles 

følgende hypotese:  

H14: Jo større investeringsstørrelse, jo bedre operationel performance 

3.2.4.4 Opsummering 

Litteraturen omkring investeringsstørrelsen er nu gennemgået, og de opstillede hypoteser viser, at en 

stigning i fondsstørrelse og det geografisk omfang øger investeringsstørrelsen, hvilket påvirker performance 

positivt. De nye hypoteser er tilføjet den teoretiske model i Figur 3.7.   

Figur 3.7: Udvikling af den teoretiske model IV 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

3.2.5 Operationel performance 

De tidligere afsnit i litteraturstudiet har opstillet en række hypoteser for, hvorledes kapitalfondes 

karakteristika og strategiske valg påvirker den operationelle performance. Dette afsnit har til formål at 

behandle centrale aspekter i relation til denne afhandlings brug af operationel performance. Tabel 3.15 

indeholder en oversigt over dette afsnits vigtigste artikler.  
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Tabel 3.15: Artikler omhandlende operationel performance 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Som nævnt i kapitel 2 er mulighederne for værdiskabelse gennem gearing og multipelforbedring mindsket, 

så kapitalfondene må fokusere på at skabe fundamental værdi gennem operationelle forbedringer. Denne 

udvikling bekræftes af Meerkatt, Rose et al. (2008), der viser, som illustreret i Figur 3.18, hvorledes 

kapitalfonde er gået fra at skabe halvdelen af værdien gennem gearing og blot 18% af værdien gennem 

operationelle forbedringer i 1980’erne til, at mere end halvdelen af værdiskabelsen forventes at komme fra 

operationelle forbedringer i 2010’erne, mens gearing udgør mindre end 20% af værdiskabelsen. 

 Figur 3.8: Udvikling i værdiskabelse 

  

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Meerkatt, Rose et al. (2008)  

Flere undersøgelser viser desuden, den operationelle performance udgør en stor del af den totale 

performance. Eksempelvis finder Achleitner, Braun et al. (2010) og Vester (2011), at den operationelle 

Forfatter Periode Land Resultater

Achleitner, A., et al. 1991-2005 20 

europæiske 

lande

Gearing fylder 32%  af den samlede værdiskabelse, mens 

operationelle forbedringer fylder 46%, hvorunder vækst i  EBITDA 

udgør hovedparten

Cressy, R., Munari, F. og 

Malipiero, A.

1995-2002 UK Operationel performance er bedre i porteføljeselskaber 3 år efter 

opkøb

Kaplan, S. 1980-1986 USA Afkastningsgraden stiger med ca. 20% mere i kapitalfondens 

ejerskabsperiode sammenlignet med peers

Lichtner, K. og Achleitner, 

A.

-2010 Danmark 66% af værdiskabelsen skyldes operationelle forbedringer, hvor 

EBITDA- og omsætningsvækst er vigtigst

Vester, J. 2006-2011 Nordame-

rika

Det bedste afkast fremkommer ved fokus på både omsætningsvækst 

og omkostningsreduktion. Organisk vækst giver større afkast end 

ved vækst grundet opkøb

Vinten, F. 1991-2004 Danmark Kapitalfondsejerskab har en signifikant negativ effekt på 

afkastningsgraden
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performance udgør henholdsvis 46% og 58% af den totale værdiskabelse. En undersøgelse af det danske 

marked viser, at kapitalfondes værdiskabelse i endnu højere grad kan henføres til operationelle forbedringer 

i Danmark, idet operationelle forbedringer udgør hele 66% af kapitalfondes totale værdiskabelse (Achleitner 

og Lichtner 2011). Dette understøtter dermed at operationel performance er interessant at undersøge i en 

skandinavisk kontekst.  

Der er således belæg i flere artikler for, at kapitalfonde skaber operationelle forbedringer. Det overordnede 

mål inden for operationel performance er ifølge Du Pont pyramiden afkastningsgraden (Petersen og Plenborg 

2012). Cressy, Munari et al. (2007) viser, at afkastningsgraden er højere for porteføljeselskaber end 

sammenlignelige selskaber i de første tre år efter opkøb, hvilket bekræfter Kaplans (1989) resultat om, at 

porteføljeselskaber forbedrer sin afkastningsgrad med cirka 20 % mere end sammenlignelige virksomheder. 

Derimod finder Vinten (2007), at afkastningsgraden falder med ca. 4 % som følge af kapitalfondsejerskabet. 

Resultatet er i modsætning til artiklens opstillede hypotese og særligt interessant for denne afhandling, da 

undersøgelsen er lavet på danske porteføljeselskaber. På baggrund af resultatet rejser Vinten (2007) 

spørgsmålet, om det betyder, at den traditionelle principal-agent teori ikke har samme effekt i Danmark som 

i USA på baggrund af kulturforskelle.  

Ifølge litteraturen findes der tre overordnede metoder til at forbedre den operationelle performance i form 

af afkastningsgraden: 1) omsætningsvækst, 2) bedre omkostningsstyring og dermed stigning i EBITDA-margin 

og 3) optimering af ressourceanvendelsen. Disse metoder vil forbedre enten overskudsgraden eller 

aktivernes omsætningshastighed, som er afkastningsgradens to delkomponenter.  

Der er lavet en lang række undersøgelser omkring de tre metoder, men en analyse af litteraturen viser 

blandede resultater. Der er således ikke enighed i litteraturen om, hvor værdiskabelse kommer fra.  

Som der er argumenteret for ovenfor, er operationel performance en vigtig driver for værdiskabelse, ikke 

mindst i Danmark. Dette understøtter valget af operationel performance som denne afhandlings fokus. En 

del af de anførte argumenter i dette litteraturstudie vil dog ikke påvirke den operationelle performance, men 

derimod komme til udtryk ved værdiskabelse gennem gearing og multipelforbedring. Dette gør sig 

eksempelvis gældende ved kapitalfondens evne til at skaffe bedre finansieringsvilkår.  
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3.3 Den teoretiske model 

Gennem litteraturstudiet er der udarbejdet en teoretisk model for sammenhængen mellem kapitalfondes 

karakteristika, strategiske valg og porteføljeselskabernes operationelle performance samt en række 

hypoteser for modellens bestanddeles indbyrdes sammenhæng. Den teoretiske model og dets hypoteser er 

illustreret i Figur 3.9. 

Figur 3.9: Den endelige teoretiske model 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Der er igennem litteraturstudiet opstillet en række hypoteser for sammenhængene mellem modellens led. 

Disse hypoteser ser således ud:  
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Tabel 3.16: Overblik over hypoteser 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Dermed er der nu opstillet en teoretisk model, som afhandlingen vil teste empirisk i den efterfølgende 

analyse, dog vil de følgende to kapitler først redegøre for afhandlingens undersøgelsesmetode og den 

statistiske metode. 

  

Nr. Hypotese

H1 Jo større fond, jo bedre operationel performance

H2 Jo større geografisk omfang, jo bedre operationel performance

H3 Jo større fond, jo bedre human kapital

H4 Jo større geografisk omfang, jo bedre human kapital

H5 Jo bedre human kapital, jo bedre operationel performance

H6 Jo større fond, jo mindre industrispecialisering

H7 Jo større geografisk omfang, jo mindre industrispecialisering

H8 Jo større fond, jo mindre geografisk specialisering

H9 Jo større geografisk omfang, jo mindre geografisk specialisering

H10 Jo større industrispecialisering, jo bedre operationel performance

H11 Jo større geografisk specialisering, jo bedre operationel performance

H12 Jo større fond, jo større investeringsstørrelse

H13 Jo større geografisk omfang, jo større investeringsstørrelse

H14 Jo større investeringsstørrelse, jo bedre operationel performance
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4.0 Undersøgelsesmetode 

Dette kapitel har til formål at redegøre for afhandlingens undersøgelsesdesign, herunder at diskutere de 

dataindsamlingsmetoder og beregninger, der ligger til grund for afhandlingens empiriske undersøgelse. 

Kapitlets struktur og centrale metodiske overvejelser er skitseret i Figur 4.1. Således indeholder kapitlet 

indledningsvis en redegørelse for det videnskabsteoretiske ståsted samt afhandlingens overordnede 

undersøgelsesdesign (afsnit 4.1). Derefter beskrives metoden for dataindsamling og beregninger. Desuden 

redegøres for relevante bias forbundet med dataindsamlingsmetoden (afsnit 4.2). Dette leder i afsnit 4.3 til 

et overblik over udviklingen i stikprøvestørrelsen. Slutteligt vurderes undersøgelsesmetoden ud fra de 

kvantitative vurderingskriterier i afsnit 4.4. 

Figur 4.1: Overblik over undersøgelsesmetoden 

 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Saunders, Lewis et al. (2009) 

4.1 Videnskabsteori  

Indledningsvis redegøres for opgavens videnskabsteoretiske ståsted, idet ”vores måde at forstå verden på og 

besvare de nedenstående spørgsmål, som udgør paradigmets indhold, har stor indflydelse på vores hverdag, 

og hvordan vi handler i denne, fordi vi handler i verden, som vi forstår den.” (Haug og Heldbjerg 2009). 

Dermed har vores paradigmevalg betydning for det efterfølgende metodevalg, tilgang til opgaven og de 

konklusioner opgaven leder frem til. Således er paradigmevalget centralt i forhold til at forstå, de 

forudsætninger opgaven bygger på. 

Et paradigme er et abstrakt begreb med adskillelige definitioner. Denne afhandling bygger på Darmer og 

Nygaards paradigmedefinition, som med hjælp fra Guba (1990) er således: ”Et basalt sæt af værdier, som 

styrer vores handlinger – både hverdagshandlinger og handlinger forbundet med disciplinerede 

undersøgelser” (Darmer og Nygaard 2007). 
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Ifølge Guba (1990) adskiller de forskellige paradigmer sig fra hinanden gennem deres besvarelse af tre 

grundlæggende spørgsmål. Spørgsmålene er som følger: 

Tabel 4.1: Grundelementerne i det videnskabelige paradigme 

 

 Kilde: Darmer og Nygaard (2007) 

Det første spørgsmål handler om ontologien, som er spørgsmålet om, hvad er virkelighed? Ontologien er det 

mest grundlæggende spørgsmål og er bestemmende for de næste to spørgsmål, fordi måden, vi erkender og 

undersøger virkeligheden på, afhænger af, hvad vi opfatter som virkelighed. Der findes forskellige svar på de 

tre spørgsmål, og derfor findes der forskellige paradigmer. I denne opgave har vi valgt at gå ud fra Gubas 

paradigmeinddeling. Han arbejder med fire paradigmeinddelinger: positivisme, neopositivisme, kritisk teori 

og konstruktivisme. (Darmer og Nygaard 2007) 

I denne afhandling arbejdes ud fra paradigmet neopositivisme. Neopositivisternes ontologiske ståsted er 

objektivt, hvilket betyder, at verden anses for reelt at eksistere uafhængigt af menneskers opfattelsesevne, 

og der findes dermed en endegyldig sandhed. Denne sandhed kan dog ikke begribes totalt, da vi som 

mennesker vil være for begrænsede i vores opfattelsesevne til at forstå hele den endegyldige sandhed. 

Dermed er epistemologien modificeret objektiv. Neopositivister kan anvende både en kvalitativ og 

kvantitativ undersøgelsestilgang idet metodologien er subjektiv. Dermed hviler afhandlingen på en 

grundantagelse om, at virkeligheden reelt eksisterer derude, og der findes nogle sammenhænge, men 

afhandlingens forfattere kan være for begrænsede til at kunne opfatte de reelle sammenhænge, hvormed 

den endelige sandhed ikke nødvendigvis afdækkes. Ligeledes kan undersøgelsens resultater påvirkes af 

metodevalg og begrænsninger i dataadgang, men en objektiv tilgang til data og resultater vil blive forsøgt 

opretholdt.  

Afhandlingen har en deduktiv undersøgelsestilgang, da der med udgangspunkt i eksisterende litteratur 

opstilles en teoretisk model med en række hypoteser, der herefter testes empirisk. Således er der tale om en 

overgang fra teori til data med en struktureret tilgang, hvilket er et af kendetegnene for den deduktive tilgang 

(Saunders, Lewis et al. 2009).  

Paradigmets bestanddel Besvarer spørgsmålet

Ontologi Hvad er virkelighed? 

Epistemologi Hvordan erkendes virkeligheden af undersøgelsen?

Metodologi Hvordan undersøges virkeligheden? 
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Den empiriske undersøgelse er tilrettelagt som et kvantitativt studie. Der indsamles et datasæt på baggrund 

af eksterne datakilder, som behandles kvantitativt gennem statistiske modeller. De følgende afsnit vil nu 

gennemgå, hvorledes datasættet er fremkommet og behandlet.  

4.2 Dataudvælgelse 

Hvor foregående kapitel ved hjælp af litteraturen har belyst sammenhænge mellem modellens faktorer, vil 

dette afsnit argumentere for valg af proxyvariable til den brug i den empiriske undersøgelse og redegøre for, 

hvordan disse i praksis er indsamlet og beregnet.  

4.2.1 Udvælgelse af transaktioner 

Som nævnt i problemformuleringen og litteraturstudiet vil afhandlingen fokusere på det operationelle afkast. 

Analysen vil således blive foretaget på transaktionsniveau. Derfor er samtlige transaktioner foretaget af en 

kapitalfond i Skandinavien inden for den afgrænsede tidsperiode fra 2005 – 1. kvartal 2014 relevante at 

identificere og undersøge. Til dette formål er der for Danmark taget udgangspunkt i DVCAs4 liste over danske 

buyouts. Da en tilsvarende liste ikke er tilgængelig i DVCAs svenske og norske søsterforeninger (SVCA og 

NVCA), er Mergermarket brugt til at identificere kapitalfondstransaktioner i disse lande (for beskrivelse af 

databasen Mergermarket se Appendiks B). Her er alle svenske og norske handler, hvor køberen er 

kategoriseret som ”Venture Capital/Private Equity” identificeret. Som nævnt i afgrænsningen beskæftiger 

indeværende afhandling sig udelukkende med buyout transaktioner, og dataudtrækket er derfor renset for 

venture capital transaktioner samt transaktioner i ”alternative” brancher (for en uddybende beskrivelse se 

afsnit 4.3 Stikprøve). 

For at være sikker på den fulde effekt af kapitalfondsejerskabet er indregnet, er der kun medtaget 

transaktioner i datasættet, hvor virksomheden igen er afhændet. Det er således et krav, at virksomheden 

både er opkøbt og afhændet igen inden for perioden 2005 – 1. kvartal 2014.  

4.2.2 Fondskarakteristika 

Dette afsnit vil redegøre for valget af proxyvariable, fremgangsmåden ved dataindsamling samt beregninger 

for fondskarakteristika. Der gøres opmærksom på, at dataindsamlingen er foretaget medio 2014. Således er 

proxyvariablen for human kapital eksempelvis konstrueret på baggrund af, hvem der er ansat i 

kapitalfondene medio 2014, og dermed ikke hvem der har været ansat i investeringens levetid. 

                                                           
4 ”DVCA er brancheorganisation for en bred vifte af investorer i Danmark. Foreningens mere end 200 medlemmer 
repræsenterer hele investeringskæden fra individuelle business angels over ventureselskaber og kapitalfonde til 
institutionelle investorer samt associerede medlemmer.” (www.DVCA.dk) 
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4.2.2.1 Geografisk omfang 

I afsnit 2.4 Geografisk omfang blev dette fondskarakteristika introduceret. I dette afsnit redegøres der for, 

hvordan variablen er konstrueret. Da kapitalfondes internationalisering er et område, hvor der kun er blevet 

foretaget en begrænset mængde undersøgelser, er det ikke muligt at finde inspiration til konstruktion af en 

proxyvariabel inden for litteraturen om kapitalfonde. Ser man i stedet på virksomheder, kan geografisk 

omfang tolkes analogt med internationalisering af virksomheder.  Litteraturen oplister en række måder, 

hvorpå en virksomheds internationalisering kan måles. Eksempelvis benytter en række artikler den 

udenlandske omsætning i procent af den totale omsætning som et mål for internationalisering (se blandt 

andet Rugman og Oh (2010)). Sullivan (1994) opstiller et mere nuanceret mål for graden af 

internationalisering som en lineær kombination af faktorerne: 1) udenlandsk omsætning i procent af total 

omsætning, 2) udenlandske aktiver i procent af totale aktiver, 3) udenlandske datterselskaber i procent af 

det totale antal datterselskaber, 4) fysisk spredning af internationale enheder og 5) topledelsens 

internationale erfaring. 

Der er dog visse problematikker ved at anvende ovenstående mål på kapitalfonde. Eksempelvis har en 

kapitalfond ikke en omsætning, hvorfor det ikke er muligt at finde ud af, hvor meget af dens omsætning, der 

bliver genereret i udlandet. Ligeledes er det ikke muligt at få adgang til alle porteføljevirksomhedernes 

regnskaber, hvorfor det ikke vil være muligt at kigge på, hvor stor en del af kapitalfondens aktiver, der er 

placeret i udlandet. I stedet vil der blive taget udgangspunkt i den fysiske spredning af aktiverne. Således vil 

der blive taget udgangspunkt i, hvor kapitalfonden har kontorer. I analysen er der tildelt en værdi fra 1-4 

afhængig af, om fondens kontorer er placeret lokalt (1), regionalt (2), europæisk (3) eller globalt (4). Hvis 

fonden kun har kontorer i ét land tildeles et 1-tal, mens flere lande i samme region (eksempelvis Danmark, 

Sverige og Norge) udløser et 2-tal. Hvis fonden kun har kontorer i Europa, er den kategoriseret som et 3-tal, 

og endeligt giver en stor geografisk spredning i kontorerne et 4-tal, da fondens geografiske fokus da vil være 

globalt. Med udgangspunkt i denne opdeling er hver fond analyseret for at se, hvorvidt deres 

investeringsadfærd viser et lokalt, regionalt, europæisk eller globalt omfang. I Skandinavien har en del fonde 

kun kontorer i ét land, men investerer hyppigt i hele Skandinavien. I disse tilfælde vil fonden blive klassificeret 

som en regional fond. Der ses således primært på, hvor kapitalfonden har kontorer og sekundært på, hvor 

de har deres investeringsfokus. 

4.2.2.2 Fondsstørrelse 

Fondsstørrelse kan måles på flere forskellige måder, som eksempelvis den senest oprettede fond, 

gennemsnitsværdien af alle oprettede fonde eller gennemsnitsværdien af fonde oprettet i en bestemt 

periode. 
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I denne afhandling er det valgt at bruge den gennemsnitlige fondsstørrelse siden 2000. Der er afgrænset fra 

at analysere fonde oprettet før 2000, da disse generelt er små. Da ikke alle kapitalfonde har fonde, der rækker 

så langt tilbage, vil variablen derfor være biased for de kapitalfonde, der har oprettet fonde før 2000.  

Fondsstørrelsen er fundet ved hjælp af kapitalfondsdatabasen Preqin (se beskrivelse i Appendiks B). Preqin 

oplyser, hvornår kapitalfondene har lavet en ny fond, samt hvor stor den pågældende fond er. Den 

gennemsnitlige fondsstørrelse er beregnet i millioner danske kroner, for at gøre variablen sammenlignelig på 

tværs af fondene.  

4.2.3 Strategiske valg 

Dette afsnit vil redegøre for valget af proxyvariable og fremgangsmåden for dataindsamlingen samt ved 

beregning af variable for de strategiske valg. 

4.2.3.1 Human kapital 

Som litteraturstudiet viser, er human kapital en subjektiv størrelse, der kan defineres på mange måder. 

Blandt andet tager Kreuter og Gottschalg (2006) og Aigner, Albrecht et al. (2008) udgangspunkt i erfaring 

inden for kapitalfonde. Således undersøger de henholdsvis antal handler, partneren har været med til at 

gennemføre og antal års erfaring inden for kapitalfonde. Da indeværende afhandling som tidligere nævnt vil 

være baseret på eksternt data, vurderes det, at den mest valide proxy for human kapital er antal års 

kapitalfondserfaring. Med inspiration fra Aigner, Albrecht et al. (2008) er variablen human kapital således 

defineret som logaritmen til det gennemsnitlige antal års erfaring, kapitalfondens partnere har med at 

arbejde i en kapitalfond. Det er valgt kun at fokusere på partnernes anciennitet frem for alle medarbejdere 

på et senior-niveaus anciennitet, da der er forskel på, hvilke titler kapitalfondene har givet deres 

medarbejdere. Der er dog bred enighed om, at det øverste niveau kaldes ”partnere” eller alternativt 

”managing director”. Logaritmen til antal års erfaring er valgt for at tage hensyn til, at marginalnytten af 

erfaring jævnfør Aigner, Albrecht et al. (2008) ofte vil være aftagende. 

Input til beregning af variablen er fundet ved hjælp af CV’er på kapitalfondenes hjemmeside samt ved søgning 

på LinkedIn og Google. 

4.2.3.2 Specialisering 

Afhandlingen tager udgangspunkt i to faktorer til beskrivelse af, hvordan kapitalfondene har specialiseret sig: 

geografisk specialisering og industriel specialisering. For at finde en numerisk faktor, som reflekterer den 

geografiske og industrielle specialisering, anvendes Herfindahl-Hirschman indekset (HH-indekset). Dette 

indeks er ligeledes anvendt i flere andre undersøgelser, eksempelvis anvender Meerkatt, Rose et al. (2008) 

samt Gompers, Kovner et al. (2009) det ligeledes som mål for både geografisk og industriel specialisering.  
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HH-indekset blev udviklet i 1945 og er, blandt en række andre indeks, oprindeligt tiltænkt som et mål for 

koncentrationen inden for en industri (Lipczynski, Wilson et al. 2009). Målet beregnes som følger: 

HH = ∑ s2

N

i=1

 

Hvor s angiver selskab i’s markedsandel. Hvis indekset anvendes til at måle markedskoncentrationen, 

beregnes det altså ved at tage summen af de kvadrerede markedsandele for hvert enkelt selskab på 

markedet. Den maksimale værdi, HH-indekset kan antage er 10.000 (1002), hvilket angiver et monopol. 

Minimumsværdien, som HH- indekset kan antage er 10.000/N, hvilket svarer til en situation med N 

virksomheder med den samme markedsandel. 

Idet indekset oprindeligt er tiltænkt, som mål for markedskoncentration, er der altså i indeværende 

afhandling tale om en analog anvendelse. Således anvendes det eksempelvis til belysning af den geografiske 

koncentration. Det betyder s i formlen angiver land hhv. industrien i’s andel af kapitalfondens samlede 

investeringer.  

Et problem ved anvendelsen af HH-indekset er, at det kræver, at alle markedsandele er oplyst (Lipczynski, 

Wilson et al. 2009). Som tidligere nævnt er handelsværdien på langt de fleste transaktioner ikke oplyst. Om 

end handelsværdien ville give den teoretisk mest korrekte værdi, er det valgt at bruge andelen af 

kapitalfondens porteføljevirksomheder i henholdsvis et land eller en industri, frem for investeringsværdien. 

Der kan dog argumenteres for, at kapitalfonde vil lære lige meget om en industri uanset, om den investerer 

i en stor eller lille virksomhed inden for branchen. Dermed vil specialiseringen i højere grad bygge dels på 

antallet af investeringer inden for én branche, og dels på hvor mange forskellige brancher fonden i alt er 

repræsenteret inden for.  

I praksis er værdierne til beregning af HH-indekset fundet ved hjælp af Mergermarket. Således er alle 

kapitalfondenes transaktioner downloadet, og transaktionerne er opdelt efter henholdsvis branche og 

geografi. Selvom Mergermarket antages at være en pålidelig kilde, er problemet ved databasen, at den ikke 

medtager transaktioner med en værdi under DKK 28 millioner. Der er således risiko for, at en række små 

transaktioner ikke bliver medtaget i beregningen. Det antages dog, at de transaktioner Mergermarket 

medtager, er repræsentativ for, hvordan fordeling af hele kapitalfondens investeringer er, og derfor ikke har 

betydelig effekt på værdien af indekset.  

4.2.3.3 Investeringsstørrelse 

Investeringsstørrelsen er defineret som størrelsen på de investeringer, kapitalfonden ønsker at investeret i, 

hvilket også kaldes ”sweet spot”. Investeringsstørrelsen er fundet med udgangspunkt i Mergermarket. 
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Således er en liste med alle transaktioner med oplyst handelsværdi for de respektive kapitalfonde fundet. 

Fordi Mergermarket kun medtager transaktioner med en handelsværdier over DKK 28 millioner, er 

Mergermarkets liste sammenlignet med en liste fra Zephyr, der jævnfør Appendiks B også indeholder mindre 

transaktioner. Investeringsstørrelsen er derefter beregnet som medianen af alle kapitalfondens 

transaktioner med oplyste handelsværdier. Medianen er valgt frem for et simpelt gennemsnit for at undgå, 

investeringsstørrelsen bliver påvirket af outliers, altså enkelte meget store eller meget små handler.  

4.2.4 Performancemål 

Som tidligere nævnt vil afkastanalysen blive baseret på operationelle performancemål. De følgende afsnit vil 

behandle valget af performancemål, dataindsamlingsmetode, beregninger og eventuelle problematikker ved 

anvendelsen af regnskabsdata.  

4.2.4.1 Valg af performancemål 

Ved analyse af operationel performance er det nærliggende at tage udgangspunkt i Du Pont pyramiden, der 

er et redskab til at analysere en virksomheds rentabilitet (se Figur 4.2). 

Figur 4.2: Du Pont Pyramiden 

 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Petersen og Plenborg (2012) 

Du Pont pyramiden tager i sit udspring i afkastningsgraden. Afkastningsgraden kan jævnfør Petersen og 

Plenborg (2012) beregnes som følger: 

Afkast på investeret kapital (ROIC) =  
Driftsresultat (EBIT)

Investeret kapital
 

Hvor investeret kapital defineres som: ”Invested capital is the amount a firm has invested in its operating 

activities and which requires a return”. Der er således tale om det driftsmæssige afkast, virksomheden har 

lavet på de driftsmæssige aktiver. 
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De svenske og norske regnskabstal er fundet i databaser, der kun giver adgang til udvalgte tal. Derfor har det 

ikke været muligt at lave en beregning af den investerede kapital. Den empiriske analyse vil derfor tage 

udgangspunkt i følgende definition i stedet: 

Afkast på aktiverne (ROA) =  
Driftsresultat (EBIT)

Aktiver
 

Her udgør nævneren hele balancesummen for virksomheden, og afkastet på driften bliver derfor holdt op 

imod hele virksomhedens aktivbase, hvormed finansielle aktiver og driftsmæssige aktiver ikke vurderes 

særskilt. Der er således en risiko for, at afkastene vil blive biased, idet aktiverne er belastet af de finansielle 

aktiver, mens afkastet på de finansielle aktiver ikke er medtaget i driftsresultatet (resultat før renter). 

Som det fremgår af Figur 4.2, kan afkastningsgraden dekomponeres i en analyse af indtjeningsevnen og 

kapitaltilpasningsevnen. Således kan en forbedring af afkastningsgraden enten skyldes, at omsætningen er 

gået op, omkostningerne er gået ned (indtjeningsevnen) eller en optimering af kapitalapparatet, altså der 

laves en større omsætning i forhold til de tilgængelige aktiver (kapitaltilpasningsevnen).  

I den empiriske analyse vil afkastningsgraden blive anvendt som det overordnede mål for den operationelle 

performance, hvorefter EBIT-margin og aktivernes omsætningshastighed, vil blive brugt til at lave 

robusthedstests. EBIT-margin og aktivernes omsætningshastighed beregnes ud fra følgende formler: 

EBIT − margin =
Driftsresultat (EBIT)

Omsætningen
 

Aktivernes omsætningshastighed =
Omsætningen

Aktiver
 

Aktivernes omsætningshastighed vil ydermere blive dekomponeret i omsætningsvækst og aktivvækst, hvilket 

ligeledes vil blive anvendt til robusthedstests. Omsætnings- og aktivvækst vil blive beregnet ud fra følgende 

formler: 

Omsætningsvækst =
Omsætningt+1

Omsætningt

− 1 

Aktivvækst =
Aktivert+1

Aktivert

− 1 

Der skal dog gøres opmærksom på, at omsætnings- og aktivvækst ikke er rigtige afkastmål, men målene siger 

dog alligevel noget om den økonomiske udvikling i en virksomhed, hvorfor de vil blive anvendt. 
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4.2.4.2 Metode for dataindsamling til beregning af performancemål  

Som det fremgår af ovenstående formler, har det været nødvendigt at finde omsætning, EBIT (driftsresultat) 

og balancesum på opkøbs- og salgstidspunktet for at kunne beregne performancemålene. Som 

opkøbsværdier er året forud for opkøbet brugt, altså det sidste år hvor den tidligere ejer har aflagt regnskab. 

Dog har det i enkelte tilfælde været nødvendigt at bruge første år i ejerskabsperioden, såfremt tidligere 

regnskaber ikke har været tilgængelige, eksempelvis ved opkøb af en division eller ved ændringer i 

selskabsstrukturen. Der er valgt at tage udgangspunkt i regnskabet før opkøb, fordi det vil sikre, at 

kapitalfondens ejerskab og effekterne af 100-dages planen ikke påvirker den regnskabsmæssige 

performance. 

Som salgsværdier er anvendt det sidste regnskab, hvor porteføljevirksomheden har været ejer igennem hele 

året. Såfremt virksomheden er solgt i regnskabsårets sidste kvartal, er det pågældende års regnskab dog 

anvendt. Således skal kapitalfonden mindst have været ejer ni måneder af året. Denne metode er anvendt 

for at sikre, at efterfølgende ejeres initiativer ikke får betydelig regnskabsmæssig effekt. 

 Danske regnskabstal er fundet ved hjælp af Bisnode Market Profile (Greens) og det centrale 

virksomhedsregister (CVR) samt pressemeddelelser fra transaktionstidspunkterne. Svenske og norske 

regnskabsdata er fundet ved hjælp af Capital IQ og Orbis samt pressemeddelelser fra 

transaktionstidspunkterne. 

4.2.4.3 Annualisering 

For at tage hensyn til variationen i længden på investeringerne anvendes det gennemsnitlige årlige afkast. 

Det gennemsnitlige årlige afkast kan både udregnes som det aritmetiske gennemsnit eller det geometriske 

gennemsnit.  

Valget af gennemsnit kan have stor indflydelse på resultaterne i analysen. Det er derfor vigtigt at vælge det 

gennemsnit, der giver det mest retvisende billede ud fra den givne situation. I denne afhandling analyseres 

performance over en længere periode, men da performance måles efter de operationelle performancemål, 

er der ikke tale om en rentes rente effekt. Således har en ændring i performance i foregående periode ikke 

betydning for ændring i performance i denne periode. Den gennemsnitlige årlige ændring i 

performancemålene vil derfor blive beregnet som et simpelt aritmetisk gennemsnit.  

Det aritmetiske eller simple gennemsnit udregnes som summen af alle afkast divideret med antallet af 

observationer, hvilket i dette tilfælde er tidsperioder (Koller, Goedhart et al. 2010): 

 Aritmetiske gennemsnit =
1

T
∑ Ri

T

t=1
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4.2.4.4 Benchmark 

For at gøre den operationelle performance sammenlignelig på tværs af datasættet må der kontrolleres for, 

at transaktionerne har fundet sted i forskellige tidsperioder og i forskellige brancher. Derfor anvendes 

merafkastet i forhold til et benchmark som performancemål. Benchmarket er konstrueret ved hjælp af 

Institut for Regnskab og Revisions (Copenhagen Business School) regnskabsdatabase, som er lavet på 

baggrund af data fra databasen Orbis (for beskrivelse se Appendiks B). Hver transaktions performance 

fratrækkes branchens performance i henholdsvis opkøbs- og salgsåret, hvor branchen defineres med 4-

cifrede NACE koder. 

Instituttets regnskabsdatabase indeholder udelukkende regnskabstal for danske virksomheder. Der er 

således gjort en antagelse om, at virksomhederne i Norge og Sverige er underlagt de samme 

makroøkonomiske og markedsmæssige forhold, og de derfor har haft en driftsøkonomisk udvikling svarende 

til de danske virksomheders.  

Der skal gøres opmærksom på, at omsætnings- og aktivvækst ikke er korrigeret for tidsperiode og branche. 

Dette skyldes, at regnskabsdatabasen ikke indeholder de nødvendige oplysninger.  

4.2.4.5 Problemer med anvendelsen af operationelle performancemål 

Indeværende afhandling beskæftiger sig med operationel performance beregnet på baggrund af 

regnskabstal. Regnskabstal er en størrelse, der til en vis grad er bestemt af den anvendte regnskabspraksis. 

Således kan eksempelvis bonusordningerne give incitament til at vælge nogle regnskabspraksis frem for 

andre. Den anvendte regnskabspraksis har selvsagt betydning for de operationelle performancemål, hvilket 

eventuelt kan udgøre en risiko i forhold til eksempelvis at have anvendt markedsbestemte performancemål. 

Idet vi ikke har haft adgang til alle regnskaber, men kun til enkelte regnskabstal gennem databaser, har det 

ikke været muligt at korrigere for hverken ændringer i regnskabspraksis eller forskelle i regnskabspraksis 

blandt porteføljevirksomhederne. Der er således en risiko for, at ændringerne i performance dækker over 

ændringer i regnskabspraksis, og at performance imellem porteføljevirksomhederne ikke er 100% 

sammenlignelige grundet forskelle i regnskabspraksis.   

4.2.5 Bias forbundet med dataudvælgelse 

I forbindelse med dataudvælgelsen er det vigtigt at påpege en række bias, der kan have betydning for 

datasættet. 
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4.2.5.1 Survivorship bias 

Idet det ofte ikke er muligt at få meningsfyldte årsregnskaber, hvis et selskab er gået konkurs, kan der være 

tale om survivorship bias. Survivorship bias betyder, at det kun er muligt at finde tal for de overlevende 

selskaber. Således afspejler datasættet ikke afkastet for de selskaber, hvor afkastet har været allerdårligst. 

Ligeledes gør det sig gældende for kapitalfondene. For kapitalfonde, der er lukket, eksempelvis fordi de har 

klaret sig rigtig dårligt, har det ofte ikke været muligt at finde oplysninger på alle variable. Eksempelvis har 

det været problematisk at finde ud af, hvem der har været ansat som partnere i kapitalfonden og dermed 

graden af erfaring for fonden. Der er således risiko for, at kun de overlevende og altså bedste fonde er med 

i datasættet. 

4.2.5.2 Selection bias 

Det er nødvendigt at kende omsætningen på porteføljevirksomheden for at kunne beregne de operationelle 

performancemål. Derfor er virksomheder, der ikke oplyser omsætningen, udeladt fra analysen. Jævnfør den 

danske årsregnskabslov §32 kan selskaber i regnskabsklasse B og C, det vil siges selskaber med en omsætning 

under DKK 286 millioner, undlade at oplyse deres omsætning (Erhvervs- og Vækstministeriet 2013). Idet det 

er de små virksomheder, der ikke behøver at oplyse omsætningen, er der en risiko for, at datasættet ikke 

afspejler investeringer i meget små virksomheder og eventuelt meget små kapitalfonde (under antagelse af, 

at det er de små kapitalfonde, der investerer i små virksomheder). 

Ligeledes kan der være selection bias forbundet med brugen af databasen Mergermarket, da denne kun 

medtager handler over DKK 28 millioner. Der er således risiko for, at proxyvariable estimeret på baggrund af 

denne database er biased, fordi ikke alle handler er indeholdt i databasen. Hvor det har været muligt er 

Mergermarkets transaktioner dog kombineret med transaktioner fra Zephyr. Det vurderes, at kombinationen 

af Mergermarket og Zephyr samlet set giver et repræsentativt udtryk for kapitalfondene. 

4.3 Stikprøve 

Efter at have gennemgået metoden for dataudvælgelse i de foregående afsnit, vil dette afsnit gennemgå 

vejen til den endelige stikprøve.  

Som beskrevet i afgræsningen er populationen, som indeværende afhandling beskæftiger sig med, 

skandinaviske buyout transaktioner foretaget af kapitalfonde. Figur 4.3 illustrerer udviklingen i antallet af 

observationer. 
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Figur 4.3: Udvikling i stikprøvestørrelsen 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Indledningsvis gav en kombination af DVCAs opkøbsliste samt datatrækket fra Mergermarket med svenske 

og norske transaktioner en bruttoliste på 1.000 observationer. Listen blev herefter renset for venture capital 

transaktioner og ”alternative transaktioner”. ”Alternative transaktioner” indeholder eksempelvis finansielle 

services, ejendomsinvesteringer, minoritetskøb, infrastruktur transaktioner og transaktioner foretaget af 

private investorer. Venture capital transaktioner er fjernet, da de jævnfør afgrænsningen ikke vil blive 

behandlet i denne afhandling. ”Alternative transaktioner” er fjernet, fordi transaktionerne vurderes at have 

en karakter, hvor de enten ikke er ”rigtige” kapitalfondstransaktioner (eksempelvis fordi det er private 

investorer og ikke rigtige kapitalfonde, der har foretaget dem) eller hvor transaktionstypen ikke kan siges at 

være en buyout transaktion eller er af speciel karakter. 

Efter at have fjernet venture capital og ”alternative transaktioner” er der 864 buyout transaktioner tilbage. 

Af disse er 586 stadige aktive og derfor ikke modne til analyse jævnfør afgræsningen. Herefter indeholder 

datasættet 278 analysemodne transaktioner, hvoraf det ikke har været muligt at finde tilstrækkeligt 

informationer fra 158 virksomheder. For 11 transaktioner har det ikke været muligt at finde de nødvendige 

data for den opkøbende kapitalfond.  

Flere akademiske artikler omkring rapportering af path analysis påpeger vigtigheden af at undersøge 

datasættene for outliers (se eksempelvis Schreiber (2008). Appendiks C viser derfor histogrammer og Q-Q 

plots for at identificere outliers. I appendikset er de mest udprægede outliers markeret og fjernet. I alt er fire 

outliers fjernet: én grundet størrelse, én grundet industrispecialisering, én grundet erfaring og én grundet 

afkastningsgraden. Alt i alt ender datasættet således ud med at udgøre 105 observationer.  
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4.4 Vurderingskriterier 

Da afhandlingen bygger på et kvantitativt undersøgelsesdesign, benyttes de kvantitative vurderingskriterier 

til at vurdere undersøgelsens kvalitet.  

Intern validitet 

Intern validitet handler om, hvor sikker afhandlingens undersøgelse er. Således forholder intern validitet sig 

til validiteten af den stikprøve, undersøgelsen bygger på (Haug og Heldbjerg 2009). Der er i dette kapitel 

redegjort for udvælgelsen af undersøgelsens stikprøve, hvor der har været fokus på at indsamle data fra 

troværdige kilder så som databaserne Mergermarket og Prequin. Dog er Linkedin anvendt til at indsamle data 

om human kapital, hvilket kan være behæftet med visse usikkerheder, idet Linkedin profilerne er udfyldt af 

personen selv og derfor kan være biased. 

Ekstern validitet 

Ekstern validitet handler om, hvorvidt undersøgelsens resultater kan generaliseres til at dække den 

resterende del af populationen (Haug og Heldbjerg 2009). Der har været fokus på en systematisk udvælgelse 

af transaktioner til undersøgelsen for at sikre et bredt udsnit af den samlede population og derigennem øge 

den eksterne validitet. Dog har det ikke været muligt at fremskaffe data på porteføljevirksomheder, der er 

gået konkurs under eller efter kapitalfondsejerskabet, hvormed disse selskaber er udeladt af stikprøven. 

Dette kan give et bias imod en bedre operationel performance i stikprøven end i populationen, hvilket vil 

mindske den eksterne validitet. Samlet set vurderes den eksterne validitet dog at være høj inden for 

Skandinavien grundet stikprøvens størrelse i forhold til det samlede antal kapitalfondsopkøb.  

Reliabilitet  

Reliabilitet handler om pålideligheden af undersøgelsen, således vurderer dette kriterium, hvor sikre 

undersøgelsens anvendte målemetoder er (Haug og Heldbjerg 2009). Undersøgelsen bygger på en path 

analysis, som anvender proxyvariable som mål for de underliggende variable. En proxyvariabel som human 

kapital kan måles på mange måder, hvilket kan føre til, at resultaterne vil ændre sig, såfremt undersøgelsen 

gentages med en anden proxy variabel. Dog har der været fokus på at anvende en struktureret 

undersøgelsestilgang med de bedst mulige og mest objektive kvantitative proxyvariable for at øge 

reliabiliteten og sikre, at undersøgelsen vil finde frem til de samme resultater såfremt undersøgelsen 

gentages af andre undersøgere.  

Objektivitet  

Objektivitet handler om, at der skal være uafhængighed mellem undersøgeren og det undersøgte (Haug og 

Heldbjerg 2009). I forlængelse af afhandlingens paradigmevalg er det vigtigt, at undersøgeren er objektiv. 
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Dette medfører, at denne opgave har fokus på korrekt anvendelse af de statistiske metoder, der anvendes i 

undersøgelsen, ligesom undersøgernes eventuelle forudindtagede holdning ikke må påvirke undersøgelsen.  

Til trods for bestræbelserne på at skabe en objektiv analyse kan resultaterne jævnfør ovenstående 

vurderingskriterier være påvirket af en række fejlkilder, hvilket kan medføre, den senere analyse muligvis 

ikke bygger på et objektivt grundlag. 
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5.0 Statistisk metode 

Dette kapitel har til formål at forklare og begrunde afhandlingens anvendte statistiske metode. Således 

argumenteres og redegøres først og fremmest for den anvendte analysemetode (afsnit 5.1), hvilket 

efterfølges af en diskussion af, hvorvidt den opstillede model og indsamlede data lever op til 

forudsætningerne for analysemetoden (afsnit 5.2). Afslutningsvis redegøres der for forskellige goodness-of-

fit mål til evaluering af path modeller (afsnit 5.3). 

5.1 Analysemetode 

Som illustreret i Figur 3.9 kan den teoretiske model beskrives som en to steps model. Således er hypotesen, 

at en kapitalfonds geografiske omfang og fondsstørrelse har betydning for fondens strategiske valg og 

derigennem har betydning for den operationelle performance i porteføljevirksomhederne. Der er således 

tale om en teoretisk model med både direkte og indirekte påvirkninger fra geografisk omfang og 

fondsstørrelse til performance. Ifølge Kline (2005) kan en sådan model estimeres på to måder: Enten ved 

hjælp af multiple regressioner samt beregninger eller ved hjælp af path analysis, hvor path analysis er at 

foretrække, da beregningerne ved brugen af multiple regressioner hurtigt bliver komplicerede. Ligeledes 

påpeger Schreiber (2008), at path analysis med fordel kan anvendes til empirisk test af kausale modeller, da 

en af styrkerne ved path analysis netop er muligheden for at teste både direkte og indirekte led i én 

estimering. Ydermere har path analysis den klare fordel, at det er muligt at beregne adskillelige statistiske 

indeks til evaluering af modellens brugbarhed samt sammenligning af modeller (se afsnit 5.3 Model 

evaluering). I det efterfølgende vil teorien bag path analysis kort blive beskrevet. 

5.1.1 Path analysis 

Path analysis er en variation af multiple regressionsanalyse, der giver mulighed for at teste kausale forhold 

mellem flere forskellige variable. Således består analysen af en række regressioner, der tester uafhængige 

(eksogene) variables indflydelse på afhængige (endogene) variable, hvor en afhængig variabel ofte fungerer 

som uafhængig variabel i et senere led i analysen. Dermed er effekterne estimeret på tværs af 

regressionerne, så effekterne bliver akkumuleret (Stage, Carter et al. 2004). Som oven for nævnt, er fordelen 

ved path analysis, at analyseformen giver muligheden for både at analysere på direkte (som ved almindelige 

regressioner) og indirekte sammenhænge i samme estimering (Schreiber, Nora et al. 2006). Målet med 

analysen er således at adskille korrelationerne i kausale og ikke-kausale sammenhænge, samt at få estimater 

for graden og signifikansen af de kausale sammenhænge. 

I modsætning til Structural Equation Modelling er det en forudsætning i path analysis, at variablerne i 

modellen er observerbare også kaldet manifeste variable (hvor de ved Structural Equation Modelling også 
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kan være latente/uobserverbare). Det vil sige, at variablene skal kunne kvantificeres som ét tal, der kan måles 

uden fejl (measurement error) samt være en perfekt afspejling af den teoretiske variabel (specification error 

(Maruyama 1998). Desuden er det en forudsætning, at der ikke er loops i modellen, hvilket vil sige, at en 

kæde kun må gå igennem en variabel én gang og alle kæderne skal gå i samme retning. 

5.1.2 Path diagrammet 

Illustrationen af den teoretiske model, der ligger til grund for en path analysis, kaldes et path diagram. 

Diagrammet viser de kausale sammenhænge mellem variablene i modellen. En genillustration af den 

teoretiske model opbygget i litteraturstudiet (kapitel 3) fremgår af Figur 5.1; dog er variablene i modellen nu 

udskiftet med proxyvariablene udvalgt i forrige kapitel. Tabel 5.1 viser desuden sammenhængen mellem den 

teoretiske models variable og den empiriske models variabel.  

Figur 5.1: Den teoretiske model 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Tabel 5.1: Overblik over sammenhænge mellem teoretisk og empirisk model 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Teoretisk variabel
Empirisk 

variabel
Beskrivelse af empirisk variabel

Fondsstørrelse SIZE Gennemsnitlig fondsstørrelse for kapitalfonden siden 2000

Geografisk omfang GEO_SCORE Kapitalfondens grad af internationalisering

Human kapital EXP Partnernes gennemsnitlige antal års erfaring inden for private equity

Industridiversifikation HH_IND HH-indeks for industrispecialisering (skala 1-10.000) – Høj værdi = høj specialisering

Geografisk diversifikation HH_GEO HH-indeks for geografisk specialisering (skala 1-10.000) – Høj værdi = høj specialisering

Investeringsstørrelse SS_M Kapitalfondens ønskede investeringsstørrelse, målt som medianen af porteføljeselskabernes 

samlede værdi (enterprise value)

Operationel performance ROA Afkastningsgraden målt som EBIT/Aktiver
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I modellen illustrerer de firkantede kasser, at der er tale om manifest/observerbare variable, der kan 

kvantificeres med den rette proxyvariabel. Modsat havde cirkler havde illustreret, at der var tale om 

latente/uobserverbare variable (til brug i Structural Equation modelling). Ydermere illustrerer den buede 

dobbeltpil, at der er tale om gensidig kausalitet og modellen således forudser, at kapitalfondens 

fondsstørrelse og geografiske omfang påvirker hinanden. Slutteligt illustrerer envejs pilene mellem 

eksempelvis geografisk omfang og investeringsstørrelse, at der er et kausalt forhold mellem de to variable, 

så graden af geografisk omfang har en påvirkning på investeringsstørrelsen.  

5.1.3 Estimationsmetode 

Til estimering af modellen anvendes Maximum Likelihood estimation. Denne metode er oftest anvendt og 

bruges som standard i SAS Enterprise Guide. Jævnfør Kline (2005) bliver alle koefficienter, ligesom ved 

multiple regressioner, estimeret simultant ved denne metode. Således estimeres først en initial værdi for alle 

path koefficienterne, hvorefter beregningerne itereres for at minimere ”fitting funktionen”, hvilket er et 

udtryk for forskellen mellem de observerede kovarianser og kovarianserne forudsagt af den teoretiske 

model. Herved bliver løsningen optimeret ved hjælp af iterationer. 

Der findes to former for path koefficienter – standardiserede og ikke-standardiserede. De standardiserede 

koefficienter er beregnet på baggrund af korrelationer og har den fordel, de kan anvendes til at sammenligne 

betydningen af de forskellige paths i modellen. Altså kan man se, om eksempelvis human kapital eller 

investeringsstørrelse har størst betydning for afkastet. Standardiserede koefficienter har dog den ulempe, at 

de er specifikke for hver enkelt datasæt og derfor ikke kan bruges til direkte sammenligning mellem 

forskellige studier. De ikke-standardiserede koefficienter har derimod den fordel, at de kan sammenlignes på 

tværs af undersøgelser, men man kan til gengæld ikke bruge dem til vurdere deres relative betydning for den 

afhængige variabel. (Stage, Carter et al. 2004) I indeværende afhandling ønskes det blot at undersøge den 

relative betydning og deres signifikans, hvorfor fokus vil være på de standardiserede koefficienter. De ikke-

standardiserede koefficienter er dog beregnet og vedlagt i Appendiks I-K. 

5.1.4 Model specifikation 

I Figur 5.1 er den teoretisk model illustreret grafisk. Det er dog også muligt at opstille den teoretiske model 

matematisk. Nedenfor er den teoretiske model således formuleret matematisk: 

LN_EXP = β11SIZE + β12GEO_SCORE + ε1  

HH_GEO = β13SIZE + β14GEO_SCORE + ε2 

HH_IND = β15SIZE + β16GEO_SCORE + ε3 
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SS_M = β17SIZE + β18GEO_SCORE + ε4 

ROA =  β21GEO_SCORE + β22SIZE + β23LN_EXP + β24HH_GEO + β25HH_IND + β26SS_M + ε5 

hvor variablene er defineret som anvist i Tabel 5.1. 

5.2 Forudsætninger for anvendelse af path analysis 

Ifølge Hatcher (1987) findes der 10 vigtige forudsætninger for anvendelsen af path analysis. Disse 

forudsætninger omfatter både krav til den anvendte data samt til den teoretiske model i sig selv. Dette afsnit 

vil blive anvendt til at forklare forudsætningerne og diskutere, hvorvidt det indsamlede datasæt og den 

teoretiske model lever op til forudsætningerne. Afsnittet er skrevet på baggrund af Hatcher (1987), hvor 

andet ikke er oplyst, vil det således være kilden. 

5.2.1 Interval- eller ratio-skaleret data 

Den første forudsætninger siger, at alle endogene variable skal være målt på en interval- eller ratio skala, 

mens eksogene variable kan være målt nominalt, eksempelvis hvis der er tale om dummyvariable. 

Alt anvendt data i indeværende afhandling opfylder denne forudsætning, både hvad angår eksogene såvel 

som endogene variable. Således er eksempelvis den eksogene variabel geografisk omfang målt på en skala 

fra 1-4, den endogene variabel medarbejdere som gennemsnitlig antal års anciennitet og den endogene 

variabel performance er målt gennemsnitlig årlig ændring i performance, altså som en procentsats. 

5.2.2 Minimum antal antagelige værdier for endogene variable 

Jævnfør Bentler (1987) skal endogene variable være kontinuerlige og kunne antage minimum 4 værdier. 

Problemet opstår primært, hvis den endogene variabel er opstillet som kategorier, eksempelvis hvis 

respondenterne i et spørgeskema skal angive deres indkomst som 1) 0-150.000 2) 150.000-300.000, 3) 

300.000-450.000 og 4) 450.000+. En inddeling i kategorier gør, at variablen ikke er kontinuerlig, hvilket kan 

give problemer med lineariteten mellem variablene og normalitetsforudsætningen (se afsnit 5.2.3 

Normalfordelte data og 5.2.4 Lineære forhold). Ifølge Bentler (1987) kan dette problem minimeres ved, at 

variablen minimum kan antage 4 forskellige værdier. 

I datasættet for indeværende afhandling er kun den eksogene variabel geografisk omfang målt som 

kategorier. Variablen kan dog antage 4 værdier, og der er tale om en eksogen variabel. Således lever 

datasættet op til denne forudsætning. 

5.2.3 Normalfordelte data 

Det er som udgangspunkt en forudsætning for brugen af path analysis, at alt anvendt data er normalfordelt. 

Derfor vil der i det følgende testes for, om dataet bag de udvalgte proxyvariable følger en normalfordeling. 
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SAS Enterprise Guide anvender som standard tre typer af goodness-of-fit test for at teste dette: Kolmogorov-

Smirnov, Cramer-von Mises og Anderson-Darling. Goodness-of-fit testene, har alle de samme hypoteser: 

𝐻0: 𝐷𝑎𝑡𝑎𝑒𝑡 𝑓ø𝑙𝑔𝑒𝑟 𝑒𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑓𝑜𝑟𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔 

𝐻1: 𝐷𝑎𝑡𝑎𝑒𝑡 𝑓ø𝑙𝑔𝑒𝑟 𝑖𝑘𝑘𝑒 𝑒𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑓𝑜𝑟𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔 

 

Resultaterne fra goodness-of-fit testene er opsummeret i Tabel 5.2. Det fremgår af Tabel 5.2, at der er store 

problemer med normalitetsforudsætningen. Således er der ingen af de anvendte variable, der lever op til 

forudsætningen, da alle testene giver en p-værdi langt under 0,05, der er det mest brugte kritiske grænse.  

Tabel 5.2: Goodness-of-fit normalitetstest 

 

Kilde: Egen tilvirkning – histogrammer og Q-Q plots vedlagt i Appendiks D 

Om end det som udgangspunkt er en forudsætning, at dataene er normalfordelte, påpeger eksempelvis 

Anderson og Gerbing (1988), at resultaterne fra path analysis ved brug af maximum likelihood estimation, er 

relativt robuste over for brud på normalitetsforudsætningen, hvis stikprøvestørrelsen er tilstrækkelig stor. 

Dog er der tendens til i path analyser, hvor fordelingen af det underliggende data er spids (peaked), at 

nulhypotesen (et godt model fit) for den overordnede model oftere bliver afvist. Hvorimod det modsatte gør 

sig gældende, hvis der er tale om en flad fordeling.  

Selvom dataet ikke lever op til forudsætningen, selv efter outliers er fjernet, arbejdes der dog videre med 

dataet med det in mente, at t-statistikkerne i den videre analyse kan være biased. 

5.2.4 Lineære forhold 

Forholdene mellem variablene skal være lineære, hvilket betyder, der eksempelvis ikke må være et 

eksponentielt forhold mellem variablene. Denne forudsætningen vil per definition være opfyldt, i det den 

Variabel Statistik P-værdi Statistik P-værdi Statistik P-værdi

Fondsstørrelse SIZE 0,2536 < 0,01 1,6686 < 0,005 8,8887 < 0,005

Geografisk omfang GEO_SCORE 0,2840 < 0,01 1,1915 < 0,005 6,9795 < 0,005

Industrispecialisering HH_IND 0,2030 < 0,01 1,1839 < 0,005 6,8847 < 0,005

Geografisk specialisering HH_GEO 0,1300 < 0,01 0,4071 < 0,005 2,8044 < 0,005

Investeringsstørrelse SS_M 0,2808 < 0,01 1,7414 < 0,005 9,5493 < 0,005

Human kapital LN_EXP 0,1300 < 0,01 0,2737 < 0,005 1,7827 < 0,005

Afkastningsgrad ROA 0,2217 < 0,01 1,6620 < 0,005 8,6341 < 0,005

EBIT-margin EBIT 0,1224 < 0,01 0,4652 < 0,005 2,5365 < 0,005

Aktivernes oms.hastighed AOH 0,2393 < 0,01 2,3568 < 0,005 12,1134 < 0,005

Omsætningsvækst OMS 0,2580 < 0,01 2,2547 < 0,005 11,9721 < 0,005

Aktivvækst AKT 0,2462 < 0,01 2,3023 < 0,005 12,0894 < 0,005

Kolmogorov-Smirnov Cramer-von Mises Anderson-DarlingProxy 

variabel
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teoretiske model er opstillet ud fra en hypotese om lineære forhold. Forudsætningen er derfor ikke 

undersøgt yderligere. 

5.2.5 Ingen perfekt multikollinaritet 

Denne forudsætning kræver, at ingen af de uafhængige variable må være en konstant eller en perfekt lineær 

kombination af de andre. De uafhængige variable må således godt være højt korreleret, men ikke perfekt 

korreleret med hinanden. Hatcher (1987) anbefaler, korrelationen mellem to variable ikke overstiger 0,80, 

Schreiber (2008) mener derimod først det bliver problematisk ved en korrelation på 0,90. 

Tabel 5.3: Korrelationsmatrice 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
Note: Pearson korrelationskoefficienter ; *** p > 0,01 ; ** p > 0,05 ; * p > 0,10 

Af Tabel 5.3 fremgår, at der ikke er perfekt multikollinaritet mellem nogle af variablene, men at der er høj 

korrelation mellem eksempelvis fondsstørrelse og geografisk omfang samt mellem fondsstørrelse og 

investeringsstørrelse. De to korrelationer er på henholdsvis 0,64 og 0,86. Korrelationen mellem 

fondsstørrelse og investeringsstørrelse er på grænsen af, hvad der er jævnfør ovenstående er acceptabelt. 

Der er derfor mulighed for, at de høje korrelationer kan give problemer i forbindelse med estimeringen af 

modellen i SAS Enterprise Guide. 

5.2.6 Ingen målefejl i uafhængige variable 

Inden for statistik er det en generel forudsætning, at uafhængige variable er målt uden fejl. Som nævnt under 

beskrivelsen af analysemetoden, er det ligeledes en forudsætning for path analysis, at der kan findes én 

enkelt kvantificerbar proxyvariabel. Forudsætningen kræver altså først og fremmest, at det kan findes en 

perfekt pålidelig indikator for den underliggende faktor, den forsøger at forklare, og dernæst at denne kan 

kvantificeres uden målefejl.  

SIZE
GEO_

SCORE
HH_IND HH_GEO SS_M LN_EXP ROA EBIT AOH OMS AKT

SIZE 1

GEO_SCORE 0,6399 *** 1

HH_IND -0,3544 *** -0,1762 * 1

HH_GEO -0,6370 *** -0,6817 *** 0,6009 *** 1

SS_M 0,8648 *** 0,5869 *** -0,2542 *** -0,5110 *** 1

LN_EXP 0,2013 ** 0,1928 ** -0,1243 -0,2648 *** 0,1825 * 1

ROA 0,0971 0,0844 -0,1533 -0,1129 0,1020 -0,0827 1

EBIT 0,0106 0,0708 -0,1766 * -0,1095 0,0295 -0,0066 0,5989 *** 1

AOH 0,0153 0,0579 0,0800 0,0262 0,0204 0,0188 0,3647 *** 0,0484 1

OMS 0,1083 0,1508 -0,0462 -0,1384 0,0612 0,0222 0,1490 0,0871 0,0324 1

AKT -0,0686 0,0339 -0,0496 -0,0302 -0,0286 0,0906 -0,1286 0,0663 -0,5271 *** 0,1867 * 1
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Dette er forudsætningen, der oftest forvolder problemer, ved empirisk analyse. Om end det er forsøgt at 

finde pålidelige proxyvariable, kan det være svært at finde perfekte variable, da afhandlingen kun 

beskæftiger sig med eksternt tilgængelig information. Således er der ikke indsamlet internt data, eksempelvis 

ved interviews eller spørgeskemaundersøgelser, hvilket alt andet lige i nogle tilfælde vil være mere præcist. 

5.2.7 Inkludering af alle betydelige kausaliteter 

Alle identificerede kausaliteter af betydning for de endogene variable skal inkluderes i modellen. Hvis vigtige 

betydelige forklarende variable er udeladt i analysen, er der fare for, at de estimerede path koefficienter vil 

blive biased. Dette bias kaldes også omitted variable bias. Hvis vigtige variable udelades i modellen, vil deres 

forklaring automatisk blive inkorporeret som en del af fejlledene. Dette vil alt andet lige medføre en 

korrelation mellem fejlledene over tid og dermed biased koefficienter. Hvis alle betydelige kausaliteter er 

identificeret og indeholdt i modellen siges den at være udtømmende (self-contained) og alle fejlleddene vil i 

så fald være ukorrelerede. 

Et brud på denne forudsætning er forsøgt imødekommet ved hjælp af et grundigt litteraturstudie, som 

lægger til grund for den teoretiske model. Det kan dog ikke undsiges, at variablene til dels vil være arbitrært 

udvalgt, da det i litteraturstudiet ikke har været muligt at afdække alle nuancer, men der har været fokus på 

litteraturens hovedbudskaber. Det kan derfor ikke udelukkes, at denne forudsætning ikke er opfyldt. Som 

nævnt i Hatcher (1987) er denne forudsætning dog ofte brudt i empiriske undersøgelser. 

5.2.8 Overidentificeret model 

En vigtig estimeringsteknisk forudsætning for path analysis er, at modellen er identificeret, hvilket vil sige, 

den enten er overidentificeret eller netop-identificeret (just-identified). En model siges at være 

overidentificeret, hvis der er flere ligninger end der er ubekendte. Alternativt hvis der er færre parametre (p) 

end datapoints (p*). Forskellen mellem p* og p er lig modellens frihedsgrader. Vigtigheden, af at en model 

er identificeret, skyldes, at de estimerede path koefficienter i en underidentificeret model ikke vil være 

unikke. Således vil der være flere forskellige løsninger til samme model. Hvis modellen er netop-identificeret 

eller overidentificeret vil modellen derimod kun have én løsning. Ydermere er det en fordel, at modellen er 

overidentificeret, da dette muliggør en vurdering af, hvor god modellen er ved hjælp af goodness-of-fit mål. 

Hvis modellen er præcis-identificeret vil den derimod altid give et perfekt fit til dataen, og det giver derfor 

ikke mening at kigge på goodness-of-fit mål i dette tilfælde.  

Når man har med en simpel rekurssiv manifest-variabel model at gøre (kausaliteterne går kun i én retning, 

og der er ingen loops), vil der altid være tale om en præcis-identificeret eller overidentificeret model. For at 

teste om der er tale om en overidentificeret model, beregnes nu antal parametre og antal datapoints. 
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Antallet af parametre, der skal estimeres, beregnes som summen af path koefficienter, varianser og 

kovarianser, hvilket i indeværende afhandlings model svarer til (14+6+7) 27 og antal datapoints kan beregnes 

som: p* = (p ( p + 1))/2, hvor p er antallet af manifest variable, hvilket svarer til p* = (7(7+1))/2 = 28. Da 28 > 

27. Der er således tale om en overidentificeret model.  

5.2.9 Minimal stikprøvestørrelse 

Inden for statistisk analyse er stikprøvestørrelse ofte et kritisk punkt. Jo større stikprøve, jo større statistisk 

power, hvilket betyder at H0 afvises i korrekte tilfælde, og dermed giver større sandsynlighed for at finde 

signifikante resultater. Ydermere har stikprøvestørrelsen stor betydning for, hvor kompliceret en model, der 

kan testes på datasættet. Jo større et datasæt, jo flere parametre kan estimeres før modellen ”crasher” i det 

anvendte statistik program (Kline 2005). I Hatcher (1987) anbefales det, at én af følgende to 

tommelfingerregler for stikprøvestørrelse følges: 

 Mindst 200 observationer 

 Mindst 5 observationer pr. parameter, der skal estimeres, hvor antal parametre er summen af path 

koefficienter, varianser og kovarianser 

Det indsamlede datasæt indeholder 105 observationer og lever således ikke op til den første 

tommelfingerregel. Til gengæld skal der til modellen estimeres 27 parametre, hvilket giver en observationer: 

parametre-ratio på 4. Antallet af observationer i datasættet lever således ikke op til ratioen anbefalet af 

Hatcher (1987). Der er derfor overvejende sandsynlighed for, at der kan forekomme problemer med at 

estimere den relativt komplicerede model. 

5.2.10 Den opstillede model er funderet i teori 

En sidste vigtig, om end indlysende forudsætning, er, at modellen er funderet i teori, og hypoteser så vidt 

muligt er skabt på baggrund af teori eller tidligere undersøgelser. Dette er vigtigt for at sikre estimerede 

koefficienter ikke blot er en tilfældighed, men at de også kan forklares økonomisk. 

Som nævnt i litteraturstudiet har en del tidligere undersøgelser beskæftiget sig med sammenhængen mellem 

kapitalfondes strategi og afkast, hvorimod sammenhængen mellem fondsstørrelse, geografisk omfang og 

strategiske valg er langt mindre belyst. Som nævnt i indledningen, er det således her denne afhandling 

specielt bidrager til litteraturen. Teoretisk belæg for den første halvdel af modellen er således forsøgt fundet 

inden for andre faggrene3, heriblandt eksempelvis inden for ledelseslitteraturen. 
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5.3 Model evaluering 

Før det giver mening at tolke på resultaterne fra den empiriske analyse, er det vigtigt at evaluere modellens 

”fit”, altså hvor godt den teoretiske model egentlig passer på den empiriske data (Schreiber, Nora et al. 2006). 

Hvis modellen ikke passer på datasættet, er validiteten af estimaterne tvivlsom, og det kan derfor lede til 

ukorrekte konklusioner. Jævnfør Hatcher (1987) findes der inden for path analysis ikke ét enkelt anderkendt 

goodness-of-fit mål, men en række forskellige mål, der alle har fordele og ulemper og er anvendelige i 

forskellige situationer. Dette afsnit vil derfor give en kort introduktion til de mest anvendte goodness-of-fit 

mål, før de vil blive brugt i den empiriske analyse. I outputtet fra SAS Enterprise Guide opdeles goodness-of-

fit målene i 3 typer: absolute index, parsimony index og incremental index. I Tabel 5.4 nedenfor er de oftest 

anvendte goodness-of-fit mål inden for hver kategori samt deres kritiske grænser for godt model fit opstillet.  

Tabel 5.4: Grænseværdier for goodness-of-fit indeks 

 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Schreiber, Nora et al. (2006) 

5.3.1 Absolute indeks 

Et absolute index er et indeks, som evaluerer modellen uden sammenligning med en underliggende 

(baseline) model (Blunch 2013). De absolutte indeks ”straffer” ikke for indsættelsen af flere parametre, men 

vil altid favorisere modeller med et stort antal af parametre. Det er derfor vigtigt at være varsom med at 

sammenligne modeller med forskellige antal af parametre. (SAS User Guide 2014) 

Det mest brugte absolutte mål er Chi-square-testen. Chi-square-testen tester for nulhypotesen, at den 

teoretiske model passer på det anvendte data. Således ønskes en lav chi-square værdi og en høj p-værdi, 

således nulhypotesen kan fastholdes. Jævnfør Hatcher (1987) skal chi-square testen dog fortolkes med 

varsomhed, da den kan være påvirket af brud på forudsætningen omkring normalitet og stikprøvestørrelsen. 

På grund af Chi-square testens åbenlyse ulemper anbefales det, at testen ikke anvendes som overordnet 

Goodness-of-fit indeks Interval Kritisk værdi Kommentar

Absolute Index:

Chi-Square; p-value 0-1 < 0,05 God til at sammenligne ved udvikling af modeller

Goodness of fit Index 0-1 > 0,95

Root Mean Square Residual Jo tættere på 0 jo bedre

Standardized RMSR 0-1 < 0,08

Parsimonious fit Indices:

RMSEA estimate 0-1 < 0,06-0,08 Tager hensyn til stikprøvestørrelse og frihedsgrader

Adjusted Goodness of fit index 0-1 > 0,95

Parsimony-adjusted GFI 0-1 > 0,95 Typisk lavere end andre indeks - meget sensitiv overfor model størrelse

Incremental/Comparative fit indices:

Bentler Comparative Fit Index 0-1 > 0,90-0,95

Bentler-Bonett NFI 0-1 > 0,90-0,95

Bentler-Bonett Non-normed Index 0-1 > 0,90-0,95 Også kaldet Tucker-Lewis index
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statistisk test af modellen, men at den anvendes til vurdering i kombination med andre goodness-of-fit mål 

(Hatcher 1987).  

Andre ofte anvendte absolute indeks er Goodness-of-fit indekset (GFI), der er et estimat på hvor meget af 

kovariationen i datasættet, der kan forklares af modellen og kan tolkes analogt med forklaringsgraden for 

multiple regressioner, og Root mean-square residual (RMSR) der kan tolkes analogt med standard afvigelsen 

og siger altså noget om størrelsen på residual kovariansmatricen (Blunch 2013).  

5.3.2 Parsimony indeks 

I modsætning til de absolutte indeks tager parsimony indeksene hensyn til forskelle i antallet af parametre i 

modellerne og dermed, hvor kompliceret modellen er (Blunch 2013). Således ”straffes” modeller alt efter 

hvor mange variable, der medtages. Dette medfører, at et model fit ikke nødvendigvis bliver bedre ved at 

indsætte flere forklarende variable og medfører, at en sammenligning af goodness-of-fit mellem to 

forskellige modeller bliver mere valid (SAS User Guide 2014). 

Det mest anvendte parsimony indeks er RMSEA (root mean square error of approximation), hvor en p-værdi 

under 0,05 indikerer et godt fit. Ligesom ved det absolutte indeks RMSR er der tale om et fit mål for residualet 

i forhold til den teoretiske kovariansmatrice. I modsætning til RMSR er der ved RMSEA ydermere taget hensyn 

til kompleksiteten i modellen (antallet af frihedsgrader) og stikprøvestørrelsen. Ligeledes anvendes ofte 

”Adjusted goodness-of-fit indeks” samt ”Parsimony-adjusted goodness-of-fit” indeks, der begge er en udgave 

af det absolute indeks goodness-of-fit, hvor der er taget hensyn til antallet af parametre. 

5.3.3 Incremental indeks 

Incremental indeks er beregnet ved en sammenligning mellem den empiriske model i forhold til en baseline 

model, hvor alle manifest variablene er forudsat er ukorrelerede. Således viser incremental indeks på 

forskellig vis, hvordan den teoretiske model passer på baseline modellen det anvendte datasæt. (SAS User 

Guide 2014) 

I outputtet fra SAS Enterprise Guide findes i alt seks incremental indeks (dog er alle ikke inkluderet i denne 

analyse). Hatcher (1987) foreslår eksempelvis anvendelsen af Bentler-Bonetts normed-fit-index (NFI). Som 

det fremgår af Tabel 5.4 kan indekset antage værdier mellem 0-1, hvor et indeks over 0,95 indikerer en god 

model. Indekset kan tolkes som: ”the percentage of observed-measure covariation explained by a given 

measurement or structural model” (Hatcher 1987). Altså en form for forklaringsgrad på kovarians strukturen. 

Ulempen ved Bentler-Bonetts normed-fit-index er, at det har tendens til at underestimere fittet ved små 

stikprøvestørrelser. Ved små stikprøvestørrelse kan det derfor være en god idé at anvende Bentler-Bonetts 

non-normed-fit-index (NNFI), der er målt på samme skala og har den samme kritiske grænse, men ikke er 
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påvirket af stikprøvestørrelsen. En yderligere variation er Bentlers comparative fit index (CFI), der er identisk 

med NNFI i at det ikke er påvirket af stikprøvestørrelsen, men angiveligt skulle være bedre til at sammenligne 

modeller, da der tages hensyn til modelkomplikationen målt ved antallet af frihedsgrader. 

5.3.4 Opsummering 

Som anført findes der en lang række goodness-of-fit mål, men ingen konsensus omkring, hvilket der er bedst. 

Jævnfør både SAS User Guide (2014) og Hatcher (1987) vil selv et kunstigt sammensat datasæt og model 

medføre at flere af målene ikke lever op til kravene. Det handler således ikke om at vurdere, om et enkelt 

goodness-of-fit mål lever op til kravene, men at lave en overordnet vurdering af, om majoriteten af målene 

lever op til kravene. Udover goodness-of-fit målene påpeger Hatcher (1987), at det også er vigtigt at kigge på 

forklaringsgraderne. Idet formålet med analysen er at finde forklaring på de endogene variable, er det 

selvsagt vigtigt modellen har en vis forklaringsgrad. Ligeledes er det vigtigt, at om end ikke alle, så dele af 

modellen viser signifikante resultater. 
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6.0 Empirisk analyse 

Indeværende afsnit har til formål at præsentere resultaterne fra den empiriske undersøgelse af den 

teoretiske model opstillet i kapitel 3. Således vil afsnit 6.1 præsentere beskrivende statistik for datasættet, 

hvorefter afsnit 6.2 vil udvikle den teoretiske model til en empirisk model ved hjælp af analyse af goodness-

of-fit mål. Herefter vil afsnit 6.3 præsentere resultaterne fra den statistiske analyse. Afslutningsvis vil afsnit 

6.4 præsentere alternative test med henblik på at vurdere robustheden af analysen. I afsnit 6.5 opsummeres 

analysen i et overblik over, hvorvidt modellen kan af- eller bekræfte hypoteserne opstillet i kapitel 3. 

6.1 Deskriptiv statistik 

Tabel 6.1 og Figur 6.1 giver et overblik over de geografiske og industrielle fordelinger i datasættet. Således 

fremgår det af Tabel 6.1, at de i alt 105 transaktioner er fordelt som 42 danske, 37 svenske og 26 norske. 

Desuden er langt de fleste transaktioner foretaget af regionale og dernæst lokale kapitalfonde. Således er 46 

af datasættets transaktioner regionale, 25 lokale, 21 globale og 13 europæiske.    

Tabel 6.1: Geografisk overblik over transaktioner 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Figur 6.1 giver et overblik over, inden for hvilke sektorer de 105 transaktioner er foretaget. Her fremgår det, 

at cirka 25% af transaktionerne er foretaget inden for forbrugsgoder, hvilket eksempelvis dækker 

detailhandel og fødevareproduktion. Dernæst er produktions- og industrielle virksomheder de næstmest 

populære at investere i.  

Figur 6.1: Overblik over industrimæssig fordeling af transaktioner 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Transaktionstype Denmark Sverige Norge I alt

Lokal 16 4 5 25

Regional 14 20 12 46

Europæisk 4 6 3 13

Global 8 7 6 21

I alt 42 37 26 105

25

15
13

11 11
7 7 6

4
2 2 2



 
72 

 

For at danne et overblik over det anvendte data viser Tabel 6.2 de statistiske parametre og nøgletal. For 

beskrivelse af variable henvises til Tabel 5.1. 

Tabel 6.2: Deskriptiv statistik 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Maksimums- og minimumsværdierne fra tabellen illustrerer, hvor stor forskellen er på de forskellige 

transaktioner og kapitalfonde. Eksempelvis har den største kapitalfond en gennemsnitlig fondsstørrelse på 

DKK 38.259 millioner (CVC), mens den mindste har en på blot DKK 300 millioner (Greystone).  

Specialisering kan som tidligere nævnt enten være geografisk eller industriel. Spredningen på den geografiske 

specialisering er meget stor, hvor nogle udelukkende har investeringer i ét land (HH_IND = 10.000), er andre 

fonde derimod meget geografisk diversificerede. Modsat er der ingen fonde, der udelukkende investerer i én 

industri, men den mest specialiserede fond har et HH-indeks på 3.000. På samme måde adskiller fondene sig 

markant både hvad angår den gennemsnitlige anciennitet blandt senior staben og den ønskede 

investeringsstørrelse. 

Den deskriptive statistisk viser, at kapitalfondene i gennemsnit har genereret en negativ årlig ændring i det 

brancheregulerede afkast både målt på afkastgraden og aktivernes omsætningshastighed, hvorimod den 

årlige ændring i EBIT-margin har været positiv. Dette er overraskende, da det indikerer, at 

kapitalfondsopkøbte virksomheder ikke klarer sig bedre end ikke-kapitalfondsejede virksomheder, og er i 

modstrid til Acharya, Gottschalg et al. (2013), der finder et signifikant branchejusteret merafkast på 19,8% i 

Europa. Tabellen viser derimod også, at der er utrolig stor spredning i afkast. En statistisk test på den 

gennemsnitlige afkastgrad viser dog, at resultatet ikke er signifikant, og derfor blot kan være et udslag af 

tilfældigheder.5 Ydermere viser den deskriptive statistik, at kapitalfondene i gennemsnit har formået at få 

                                                           
5 H0: µ = 0 ; H0: µ ≠ 0 

Variabel Proxyvariabel Gennemsnit Median Standardafvigelse Minimum Maximum

Geografisk omfang GEO_SCORE 2              2              1              1              4              

Fondsstørrelse SIZE (DKKm) 5.627      2.571      6.556      300         38.259    

Human kapital LN_EXP 2              2              0              2              3              

Human kapital EXP 11            12            3              6              19            

Industrispecialisering HH_IND 1.148      1.044      511      586         3.000      

Geografisk specialisering HH_GEO 4.784      4.395      2.667      649         10.000    

Investeringsstørrelse SS_M 120         69            131         11            769         

Afkastningsgrad ROA -1,18% 0,54% 10,74% -58,35% 39,38%

EBIT-margin EBIT 0,44% 0,46% 4,77% -18,67% 16,87%

Aktivernes oms.hastighed AOH -0,037 0,020 0,580 -4,699 1,246

Omsætningsvækst OMS 25,43% 10,89% 44,97% -18,25% 262,61%

Aktivvækst AKT 17,39% 4,86% 37,38% -18,73% 243,09%

Beskrivende statistik
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virksomhedernes omsætning til at vokse cirka 25% årligt, men at aktivbasen til gengæld også er steget i 

gennemsnit cirka 17% årligt. Det skal dog bemærkes, at omsætnings- og aktivvæksten i modsætning til de 

andre performancemål ikke er justeret for branche og tidsperiode. 

6.2 Empirisk modeludvikling 

Da teori og empiri ikke altid er overensstemmende, har dette afsnit til formål at udvikle den teoretiske model 

til en empirisk model. Dette vil blandt andet blive gjort ud fra en vurdering af de forskellige modellers fit. 

Model fit er et vigtigt aspekt af en statistisk analyse, da det er en bestemmende faktor for validiteten af 

analysens estimater. Model fittet er derfor vigtigt at have for øje ved udvikling samt som indledende 

vurdering af modellen. 

Som nævnt i den statistiske metode kan multikollinaritet mellem de forklarende variable volde problemer i 

forbindelse med estimering af path modellen. Specielt er geografisk specialisering højt korreleret med både 

industrispecialisering og investeringsstørrelse. Desuden er stikprøvestørrelsen i den lave ende af det 

anbefalede, og stikprøvestørrelsen har stor betydning for hvor kompleks en model, der kan estimeres. Det 

har i analyseprocessen vist sig, at estimering af den teoretiske model ikke er mulig på grund af problemer 

med Levenberg-Marquardt optimering, hvilket er den optimeringsmetode SAS Enterprise Guide anvender 

for at estimere path koefficienterne. En estimering af en model med samtlige led i Figur 3.9 kan derfor ikke 

lade sig gøre, sandsynligvis enten grundet modellens kompleksitet og stikprøvens begrænsede størrelse eller 

for høj korrelation mellem de forklarende variable. 

Første step i udviklingen af modellen er derfor at forsøge at reducere kompleksiteten. Derfor er de direkte 

led i modellen undersøgt ved hjælp af simple lineære regressioner. Resultaterne fremgår af Tabel 6.3. 

Tabel 6.3: Fondsstørrelse og geografisk omfangs påvirkning på afkastningsgraden 

 

Kilde: Egen tilvirkning efter SAS Enterprise Guide Output 

                                                           

Observator: 
0−𝜇

𝜎𝜇
 = -0,0118/0,1074 = -0,1098 < 1,95 

Parameter Standard-

estimat afvigelse

Skæring 1 -0,02022 0,01353 -1,49 0,1381

Fondsstørrelse (SIZE) 1 0,00000156 0,00000158 0,99 0,3245

Parameter Standard-

estimat afvigelse

Skæring 1 -0,03159 0,02535 -1,25 0,2156

Geografisk omfang (GEO_SCORE) 1 0,00868 0,0101 0,86 0,3920

Variabel Frihedsgrader t-statistik P-værdi

Variabel Frihedsgrader t-statistik P-værdi
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Som det fremgår af Tabel 6.3 har både fondsstørrelse og geografisk omfang en lille og insignifikant effekt på 

afkastningsgraden. Således tilfører disse led begrænset forklaring i modellen, og det er derfor nærliggende 

at fjerne dem. Da estimatet for fondsstørrelse er mindst fjernes denne variabel først.  

Tabel 6.4: Overblik over goodness-of-fit indeks 

 

Kilde: Egen tilvirkning fra SAS output 

Det har vist sig, at udeladelsen af det direkte led mellem fondsstørrelse og afkastningsgraden muliggør 

estimering af modellen. Resultaterne fra goodness-of-fit målene er opsummeret i Tabel 6.4. Modellen uden 

det direkte led mellem fondsstørrelse og afkastningsgraden er vist i den første kolonne (Model 1). Her 

fremgår det først og fremmest, at Chi-Square testen afviser hypotesen om, at den teoretiske model passer 

på datasættet. Dernæst fremgår det, at Root Mean Square Residual er høj og Standardized RMSR ikke er 

under den anbefalede grænse på 0,08. Ligeledes lever Goodness-of-FIt Index, Adjusted GFI, Parsimonious 

GFI, samt alle Incremental Index ikke op til de anbefalede 0,95, mens RMSEA Estimate også er over de 

anbefalede 0,05. Der er således tale om en model med et uacceptabelt fit, hvorfor der ud fra denne model 

ikke er statistisk belæg for at tolke på estimaterne. 

Da den direkte effekt fra geografisk omfang til afkastningsgraden ligesom fra fondsstørrelse til 

afkastningsgraden er lille og insignifikant, vil et naturlig step 2 være at fjerne dette direkte led. Goodness-of-

fit målene for denne model er vist i kolonne to (Model 2) i Tabel 6.4. Det fremgår heraf, at udeladelsen af det 

sidste direkte led i modellen giver en bedre model, men der stadig ikke er nogle af indeksene, der lever op til 

kriterierne for et godt model fit.  

1) Model eksklusiv 

direkte effekt fra 

fondsstørrelse

2) Model ekslusiv 

begge direkte 

effekter

3) Model eksklusiv 

geografisk 

diversifikation og 

direkte effekt fra 

fondsstørrelse

4) Model eksklusiv 

geografisk 

diversifikation og 

begge direkte 

effekter

N Observations 105 105 105 105

N Moments 28 28 21 21

N Parameters 23 20 20 16

Chi-Square 58 58 16 19

Chi-Square DF 5 8 1 5

Pr > Chi-Square <,0001 <,0001 0,2016 0,8684

Root Mean Square Residual 10.272                          10.272                          727                                724                                

Standardized RMSR 0,0806 0,0805 0,0172 0,0184

Goodness of Fit Index 0,8840 0,8838 0,9949 0,9942

Adjusted GFI 0,3505 0,5932 0,8926 0,9755

Parsimonious GFI 0,2105 0,3367 0,0663 0,3314

RMSEA Estimate 0,3178 0,2443 0,0779 0,0000

Akaike Information Criterion 104 98 42 34

Bentler Comparative Fit Index 0,8449 0,8534 0,9970 1,0000

Bentler-Bonett NFI 0,8400 0,8397 0,9927 0,9917

Bentler-Bonett Non-normed Index 0,3485 0,6151 0,9549 1,0450

Modeling 

Info

Absolute 

Index

Parsimony 

Index

Incremental 

Index
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Da geografisk diversifikation som sagt kan forvolde problemer på grund af stor korrelation til de andre 

forklarende variable, er denne fjernet i step 3. Kolonne tre (Model 3) og fire (Model 4) i Tabel 6.4 viser model 

fit på en model både med og uden den direkte effekt fra geografisk omfang til afkastningsgraden. Som det 

fremgår af tabellen, giver modellen både med og uden den direkte effekt et godt model fit, om end modellen 

uden den direkte effekt er en smule bedre. Idet det tidligere er konstateret, at den direkte effekt er meget 

lille og insignifikant, er der således intet argument for at beholde den i modellen. Således er den endelige 

empiriske model uden direkte effekter og uden geografisk diversifikation. Den empiriske model er illustreret 

i Figur 6.2 i næste afsnit. 

6.3 Empiriske resultater 

I forrige afsnit blev den empiriske model udviklet. Indeværende afsnit vil nu kort opridse resultaterne fra den 

empiriske analyse. Herefter vil kapitel 7 diskutere og fortolke på resultaterne. 

Resultaterne fra den empiriske analyse er visualiseret i Figur 6.2. Af figuren fremgår det, at der generelt er 

problemer med signifikansen af koefficienterne. Dette kan dog i høj grad skyldes stikprøven, som, på trods 

af den lever op til tommelfingerreglen, er forholdsvist begrænset. Således er mange af resultaterne ikke 

signifikante på et 10% niveau, men har trods alt en p-værdi under 0,25. Det kunne således tyde på, at en 

større stikprøve, ville give flere signifikante resultater.  

Fondsstørrelsen betydning for de strategiske valg 

Af figuren fremgår det først og fremmest, at der som forudsagt i litteraturstudiet, er en høj og stærkt 

signifikant sammenhæng mellem fondsstørrelsen og kapitalfondens geografiske omfang. Ydermere fremgår 

det, at størrelsen på fonden har stor signifikant betydning for de strategiske valg, hvorimod fondens 

geografiske omfang i mindre og ikke signifikant omfang har betydning for de strategiske valg. Resultaterne 

viser således, at en fonds strategiske valg i højere grad er bestemt af deres størrelse end af deres geografiske 

omfang.   

Alle leddene mellem fondsstørrelse og de strategiske valg er stærkt signifikante. Således har fondsstørrelse 

størst betydning for investeringsstørrelsen med en koefficient på 0,83. Det vil sige, at jo større fonden er, jo 

større investeringer ønsker fonden at foretage, hvilket bekræfter den opstillede hypotese. Den næststørste 

effekt kommer fra industrispecialisering med en koefficient på -0,41, hvilket vil sige, at jo større fonden er, jo 

lavere er HH-indekset. Et lavere indeks indikerer en mindre grad af specialisering. Således viser analysen, at 

jo større fonden er, jo mere diversificeret er den inden for forskellige brancher, hvilket ligeledes bekræfter 

den opstillede hypotese. Slutteligt viser analysen, at fondsstørrelsen i mindre, men signifikant grad har positiv 

betydning for, hvor erfarne medarbejdere fonden har ansat. 
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Figur 6.2: Den empiriske model 

 

Kilde: Egen tilvirkning efter SAS Enterprise Guide Output 
Note: Yderligere output er vedlagt i Appendiks I  ; *** p < 0,01 ; ** p < 0,05 ; * p < 0,10 

Geografisk omfangs betydning for de strategiske valg 

Modsat fondstørrelsen viser analysen, at geografisk omfang ikke har nogen signifikant betydning for fondens 

strategi. Således er alle koefficienterne meget lave og har en p-værdi mellem 0,20 og 0,25. Med forbehold 

for, at koefficienterne ikke er signifikante, har geografisk omfang størst påvirkning på medarbejdernes 

erfaring. Som forudsagt i litteraturstudiet er denne påvirkning positiv. Ligeledes viser undersøgelsen som 

forudsagt, at geografisk omfang har en positiv påvirkning på investeringsstørrelsen - jo større geografisk 

omfang, desto større investeringer ønskes foretaget. Mere overraskende har geografisk omfang en positiv 

påvirkning på industrispecialiseringen, således at større internationalisering betyder større specialisering. 

Dette er i modstrid til den opstillede hypotese, men er dog insignifikant med en p-værdi på hele 0,25, 

resultatet kan derfor blot være et udslag af tilfældigheder. 

De strategiske valgs betydning for afkastet 

Andet led af modellen viser hovedsageligt insignifikante resultater. Således er både leddet mellem erfaring 

og afkastningsgraden samt investeringsstørrelse og afkastningsgraden insignifikante med en p-værdi på 

henholdsvis 0,14 og 0,22. Litteraturstudiet fandt en hypotese om, at mere erfarne medarbejdere øgede 

afkastningsgraden. Analysen viser dog, at mere erfarne medarbejdere, har en negativ påvirkning på 

afkastningsgraden, men estimatet er ikke signifikant. Ligeledes blev en hypotese om, at større investeringer 

gav et bedre afkast opstillet. Dette er bekræftet i analysen dog med en meget lille og insignifikant effekt. 

Slutteligt viser analysen en signifikant effekt mellem industrispecialisering og afkastningsgraden. Hvor 

hypotesen var, at industrispecialisering øger afkastningsgraden, viser analysen dog overraskende, at industri 

diversifikation øger afkastningsgraden. 
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Generelt viser analysen relativt lave forklaringsgrader. Således fremgår det af Tabel 6.5, at kun 4,40% af den 

årlige ændring i afkastningsgraden er forklaret af kapitalfondens strategiske valg, hvilket hænger sammen 

med de insignifikante led i modellen. Ser man på kapitalfondens valg af human kapital, fremgår det ligeledes, 

at kapitalfondens geografiske omfang og størrelse kun kan forklare 4,75% af human kapitalen. Den største 

forklaringsgrad findes for investeringsstørrelsen, hvor kapitalfondens geografiske omfang og fondsstørrelse 

forklarer hele 75% af variationen. 

Tabel 6.5: Overblik over estimerede path koefficienter 

 

Kilde: Egen tilvirkning efter SAS Enterprise Guide Output 
Note: Yderligere output er vedlagt i Appendiks I ; *** p < 0,01 ; ** p < 0,05 ; * p < 0,10 

Tabel 6.5 viser ydermere et overblik over koefficienterne på tværs af modellerne under modeludviklingen i 

forrige afsnit. Heraf fremgår det, at estimaterne er forholdsvist robuste på tværs af modellerne, selvom det 

varierer, hvor godt modellernes fit er. Således fremgår det, at også estimatet for geografisk specialisering er 

forholdsvist robust. Hvis der til trods for det dårlige model fit tolkes på estimaterne fra den bedste model 

inkluderende geografisk specialisering (Model 2), fremgår det først og fremmest, at både graden af geografisk 

omfang og kapitalfondens størrelse har en signifikant negativ påvirkning på den geografiske specialisering, 

hvilket er i tråd med den opstillede hypotese. Ligeledes fremgår det, at geografisk omfang har en anelse 

større effekt end kapitalfondens størrelse på geografiske specialisering, hvilket giver god mening taget i 

betragtning at definitionen af geografisk omfang og geografisk specialisering er delvist overlappende. 

Dernæst fremgår det, geografisk specialisering ligesom industrispecialisering modsat forventningen, har en 

stærk signifikant negativ påvirkning på afkastningsgraden. 

1) Model eksklusiv 

direkte effekt fra 

fondsstørrelse

2) Model ekslusiv begge 

direkte effekter

GEO_SCORE --> ROA 0,05630 0,05801

GEO_SCORE --> LN_EXP 0,10848 0,10848 0,10848 0,10848

GEO_SCORE --> HH_IND 0,08572 0,08572 0,08572 0,08572

GEO_SCORE --> HH_GEO -0,46415 *** -0,46415 ***

GEO_SCORE --> SS_M 0,05684 0,05684 0,05684 0,05684

LN_EXP --> ROA -0,11893 -0,11996 -0,11954 -0,1164

HH_IND --> ROA -0,15252 * -0,13352 *** -0,15225 -0,14565 ***

HH_GEO --> ROA 0,01660 -0,02498 ***

SS_M --> ROA 0,06011 0,07710 0,09918 0,08602

SIZE --> LN_EXP 0,13184 *** 0,13184 *** 0,13184 * 0,13184 ***

SIZE --> HH_IND -0,40926 *** -0,40926 *** -0,40926 * -0,40926 ***

SIZE --> HH_GEO -0,34003 *** -0,34003 ***

SIZE --> SS_M 0,82841 *** 0,82841 *** 0,82841 ** 0,82841 ***

Forklaringsgrader:

ROA 4,67% 4,22% 4,65% 4,40%

LN_EXP 4,75% 4,75% 4,75% 4,75%

HH_IND 12,99% 12,99% 12,99% 12,99%

HH_GEO 53,30% 53,30%

SS_M 74,98% 74,98% 74,98% 74,98%

4) Model eksklusiv geografisk 

diversifikation og begge 

direkte effekter

3) Model eksklusiv geografisk 

diversifikation og direkte 

effekt fra fondsstørrelse
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6.4 Robusthedstest 

For at teste hvor valide resultaterne fra den empiriske model er, afsluttes analysen med robusthedstests. 

Hvor grundanalysen er lavet med udgangspunkt i afkastningsgraden, testes således hvorvidt resultaterne 

også gør sig gældende ved brug af andre performancemål. Derudover vil grundanalysen blive foretaget på et 

datasæt, kun bestående af transaktioner, hvor det er første gang en kapitalfond er ejer (non-secondary 

buyouts).  

6.4.1 Robusthedstest på performancemål 

Du Pont pyramiden kan anvendes til at dekomponere afkastningsgraden i yderligere afkastmål. Det er derfor 

nærliggende at anvende EBIT-marginen, aktivernes omsætningshastighed, omsætningsvækst og aktivvækst 

til robusthedstests. 

6.4.1.1 Model fit 

Tabel 6.6 viser resultaterne for goodness-of-fit målene for modellerne til robusthedstest. Det fremgår af 

tabellen, at modellerne i overvejende grad lever op til kravene for et godt model fit. Således er det kun 

Parsimonious goodness-of-fit indeks, der på tværs af alle modellerne er væsentlig under de anbefalede 0,95. 

Desuden er Adjusted goodness-of-fit indeks for omsætnings- og aktivvækst en anelse under anbefalingen. 

Modellerne lever altså i overvejende grad op til anbefalingerne for et godt model fit, og fortolkningerne af 

estimaterne antages derfor at være valide. 

Tabel 6.6: Overblik over goodness-of-fit mål for modeller til robusthedstjek 

 

Kilde: Egen tilvirkning, SAS Enterprise Guide output 
Note: Hele outputtet er vedlagt i Appendiks G 

Performance mål ROA EBIT AOH
Omsætnings- 

vækst

Aktiv-

vækst

N Observations 105 105 105 105 105

N Moments 21 21 21 21 21

N Parameters 16 16 16 16 16

Chi-Square 1,8579 3,2772 1,9817 4,1442 3,9527

Chi-Square DF 5 5 5 5 5

Pr > Chi-Square 0,8684 0,6573 0,8517 0,5289 0,5562

Root Mean Square Residual (RMSR) 724                 724                 724                 724                 724                 

Standardized RMSR (SRMSR) 0,0184 0,0220 0,0197 0,0318 0,0226

Goodness of Fit Index (GFI) 0,9942 0,9898 0,9938 0,9872 0,9879

Adjusted GFI (AGFI) 0,9755 0,9573 0,9739 0,9461 0,9490

Parsimonious GFI 0,3314 0,3299 0,3313 0,3291 0,3293

RMSEA Estimate 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Akaike Information Criterion 33,8579 35,2772 33,9817 36,1442 35,9527

Bentler Comparative Fit Index 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

Bentler-Bonett NFI 0,9917 0,9854 0,9910 0,9814 0,9823

Bentler-Bonett Non-normed Index 1,0450 1,0246 1,0439 1,0123 1,0151

Parsimony Index

Incremental Index

Modeling Info

Absolute Index
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6.4.1.2 Resultater for robusthedstjek 

Tabel 6.7 viser en oversigt over estimaterne for koefficienterne på tværs af de forskellige modeller til 

robusthedstests. Ikke overraskende viser koefficienterne samt forklaringsgraderne i det første led af analysen 

de samme resultater, da det er de samme afhængige og uafhængige variable, analysen er baseret på.  

I andet led af analysen fremgår det endnu engang, at der er problemer med insignifikante estimater. Af 

erfaringens betydning for performance fremgår således, at ingen af modellerne viser et signifikant resultat. 

Hvor erfaringen ved modellen med afkastningsgraden overraskende viste, at erfaring har en negativ 

indvirkning på afkastningsgraden, viser det sig ligeledes at gøre sig gældende for EBIT-margin, mens effekten 

på aktivernes omsætningshastighed, omsætningsvækst og aktivvækst er meget lille men positiv. Resultatet 

er således ikke robust, men heller ikke signifikant.  

Det samme gør sig gældende for investeringsstørrelsens betydning for performance. Her er heller ingen af 

koefficienterne signifikante. De er desuden meget små og om påvirkningen er positiv eller negativ afhænger 

af, hvilket performancemål, der er anvendt. Således er effekten på afkastningsgraden, aktivernes 

omsætningshastighed samt omsætningsvæksten positiv, mens den er negativ for de resterende 

performancemål.  

Tabel 6.7: Oversigt over path koefficienter for de forskellige modeller 

 
Kilde: Egen tilvirkning efter SAS Enterprise Guide Output 
Note 1: Yderligere output er vedlagt i Appendiks J ; *** p < 0,01 ; ** p < 0,05 ; * p < 0,10 

Den empiriske analyse viste en overraskende stærk signifikant negativ sammenhæng mellem 

industrispecialisering og afkastningsgraden. Robusthedsanalysen viser, at dette resultat ligeledes er stærkt 

signifikant, hvis der testes på EBIT-marginen. Ved de resterende performancemål er påvirkningen ikke 

Performancemål

GEO_SCORE --> LN_EXP 0,10848 0,10848 0,10848 0,10848 0,10848

GEO_SCORE --> HH_IND 0,08572 0,08572 0,08572 0,08572 0,08572

GEO_SCORE --> SS_M 0,05684 0,05684 0,05684 0,05684 0,05684

LN_EXP --> Performance -0,1164 -0,02709 0,02305 0,00879 0,09486

HH_IND --> Performance -0,14565 *** -0,18301 *** 0,09301 -0,03201 -0,05292

SS_M --> Performance 0,08602 -0,01209 0,03979 0,05148 -0,05935

SIZE --> LN_EXP 0,13184 *** 0,13184 *** 0,13184 *** 0,13184 *** 0,13184 ***

SIZE --> HH_IND -0,40926 *** -0,40926 *** -0,40926 *** -0,40926 *** -0,40926 ***

SIZE --> SS_M 0,82841 *** 0,82841 *** 0,82841 *** 0,82841 *** 0,82841 ***

Forklaringsgrader:

Performance 4,40% 3,25% 0,86% 0,50% 1,21%

LN_EXP 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75%

HH_IND 12,99% 12,99% 12,99% 12,99% 12,99%

SS_M 74,98% 74,98% 74,98% 74,98% 74,98%

EBIT AOH Omsætningsvækst AktivvækstROA
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længere signifikant og betydelig mindre. Testes på aktivernes omsætningshastighed er effekten ligefrem 

positiv. 

Alt i alt er de signifikante resultater i andet led af analysen således robuste over for ændringer i 

performancemålet, hvis der testes på EBIT-margin, men ikke de resterende performancemål. De 

insignifikante estimater ændrer sig således en smule både i størrelsesorden og om påvirkningen er 

henholdsvis positiv eller negativ. Det ser således ud til, at de strategiske valgs påvirkning på performance er 

drevet af resultatopgørelsen frem for balancen. 

6.4.2 Robusthedstest på delstikprøve 

Robusthedstest på en delstikprøve kan ligeledes være godt til validering af empiriske resultater. I dette afsnit 

vil der blive testet på en delstikprøve bestående af transaktioner, hvor virksomheden for første gang er 

opkøbt af en kapitalfond, altså transaktioner hvor der ikke er tale om et secondary buyout (Non-SBO). Dette 

vil give større konsistens imellem observationerne og dermed en mere sammenlignelig stikprøve, idet det 

må antages, at den første gang et selskab opkøbes af en kapitalfond, er det nemmere at lave effektiviseringer 

end i anden runde. Således kræver det andre kompetencer at effektivisere et SBO.  

6.4.2.1 Model fit 

Tabel 6.8 viser en sammenligning mellem goodness-of-fit målene for henholdsvis modellen estimeret på hele 

stikprøven og delprøven bestående af førstegangs kapitalfondsopkøb.  

Tabel 6.8: Overblik over goodness-of-fit mål for modeller til robusthedstjek på delstikprøve 

 

Kilde: Egen tilvirkning, SAS Enterprise Guide output.  
Note: Hele outputtet er vedlagt i Appendiks H 

Hele stikprøven Non-SBOs

N Observations 105 80

N Moments 21 21

N Parameters 16 16

Chi-Square 1,8579 9,3873

Chi-Square DF 5 5

Pr > Chi-Square 0,8684 0,0946

Root Mean Square Residual (RMSR) 724                                       109                                       

Standardized RMSR (SRMSR) 0,0184 0,0462

Goodness of Fit Index (GFI) 0,9942 0,9646

Adjusted GFI (AGFI) 0,9755 0,8513

Parsimonious GFI 0,3314 0,3215

RMSEA Estimate 0,0000 0,1054

Akaike Information Criterion 33,8579 41,3873

Bentler Comparative Fit Index 1,0000 0,9770

Bentler-Bonett NFI 0,9917 0,9543

Bentler-Bonett Non-normed Index 1,0450 0,9309

Modeling Info

Absolute Index

Parsimony Index

Incremental Index
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Det fremgår af tabellen, at modellen baseret på non-SBOs giver et dårligere model fit end for hele stikprøven. 

Dog er der stadig tale om et acceptabelt model fit, hvor hovedparten af indeksene lever op til kravene. 

Eksempelvis vil Chi-square testen på et 5% signifikans niveau fastholde nulhypotesen om et godt model fit.  

6.4.2.2. Resultater 

Af Tabel 6.9 fremgår det, at de estimerede koefficienter er forholdsvis robuste over for ændringer i 

stikprøven. Således skifter ingen af koefficienterne fortegn ved anvendelse af delstikprøven, og der er 

samtidig ikke store ændringer i størrelsen på koefficienter. Generelt er koefficienterne baseret på non-SBOs 

dog en anelse større end på hele datasættet.  

Tabel 6.9: Oversigt over path koefficienter for hele stikprøven og delstikprøven 

 

Kilde: Egen tilvirkning efter SAS Enterprise Guide Output 
Note: Hele outputtet er vedlagt i Appendiks K ; *** p < 0,01 ; ** p < 0,05 ; * p < 0,10 

Af mærkbare ændringer i estimaterne fremgår det, at geografisk omfangs påvirkning på 

industrispecialiseringen er steget fra 0,086 til 0,184 med en p-værdi på 0,12, hvilket tilnærmelsesvis er 

signifikant. Ligeledes er investeringsstørrelsens effekt på afkastningsgraden en anelse højere og har en p-

værdi på 0,13. Således ser det ud til, at investeringsstørrelsen har større betydning, når det er første gang en 

kapitalfond har fingrene i en virksomhed. Desuden viser analysen, at human kapital i mindre grad end ved 

grundanalysen påvirker afkastningsgraden. Således er koefficienten faldet fra 0,132 til 0,011 samtidig med at 

signifikansen af resultatet kun er på et 10% niveau mod et 1% niveau før. 

  

Total stikprøve Non-SBOs

GEO_SCORE --> LN_EXP 0,10848 0,12322

GEO_SCORE --> HH_IND 0,08572 0,18442

GEO_SCORE --> SS_M 0,05684 0,07949

LN_EXP --> ROA -0,11640 -0,11313

HH_IND --> ROA -0,14565 *** -0,13682

SS_M --> ROA 0,08602 0,14387

SIZE --> LN_EXP 0,13184 *** 0,01075 *

SIZE --> HH_IND -0,40926 *** -0,47562 ***

SIZE --> SS_M 0,82841 *** 0,84155 ***

Forklaringsgrader:

ROA 4,40% 6,07%

LN_EXP 4,75% 1,71%

HH_IND 12,99% 14,13%

SS_M 74,98% 80,53%
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6.5 Opsummering 

Dette afsnit har til formål at opsummere resultaterne fra den empiriske undersøgelse. Tabel 6.10 viser et 

overblik over, hvorvidt hypoteserne er be- eller afkræftet.  

Tabel 6.10: Oversigt over resultater af de testede hypoteser 

 

Kilde: Egen tilvirkning efter SAS Enterprise Guide Output 
Note: *** p < 0,01 ; ** p < 0,05 ; * p < 0,10 

Som det fremgår af tabellen, lider analysen generelt under manglende signifikans, således er blot halvdelen 

af de estimerede koefficienter signifikante. Dernæst må det konkluderes, at en fonds strategiske valg i højere 

grad er bestemt af fondens størrelse end af fondens geografiske omfang. Fondens størrelse og geografiske 

omfang er dog højt korreleret. 

De signifikante resultater har vist sig at være forholdsvis robuste over for både ændringer i performancemålet 

og stikprøven, mens de insignifikante resultater ændrer sig en smule både i størrelse og om påvirkningen er 

positiv eller negativ.  

Nr. Hypotese Resultat

H1 Jo større fond, jo bedre operationel performance  0,3245 insig.

H2 Jo større geografisk omfang, jo bedre operationel performance  0,3920 insig.

H3 Jo større fond, jo bedre human kapital  0,0014 ***

H4 Jo større geografisk omfang, jo bedre human kapital  0,2109 insig.

H5 Jo bedre human kapital, jo bedre operationel performance  0,1414 insig.

H6 Jo større fond, jo mindre industrispecialisering  0,0063 ***

H7 Jo større geografisk omfang, jo mindre industrispecialisering  0,2512 insig.

H8 Jo større fond, jo mindre geografisk specialisering  0,0047 ***

H9 Jo større geografisk omfang, jo mindre geografisk specialisering  0,0011 ***

H10 Jo større industrispecialisering, jo bedre operationel performance  0,0000 ***

H11 Jo større geografisk specialisering, jo bedre operationel performance  0,0000 ***

H12 Jo større fond, jo større investeringsstørrelse  0,0000 ***

H13 Jo større geografisk omfang, jo større investeringsstørrelse  0,2071 insig.

H14 Jo større investeringsstørrelse, jo bedre operationel performance  0,2170 insig.

P-værdi
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7.0 Diskussion 

Dette kapitel har til formål at diskutere resultaterne fra den empiriske undersøgelse samt sætte 

undersøgelsen i kritisk lys. Således vil afsnit 7.1 gennemgå implikationerne af resultaterne for hypoteserne i 

den teoretiske model, hvorefter afsnit 7.2 vil sætte modellen i kritisk lys, herunder mulige årsager til den lave 

forklaringsgrad, valg af proxyvariable og hvorvidt forudsætningen om envejs kausaliteter holder. 

7.1 Hypotesegennemgang 

Analysen viste, at det er fondsstørrelsen frem for det geografiske omfang, der driver en kapitalfonds 

strategiske valg. Hypotesen om, at geografisk omfang øger geografisk diversifikation, bekræftes som den 

eneste af hypoteserne omhandlende geografisk omfang. Således er alle andre led fra geografisk omfang til 

strategiske valg insignifikante, mens de fra fondsstørrelse til strategien er signifikante. Geografisk omfangs 

manglende forklaring kan skyldes den stærke korrelation mellem fondsstørrelse og geografisk omfang, 

hvilket kan medføre, at fondsstørrelsen er en tilstrækkelig faktor til at forklare de strategiske valg.  

Med baggrund i de empiriske resultater gennemgås nu hver enkelt hypoteses resultat med henblik på at 

diskutere betydningen af resultaterne. Fokus vil dog primært være på de signifikante led fra fondsstørrelsen 

til strategien, hvorimod der kun kort vil blive kommenteret på det geografiske omfangs påvirkning med det 

formål at stille sig undrende over for resultaterne. 

7.1.1 Den direkte effekt 

Indledningsvis gennemgås fondsstørrelsens og det geografiske omfangs direkte effekt på den operationelle 

performance.  

Litteraturstudiet opstillede hypoteser om en positiv sammenhæng mellem henholdsvis fondsstørrelsen og 

det geografiske omfang og den operationelle performance. Den empiriske test bekræfter disse hypoteser, 

men med et meget svagt og stærkt insignifikant estimat. Det kan således ikke afvises, at det positive resultat 

blot er et udslag af tilfældigheder. 

Den insignifikante sammenhæng mellem fondsstørrelsen og performance understøtter dog litteraturen, 

hvori der er blandede resultater for, hvorvidt det i sig selv er værdiskabende, at en fond har et større 

kapitalgrundlag. Eksempelvis finder Meerkatt et al. (2008) ikke en signifikant sammenhæng mellem fondens 

størrelse og performance. En positiv sammenhæng mellem de to variable var dog forventet på grund af 

stordriftsfordele, højere aktivitetsniveau og større erfaring. 
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Ligeledes var det forventet, at kapitalfonde med et stort geografisk omfang ville kunne udnytte deres globale 

netværk til at udse sig bedre investeringsmuligheder og derfor kunne skabe sig en større forbedring i det 

operationelle afkast. 

Dog giver resultaterne god mening, idet en signifikant positiv effekt ville have den implikation, at alle 

rationelle investorer ville søge mod de store og internationaliserede fonde. Dette ville have store 

konsekvenser for de små lokale og skandinaviske fonde, der dermed ville miste deres eksistensgrundlag eller 

alternativt måtte lade sig fusionere for at blive konkurrencedygtig. 

7.1.2 Human kapital 

De følgende afsnit vil gennemgå fondsstørrelsens og det geografiske omfangs betydning for human kapital 

og dernæst hvorledes human kapital påvirker den operationelle performance.  

7.1.2.1 Fondsstørrelse og human kapital 

Den empiriske undersøgelse bekræfter hypotesen om, jo større fond, jo bedre human kapital (H3) på et 1% 

signifikansniveau. Der findes dermed statistisk belæg for, at store fonde kan tiltrække og fastholde mere 

erfaren arbejdskraft.  

Som nævnt i litteraturstudiet kan dette skyldes, at en større fond har et højere aktivitetsniveau, hvilket giver 

mulighed for hurtigere at tilegne sig erfaring og nye kompetencer. Ligeledes vil store fonde udvikle et brand, 

som kan gøre det attraktivt for medarbejdere at arbejde i kapitalfonden.  

Trods argumenterne for, at en stor fondsstørrelse fører til gode medarbejdere, kan det diskuteres, hvorvidt 

kausaliteten mellem fondsstørrelse og human kapital i stedet går begge veje. Litteraturen påpeger, at dygtige 

GPs konsistent klarer sig bedre end mindre gode GPs, dermed vil investorerne søge hen mod de dygtigste 

GPs, der kan sikre dem et bedre afkast, hvormed disse kapitalfonde vil vokse sig store (se blandt andet Kaplan 

og Schoar (2005)). Dermed kan en stor fond ses som en form for kvalitetsstempel, fordi investorer vil kigge 

på fondens tidligere performance, når de skal investere ny kapital i fonden. Derfor vil nye fonde have behov 

for at skabe resultater, før de kan tiltrække mere kapital, mens de dygtigste fonde vokser, fordi de tiltrækker 

flere investorer (Gupta og Sapienza 1992). En stor fond vil således være associeret med kompetencer, der 

gør kapitalfonden i stand til at skabe et godt afkast. Dermed vil en fond vokse sig stor, fordi den har gode 

medarbejdere. Således kan man argumentere for, at kausaliteten går begge veje.  

Samtidig kan der være tale om en positiv spiral, hvor dygtige medarbejdere skaber en stor fond, som så 

tiltrækker nye medarbejdere, fordi der er gode læringsmuligheder gennem det høje aktivitetsniveau og andre 

dygtige medarbejdere, som nye medarbejdere kan lære af. På den måde kan det skabe en form for 

brandværdi eller tiltrækningskraft, hvor nye medarbejdere gerne vil være med “hvor det sker”. 
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7.1.2.2 Geografisk omfang og human kapital 

Litteraturstudiet argumenterer for en positiv sammenhæng mellem kapitalfondenes geografiske omfang og 

human kapital (H4), hvilket blev bekræftet i den empiriske test, således der er en tendens til, at fonde med 

et bredt geografisk omfang skaber bedre afkast, men med et insignifikant estimat (p-værdi på 0,22). 

At resultatet er insignifikant, er dog overraskende ud fra hypotesen om, at internationaliserede fonde har et 

godt brand og kan tilbyde en international karriere med mulighed for at rotere mellem lande, hvilket i sig selv 

burde kunne tiltrække dygtige medarbejdere. Ligeledes er det nærliggende at internationale kapitalfonde 

kan tiltrække gamle management konsulenter fra eksempelvis McKinsey, fordi de i forvejen er vant til og har 

lyst til at agere i et internationalt miljø. 

Resultaterne viser, at det i højere grad er fondsstørrelsen end internationaliseringen, der skaber et godt 

brand for kapitalfonde. Dog bør denne sammenhæng undersøges nærmere. Det kunne eksempelvis være 

interessant at undersøge hypotesen på hele fondens medarbejderstab frem for kun partnerniveau, idet der 

i et typisk karriereforløb lægges vægt på international erfaring de første år, hvorimod man senere hen i 

karrieren ofte får større fokus på at have en fast base, hvor familien kan slå sig ned. 

Ligeledes kan internationaliserede kapitalfonde have behov for nogle andre kompetencer, idet de skal begå 

sig blandt forskellige kulturer, således kan det være en fordel, at fonden har medarbejdere med forskellige 

kulturelle baggrunde. Samtidig kan kulturforskelle gøre det endnu vigtigere at have medarbejdere med en 

høj social intelligens, da dette kan gøre det nemmere at navigere i en multikulturel kontekst. 

7.1.2.3 Human kapital og operationel performance 

Den empiriske analyse viser, at jo mere erfarne kapitalfondens partnere er, jo dårligere er den operationelle 

performance, hvilket er modstridende med den opstillede hypotese (H5), der siger, at bedre human kapital 

øger performance. Resultatet er dog ikke signifikant, men har en p-værdi på 0,14 og er derfor tilnærmelsesvis 

signifikant.  

Til trods for resultatet kun er tilnærmelsesvis signifikant, er resultatet af undersøgelsen overraskende, idet 

litteraturen viser en klar tendens til, at erfaring øger performance. Dog understøtter det Aigner, Albrecht et 

al. (2008), der som nævnt i litteraturstudiet finder, at mere erfarne medarbejdere påtager sig større risiko, 

hvilket kan medføre en dårligere performance. En mulig forklaring på den negative sammenhæng kan dog 

også være, at partnernes erfaring betyder mindre i forhold til den operationelle performance, fordi en 

investment manager, som oftest er en person på lavere rangerende niveau i kapitalfonden, typisk vil have 

det daglige ansvar for investeringen samt de løbende forbedringer. Hvorimod partnernes evner i højere grad 

kommer ind på et mere overordnet plan samt ved opkøb og salg, hvor deres evner til at forhandle en god 
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pris kommer til udtryk. Disse forhandlingsevner vil således have betydning for investeringernes interne rente, 

men de vil ikke påvirke den operationelle performance. Ligeledes vil partnere gennem deres erfaring 

formodentlig have bedre forudsætninger for at ”læse” markedet og forstå, hvornår det vil være godt at 

henholdsvis købe og sælge virksomheder, hvilket ligeledes vil påvirke investeringens interne rente, men ikke 

den operationelle performance. Dermed kan en af grundene til, at erfaring i indeværende afhandling ikke har 

en signifikant påvirkning på performance, være, at der måles den operationelle performance, hvilket ikke 

fanger effekten af en del af det at være en dygtig partner i en kapitalfond, som nærmere vil fanges i 

investeringens interne rente. 

Resultatet betyder endvidere, der ikke findes belæg for, at bedre human kapital øger performance. Dette 

kan skyldes, at human kapital er en faktor, der er svær at måle kvantitativt, fordi det dækker over så svært 

definerbare koncepter som kompetencer, medarbejdernes personlighed og deres evne til at implementere 

operationelle forbedringer samt skabe tillid blandt porteføljevirksomhedens medarbejdere. Derfor er det en 

svær faktor at måle i praksis. Desuden er det medarbejdernes kompetencer, der er afgørende for 

performance. En større erfaring er ikke nødvendigvis ensbetydende med bedre kompetencer. Både inden for 

litteraturen om ledelse og entreprenørskab er det ofte diskuteret, hvorvidt det at være leder eller 

entreprenør er noget, man er født til at være, eller om det er noget man lærer (se blandt andre Johnson, 

Vernon et al. (1998) og Løwe (2009)). Kapitalfondes medarbejdere vil have behov for både at fungere som 

ledere og entreprenører i visse situationer og vil dermed have behov for en række af de samme karaktertræk 

og evner. Såfremt der er tale om medfødte egenskaber, kan det betyde, antallet af års erfaringen inden for 

kapitalfonde er en forkert proxy at bruge, da medarbejderne så ikke vil være i stand til at tilegne sig 

kompetencerne gennem yderligere erfaring.  

Derudover argumenterer Kaplan og Strömberg (2009) for, at kapitalfonde i langt højere grad end tidligere 

ansætter medarbejdere med en mere forskelligartet baggrund end blot en traditionel finansieringsmæssig 

baggrund. Således viser artiklen, at kapitalfonde i dag i højere grad ansætter medarbejdere med erfaring fra 

eksempelvis management consulting eller industrien. Denne udvikling sker jævnfør Kaplan og Strömberg 

(2009), som følge af kapitalfondes øgede fokus på operationel performance. Således er der behov for nogle 

nye og mere forskelligartede kompetencer, hvormed partnernes erfaring igen kan være en upræcis faktor til 

at måle human kapital.  

I forlængelse af ovenstående viser litteraturen som tidligere nævnt, at tidligere erfaring fra 

konsulentbranchen eller investeringsbanker kan være afgørende, hvilket igen kan indikere, at erfaring fra 

kapitalfonde ikke er det mest afgørende element for udvikling af human kapital. Derfor bør human kapital 

anskues mere nuanceret end blot gennem ét enkelt mål, fordi der er forskellige situationer, hvor forskellige 
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kompetencer efterspørges.  Eksempelvis finder Acharya, Gottschalg et al. (2013), at GPs med en baggrund 

som tidligere konsulenter eller industriledere er bedst til at skabe operationelle forbedringer i 

porteføljeselskaberne, mens GPs med erfaring fra investeringsbanker er bedre til at forfølge en uorganisk 

strategi. Disse resultater viser, at tidligere forretningsmæssig erfaring giver nogle kompetencer og erfaringer, 

som gør medarbejderne i stand til at skabe omsætningsvækst ved eksempelvis at udvide forretningen til nye 

kunder og markeder samt omkostningsoptimere og kan dermed forbedre den operationelle værdiskabelse. 

Omvendt vil medarbejdere med en baggrund fra investeringsbanker være gode til at købe og sælge 

virksomheder, samt forstå hvornår markedet er optimalt til at afhænde virksomheden igen. 

Ovenstående gør det interessant at forstå, om det kan skabe værdi, hvis en kapitalfond har partnere med en 

finansieringsmæssig baggrund, fordi det vil give partnerne gode kvalifikationer inden for værdiansættelse, 

markedsforståelse og forhandling, mens kapitalfondens daglige ledere af investeringen kan have fordel af at 

have industri- eller konsulenterfaring, idet det vil give nogle kompetencer inden for operationelle 

forbedringer. Dette vil igen kræve, at human kapital opgøres og måles på en mere nuanceret måde end 

gennem partnernes erfaring fra kapitalfonde. 

Ydermere påpeger Gompers et al. (2009) værdien af, at kapitalfonden er struktureret rigtigt. Således 

partnerne er specialiseret inden for forskellige sektorer og matchet med de rigtige porteføljevirksomheder, 

da dette vil øge performance i porteføljevirksomhederne. Det kan således være problematisk at teste på den 

gennemsnitlige anciennitet for partnerne i hele fonden, men man burde i stedet teste på anciennitet og 

specialisering af den enkelte partner, der er ansvarlig for porteføljevirksomheden. 

7.1.2.4 Opsummering 

Undersøgelsens resultater om human kapital er nu gennemgået, og viser at fondsstørrelsen frem for 

geografisk omfang øger den tilgængelige human kapital målt som partnernes gennemsnitlige erfaring fra 

kapitalfonde. Samtidig viser undersøgelsen, at en stigning i human kapital har en negativ påvirkning på den 

operationelle performance Resultatet er dog kun tilnærmelsesvis signifikant og kan skyldes, at human kapital 

er svært at kvantificere.  

7.1.3 Diversifikation 

De følgende afsnit vil gennemgå fondskarakteristikas betydning for kapitalfondes industrielle og geografiske 

diversifikation. Derefter diskuteres det, hvorledes diversifikation påvirker den operationelle performance.  

7.1.3.1 Fondsstørrelse og diversifikation 

Litteraturstudiet fandt, at undersøgelser omkring sammenhængen mellem kapitalfondens størrelse og 

diversifikation er yderst begrænset. Det er derfor interessant, at den empiriske undersøgelse faktisk 
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bekræfter hypotese H6 og H8 om, at kapitalfondens størrelse har en påvirkning på graden af diversifikation 

på et 1% signifikansniveau. Således har fondstørrelsen både en positiv påvirkning på, hvor diversificeret en 

kapitalfond er inden for industri og geografi. 

Resultaterne er overensstemmende med de anførte argumenter i litteraturstudiet, hvor argumentet først og 

fremmest gik på, at større kapitalfonde har en større sum penge under forvaltning, og derfor er nødt til at 

sprede sig over flere forskellige brancher eller et større geografisk område for ikke at gå på kompromis med 

attraktiviteten af opkøbsmulighederne. Ydermere må det antages, at en større fond har flere kompetencer 

til at analysere et bredere udsnit af opkøbsmuligheder og flere geografiske områder.  

Ydermere blev der argumenteret for, at større fonde har et større netværk og dermed helt naturligt vil blive 

introduceret til flere investeringsmuligheder på tværs af industrier og regioner, der kan inspirere til at gå ind 

i nye industrier og på nye markeder. En bred diversifikation giver den fordel, at fonden ikke er bundet til at 

skulle investere inden for bestemte brancher, men har både muligheden og kompetencerne til at undersøge 

nye og attraktive brancher, ligesom fonden kan udforske nye interessante økonomier. Således har fonden 

altså mulighed for at investere i lige præcis den branche eller det geografiske område, der er attraktiv på det 

pågældende tidspunkt og er ikke begrænset til at investere inden for et mindre attraktivt område. Som 

tidligere nævnt har kapitalfonde ofte vokset sig store, da de tidligere har vist gode resultater og derfor har 

nemmere ved at tiltrække mere kapital. De må derfor antages at have lavet flere handler og derfor have en 

lang række erfaringer at trække på. Der kan således argumenteres for, at kapitalfonden, i kraft af sin erfaring 

og størrelse, har oparbejdet et kompetencesæt med en række genereriske forbedringstiltag, altså en form 

for “best practices”, som kan anvendes inden for forskellige brancher. Hvis dette gør sig gældende, kan man 

i stedet tale om, at store fonde differentierer sig gennem sit sæt af generiske forbedringstiltag, hvorimod 

små fonde anvender specialisering. 

Slutteligt kan man argumentere for, at der er en korrelation mellem geografisk diversifikation og 

industrimæssig diversifikation. Således vil det være nemmere at være industrimæssig diversificeret, hvis man 

også er geografisk diversificeret, da der ifølge Porter (2000) er tendens til klyngedannelse af virksomheder 

inden for samme branche i forskellige lande. Altså kan der argumenteres for, at hvis fonden er geografisk 

diversificeret, kan den også investere i nogle brancher, som den ellers ikke ville investere i, fordi forskellige 

industrier ofte vil være særligt interessante i en bestemt region, der besidder de rette kompetencer inden 

for den pågældende industri. Ligeledes hvis fonden har et ønske om at være industrimæssigt diversificeret, 

er den måske nødsaget til også at være geografisk diversificeret for at ramme tilstrækkeligt med brancher. 

Argumentet understøttes af korrelationsmatricen vist i afsnit 5.2.5 Ingen perfekt multikollinaritet, hvoraf det 

fremgår, at der er en korrelation imellem geografisk diversifikation og industri diversifikation på 0,6009. 
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7.1.3.2 Geografisk omfang og diversifikation 

Hypoteserne mellem geografisk omfang og diversifikation giver to forskellige resultater. For det første 

bekræftes hypotesen om en signifikant positiv sammenhæng mellem geografisk omfang og geografisk 

specialisering. Dette er dog forventeligt, eftersom der er en høj grad af overlap mellem de to variables 

definitioner. Mere overraskende er sammenhængen mellem geografisk omfang og industrispecialisering, 

hvor analysen viser, at et øget geografisk omfang gør kapitalfonde mere industrispecialiseret. Da estimatet 

er insignifikant, kan det dog ikke afvises, at det blot er et udslag af tilfældigheder. 

Trods det insignifikante resultat kan det måske forklares med, at kapitalfonde med et snævert industrifokus 

specialiserer sig inden for én eller få industrier og herefter investerer i denne industri i flere lande, fordi 

fonden har opbygget en række kompetencer inden for denne industri. Dette understøttes af Spliid (2013), 

der viser, at inden for visse industrier er industrispecifik viden ekstra vigtig for at få succes, eksempelvis 

medicinal industrien. Dette leder til en hypotese om, at det er bedre at specialisere sig i få industrier, som 

kapitalfonden så investerer i globalt. Dermed kan fonden investere i de mest interessante virksomheder 

inden for en bestemt industri uafhængigt af dens geografiske placering. Et eksempel herpå er norske 

HitechVision, der har specialiseret sig inden for offshore industrien og har investeringer inden for dette i hele 

verden. Denne hypotese vil dog ødelægge kausaliteten i modellen, da dette argument bygger på, at 

kapitalfonden industrispecialisering styrer fondens geografiske omfang, hvilket er modsat den teoretiske 

models opstillede logik. Ligeledes er HitecVision det eneste eksempel på en sådan type kapitalfond i 

datasættet, derfor må det antages, at denne investeringsstrategi er mindre udbredt i praksis.  

En anden mulig årsag til den manglende signifikans kan være, at kapitalfondene medtaget i undersøgelsen 

generelt er diversificerede, hvilket blev bekræftet af en mindre spredning i HH-indekset for 

industrispecialisering. Det, at kapitalfondene er diversificerede uanset deres geografiske omfang, kan 

skyldes, at industrien betyder mindre ved kapitalfondsopkøb. Som anført i foregåede afsnit (Fondsstørrelse 

og diversifikation) kan dette skyldes, at kapitalfondene i højere grad laver generiske ændringer, og således 

er på udkig efter virksomheder med forbedringspotentiale inden for generiske funktioner som 

økonomifunktionen, eller virksomheder med et højt og stabilt cash flow med plads til yderligere gearing. 

Dette vil blive behandlet yderligere under næste hypotese.   

7.1.3.3 Diversifikation og operationel performance 

Hypoteserne omkring industri- og geografisk diversifikation viste modsat forventningerne, en negativ 

sammenhæng mellem specialisering og det operationelle afkast. Resultaterne er sågar signifikante på et 1% 

niveau. Dermed er det ikke specialisering, men derimod diversifikation, der har en positiv påvirkning på det 

operationelle afkast. 
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En mulig forklaring på, hvorfor diversificerede kapitalfonde alligevel klarer sig godt, er, at performance i 

industridiversificerede kapitalfonde forbedres, såfremt de enkelte medarbejdere i fonden er 

industrispecialister (Gompers, Kovner et al. 2009). Store fonde organiserer sig netop typisk i 

investeringsteams, som så bliver specialiseret inden for bestemte industrier (Meerkatt, Rose et al. 2008). De 

enkelte teams bliver hermed industrispecialister samtidig med, at de kan drage nytte af den samlede viden 

på tværs af de industrispecialiserede teams. Fonden får derfor både fordelene af at være industrispecialiseret 

samtidig med, den har akkumuleret en stor viden på tværs af fonden gennem erfaring fra mange forskellige 

industrier og virksomhedsopkøb. Samme argument kan anvendes om geografisk diversificering, hvor fonden 

kan være delt op i regionale investeringsteams, så som skandinaviske, centraleuropæiske og amerikanske 

investeringsteams, hvor de enkelte teams kan sparre med hinanden og dermed drage nytte af den viden, der 

er opbygget i de andre teams. Fonden får således både gevinsten af at være specialister på de enkelte 

markeder, men ligeledes gevinsten ved at være diversificeret over mange økonomier. 

Dette understøttes af Gompers, Kovner et al. (2009), som finder en positiv sammenhæng mellem partnerens 

specialisering og kapitalfondens performance, så jo mere erfarne medarbejdere er inden for en bestemt 

branche, jo bedre vil performance være. Undersøgelsen kan således bruges som belæg for, at det er 

værdiskabende, at fonden organiserer sig i specialiseringsteams. Gompers, Kovner et al. (2009) pointerer 

dog, at undersøgelsen ikke siger noget om, hvorvidt den bedre performance skyldes, at de specialiserede 

partnere er bedre til at udvælge investeringerne, og fondsmidlerne derfor bliver allokeret bedre på tværs af 

brancher og geografier, eller at de er bedre til at effektivisere porteføljevirksomhederne. Såfremt der er tale 

om en bedre udvælgelse af investeringer, vil dette komme til udtryk i den interne rente frem for den 

operationelle performance. Endvidere kan resultatet bruges som et argument for, der muligvis foreligger en 

indbyrdes sammenhæng mellem industrispecialisering og human kapital.  

Endvidere viser Meuleman, Wright et al. (2009), at kapitalfonde, der investerer i et nyt land, typisk vil få en 

medinvestor i form af en kapitalfond forankret i det pågældende land. Eksempelvis investerede EQT sammen 

med Axcel, da de købte Cimbria i 2007 mens Advent International, Bain Capital og ATP sammen købte Nets i 

2014. Dermed får en stor internationaliseret kapitalfond hjælp af en lille kapitalfond med stærkt lokalt 

kendskab, hvilket igen kan gøre, at kapitalfonden kan være diversificeret, men samtidig få gavn af 

specialiseret viden.  

Et yderligere argument for diversificerede fondes gode performance kan være, at store og diversificerede 

kapitalfonde besidder en række kompetencer til at skabe generiske forbedringer i porteføljevirksomhederne, 

eksempelvis optimering af økonomi- eller indkøbsafdelingen. Diversificerede kapitalfonde har opsamlet 

erfaring fra forskellige geografiske områder og industrier, hvormed fonden har udviklet en form for “best 
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practise”, som fonden kan lægge ned over sine porteføljevirksomheder uafhængigt af industri og geografi. 

Dette argument understøttes eksempelvis af Cressy, Munari et al. (2007), der finder, at kapitalfonde ikke 

køber dårligt performende virksomheder, men derimod bedre performende virksomheder, med det 

argument, at disse virksomheder bedre kan holde til en restrukturering. Det kunne således tyde på, at 

kapitalfondene køber virksomheder, der har styr på den branche de opererer i, men som til gengæld kan 

have gavn af at få struktur tilført, hvilket kapitalfonden med deres kompetencer inden for generiske 

forbedringer er eksperter i. Dette argument kan endvidere understøttes af, at Danmark, og for så vidt også 

resten af Skandinavien, er præget af mange små virksomheder (Spliid 2007), der er startet af entreprenører 

med specialviden inden for en industri, men efter nogle år med kraftig vækst vil have gavn af at få tilført 

kapitalfondens professionelle tilgang til virksomhedsledelse. Såfremt kapitalfonde skaber værdi gennem 

generiske forbedringstiltag vil porteføljevirksomhedens industri have en mindre betydning. Dermed vil 

diversifikation være det forkerte strategiske valg til at forklare den operationelle performance, idet 

kapitalfonde vil kigge efter andre kriterier i deres investeringsudvælgelse. Således vil kapitalfonden gå efter 

virksomheder med en struktur i eksempelvis indkøbs- eller økonomiafdelingen, der gør det attraktivt at 

forbedre afdelingen via kapitalfondens generiske forbedringer.  

Ydermere understøttes anvendeligheden af en række generiske forbedringer af Spliid (2014), der 

konkluderer følgende: ”Behovet for branchespecifik viden afhang af branchen. I vidensintensive 

virksomheder, typisk i medicinalindustrien og finanssektoren, er specifik brancheviden forudsætningen for, at 

kapitalfonden forstår, hvordan virksomheden skaber værdi. Kapitalfonde, der investerer i disse sektorer, er 

således nødt til at specialisere sig. Derfor var branchespecifik viden vigtig i Nycomed, mindre vigtig i Logstor 

og uden betydning i DTGroup. Kapitalfondene tilførte dog primært industriel viden gennem de eksterne 

bestyrelsesmedlemmer.” Hvilket igen understøtter, at kapitalfonden i sig selv ikke behøver være specialiseret, 

men derimod kan anvende eksterne industrispecialister til at opnå viden om den pågældende industri.  

Argumentet omkring en generisk forbedringsstrategi til anvendelse på tværs af industrier og lande afvises 

dog af Hege, Palomino et. al. (2009), som konkluderer, at amerikanske kapitalfonde historisk set har klaret 

sig bedre end europæiske kapitalfonde, men at amerikanske kapitalfondes investeringer i Europa ikke skaber 

et bedre afkast end europæiske kapitalfondes, hvilket får forfatterne til at konkludere, det er svært at 

overføre kompetencer fra ét geografisk område til et andet.  

7.1.3.4 Opsummering 

Opsummerende viser den empiriske undersøgelse, at det igen er fondsstørrelsen frem for det geografiske 

omfang, der har betydning for graden af kapitalfondens specialisering. En stigning i fondsstørrelsen øger både 

den geografiske og industrielle diversifikation. Modsat den opstillede hypotese mindsker geografisk og 
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industrispecialisering den operationelle performance. Således viser undersøgelsen, at jo større kapitalfonden 

er, jo mere diversificeret er fonden, hvilket giver en højere operationel performance. 

7.1.4 Investeringsstørrelse 

De følgende afsnit vil nu gennemgå fondsstørrelsen og det geografiske omfangs betydning for 

investeringsstørrelsen, hvorefter investeringsstørrelsens betydning for den operationelle værdiskabelse 

diskuteres.  

7.1.4.1 Fondsstørrelse og investeringstørrelse 

Den empiriske analyse bekræfter hypotese H12 om, jo større fond, jo større investeringsstørrelse. Dermed 

findes der belæg for, at store kapitalfonde investerer i store virksomheder, hvilket er signifikant på et 1% 

signifikansniveau.  

Resultatet er desuden i overensstemmelse med Humphery-Jenner (2012), der finder, at store fonde egner 

sig bedst til at investere i store virksomheder.  Desuden kan der argumenteres for, at små fonde helt naturligt 

vil investere i mindre virksomheder for dermed at have mulighed for at lave simpel diversifikation. Hvis små 

kapitalfonde kun investerer i én eller få store virksomheder, vil de små fonde således påtage sig en større 

risiko, hvorimod kapitalfonde gennem simpel diversifikation kan sprede sin risiko, fordi de er mindre 

afhængige af resultatet i én eller få investeringer. Desuden har store fonde qua deres større kapitaltilsagn 

mulighed for at investere i virksomheder af en størrelse, som små kapitalfonde ikke har mulighed for at 

investere i. Dermed mindskes konkurrencen fra andre kapitalfonde, idet der er færre fonde til at byde på de 

større handler. 

Endvidere påføres kapitalfonden yderligere omkostning for hver ekstra investering, der tilføjes porteføljen. 

Eksempelvis skal kapitalfonden bruge ressourcer på at deltage i bestyrelsesmøder, udarbejde 100-dages 

planer og til sidst sælge virksomheden igen. Til trods for kompleksiteten og derigennem tidsforbruget må 

antages at være mindre ved små investeringer, vil små investeringer, alt andet lige, øge kapitalfondens 

administrations- og monitoreringsomkostninger. Så for hver ekstra investering, der tilføjes kapitalfondens 

portefølje vil omkostninger til administration og monitorering altså stige. Således har antallet af 

porteføljeselskaber en betydning for kapitalfondens samlede performance. For at sikre at omkostningerne 

minimeres, giver det derfor god økonomisk mening, at store fonde investerer i store virksomheder. 

De anførte argumenter viser dermed, det giver mening, at store kapitalfonde investerer i store virksomheder, 

mens små fonde investerer i små virksomheder. Dermed vil kapitalfonde kunne optimere sin portefølje, så 

der både tages hensyn til diversifikation og omkostninger.  
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Det er endvidere interessant at diskutere, hvorvidt der kan argumenteres for en korrelation mellem human 

kapital og investeringsstørrelse. Korrelationen vil opstå idet, det må antages at være mere kompliceret at 

styre en stor virksomhed som eksempelvis Dong Energy end en lille virksomhed som juicebaren Joe and the 

Juice. Dermed vil det kræve dygtigere medarbejdere at investere i store virksomheder. Omvendt kan man 

forestille sig at dygtige medarbejdere vil blive tiltrukket af at arbejde med store og komplekse virksomheder, 

fordi det giver nogle udfordringer og læringsmuligheder. Således forventes der en korrelation mellem de to 

variable. Den empiriske analyse viser dog, korrelationen kun er 0,1825.  Datasættet bag indeværende 

afhandling understøtter således ikke dette argument i betydelig grad. 

7.1.4.2 Geografisk omfang og investeringsstørrelse 

Undersøgelsen bekræfter en positiv sammenhæng mellem det geografiske omfang og investeringsstørrelsen, 

således mere internationaliserede fonde investerer i større virksomheder. Resultatet er dog insignifikant med 

en p-værdi på 0,21. Det insignifikante resultat kan dog skyldes, den forholdsvis lille stikprøve, hvormed 

resultatet muligvis vil blive signifikant ved brug af en større stikprøve. 

7.1.4.3 Investeringsstørrelse og operationel performance 

Den sidste hypotese opstillet i den teoretiske model argumenterede for, at en større investeringsstørrelse 

gav en bedre operationel performance (H14). Den empiriske undersøgelse bekræftede denne tendens, men 

med en p-værdi på 0,22 er resultatet dog ikke signifikant. 

Med baggrund i litteraturen er det insignifikante resultat dog ikke specielt overraskende, da en række 

undersøgelser, opsamlet i Capon, Farley et al.s (1990) metastudie, netop påpeger en manglende signifikant 

sammenhæng mellem virksomhedsstørrelsen og den operationelle performance. 

På trods af, det med baggrund i tidligere undersøgelser ikke er overraskende, at den empiriske undersøgelse 

viser et insignifikant resultat, er det dog ud fra et økonomisk rationale stadig overraskende, idet der burde 

være nogle skalafordele, der kan udnyttes i en stor virksomhed, som en lille virksomhed ikke kan, hvilket 

dermed ville resultere i et højere afkast for store virksomheder. Omvendt kan det dog skyldes, at mindre 

virksomheder ofte er mindre velorganiserede og mindre professionelt drevet, og der derfor er nogle nemme 

forbedringsmuligheder, som ikke i samme omfang findes i store virksomheder.  

Resultatet har den implikation, at det ikke har nogen betydning, om kapitalfonden investerer i store eller små 

virksomheder i forhold til at skabe operationel værdi i porteføljeselskaberne. Som anført i forrige i afsnit 

7.1.4.1 Fondsstørrelse og investeringsstørrelse kan investeringsstørrelsen dog i stedet have en betydning på 

kapitalfondsniveau, altså hvis analysen i stedet var lavet på kapitalfondens interne rente, idet kapitalfonden 

kan optimere sine omkostninger ved at investere i store virksomheder.  
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Endnu et argument for den insignifikante sammenhæng mellem investeringsstørrelse og operationelt afkast 

kan være, at Vester (2011) finder, at gearingseffekten er positivt korreleret med virksomhedens størrelse, da 

store virksomheder er mindre risikofyldte og derfor kan geares mere. Såfremt analysen i stedet var lavet på 

kapitalfondens interne rente, kunne man ligeledes fange denne effekt. 

Alt i alt kan det insignifikante resultat altså skyldes, at værdien ved at investere i store virksomheder ikke 

findes i ændringer i den operationelle performance, men i stedet i er at finde i gearingseffekten og 

omkostningsoptimeringer, som dette studie ikke fanger. Dette argument understøttes af Humphery-Jenner 

(2012), der hævder, at de store kapitalfondes konkurrencemæssige fordel består i at have et godt netværk, 

der kan give gode finansieringsmuligheder. 

7.1.4.4 Opsummering 

Fondsstørrelsen har en signifikant positiv indflydelse på investeringsstørrelsen, hvorimod det geografiske 

omfang igen ikke har en signifikant påvirkning på det strategiske valg. Dette betyder, en stigning i 

fondsstørrelsen øger investeringsstørrelsen, hvilket øger den operationelle performance. Dog er det sidste 

led mellem investeringsstørrelsen og den operationelle performance ikke signifikant. 

7.2 Kritik af modellen 

Dette afsnit vil gennemgå kritikpunkter for den opstillede model.  

7.2.1 Kausaliteter 

Som nævnt i den første del af diskussionen, eksempelvis under afsnit 7.1 Hypotesegennemgang og afsnit 

7.1.2.1 Fondsstørrelse og human kapital, kan det mellem en række af faktorerne diskuteres, hvorvidt der er 

tale om en envejs-kausalitet, eller om kausaliteten reelt går begge veje, hvilket vil være i modstrid med 

logikken i den opstillede teoretiske model. Det vil således kræve en ny model med andre 

årsagssammenhænge.  

7.2.2 Manglende forklaring i den opstillede model 

Som kapitel 6 viste, er den empiriske undersøgelse præget af lave forklaringsgrader, hvilket giver anledning 

til at stille sig kritisk over for modellen. Dette understøttes også af, at robusthedstestene på performancemål 

viste divergerende resultater ved ændringer i performancemål. I dette afsnit stilles der derfor 

spørgsmålstegn ved såvel de anvendte proxyvariable som selve modellens opbygning. Der gives i det 

følgende tre mulige forklaringer på, hvorfor flere af forklaringsgraderne er lave.  
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7.2.2.1 Kritik af de udvalgte proxyvariable 

For det første kan der være tale om, at de udvalgte proxyvariable til den empiriske undersøgelse ikke i 

tilstrækkelig grad reflekterer de underliggende faktorer. Det er allerede tidligere i diskussionen berørt, 

hvorvidt eksempelvis partnernes gennemsnitlige antal års erfaring fra kapitalfonde er en tilstrækkelig 

proxyvariabel for human kapital. Faktoren human kapital forventes med fordel at kunne måles med et mere 

nuanceret mål for at kunne rumme mangfoldigheden i begrebet human kapital, der dækker over en række 

kompetencer, som ikke nødvendigvis afspejles i antal års erfaring fra kapitalfonde.  

Ligeledes kan det diskuteres, hvorvidt investeringsstørrelsen er målt med en korrekt variabel. 

Investeringsstørrelsen er målt som medianen af fondens investeringsstørrelser i hele verden. Da 

afhandlingen beskæftiger sig med den operationelle performance i Skandinavien, kan der stilles 

spørgsmålstegn ved, hvorvidt det er relevant at måle investeringsstørrelsen i hele verden. Særligt Danmark 

er præget af mange små og mellemstore virksomheder, hvilket kan betyde, at investeringsstørrelsen helt 

naturligt vil være mindre for små lokale fonde, der kun investerer i Danmark end for store internationale 

fonde, der også investerer i USA, hvor der er væsentligt flere store virksomheder. Dermed kunne det være 

interessant at undersøge, hvorvidt store og internationale fonde også investerer i større virksomheder i 

Skandinavien.  

Endvidere kan variablen geografisk omfang kritiseres for at være arbitrær, idet der i enkelte tilfælde er lagt 

et mindre element af et subjektivt skøn ned over klassificeringen af kapitalfondens geografiske omfang efter 

fondens geografiske tilstedeværelse er målt på kontorer og investeringers geografiske spredning. Dette 

modsiger opgavens ambition om at være så objektiv som muligt og skaber en risiko for, at enkelte fonde er 

klassificeret forkert. En måde hvorpå geografisk omfang kan måles mere objektivt, er ved udelukkende at 

kigge på, hvor fonden har kontorer. Dette er dog fravalgt, fordi det blev vurderet, det ville give en upræcis 

kategorisering i Skandinavien, hvor korte geografiske afstande gør det muligt kun at have kontor i ét land, 

mens der investeres i hele Skandinavien, som eksempelvis Valedo, der målt på kontorer skal klassificeres som 

en lokal fond, men egentlig opererer den regionalt. Et andet mål for geografisk omfang kunne være afstanden 

fra porteføljevirksomhedens hovedkontor til fondens hovedkontor, hvor en større afstand ville give et større 

geografisk omfang under den antagelse, at fonden ville være mere internationaliseret, når den investerer 

længere væk. Dette mål kan kritiseres, såfremt en enkelt investering i Skandinavien blot er et udslag af 

tilfældigheder og ikke siger noget om fondens spredning generelt. Endvidere blev dette mål fravalgt, fordi 

det vil skabe en stor forskel mellem det geografiske omfang for amerikanske og engelsk fonde, men begge 

lande har mange fonde med et stort geografisk omfang. Endvidere har det amerikanske og engelske marked 

en række fælles karakteristika og bliver ofte nævnt under fællesbetegnelsen Anglo-saksiske lande i 
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litteraturen, hvilket naturligt har en påvirkning på den måde fondene bliver drevet på. Derfor fravalgtes den 

geografiske afstand til hovedkontoret også. 

Såfremt upræcise proxyvariable er anvendt vil det være et brud på forudsætning nr. 6 for path analysis, som 

siger, der skal være én enkelt kvantificerbar proxyvariabel for den underliggende faktor, som skal kunne 

måles uden fejl.  

7.2.2.2 Manglede eksogene variable 

For det andet kan den lave forklaringsgrad skyldes, at der ikke måles på de rigtige faktorer eller tilstrækkeligt 

med faktorer til at forklare den operationelle performance. Dermed antages det, at modellens opstillede 

grundstuktur er rigtig; altså fondskarakteristika påvirker strategiske valg, der påvirker performance, men alle 

de relevante variable under eksempelvis strategiske valg er ikke med i modellen.  

Af strategiske valg der også kan tænkes at have en indflydelse, kan nævnes investeringens længde (holding 

period) samt specialisering inden for specifikke industrier eller geografiske markeder. Eksempelvis finder 

Vester (2011) at energisektoren og medicinalindustrien historisk set har givet de bedste afkast for 

kapitalfonde. Da den empiriske undersøgelse viste, at diversifikation øger afkastet frem for specialisering 

inden for industrier, kan det tænkes, at andre variable end branchen er det afgørende for performance. 

Derfor kunne det være interessant at se, hvorvidt fonden går specifikt efter nogle bestemte økonomiske 

kriterier, som eksempelvis et maksimum for, hvor meget virksomheden allerede er gearet eller et 

minimumsbeløb for cash flowet. Ellers er det måske helt andre variable, der er vigtige for 

investeringsstrategien, som modellen ikke har formået at afdække.  

7.2.2.3 Utilstrækkelig grundstruktur 

For det tredje kan den lave forklaringsgrad skyldes, at selve modellens grundstruktur er forkert. Idet modellen 

ikke viser signifikante resultater i modellens andet led, bør der stilles spørgsmålstegn ved 

investeringsstrategiens betydning for den operationelle performance. Måske er det i virkeligheden ikke de 

strategiske valg, der driver den operationelle performance? Som nævnt i kapitel 2 er governance strukturen 

og aktivt ejerskab en vigtig succesfaktor for kapitalfonde, hvilket den opstillede model ikke tager højde for. 

Den lave forklaringsgrad kan måske skyldes, at det i højere grad er aktivt ejerskab, der har betydning for den 

operationelle performance. Der opstilles derfor et forslag til en revideret model, som tager højde for 

governance strukturen og det aktive ejerskabs betydning. 
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Figur 7.1: Revideret grundstruktur 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

I modellen er således tilføjet et ekstra led mellem de strategiske valg og den operationelle performance. 

Dette giver en ny kæde af årsagssammenhænge, som siger, at kapitalfondens karakteristika påvirker fondens 

investeringsstrategi, der påvirker hvordan kapitalfonden arbejder med sine porteføljevirksomheder gennem 

graden af aktivt ejerskab og måden hvorpå governance strukturen tilrettelægges, hvilket i sidste ende 

påvirker den operationelle performance.  

Aktivt ejerskab har en positiv påvirkning på performance, hvilket Klier (2009) viser i sin artikel, hvor der 

argumenteres for, at en høj grad af aktiv involvering i porteføljeselskabet fører til et øget afkast for 

kapitalfonden. Således finder Klier (2009), at kapitalfonde, der arbejder som aktive investorer har et 

væsentlig bedre afkast end mere passive kapitalfonde. Klier (2009) definerer en passiv investor, som en der 

blot anvender gearing og traditionelle ændringer i governance strukturen som eksempelvis at give ledelsen 

en ejerandel og optioner. Dermed viser Klier (2009), at det skaber yderligere værdi at være aktiv investor i 

porteføljeselskaberne ved eksempelvis at deltage aktivt i strategiudviklingen og bestyrelsesarbejdet frem for 

en passiv strategi udelukkende med fokus på kapital- og incitamentsstrukturer. Resultaterne bakkes op af 

Botazzi, Da Rin et al. (2008), der viser en positiv sammenhæng mellem graden af kapitalfondens aktive 

ejerskab og porteføljeselskabets performance.  

Der findes dermed belæg for, at aktivt ejerskab påvirker performance positivt. Desuden må leddet mellem 

investeringsstrategien og det aktive ejerskab ligeledes hænge sammen for, at den nye model vil give mening.  

I det følgende vil der blive fremført en række argumenter, der understøtter sammenhængen.  

Human kapital og aktivt ejerskab 

Flere artikler argumenterer således for en sammenhæng mellem human kapital og kapitalfondens grad af 

aktivt ejerskab. Eksempelvis undersøger Botazzi, Da Rin et al. (2008) graden af aktivt ejerskab under 

hensyntagen til, hvilke medarbejdere kapitalfonden har ansat. Resultatet af undersøgelsen er, at partnere 

med tidligere erfaring fra konsulentbranchen eller industrien har en mere aktiv ejerstil end partnere med 



 
98 

 

erfaring fra investeringsbankerne. Den aktive ejerstil kommer til udtryk ved, at kapitalfondens partnere 

oftere interagerer med porteføljeselskaberne og i højere grad involverer sig i at rekruttere nye ledende 

medarbejdere. Desuden kan der argumenteres for, at kapitalfonde med mere erfarne medarbejdere har et 

bedre netværk. Spliid (2014) finder, at kapitalfonde med et bedre netværk, kan bruges til at finde ny ledelse 

og bestyrelsesmedlemmer. En bedre medarbejderstab medfører således blandt andet, at kapitalfonde kan 

være mere aktive i udskiftning af direktionen i porteføljeselskabet. 

Diversifikation og aktivt ejerskab  

Der er flere fordele forbundet med at være specialiseret. Det giver bedre mulighed for at finde den rigtige 

ledelse til at lede porteføljeselskabet samtidig med, det skaber en troværdighed hos ledelsen, idet 

kapitalfonden kommer med en brancheindsigt og dermed kan byde ind med mere kvalificeret sparring til 

ledelsen (Vester 2011). Det må antages, dette indledningsvis kan skabe en større respekt og bedre 

samarbejdsklima mellem kapitalfonden og ledelsen, såfremt kapitalfonden kommer med industrividen, og 

rent faktisk har erfaring med, hvordan det er at drive en virksomhed i den pågældende industri, frem for et 

ensidigt fokus på generiske governance mekanismer som gearing, optioner og ejerandel til ledelsen. Således 

antages det, at dette vil gøre det nemmere at samle opbakning til de ønskede forandringstiltag, og det bliver 

nemmere for kapitalfonden at være aktiv medspiller i forhold til at tage strategiske beslutninger.  

Investeringsstørrelsen og aktivt ejerskab  

Jo flere ressourcer en kapitalfond har pr. investering, jo mere tid må der alt andet lige antages at være 

allokeret til hvert porteføljeselskab. Dette giver således fonden bedre forudsætninger for at være aktiv 

investor. Dette understøttes af Heel og Kehoe (2005), som finder, at jo mere tid en GP bruger sammen med 

porteføljevirksomheden i den første periode, jo bedre klarer den sig. Dette betyder, jo større 

investeringsstørrelsen er i forhold til fondsstørrelsen, jo højere grad af aktivt ejerskab vil kapitalfonden have 

mulighed for at udøve.  

Fondskarakteristika og aktivt ejerskab  

Slutteligt kan der argumenteres for en direkte sammenhæng mellem fondskarakteristika og aktivt ejerskab 

grundet kulturelle aspekter. Således rejser Vinten (2007) spørgsmålet, om den traditionelle principal-agent 

teori har samme effekt i Danmark som USA på grund af kulturforskelle. Ligeledes argumenterer Spliid (2013) 

for, at der er en kulturel forskel mellem det amerikanske og skandinaviske marked under anførsel af, at det 

amerikanske marked er domineret af maskuline værdier, hvorimod det skandinaviske marked er mere 

domineret af feminine værdier. Således vil ledere i USA i højere grad være motiveret af økonomiske 

incitamenter i forhold til skandinaviske ledere. Dette kan betyde, der er forskel på, hvor aggressivt 

kapitalfondene bruger incitamentskontrakter, samt i hvilket omfang incitamentskontrakterne reelt er 
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værdiskabende på de forskellige geografiske markeder. En hypotese kunne således være, at globale 

(herunder ofte amerikanske) fonde generelt gør brug af mere aggressive incitamentsordninger end 

skandinaviske, mens incitamentskontraktens påvirkning på den operationelle performance vil være svag, da 

ledere i Skandinavien ikke på samme måde som i USA vil være motiveret af økonomiske incitamenter.  

Ligeledes kunne et argument for en direkte effekt mellem geografisk omfang og aktivt ejerskab være, at de 

globale kapitalfonde grundet et sammenstød af kulturer, vil have sværere ved at udføre effektivt aktivt 

ejerskab. Således anfører Spliid (2013), at globale kapitalfonde primært er funderet i USA. Da der som ovenfor 

anført er store kulturelle forskelle på det amerikanske og nordiske marked, også hvad angår arbejdskulturen, 

kan et argument således være, at det er sværere for en ledelse i et porteføljeselskab i et nordisk land, at 

samarbejde med en partner fra USA, fordi de simpelthen er vant til at arbejde forskelligt, hvilket vil give en 

reduceret positiv værdi af det aktive ejerskab.     

7.2.2.4 Opsummering  

Den opstillede model kan kritiseres for at indeholde gensidige kausaliteter mellem flere variable, ligeledes 

kan der stilles spørgsmålstegn ved en række af de anvendte proxyvariable og hvorvidt alle de relevante 

faktorer er inddraget i modellen, herunder særligt om modellen indeholder tilstrækkeligt med strategiske 

valg, og om modellen har den rigtig struktur. Således foreslås det at inddrage aktivt ejerskab som en ny 

forklarende faktor mellem de strategiske valg og den operationelle performance.  

Alt i alt er der altså en række elementer, der kan kritiseres ved den opstillede model og det anvendte 

undersøgelsesdesign. Det vil således i en senere undersøgelse være interessant, at forsøge at undersøge dele 

af modellen eller rette op på nogle af faldgruberne ved indeværende undersøgelse.  
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8.0 Konklusion 

Formålet med indeværende afhandling har været at afdække betydningen af henholdsvis en kapitalfonds 

fondstørrelse og geografiske omfangs påvirkning på kapitalfondes strategiske valg og heraf operationelle 

performance i porteføljevirksomhederne. 

Afhandlingens litteraturstudie opstillede en teoretisk model for sammenhængen mellem kapitalfondens 

karakteristika, strategiske valg og operationelle performance. Gennem litteraturstudiet blev der identificeret 

fire strategiske valg: human kapital, specialiseringsgrad – herunder industriel og geografisk specialisering 

samt investeringsstørrelse. På baggrund af litteraturen blev der opstillet en række hypoteser, der påpegede 

positive sammenhænge mellem fondskarakteristikaene, fondsstørrelse og geografisk omfang, og de 

strategiske valg human kapital og investeringsstørrelse, mens fondsstørrelse og geografisk omfang 

forventedes at have en negativ påvirkning på specialiseringsgraden. Ydermere påpegede litteraturstudiet en 

positiv sammenhæng mellem human kapital, specialisering, investeringsstørrelsen og den operationelle 

performance. 

Den empiriske undersøgelse tager udgangspunkt i et datasæt bestående af transaktioner fra det 

skandinaviske marked med opkøbs- og afhændelsesdato i perioden 2005 – 1. kvartal 2014. Datasættet består 

af i alt 105 transaktioner. Som analysemetode er den statistiske metode path analysis anvendt. Analysen 

viste, at de strategiske valg i overvejende grad er bestemt af kapitalfondens størrelse frem for det geografiske 

omfang. Således var samtlige led mellem fondsstørrelsen og de strategiske valg signifikante, mens geografisk 

omfang kun havde en signifikant påvirkning på geografisk diversifikation. Således findes der empirisk belæg 

for, at store fonde har mere erfarne partnere, en større investeringsstørrelse og desuden er mere geografisk 

og industriel diversificerede. Dermed bekræftes de opstillede hypoteser mellem fondsstørrelsen og de 

strategiske valg. Endvidere viste analysen, at kapitalfondens strategiske valg kun i begrænset omfang kan 

forklare udviklingen i den operationelle performance. Således har kun specialiseringen en signifikant 

påvirkning på operationel performance, hvilket tilmed mod forventningen er en negativ påvirkning. Dette 

betyder, at øget diversifikation øger den operationelle performance i porteføljeselskaberne. Derimod har 

hverken investeringsstørrelsen eller human kapital en signifikant påvirkning på den operationelle 

performance. Ligeledes fandt analysen, at fondsstørrelsen og geografisk omfang heller ikke har en signifikant 

direkte påvirkning på porteføljeselskabernes operationelle performance, hvilket ellers havde medført, at 

investorerne udelukkende var søgt hen mod kapitalfonde med de mest attraktive fondskarakteristika. 

Modellens andet led mangler således forklaringskraft i forhold til den operationelle performance. Derfor 

diskuteres det slutteligt, om den manglende forklaring og signifikans i andet led af modellen til dels kan 

forklares med, at den opstillede model mangler at tage højde for graden af aktivt ejerskab. Således det ikke 
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i sig selv er værdiskabende at være en lille henholdsvis stor fond eller at have en bestemt investeringsstrategi, 

men det er derimod graden af kapitalfondens involvering i dens porteføljeselskaber, der har en påvirkning 

på det operationelle afkast.  

Opsummerende har afhandlingen bidraget til den begrænsede litteratur omkring kapitalfondskarakteristikas 

betydning for strategiske valg og operationel performance. Fra et investorperspektiv betyder undersøgelsens 

resultater, at investor ud fra kapitalfondens størrelse kan forudse nogle overordnede strategiske valg, men 

at disse ikke kan indikere en god henholdsvis dårlig performance. Ydermere viser resultaterne, at 

kapitalfondens geografiske omfang i sig selv ikke har betydning for de strategiske valg og operationelle 

performance, men at karakteristiskaet til gengæld er stærkt korreleret med kapitalfondens størrelse. 

9.0 Perspektivering 

Denne afhandling har vist spændende resultater og bidraget til en øget forståelse af fondsstørrelsens og det 

geografiske omfangs påvirkning på kapitalfondes strategiske valg. Det ses dog samtidig, at de strategiske valg 

mangler forklaringskraft i forhold til porteføljeselskabers operationelle performance. Dermed leder 

afhandlingen op til en række nye spørgsmål samt interessante emner til videre undersøgelse, hvilket denne 

perspektivering vil lægge op til.  

De insignifikante resultater i modellens andet led førte til et forslag om at indføre aktivt ejerskab som et 

ekstra led i modellen mellem strategiske valg og operationel performance. For at teste denne model empirisk 

må der opstilles en variabel, der kan måle aktivt ejerskab. Som nævnt i diskussionen er aktivt ejerskab et 

bredt begreb, som dækker over mange faktorer, der er svære at kvantificere, eksempelvis ændringer i 

governance strukturen, aktiv deltagelse i bestyrelses- og strategiarbejdet, øget gearing og ændret 

incitamentsstruktur. Ud over at tiltagene er svære at kvantificere, har kapitalfondsejede selskaber ikke 

samme informationskrav som eksempelvis børsnoterede virksomheder, hvilket medfører, at en undersøgelse 

af, hvor aktive kapitalfondene er, vil være svær at foretage på grundlag af eksternt data. Den nye 

undersøgelse vil således kræve et nyt undersøgelsesdesign inkluderende et spørgeskema til at klarlægge 

kapitalfondens involvering i porteføljeselskabet. 

Ligeledes gav leddet mellem human kapital og operationel performance det overraskende resultatet, at mere 

erfaring destruerede værdi. Dette gav anledning til en diskussion af, hvordan human kapital måles bedst. 

Igen foreslås det at lave videre undersøgelser af denne variabel. Dels er det interessant at måle human kapital 

på en mere nuanceret måde end gennem antal års erfaring fra kapitalfonde. Igen kan et mere kvalitativt 

undersøgelsesdesign anvendes enten i form af et spørgeskema eller observation af udvalgte kapitalfondes 

arbejde med porteføljeselskaberne. Herved skal skabes en bedre forståelse for, hvordan human kapital 
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påvirker den operationelle performance, eksempelvis hvordan kapitalfonde interagerer forskelligt med 

porteføljeselskaberne.  

Endvidere er det interessant at undersøge, hvordan forskellige kompetencer kan påvirke performance. Et 

eksempel herpå er at undersøge hypotesen om, at det skaber værdi for kapitalfonde at have partnere med 

en finansieringsmæssig baggrund og investment managers med erfaring fra drift af en virksomhed, 

eksempelvis fra management consulting eller industrien. Intuitionen bag denne hypotese er en antagelse 

om, at partnerne typisk har fokus på kapitalfondens samlede portefølje og derfor primært er involveret i 

forbindelse med køb og salg af porteføljevirksomheder. Således kommer en partners finansieringsmæssige 

baggrund positivt til udtryk i forbindelse med køb og salg af virksomheder, hvor de vil have kompetencer 

inden for forhandling samt en god forståelse for markedssituationen. Derimod er det en investment 

manager, der har ansvaret for og den daglige kontakt til porteføljeselskaberne. Det er således vigtigt, at 

denne person har erfaring med implementering af operationelle forbedringer. Litteraturen har vist, at 

medarbejdere med en baggrund fra management consulting eller industrien vil være bedre til at øge den 

operationelle performance, hvilket kan skyldes, at der netop inden for disse områder tilegnes kompetencer 

til at gennemføre operationelle forandringer (Bottazzi, Da Rin et al. 2008). 

Således bør human kapital undersøges nærmere, dels for at se, om resultatet bliver signifikant, såfremt der 

måles mere nuanceret på human kapital og dels for at forstå, hvad der driver human kapital til at have en 

positiv eller negativ påvirkning på den operationelle performance.  

Som nævnt ovenfor kommer partnernes kompetencer i høj grad til udtryk ved evnen til at aflæse markedet 

og forhandle en god pris for virksomheden. Dette er dog et eksempel på en del af effekterne ved de 

strategiske valg, der ikke kan opfanges i den operationelle performance. Det kunne således være interessant 

at udskifte operationel performance med den interne rente på porteføljevirksomhederne eller på hele 

fonden. Dette vil eksempelvis også gøre det muligt at opfange effekterne af kapitalfondenes netværk, 

hvormed det vil være spændende at se, om effekten i stedet bliver positiv. Udfordringen ved denne løsning 

er dog, at informationen omkring købs- og salgsværdier for porteføljevirksomhederne ofte er tilbageholdte, 

og det derfor er svært at få skabt et datasæt med tilstrækkeligt antal af observationer. Ligeledes er 

kapitalfondene ofte ikke villige til at opgive cash flow data til beregning af den interne rente på fondsniveau. 

Hvor de ovenstående forslag til videre undersøgelse omhandler den sidste del af den opstillede model, kan 

der dog også efter endt undersøgelse stilles forslag til første del af analysen. Det vil således være spændende 

at undersøge, om fondsstørrelsen og geografisk omfang reelt er “ligeværdige” faktorer med en gensidig 

påvirkning på hinanden, eller hvorvidt det er fondsstørrelsen, der driver internationalisering og dermed det 

geografiske omfang. Undersøgelsen viste generelt insignifikante resultater for geografiske omfang. Dette er 
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interessant at undersøge nærmere, da der i den danske samfundsdebat har været modstand mod globale 

kapitalfondes opkøb af danske virksomheder. Denne afhandlings bidrag til diskussionen viser dog, at frygten 

for globale kapitalfonde er ubegrundet, eftersom det er fondsstørrelsen frem for det geografiske omfang, 

der driver kapitalfondes investeringsstrategi, og samtidig er der ingen signifikant sammenhæng mellem 

fondskarakteristika og operationel performance.  

Dog har kritikken af de internationale kapitalfonde ofte været, at måden, hvorpå de skabte værdi, var 

gennem gearing og kraftig omkostningsreduktion på bekostning af medarbejderstaben. Da den opstillede 

model ikke indbefatter kapitalfondes arbejdsmetoder i porteføljevirksomhederne, understøtter dette 

relevansen af at inkludere variablen aktivt ejerskab i modellen og foretage yderligere undersøgelser heraf. 
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Appendiks A – Udvalgte tidsskrifter 
 

De mest citerede tidsskrifter inden for ”business finance”  

1. Journal of Finance 

2. Journal of Financial Economics 

3. Review of Financial Studies 

4. Journal of Accounting & Economics  

5. Journal of Accounting Research  

6. Accounting Review 

7. Accounting Organizations and Society 

8. Review of Accounting Studies 

9. Journal of Monetary Economics 

10. Journal of Corporate Finance 

Branchespecifikke tidsskrifter  

1. Journal of Applied Corporate Finance  

2. Journal of Private Equity 

  



Appendiks B – Databaseforklaring 
 

Merger market 
“The Mergermarket database includes Mergers and Acquisitions (M&A( where there is a transfer in 

ownership of an economic interest in an ongoing business concern. 

Deal coverage is global and covers M&A deals announced from 01 January 2001. Asia-Pacific minority 

stakes are tracked from 01 January 2006. 

The database also includes M&A deals announced from 01 January 1998 to 31 December 2000 where the 

bidder, target or seller is European or a subsidiary of a European company, with a minimum deal value of 

GBP 10 million.” 

“Deal size 

Transactions with a deal value greater than or equal to USD 5 million are included, except for some minority 

stake acquisitions where a higher threshold applies. If the consideration is undisclosed, deals are included on 

the basis of a reported or estimated deal value greater than or equal to USD 5 million. 

If the deal value is not disclosed and cannot be confirmed to be greater than or equal to USD 5 million, the 

deal is included if the target’s turnover/revenue is greater than or equal to USD 10 million. 

If neither the deal value nor the target revenue is disclosed, Mergermarket will use other indicators to 

determine inclusion, including but not limited to: 

 Number of employees of the target company – typically 100 employees is used as a base though this 

number will vary depending on geography; 

 Asset under management exceeding USD 200 million for asset management firms; 

 Value of assets/deposits exceeding USD 59 millions for banks.” 

www.mergermarket.com 

Preqin 
“Preqin's integrated, 360° online private equity databases cover all aspects of the industry for all fund types, 

including buyout, venture capital, mezzanine, distressed, fund of funds, secondaries, natural resources and 

others. Preqin products cover fund performance, fundraising, buyout deals, fund manager profiles, fund 

terms and conditions, as well as institutional investors in private equity. The database is available as one 

integrated package or can be purchased as separate modules.” 

www.preqin.com 

Orbis 
”Finansiel virksomhedsdatabase med oplysninger om mere end 100 millioner virksomheder fra hele verden 

inklusiv banker og forsikringsselskaber. 

Danmark er repræsenteret med ca. 760.000 virksomheder heraf er ca. 253.000 børsnoterede selskaber, 

aktieselskaber, anpartsselskaber m.m. De øvrige 525.000 danske virksomheder er enkeltmandsselskaber, 

fonde, offentlige institutioner m.m. ”  

www.CBS.dk 



Zephyr 
“Zephyr contains information on M&A, IPO, private equity and venture capital deals and rumours.  

 Unrivalled coverage – more details are being added to Zephyr than similar deal databases 

 Bespoke editorial – our team of journalists brings you its views on the latest rumours 

 End user designed access – Zephyr has an access designed for desktop access based on typical end 

user queries 

 Translated – all deal information is translated into English. Zephyr’s UK-based researchers speak 

over 30 languages. An Asian-based team sources and translates Asian deals 

 Integrated financials – Zephyr includes financial summaries and structures on companies involved in 

deals. it also has links to the detailed financial data on BvD’s company information products 

 Flexible alerts – intelligent alerts can track deals for you sending you bulletins on deals you need 

keep up to date on 

 League tables – you can use our wizards to create them quickly or tailored options to create your 

own more sophisticated versions. 

 EBAN - the European Business Angel Network submits deals funded by business angels and seed 

funds for inclusion in Zephyr.” 

 There is a minimum value threshold to be applied. Information would only be added to the system 

as a deal if at least one of the following criteria is satisfied: 

o The consideration has been valued at least GBP 1 MILLION, or its corresponding value in 

another currency (approximately), OR 

o The deal involves a stake of at least 2 PER CENT. 

If neither one of the above criteria are satisfied the information would not be added as a deal.  

 

www.zephyr.bvdinfo.com/ 

CapitalIQ 
“We offer the highest quality information on both public and private capital markets along with powerful 

applications for desktop research, screening, real-time market data, back-testing, portfolio management, 

valuations, price challenges, financial modeling, quantitative analysis, and more. With consistently 

improving asset class coverage of Fixed Income and OTC Derivative data, our product suite empowers the 

world's leading financial professionals to identify investment opportunities, draw unique insights, and 

increase returns. 

www.capitaliq.com 

Greens 
“Virksomhedsinformation om ca. 214.000 danske virksomheder med komplette årsregnskaber 5 år tilbage 

og de 7 vigtigste nøgletal. 

Biografier på ca. 229.000 personer inden for den private- og offentlige sektor. 

Netværksrelationer - hvem kender hvem i dansk erhvervsliv. Via et grafisk overblik vises, hvordan alle 

direktions- og bestyrelsesmedlemmers netværk ser ud med mulighed for at klikke ind på den enkelte person 

i netværket. 

25 års historik på personer i direktioner og bestyrelser. ” 

www.CBS.dk 



Appendiks C – Outliers 
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Appendiks D – Normalitetstest 
Dette appendiks indeholder histogrammer og Q-Q plots for variablene anvendt i afhandlingen. 
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Appendiks E – SAS kode 
 

proc calis data='C:\; 

  path 

   LN_EXP  <- SIZE , 

   HH_GEO  <- SIZE , 

   HH_IND  <- SIZE , 

   SS_M    <- SIZE , 

   LN_EXP     <- GEO_SCORE , 

   HH_GEO     <- GEO_SCORE , 

   HH_IND     <- GEO_SCORE , 

   SS_M       <- GEO_SCORE , 

   ROA <- LN_EXP , 

   ROA <- HH_GEO , 

   ROA <- HH_IND, 

   ROA <- SS_M, 

  effpart                    

   ROA <- GEO_SCORE ;  

run; 

 

 

 

  



Appendiks F: Goodness-fit-indeks - modeludvikling  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Model eksklusiv 

direkte effekt fra 

fondsstørrelse

2) Model ekslusiv 

begge direkte effekter

3) Model eksklusiv 

geografisk 

diversifikation og 

direkte effekt fra 

fondsstørrelse

4) Model eksklusiv 

geografisk 

diversifikation og 

begge direkte effekter

Modeling Info N Observations 105 105 105 105

N Moments 28 28 21 21

N Parameters 23 20 20 16

Absolute Index Fit Function 0,5531 0,5544 0,0157 0,0179

Chi-Square 57,5202 57,6530 16,3040 18,5790

Chi-Square DF 5 8 1 5

Pr > Chi-Square <,0001 <,0001 0,2016 0,8684

Z-Test of Wilson & Hilferty 6,1754 5,7561 0,8468 -1,1224

Hoelter Critical N 21 28 246 620

Root Mean Square Residual (RMSR) 10272,0411 10272,0491 726,9474 723,6679

Standardized RMSR (SRMSR) 0,0806 0,0805 0,0172 0,0184

Goodness of Fit Index (GFI) 0,8840 0,8838 0,9949 0,9942

Parsimony Index Adjusted GFI (AGFI) 0,3505 0,5932 0,8926 0,9755

Parsimonious GFI 0,2105 0,3367 0,0663 0,3314

RMSEA Estimate 0,3178 0,2443 0,0779 0,0000

RMSEA Lower 90% Confidence Limit 0,2470 0,1873 0,0000 0,0000

RMSEA Upper 90% Confidence Limit 0,3941 0,3054 0,2865 0,0700

Probability of Close Fit <,0001 <,0001 0,2585 0,9195

ECVI Estimate 1,0322 0,9710 0,4280 0,3478

ECVI Lower 90% Confidence Limit 0,8262 0,7685 0,4227 0,3814

ECVI Upper 90% Confidence Limit 13160,0000 12516,0000 0,5081 0,4037

Akaike Information Criterion 103,5202 97,6530 41,6304 33,8579

Bozdogan CAIC 187,5613 170,7322 114,7096 92,3213

Schwarz Bayesian Criterion 164,5613 150,7322 94,7096 76,3213

McDonald Centrality 0,7787 0,7894 0,9970 1,0151

Incremental Index Bentler Comparative Fit Index 0,8449 0,8534 0,9970 1,0000

Bentler-Bonett NFI 0,8400 0,8397 0,9927 0,9917

Bentler-Bonett Non-normed Index 0,3485 0,6151 0,9549 1,0450

Bollen Normed Index Rho1 0,3282 0,5792 0,8911 0,9752

Bollen Non-normed Index Delta2 0,8519 0,8588 0,9972 1,0143

James et al. Parsimonious NFI 0,2000 0,3199 0,0662 0,3306



Appendiks G: Goodness-fit-indeks – Robusthedstest (performancemål) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROA EBIT AOH Omsætningsvækst Aktivvækst

Modeling Info N Observations 105 105 105 105 105

N Moments 21 21 21 21 21

N Parameters 16 16 16 16 16

Absolute Index Fit Function 0,0179 0,0315 0,0191 0,0398 0,0380

Chi-Square 18,6 32,8 19,8 41,4 39,5

Chi-Square DF 5 5 5 5 5

Pr > Chi-Square 0,8684 0,6573 0,8517 0,5289 0,5562

Z-Test of Wilson & Hilferty -1,1224 -0,4122 -1,0483 -0,0769 -0,1466

Hoelter Critical N 620 352 581 278 292

Root Mean Square Residual (RMSR) 724 724 724 724 724

Standardized RMSR (SRMSR) 0,0184 0,0220 0,0197 0,0318 0,0226

Goodness of Fit Index (GFI) 0,9942 0,9898 0,9938 0,9872 0,9879

Parsimony Index Adjusted GFI (AGFI) 0,9755 0,9573 0,9739 0,9461 0,9490

Parsimonious GFI 0,3314 0,3299 0,3313 0,3291 0,3293

RMSEA Estimate 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

RMSEA Lower 90% Confidence Limit 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

RMSEA Upper 90% Confidence Limit 0,0700 0,1088 0,0749 0,1239 0,1208

Probability of Close Fit 0,9195 0,7674 0,9083 0,6619 0,6853

ECVI Estimate 0,3478 0,3614 0,3490 0,3697 0,3679

ECVI Lower 90% Confidence Limit 0,3814 0,3814 0,3814 0,3814 0,3814

ECVI Upper 90% Confidence Limit 0,4037 0,4397 0,4074 0,4578 0,4540

Akaike Information Criterion 33,8579 35,2772 33,9817 36,1442 35,9527

Bozdogan CAIC 92,3213 93,7405 92,4451 94,6075 94,4161

Schwarz Bayesian Criterion 76,3213 77,7405 76,4451 78,6075 78,4161

McDonald Centrality 1,0151 1,0082 1,0145 1,0041 1,0050

Incremental Index Bentler Comparative Fit Index 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

Bentler-Bonett NFI 0,9917 0,9854 0,9910 0,9814 0,9823

Bentler-Bonett Non-normed Index 1,0450 1,0246 1,0439 1,0123 1,0151

Bollen Normed Index Rho1 0,9752 0,9563 0,9731 0,9443 0,9470

Bollen Non-normed Index Delta2 1,0143 1,0078 1,0140 1,0039 1,0048

James et al. Parsimonious NFI 0,3306 0,3285 0,3303 0,3271 0,3274



 

Appendiks H: Goodness-fit-indeks – Robusthedstest (Delstikprøve) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hele stikprøven Non-SBOs

Modeling Info N Observations 105 80

N Moments 21 21

N Parameters 16 16

Absolute Index Fit Function 0,0179 0,1188

Chi-Square 18,6 93,9

Chi-Square DF 5 5

Pr > Chi-Square 0,8684 0,0946

Z-Test of Wilson & Hilferty -1,1224 1,3191

Hoelter Critical N 620 94

Root Mean Square Residual (RMSR) 724 109

Standardized RMSR (SRMSR) 0,0184 0,0462

Goodness of Fit Index (GFI) 0,9942 0,9646

Parsimony Index Adjusted GFI (AGFI) 0,9755 0,8513

Parsimonious GFI 0,3314 0,3215

RMSEA Estimate 0,0000 0,1054

RMSEA Lower 90% Confidence Limit 0,0000 0,0000

RMSEA Upper 90% Confidence Limit 0,0700 0,2084

Probability of Close Fit 0,9195 0,1642

ECVI Estimate 0,3478 0,5633

ECVI Lower 90% Confidence Limit 0,3814 0,5139

ECVI Upper 90% Confidence Limit 0,4037 0,7335

Akaike Information Criterion 33,8579 41,3873

Bozdogan CAIC 92,3213 95,4997

Schwarz Bayesian Criterion 76,3213 79,4997

McDonald Centrality 1,0151 0,9730

Incremental Index Bentler Comparative Fit Index 1,0000 0,9770

Bentler-Bonett NFI 0,9917 0,9543

Bentler-Bonett Non-normed Index 1,0450 0,9309

Bollen Normed Index Rho1 0,9752 0,8630

Bollen Non-normed Index Delta2 1,0143 0,9781

James et al. Parsimonious NFI 0,3306 0,3181



Appendiks I: Path koefficienter - modeludvikling  

 

 

Ikke-

standardiseret
Standardiseret T-statistik P-værdi

Ikke-

standardiseret
Standardiseret T-statistik P-værdi

Ikke-

standardiseret
Standardiseret T-statistik P-værdi

Ikke-

standardiseret
Standardiseret T-statistik P-værdi

GEO_SCORE --> ROA 0,0058 0,0563 0,4043 0,3514 0,00598 0,0580 0,4616 0,3624

GEO_SCORE --> LN_EXP 0,0301 0,1085 0,8745 0,2109 0,0301 0,1085 0,8745 0,2037 0,0301 0,1085 0,8749 0,2712 0,0301 0,10848 0,8745 0,2109

GEO_SCORE --> HH_IND 41,9341 0,0857 0,7224 0,2512 41,9341 0,0857 0,7223 0,2453 41,9341 0,0857 0,7226 0,3008 41,9341 0,08572 0,7223 0,2512

GEO_SCORE --> HH_GEO -1185 -0,4642 -5,7396 0,0011 -1185 -0,4642 -5,7338 0,0002

GEO_SCORE --> SS_M 7,1537 0,0568 0,8902 0,2071 7,1537 0,0568 0,8904 0,1996 7,1537 0,0568 0,8906 0,2684 7,1537 0,05684 0,8901 0,2071

LN_EXP --> ROA -0,0442 -0,1189 -1,2232 0,1379 -0,0445 -0,1200 -1,2361 0,1257 -0,0444 -0,1195 -1,2274 0,2176 -0,0433 -0,1164 -1,2030 0,1414

HH_IND --> ROA 0,0000 -0,1525 -1,5395 0,0922 0,0000 -0,1335 -13,3851 0,0000 0,0000 -0,1523 -1,5138 0,1858 0,0000 -0,14565 -13,5063 1,993E-05

HH_GEO --> ROA 0,0000 0,0166 -23,0000 0,0000 -0,0101 -0,0250 -24,4765 0,0000

SS_M --> ROA 0,0000 0,0601 0,4748 0,3275 0,0001 0,0771 0,6453 0,2684 0,0001 0,0992 0,5189 0,3476 0,0001 0,08602 0,8501 0,2170

SIZE --> LN_EXP 0,0000 0,1318 5,4878 0,0014 0,0000 0,1318 5,4878 0,0003 0,0000 0,1318 5,4879 0,0574 0,0000 0,13184 5,4878 0,0014

SIZE --> HH_IND -0,0314 -0,4093 -3,8085 0,0063 -0,0314 -0,4093 -3,8085 0,0026 -0,0314 -0,4093 -3,8087 0,0817 -0,0314 -0,40926 -3,8085 0,0063

SIZE --> HH_GEO -0,1360 -0,3400 -4,0924 0,0047 -0,1360 -0,3400 -4,0909 0,0017 0

SIZE --> SS_M 0,0163 0,8284 17,6266 0,0000 0,0163 0,8284 19,3067 2,69E-08 0,01633 0,8284 17,5851 0,0181 0,0163 0,82841 17,1828 6,112E-06

Forklaringsgrader:

ROA 4,67% 4,22% 4,65% 4,40%

LN_EXP 4,75% 4,75% 4,75% 4,75%

HH_IND 12,99% 12,99% 12,99% 12,99%

HH_GEO 53,30% 53,30%

SS_M 74,98% 74,98% 74,98% 74,98%

3) Model eksklusiv geografisk 

diversifikation og direkte effekt fra 

fondsstørrelse

4) Model eksklusiv geografisk 

diversifikation og begge direkte 

effekter

1) Model eksklusiv direkte effekt fra 

fondsstørrelse

2) Model ekslusiv begge direkte 

effekter

Estimater Estimater Estimater Estimater



Appendiks J: Path koefficienter – Robusthedstests (performancemål) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performancemål

Ikke-

standardiseret
Standardiseret T-statistik P-værdi

Ikke-

standardiseret
Standardiseret T-statistik P-værdi

Ikke-

standardiseret
Standardiseret T-statistik P-værdi

GEO_SCORE --> LN_EXP 0,0301 0,1085 0,8745 0,2109 0,0301 0,1085 0,8745 0,2109 0,0301 0,1085 0,8746 0,2109

GEO_SCORE --> HH_IND 41,9341 0,0857 0,7223 0,2512 41,9341 0,0857 0,7223 0,2512 41,9341 0,0857 0,7224 0,2512

GEO_SCORE --> SS_M 7,1537 0,0568 0,8901 0,2071 7,1537 0,0568 0,8902 0,2071 7,1537 0,0568 0,8903 0,2071

LN_EXP --> Performance -0,0433 -0,1164 -1,2030 0,1414 -0,0045 -0,0271 -0,2765 0,3966 0,0462 0,0231 0,2324 0,4127

HH_IND --> Performance 0,0000 -0,1457 -13,5063 0,0000 0,0000 -0,1830 -13,4414 0,0000 0,0001 0,0930 0,9126 0,2017

SS_M --> Performance 0,0001 0,0860 0,8501 0,2170 0,0000 -0,0121 -0,1178 0,4554 0,0002 0,0398 0,3832 0,3587

SIZE --> LN_EXP 0,0000 0,1318 5,4878 0,0014 0,0000 0,1318 5,4878 0,0014 0,0000 0,1318 5,4878 0,0014

SIZE --> HH_IND -0,0314 -0,4093 -3,8085 0,0063 -0,0314 -0,4093 -3,8085 0,0063 -0,0314 -0,4093 -3,8086 0,0063

SIZE --> SS_M 0,0163 0,82841 17,18277 6,11E-06 0,0163 0,8284 17,3643 0,0000 0,0163 0,8284 17,5625 0,0000

Forklaringsgrader:

Performance 4,40% 3,25% 0,86%

LN_EXP 4,75% 4,75% 4,75%

HH_IND 12,99% 12,99% 12,99%

SS_M 74,98% 74,98% 74,98%

ROA EBIT AOH

Estimater Estimater Estimater

Performancemål

Ikke-

standardiseret
Standardiseret T-statistik P-værdi

Ikke-

standardiseret
Standardiseret T-statistik P-værdi

GEO_SCORE --> LN_EXP 0,0301 0,10848 0,8745 0,2109 0,0301 0,10848 0,8745 0,2109

GEO_SCORE --> HH_IND 41,9341 0,08572 0,7223 0,2512 41,9341 0,08572 0,7223 0,2512

GEO_SCORE --> SS_M 7,1537 0,05684 0,8902 0,2071 7,1537 0,05684 0,8902 0,2071

LN_EXP --> Performance 0,0137 0,00879 0,0884 0,4665 0,1225 0,09486 0,9622 0,1901

HH_IND --> Performance 0,0000 -0,03201 -0,3120 0,3838 0,0000 -0,05292 -0,5182 0,3132

SS_M --> Performance 0,0002 0,05148 0,4952 0,3207 -0,0002 -0,05935 -0,5733 0,2956

SIZE --> LN_EXP 0,0000 0,13184 5,4878 0,0014 0,0000 0,13184 5,4878 0,0014

SIZE --> HH_IND -0,0314 -0,40926 -3,8085 0,0063 -0,0314 -0,40926 -3,8085 0,0063

SIZE --> SS_M 0,0163 0,8284 17,5612 0,0000 0,0163 0,8284 17,5578 0,0000

Forklaringsgrader:

Performance 0,50% 1,21%

LN_EXP 4,75% 4,75%

HH_IND 12,99% 12,99%

SS_M 74,98% 74,98%

Aktivvækst

Estimater

Omsætningsvækst

Estimater



Appendiks K: Path koefficienter – Robusthedstests (delstikprøve) 

 

 

Ikke-

standardiseret
Standardiseret T-statistik P-værdi

Ikke-

standardiseret
Standardiseret T-statistik P-værdi

GEO_SCORE --> LN_EXP 0,0301 0,1085 0,8745 0,2109 0,0343 0,1232 0,8156 0,2259

GEO_SCORE --> HH_IND 41,9341 0,0857 0,7223 0,2512 93,7077 0,1844 1,3165 0,1226

GEO_SCORE --> SS_M 7,1537 0,0568 0,8901 0,2071 7,0614 0,0795 1,1754 0,1464

LN_EXP --> ROA -0,0433 -0,1164 -1,2030 0,1414 -0,0429 -0,1131 -1,0398 0,1730

HH_IND --> ROA 0,0000 -0,1457 -13,5063 0,0000 0,0000 -0,1368 -1,2085 0,1404

SS_M --> ROA 0,0001 0,0860 0,8501 0,2170 0,0002 0,1439 1,2666 0,1305

SIZE --> LN_EXP 0,0000 0,1318 5,4878 0,0014 0,0000 0,0108 1,6106 0,0841

SIZE --> HH_IND -0,0314 -0,4093 -3,8085 0,0063 -0,0414 -0,4756 -3,8130 0,0062

SIZE --> SS_M 0,0163 0,8284 17,1828 0,0000 0,0128 0,8416 16,2880 0,0000

Forklaringsgrader:

ROA 4,40% 6,07%

LN_EXP 4,75% 1,71%

HH_IND 12,99% 14,13%

SS_M 74,98% 80,53%

Total stikprøve Non-SBOs

Estimater Estimater


