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Abstract 

Private equity firms and venture capital firms focus on investing capital in other companies in 
order to develop them for a successful exit. The average investment period for such firms is 
between three to five years. The acquisition of the portfolio companies is often done by 
collecting capital from investors, usually in a closed-end fund. These funds last for about 10 
years. In addition to gather capital from investors these firms also use corporate bonds, bank 
loans and subordinated loans. When private equity firms and venture capital firms uses 
subordinated loans that require a higher interest rate, the question about why they accept these 
interest rates to acquire the portfolio companies have been brought up. We have chosen to 
calculate ratios from financial statements and interviewed respondents for an additional input 
to answer this question. Previous research and the respondents that have been interviewed 
suggest that investors accept the relatively high interest expenses due to the fact that portfolio 
companies, at high leverage, generate a higher return than other companies. Our survey 
suggests that a relationship between higher leverage and a higher return of the portfolio 
companies cannot be found. Our conclusion is that private equity firms and venture capital 
firms accept the relatively high interest expenses because the portfolio companies are valued 
without regard to these costs when they exit. 
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IV 

Sammanfattning 

Riskkapitalbolag är bolag som inriktar sig på att satsa kapital i andra företag för att utveckla 
dem och sedan sälja dem vidare. Den genomsnittliga investeringsperioden för ett 
riskkapitalbolag är mellan tre till fem år. Investeringen av så kallade portföljbolag sker 
vanligtvis genom att samla ihop kapital från bland annat investerare, oftast i en sluten fond. 
Livslängden på dessa fonder är cirka 10 år. Utöver kapitalet från investerarna använder sig 
riskkapitalbolag även av räntebärande företagsobligationer, banklån och efterställda lån. Då 
riskkapitalbolagen använder sig av bland annat efterställda lån, som kräver en högre ränta, har 
vi ställt oss frågan om varför de accepterar de relativt höga räntorna vid förvärv av sina 
portföljbolag. För att få svar på vår fråga har vi valt att använda oss av årsredovisningar för att 
beräkna nyckeltal samt utfört kompletterande intervjuer.  Tidigare forskning och 
respondenterna som har intervjuats föreslår att investerare accepterar de relativt höga 
räntekostnaderna på grund av att portföljbolagen, vid hög belåning, genererar en högre 
avkastning än andra bolag. Enligt vår undersökning kunde vi inte se att portföljbolagen gav en 
högre avkastning. Det vi har kommit fram till är att acceptansen kan bero på att 
portföljbolagen värderas utan hänsyn till dessa kostnader vid försäljning. 
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1 Inledning 
 
Detta kapitel kommer att introducera ämnet som uppsatsen handlar om, nämligen 
riskkapitalbolag och dess relativt höga räntekostnader som de får i samband med lån. Här 
kommer även en problemdiskussion att föras kring ämnet för att sedan ledas till uppsatsens 
syfte och frågeställning. En avgränsning av detta ämne kommer också att tas upp. 

 

 Bakgrund 1.1
 

Riskkapitalbolag är bolag vars affärsidé är att satsa kapital och delta i utvecklingen av andra 
företag som oftast är små eller medelstora. Riskkapitalbolaget säljer sedan sin andel i 
företaget när det är färdigutvecklat (Nationalencyklopedin). Riskkapitalbolag kan delas in i 
två grupper, venture (satsning) och buyout (uppköp). Den ena gruppen, venture, fokuserar på 
nyuppstartade bolag, medan buyout fokuserar på mer mogna bolag. Buyout företag använder 
sig till en stor del av lån för att finansiera sina investeringar (riskkapitalföreningen). Enligt 
Haberich (2009) har riskkapitalbolagen fonder som vanligtvis är stängda, vilket innebär att 
livslängden på dessa är begränsade till cirka 10 år. Ytterligare uttrycker han att den 
genomsnittliga investeringsperioden för riskkapitalbolag är mellan tre till fem år (Haberich  
2009). Den korta investeringsperioden medför att portföljbolagets vinst måste uppstå under 
denna period och den mäts genom att undersöka värdeökningen hos företaget 
(Industrifonden). 
 
I och med att det industriella samhället utvecklades mot att bli mer högteknologiskt blev det 
allt viktigare att starta fler företag, detta var under mitten av 1900-talet. Genom detta växte 
intresset för att finansiera företag med hjälp av riskkapital. Detta då investerarna ansåg att 
avkastningen de skulle få i förhållande till risken de tog, var en bra investering (Martin & 
Petty  1983). Det var dock inte förrän i slutet av 1970-talet som riskkapitalmarknaden började 
växa i USA enligt Gompers och Lerner (2001). I slutet av 1970-talet var 32 % av 
investeringarna i riskkapitalfonder finansierade av privatpersoner och 15 % av 
pensionsfonder, detta ändrades dock under åren. I slutet av 1980-talet finansierades mer än 
hälften av investeringarna av pensionsfonder. Riskkapitalmarknaden har haft både bra och 
dåliga perioder efter detta, många högteknologiska företag som till exempel Apple Computers 
och Microsoft har växt fram under denna period till följd av finansiering genom riskkapital 
(Gompers & Lerner  2001). 
 
Likt Gompers och Lerner (2001) skriver Kaplan och Lerner (2010) om riskkapitalmarknadens 
utveckling. Kaplan och Lerner (2010) nämner att det skedde en nedgång under början av 
2000-talet då färre företag introducerades på börsen jämfört med decenniet innan. Något som 
var avvikande under perioden 2004-2007 var att det återigen var färre företag som 
introducerades på börsen. Skillnaden denna gång, jämfört med tidigare, var att detta hände 
trots att aktiemarknaden var stark och att många företag som fick finansiering genom 
riskkapital. Enligt Kaplan och Lerner (2010) finns det kritiker som anser att 
riskkapitalmarknaden inte längre är fungerande, detta är något som de försöker motbevisa i 
sin studie. Detta försöker de göra genom att redogöra om framgångarna för 
riskkapitalmarknaden under det senaste decenniet. De kommer fram till att avkastningen på 
riskkapitalmarknaden varken har varit anmärkningsbart hög eller låg jämfört med 
avkastningen på aktiemarknaden. Vidare anser de att riskkapitalsmarknaden genomgår en 
cykel med toppar och dalar och tror att det även kommer att fortsätta på samma sätt i 



 

- 3 - 

framtiden (Kaplan & Lerner  2010). Enligt Haberich (2009), som har studerat om 
riskkapitalbolag, har det gått bra för företag som finansieras med riskkapital, så kallade 
portföljbolag. 

Riskkapitalbolagen, främst buyout, finansierar sina bolagsköp genom att de lånar en stor del 
av köpesumman genom räntebärande företagsobligationer, banklån och efterställda lån. De 
efterställda lånen har en lägre prioritet än vanliga banklån. Lånegivaren tar då en högre risk 
och kräver därför en högre ränta. Räntekostnaderna som uppstår på grund av lånen betalas av 
det uppköpta bolaget. Anledningen till att det är mer effektivt att använda lånade pengar än 
eget kapital är att skuldräntor är avdragsgilla (Engzell-Larsson  2014).  
 
Riskkapitalbolaget Altors grundare Harald Mix berättar i en intervju med Dagens Industri att 
riskkapitalbolagen kunde låna extremt mycket pengar till rekordlåga räntor innan finanskrisen 
bröt ut år 2008, banklånen kunde gå upp emot 80 procent av köpesumman. Idag är det inte 
möjligt att kunna ta lika stora lån och dessutom har räntan höjts. Detta tycker Harald Mix är 
bra då det som lånas måste betalas tillbaka någon gång. Han säger också att det lånas för 
mycket om räntorna är låga (Lundell  2013). Enligt en artikel i Dagens industri lånar Nordea 
gärna ut pengar till riskkapitalbolag då de tjänar stora summor på det. Genom så kallade 
mezzaninelån får banken en högre avkastning på lånen jämfört med vanliga banklån eftersom 
de är efterställda banklån (Ekelund & Lundell  2011). 
 
När det gäller riskkapitalinvesteringar i Sverige under de senaste åren har det blivit en 
nedåtgående trend i att investera i tidiga- och tillväxtfaser, enligt den statliga myndigheten 
Tillväxtanalys. Mellan år 2008 och 2012 har investeringsvolymen gått ner med över 60 %. 
Den största minskningen är i de privata investeringarna. Data- och konsumentelektronik är 
den största branschen för riskkapitalinvesteringar och har ökat de senaste åren, här är det mer 
privat kapital än offentlig kapital som investeras. Riskkapitalinvesteringar görs oftast i en 
tidig fas eller i en expansionsfas i företag, det är få investeringar som görs i mognadsfasen hos 
ett företag. Utländskt riskkapital har en relativt liten andel av den svenska marknaden, de 
flesta investeringarna kommer från Stockholm och andra storstäder (Tillväxtanalys).  
 

 Problemdiskussion 1.2
 
Det finns både positiva och negativa aspekter med att finansieras av riskkapitalbolag. Om 
riskkapitalbolag har ett bra rykte, både före men också efter börsintroduktion av deras 
portföljbolag, medför det till att portföljbolagen påverkas positivt i det långa loppet 
(Krishnan, Ivanov, Masulis & Singh  2011). Krishnans et als (2011) studie är ett komplement 
till Nahatas (2008) studie som också visar att riskkapitalbolagens rykten, baserade på tidigare 
marknadsandel för börsintroduktion, är starkt beroende av portföljeföretagens resultat före- 
och efter börsintroduktionen (Nahata  2008). Ytterligare en studie som lyfter fram fördelar 
med att finansieras av riskkapitalbolag är gjord av Puri och Zarutskie (2012) som undersöker 
livscykeln hos företag som finansieras av riskkapitalbolag och företag som inte finansieras av 
riskkapitalbolag med hjälp av data från en 25 års period. Utifrån deras sammanställda data 
kom de fram till att företag som finansierades av riskkapitalbolag misslyckades i mindre 
utsträckning (39,7 %) jämfört med företag som inte finansierades av riskkapitalbolag (78,9 %) 
(Puri & Zarutskie  2012).  

Det finns negativa aspekter när det gäller riskkapitalbolag och dess rykte. Som McCarthy och 
Barnes (2002) skriver i sin studie har riskkapitalbolagen press på sig att få bra resultat och 
tjäna pengar genom att börsintroducera företag snabbt. På grund av pressen att introducera 
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företag snabbt på marknaden ser de nya och mindre erfarna riskkapitalbolagen investeringarna 
på kort sikt. Detta leder till att företag introduceras tidigt på marknaden utan att dessa 
riskkapitalbolag tar hänsyn till de långsiktiga resultaten. Genom att göra det blir dessa 
riskkapitalbolag mer synliga på marknaden och kan då attrahera nya investerare till nya 
projekt (McCarthy & Barnes  2002). 

Andrieu och Groh (2012) beskriver två olika typer av riskkapitalbolag, detta för att 
riskkapitalbolagen kan finansiera sina investeringar på olika sätt. Den ena är det dominanta 
strukturerade riskkapitalbolaget som finansierar sina förvärv genom att flera institutionella 
investerare sätter in kapital i en sluten fond med en tidsgräns som oftast är tio år. Denna fond 
förvaltas sedan av riskkapitalbolaget. Den andra typen av riskkapitalbolag är dotterbolag av 
större företag och finansieringen av förvärven kommer från deras moderbolag som är banker, 
försäkringsföretag och andra typer av institutionella investerare. Finansieringskällan för 
riskkapitalbolag spelar en stor roll i hur riskkapitalbolaget investerar. Ett exempel som 
Andrieu och Groh (2012) tar upp är att moderföretagen påverkar dotterbolagens investeringar 
genom att dotterbolaget ska följa moderbolagets strategiska mål. När det gäller de dominanta 
strukturerade riskkapitalbolagen är de mer benägna i att investera i mer riskfyllda projekt. 
Anledningen till det är att deras enda mål är att ge en så hög avkastning som möjligt till sina 
investerare under den korta tidsperioden (Andrieu & Groh  2012). 

Lånefinansierade uppköp innebär att riskkapitalbolag investerar i andra företag med en liten 
andel eget kapital i förhållande till en stor del skuldfinansiering (Kaplan & Strömberg  2009). 
Jensen (1989) uttrycker i sin studie att lånefinansierade uppköp blev ett viktigt och 
framväxande fenomen under 1980-talet. Fenomenets framväxt var en bidragande orsak till att 
riskkapitalbolag blev en aktuell och dominerande företagsform. Riskkapitalbolagen fick som 
tidigare nämnt också sin framfart under samma period (Jensen  1989). Kaplan och Strömberg 
(2009) skriver i sin studie att det började gå neråt för lånefinansierade uppköp i och med 
börskraschen under början av 1990-talet som resulterade i konkurs för många av dessa 
investeringar. Vidare har marknaden för lånefinansierade uppköp varit undangömd fram till 
mitten av 2006 och 2007. Sedan gick det upp för marknaden genom att rekordmånga 
riskkapitalbolag finansierade sina köp genom lån (Kaplan & Strömberg  2009).  

Som tidigare nämnt har riskkapital blivit ett vanligare finansieringssätt för företag och därmed 
har antalet riskkapitalbolag ökat (Gompers & Lerner  2001). Detta har medfört till att det 
finns en diskussion kring finansiering genom riskkapitalbolag, varför de existerar och vilka 
fördelar de har i förhållande till andra finansieringssätt.  

Vi har identifierat att det är begränsat med forskning kring varför riskkapitalbolag accepterar 
de relativt höga räntekostnaderna som tas i samband med investeringarna. I en studie som 
nyligen gjordes av Axelson, Strömberg och Weisbach (2013) diskuteras den höga 
lånefinansieringen av riskkapitalbolag. De kommer fram till att kapitalstrukturen, det vill säga 
förhållandet mellan eget kapital och skulder, skiljer sig mellan riskkapitalbolag och andra 
publika bolag. Vidare skriver de att riskkapitalbolagens finansiering till en stor del består av 
belåning. De nämner även att så länge portföljbolagen ger en avkastning som täcker 
räntekostnaderna, kommer riskkapitalbolagen att kunna fortsätta med deras 
finansieringsmodell, där finansieringen till en stor del består av lån (Axelson, Jenkinson, 
Strömberg & Weisbach  2013). 
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 Syfte 1.3
 
Studiens syfte är att bidra till att öka förståelsen till varför riskkapitalbolagen accepterar lån 
med relativt höga räntekostnader. Genom denna studie vill vi försöka fylla en lucka inom 
riskkapitalområdet. Vi har därför tagit fram följande frågeställning:  

Varför accepterar riskkapitalbolag lån med relativt höga räntor när de förvärvar sina 
portföljbolag? 
 

 Avgränsning 1.4
 
Avgränsningen i denna uppsats kommer att vara i form av att vi endast kommer att skriva om 
ett sorts riskkapitalbolag som finansierar sina investeringar på ett visst sätt. Detta sätt handlar 
om att finansiera investeringarna genom att flera institutionella investerare sätter in kapital i 
en sluten fond. Det sätt vi inte kommer att undersöka är den typen där riskkapitalbolag är 
dotterbolag av större företag som exempelvis banker eller andra typer av institutionella 
investerare.  
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2 Metod 
 
I detta kapitel kommer vi att berätta om vilken metod vi har använt oss av för att få fram våra 
resultat. Vi kommer även att motivera varför vi har valt denna metod och även redogöra 
kring andra möjliga tillvägagångssätt för att få svar på vår frågeställning om varför 
riskkapitalbolag accepterar lån med relativt höga räntor vid förvärv av sina portföljbolag. 
 

 Litteratursökning 2.1
 
Vid en uppsatsskrivning kommer det att ske en sökning av information under flera omgångar. 
Första omgången av litteratursökning kan vara för att se vad som finns kring temat för att 
sedan formulera en lämplig frågeställning (Rienecker, Stray Jørgensen, Hedelund & 
Lagerhammar  2008). Detta var något som vi följde. Vi började med att söka efter allmän 
information om riskkapitalbolag samt deras finansiering, det för att kunna få en fördjupad 
förståelse och utifrån det kunna formulera en frågeställning. Det finns tre grundläggande 
sökmetoder som Rienecker et al. (2008) skriver om, dessa är kedjesökning, systematisk 
sökning och medvetet slumpmässig sökning. Det vi främst använde oss av var kedjesökning, 
där vi först letade efter en artikel som handlade om riskkapitalbolagens finansiering och 
genom den hittade vi fler källor. Från dessa källor kunde vi sedan hitta ytterligare artiklar om 
ämnet. Vidare säger Rienecker et al. (2008) att artiklar är mer aktuella jämfört med böcker, 
detta för att forskare oftast skriver journalartiklar före de skriver böcker. I vårt fall valde vi att 
främst använda oss av vetenskapliga artiklar eftersom forskningen kring riskkapitalbolag är 
ett relativt nytt och outforskat ämne, vi hittade dock en nypublicerad bok om riskkapitalbolag 
som vi använde oss av. Genom den kunde vi också hitta fler användbara vetenskapliga 
artiklar. Då vi lyckades samla ihop många artiklar valde vi sedan att läsa igenom dessa 
översiktligt. Det gjorde vi så att vi skulle kunna sovra bort de vetenskapliga artiklar som var 
irrelevanta för vår studie. Enligt Rienecker et al. (2008) ska detta göras, på så sätt kan vi 
värdera om det är värt att lägga ner tid på att läsa igenom dessa noggrant. Om all litteratur 
skulle läsas igenom skulle dyrbar tid slösas bort (Rienecker et al.  2008). För att få en tydlig 
bild av vilka områden artiklarna handlade om valde vi att kategorisera dessa i två stora 
huvudkategorier, dessa var finansieringssätt och värdering. Om de vetenskapliga artiklarna 
refererade till en specifik källa fler gånger läste vi även originalkällan för denna för att 
säkerställa att artikeln var tillförlitlig. Vi valde även att använda oss av vissa Internetkällor för 
att till exempel kunna förklara vissa begrepp på ett enklare sätt. Här var det viktigt att främst 
använda oss av beprövade källor som NE.se, detta är också något som Rienecker et al. (2008) 
påpekar. För vissa begrepp använde vi oss inte av beprövade källor men ansåg att dessa källor 
var tillförlitliga ändå eftersom innehållet verkade stämma överens med teorin från de 
vetenskapliga artiklarna. Dessutom var de flesta av källorna från statliga institut och andra 
sidor som inte hade något kommersiellt syfte. 
 

 Kvalitativ metod 2.2
 
Då vi genom vår frågeställning ville få fram svaret på varför riskkapitalbolag accepterar lån 
med höga räntor när de investerar i sina portföljbolag valde vi att ha en kvalitativ ansats. Vårt 
angreppssätt baserades på så kallad hypotetisk deduktiv teoribildning och det innebär enligt 
Holme, Solvang och Nilsson (1997) att vi utgår från en hypotes och därefter testar det 
empiriskt. Vår hypotes var att portföljbolagen värderas i EBITDA och därför kommer inte de 
relativt höga räntekostnaderna att påverka värderingen av företaget. För att kunna bekräfta 
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eller förkasta hypotesen analyserades nyckeltal och även intervjuer med författare, 
finansanalytiker, forskare, banker samt fondkomissionärer. Genom att jämföra värderingen av 
nyckeltalen EBIT och EBITDA mellan portföljbolag och andra bolag kunde vi se om det 
fanns en skillnad mellan dem. En skillnad mellan bolagen kan tyda på att de olika formerna av 
bolagen har olika fokus i värderingen och att bolagen kan värderas på olika sätt. Om vi hade 
valt en kvantitativ ansats hade det varit svårt att få svar på ”varför”. Vi beräknade olika 
nyckeltal från årsredovisningar från totalt åtta företag från fyra olika branscher. Hälften av 
dessa företag var portföljbolag och resterande var andra sorters aktiebolag som inte ägs av 
riskkapitalbolag. Portföljbolagen jämfördes med de andra bolagen i de olika branscherna. 
Anledningen till detta var för att kunna se om det var någon skillnad mellan portföljbolag och 
andra bolag när det gäller värdering och skuldsättning. För att komplettera detta utförde vi 
även telefonintervjuer med författare, finansanalytiker, forskare, banktjänstemän samt 
fondkomissionärer genom att ställa frågor som berörde vår frågeställning.  
 

 Tillvägagångssätt 2.3

 Nyckeltal 2.3.1
 
Den kvalitativa metoden bestod av att ta fram nyckeltal genom företagens årsredovisningar 
för år 2012. Valet av företag gjordes genom att först hitta fyra portföljbolag från två stora 
riskkapitalbolags hemsidor, EQT och Altor. Därefter användes sökmotorn Google för att leta 
fram fyra aktiebolag, som inte ägdes av riskkapitalbolag, i motsvarande bransch. När vi 
använde oss av Google sökte vi på nyckelord som till exempel branschen vi ville hitta företag 
från. Databasen Mediearkivet användes även för att hitta företag i samma bransch. Detta 
genom att först söka upp ett portföljbolag och sedan klicka på branschen som portföljbolaget 
tillhörde. Då fick vi fram alla företag som tillhörde samma bransch. Sedan sökte vi 
information om företagens ägarstruktur på Google för att få reda på om de var 
riskkapitalbolagägda eller inte. De krav som ställdes på företagen i samma bransch var att det 
ena skulle vara ägt av riskkapitalbolag och det andra skulle vara ett aktiebolag som inte ägdes 
av riskkapitalbolag. De fyra branscher som valdes var rengöring och lokalvård, hotell och 
restaurang, apotekshandeln samt detaljhandeln. Portföljbolagen som valdes var ISS Facility 
Services AB, Scandic Hotels Aktiebolag, Apotek Hjärtat AB samt Granngården AB. De bolag 
som vi valde som inte var riskkapitalbolagägda var Sodexo AB, Nobis Aktiebolag, Apoteket 
AB samt Runsvengruppen AB. Mediearkivet användes även när vi skulle ta fram 
årsredovisningarna för bolagen. Portföljbolagens branscher påverkade våra val av företag som 
användes. Eftersom vi skulle välja ett motsvarande aktiebolag i samma bransch var det viktigt 
för oss att ha tillräckligt med kunskap om branschen för att avgöra om dessa företag tillhörde 
samma bransch eller inte. Då riskkapitalbolag avvecklar sina portföljbolag efter några år 
medför det till att antalet portföljbolag som ägs av dem i dagsläget blir begränsat. Detta var 
också något som påverkade valet av företag då vi valde att undersöka årsredovisningarna för 
år 2012. Anledningen till att årsredovisningar från år 2012 valdes att undersökas var för att 
det var den senast utgivna årsredovisningen för de flesta bolag. Ett undantag från 
likformigheten kring valet av företag var att Apoteket AB är det enda bolaget som är statligt 
ägt. Portföljbolagen jämfördes med andra bolag i samma bransch för att se hur branschsnittet 
för de olika nyckeltalen var i branscherna samt att jämföra värderingen mellan dem. Olika 
branscher kan ha olika branschsnitt för nyckeltalen och därför var valet att jämföra bolag i 
samma bransch ett självklart val.  
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Vidare valde vi att använda oss av tio olika nyckeltal för att kunna undersöka om det fanns 
någon skillnad mellan portföljbolagen och de andra bolagen när det gällde skuldsättning, 
risker, avkastning och värdering. Dessa nyckeltal var soliditet, skuldsättningsgrad, 
räntetäckningsgrad, räntabilitet på eget kapital, räntabilitet på totalt kapital, räntabilitet på 
sysselsatt kapital, EBIT, EBITDA, skuldränta och riskbuffert på totalt kapital. För att kunna 
mäta i vilken grad de olika företagen använde sig av lånefinansiering valde vi att mäta 
företagens soliditet och skuldsättningsgrad. Nyckeltalen skuldränta och räntetäckningsgrad 
valdes så att räntekostnader mellan företagen samt företagens förmåga att täcka de finansiella 
kostnaderna skulle kunna jämföras och bedömas. Något annat som vi ville jämföra mellan 
företagen var deras förmåga att täcka skuldräntan med hjälp av avkastningen på totalt kapital, 
därför valdes nyckeltalet riskbuffert på totalt kapital. Vi ville även se om det var någon 
skillnad mellan företagens avkastning både på eget kapital men också totalt kapital. Detta 
gjordes genom att räkna ut räntabilitet på eget kapital samt totalt kapital. Vi ansåg dock att 
detta inte var tillräckligt för att kunna bedöma företagens avkastning i förhållande till dess 
finansieringsätt, därför valdes även nyckeltalet räntabilitet på sysselsatt kapital. Något som vi 
ansåg var intressant var att se om värderingen skiljde sig åt mellan portföljbolag och andra 
bolag då detta kunde vara en avgörande faktor i acceptansen för de höga räntekostnaderna. 
Därför valde vi att värdera företagen med hjälp av EBIT och EBITDA. Dessa valde vi att 
mäta i procent för att kunna jämföra företagen på ett enklare sätt eftersom storleken på 
omsättning mellan företagen skiljde sig åt. Att mäta i procent gör att storleken på företaget 
inte påverkar jämförbarheten mellan bolagen. EBIT och EBITDA är även den metod som 
bolag oftast värderas med och därför var det relevant för studien att undersöka sambandet 
mellan detta och de andra nyckeltalen.  

Vid beräkningen anpassade vi de flesta nyckeltalen för att de skulle passa vår undersökning 
bättre. Nyckeltalen där eget kapital inklusive obeskattade reserver ingick förenklades även, 
detta genom att endast räkna med eget kapital. Anpassningen av nyckeltalen gjordes bland 
annat genom att alla nyckeltal som innehöll komponenten skuld definierades enbart som skuld 
till kreditinstitut. En annan justering var att nyckeltalen beräknades med räntekostnader 
istället för finansiella kostnader. Dessa justeringar gjordes eftersom vårt syfte var att 
undersöka kring deras räntor från enbart banker och andra kreditinstitut. Vid beräkningen av 
dessa nyckeltal fördes all data som behövdes samt formlerna in i ett exceldokument, sedan 
räknades dessa ut med hjälp av miniräknare och beräkningarna fördes in i samma dokument. 
Vi ville vara noggranna med nyckeltalen och därför valdes två decimalers noggrannhet.  

Vissa årsredovisningar saknade den information som behövdes för att räkna ut nyckeltalen. 
Av denna anledning fick vissa justeringar göras. När det gällde företag som ägdes av 
holdingbolag valde vi att summera holdingbolagets räntekostnader med dotterföretagets. 
Detta eftersom riskkapitalbolag, men också andra bolag, bildar holdingbolag för att kunna 
förvalta sina dotterföretag. Därför kommer skulderna och kostnaderna för dotterföretaget att 
ligga i holdingbolaget istället, men sedan kan dotterföretaget även ha sina egna skulder. De 
holdingbolag som användes var ISS Facility Services Holding AB för ISS Facility Services 
AB, Sodexo Scandinavian Holding AB för Sodexo AB, Scandic Hotels Holding AB för 
Scandic Hotels Aktiebolag samt GG Holding AB för Granngården AB. Sodexo AB, Scandic 
Hotels Aktiebolag och Granngården AB saknade både långfristiga och kortfristiga skulder till 
kreditinstitut och därför valdes deras moderbolags siffror för den posten. Koncernens 
räntekostnader valdes när det gäller Sodexo AB och ISS Facility Services AB eftersom 
moderbolagets räntekostnader saknades. Detta påverkar beräkningen av räntetäckningsgraden, 
skuldräntan och riskbuffert på total kapital då dessa blir mindre pålitliga med justeringarna.  
Vidare granskades även noterna för att få förklaringar till de avvikande siffrorna vid 
beräkningen.  
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Anledningen till att vi valde att beräkna olika nyckeltal för företagen var för att vi ville se om 
teorin om att riskkapitalbolagens portföljbolag har relativt höga räntekostnader stämde i 
praktiken och hur högt de värderas före dessa kostnader vid försäljning. Genom att använda 
sig av siffror kunde vi själva beräkna och bedöma om till exempel värderingen av företagen 
var bra eller dåliga. Siffrorna gav oss också en möjlighet till att få en likformig jämförelse 
mellan bolagen. En annan fördel med att använda sig av årsredovisningar är att dessa är 
publika handlingar och är därför lättillgängliga. Det fanns även nackdelar med metoden. 
Eftersom vi endast använde oss av åtta företag kunde resultatet inte generaliseras i förhållande 
till teorin. Tidsåtgången för att hitta lämpliga företag, det vill säga företag som uppfyllde våra 
krav, var stor. Detta var orsaken till att vi använde oss av få bolag. Något annat som krävde 
mycket tid var utformningen, utsållningen och valen av nyckeltal. Enligt boken Bas nyckeltal 
skulle analyser med hjälp av nyckeltal innehålla max åtta nyckeltal (BAS nyckeltal: för bättre 
analys och effektivare ekonomistyrning  2010). Genom att endast analysera nyckeltal blev 
informationen som vi fick begränsad till skillnad från en intervju med dessa företag. Därför 
valde vi att komplettera våra resultat med intervjuer. Dessa intervjuer var med författare, 
finansanalytiker, forskare, banktjänstemän samt fondkomissionärer. Vi intervjuade 
sammanlagt sex respondenter med olika roller från finansbranschen. Anledningen till att vi 
valde att intervjua flera personer var för att vi ville få svar på våra frågor från olika 
perspektiv. På så sätt kunde trovärdigheten öka om de ger likartade svar. Om de inte skulle ge 
oss likartade svar skulle det ändå vara positivt då vi kunde få en djupare kunskap och ämnet 
genom de olika intervjuerna. Detta genom att forska vidare kring de avvikande svaren. 
 

 Intervjuer 2.3.2
 
Holme et al. (1997) skriver i sin bok om två olika slags intervjuer. Vi valde att använda oss av 
både informant- och respondentintervjuer (Holme, Solvang & Nilsson  1997). För att komma i 
kontakt med relevanta respondenter till informantintervjuerna söktes det efter telefonnummer 
till de fyra största revisionsbyråerna för att sedan kunna kontakta dem via telefon. Vi fick 
dock inte tag i någon revisor som kunde ställa upp på en telefonintervju. Den första personen 
som kontaktades var en finansanalytiker som rekommenderades av vår handledare. Vi 
kontaktade även författaren till en bok som användes i detta arbete och fick då tips om en 
forskare och en finansanalytiker som kunde kontaktas. Detta blev en slags snöbollseffekt av 
respondenter, vilket Bryman och Bell (2011) tar upp som ett sätt att hitta respondenter. Vidare 
söktes det på Google efter fondkomissionärer och på så sätt kunde en kontaktas. Eftersom vi 
ville få respondentintervjuer försökte vi att kontakta personer som själva är delaktiga i denna 
företeelse vi studerade (Holme, Solvang & Nilsson  1997). Dessa var två stora 
riskkapitalbolag, EQT och Altor. Båda bolagen var motvilliga till att ställa upp på 
telefonintervjuer, dock svarade Altors kommunikationsansvarig på några frågor kortfattat via 
mail. Då de flesta som är kunniga inom riskkapitalbolagsbranschen som intervjuades befann 
sig i Stockholm, eller på en annan ort som var långt ifrån Borås, valdes telefonintervjuer 
istället för en personlig intervju. Fördelen med telefonintervjuer är att det är tidsbesparande 
eftersom det till exempel inte är någon resetid som behöver tas hänsyn till (Bryman & Bell  
2011). Det blir också lättare för respondenterna att hitta en liten lucka i sitt arbete, där de kan 
besvara våra frågor, än att avsätta ett längre möte för det. Detta medför till att fler ställer upp 
på intervjuerna samt att fler intervjuer hinner utföras. Att vi kunde intervjua fler respondenter 
möjliggjorde det till att vi kunde bredda vår undersökning, till skillnad mot undersökningen 
av nyckeltalen. De utförda intervjuerna spelades in för att kunna återberättas så korrekt som 
möjligt, detta i enlighet med vad Holme et al. (1997) rekommenderar vid intervjuer. Han 
trycker även på att det är viktigt att be om tillåtelse för inspelning från samtliga respondenter, 
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vilket vi gjorde (Holme, Solvang & Nilsson  1997). Transkriberingen av intervjuer brukar ta 
lång tid, skriver Bryman och Bell (2011) i sin metodbok. Detta var inte fallet för oss. 
Eftersom intervjuerna skedde genom telefon hade vi möjlighet att ta anteckningar med hjälp 
av en dator samtidigt som vi intervjuade respondenterna, detta gjorde att transkriberingen tog 
mindre tid än förväntat, då det mesta av intervjun redan var nedskrivet. Då vi var två som 
närvarade vid intervjun med respondenterna kom vi överens om att en av oss skulle ställa 
frågorna och den andra skulle sitta en bit ifrån och anteckna genom datorn. Att den andra 
personen skulle sitta en bit ifrån var för att tangentbordsljudet inte skulle vara ett störande 
objekt vid intervjuerna. Bryman och Bell (2011) uttrycker även att det är viktigt att 
transkriberingen ska ske omgående efter intervjuerna för att minnet är som färskast då. Det är 
även viktigt att inte lägga några värderingar när det gäller tolkningen av intervjuerna. Därför 
är det viktigt att vara kritiskt tänkande vid transkriberingen (Bryman & Bell  2011). Något 
annat som Bryman och Bell (2011) skriver är att det är viktigt att tänka på valet av plats för 
intervjun. Detta är något som Holme et al. (1997) också skriver om. Eftersom vi inte hade ett 
fysiskt möte med dem var detta inte aktuellt för oss. Däremot valde vi att sätta oss i ett tyst 
rum vid intervjuerna för att kunna koncentrera oss på respondenten till fullo.  

De första två telefonintervjuerna ägde rum 2014-03-17 och respondenterna var 
fondkommissionären Johan von Brömsen och finansanalytikern Peter Malmqvist. 
Telefonintervjun med Brömsen missuppfattades då vi trodde att vi skulle avtala en tid för en 
intervju när han ringde upp. När vi svarade i telefonen och förklarade vad intervjun skulle 
handla om så påbörjade han intervjun direkt och därför hann vi inte spela in detta. Vi hann 
ändå anteckna det väsentliga han sa och vi diskuterade om vi skulle behöva ytterligare en 
intervju med honom vid ett senare stadie. Detta behövdes dock inte då vi uppnådde en 
teorietisk mättnad genom de andra intervjuerna. Enligt Bryman och Bell (2011) behövs inte 
någon ytterligare datainsamling när detta sker. Eftersom intervjun med Brömsen var vår första 
hade vi inte lika mycket kunskap om ämnet och därför gav inte intervjun lika mycket, vi 
kunde inte ställa lika djupa frågor om ämnet som vi ställde till de andra. Detta är en situation 
som Holme et al. (1997) också tar upp. Den tredje intervjun, som var med författaren och 
ekonomijournalisten Lotta Engzell-Larsson, gjordes 2014-03-20. Sverker Johansson som är 
en finansanalytiker intervjuades även samma dag. De sista intervjuerna var med professorn 
Per Strömberg och Filip Gustafsson, kundansvarig för private equity- och investmentbolag på 
banken Nordea. Dessa intervjuer utfördes på telefon 2014-04-01. Även SEB kontaktades då vi 
ville jämföra svaren från två olika banker men vi fick tyvärr inget svar. Samtliga respondenter 
gav samtycke till att deras namn publiceras i denna uppsats. Ett utkast på empirin gjordes 
även till Lotta Engzell-Larsson för att klargöra eventuella missuppfattningar från 
telefonintervjun.  

Enligt Bryman och Bell (2011) brukar de semi-strukturerade intervjufrågorna inte ställas i 
samma ordning på grund av att respondenterna får möjlighet att prata fritt. Vi började med att 
presentera oss och sedan vad uppsatsen handlade om, detta för att respondenterna på så sätt 
kunde anpassa sitt svar efter syftet med arbetet och vår utbildningsnivå. Därefter fick de 
berätta kort om sig själva och sedan besvara våra frågor. Vi ville ha en kort 
bakgrundsinformation om varje respondent för att kunna bedöma deras kunskapsnivå. Detta 
för att kunna bedöma tillförlitligheten i deras svar. Enligt Bryman och Bell (2011) är det svårt 
för forskare med en kvalitativ ansat att undgå att påverka studien. Vi är medvetna om denna 
påverkan och därför försökte vi att tona ned den så mycket som möjligt genom att ha få men 
stora frågor. Enligt Holme et al. (1997) behöver vi tänka på att vara uppmärksamma och 
öppna under intervjuerna för att på så sätt undvika att våra åsikter påverkar svaren från 
respondenterna. Vår avsikt var att få ett så objektivt svar som möjligt. Bryman och Bell 
(2011) skriver att frågorna i semi-strukturerade intervjuer ska vara ett hjälpmedel för att få 
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respondenterna att prata fritt inom ett specifikt område. Genom att ha stora frågor kunde de 
prata relativt fritt om varje ämne som togs upp. Vissa av frågorna besvarades utan att de 
ställdes. Enligt Bryman och Bell (2011) har vi vid en semi-strukturerad intervju möjligheten 
att ställa följdfrågor till de svar som vi fick (Bryman & Bell  2011). Vi ansåg att detta gjorde 
intervjuprocessen flexibel och det är då en fördel med intervjuer. Följande frågor förbereddes 
att ställas till finansanalytiker, författare, fondkommissionärer och forskare: 

- Varför har riskkapitalbolagens portföljbolag höga räntekostnader? 
- Skiljer det sig något när portföljbolagen och vanliga företag värderas? 
- Varför tror du att de accepterar de höga kostnaderna? 
- Varför tror du att investerarna accepterar de höga kostnaderna? 

 

När banken intervjuades valdes andra slags frågor att ställas eftersom de har en annan insyn i 
riskkapitalbolagens finansiering. Här valde vi därför att ställa frågor ur lånegivarens 
perspektiv. Följande frågor ställdes till banken:  

- Varför lånar ni till riskkapitalbolag? 
- Skiljer det sig mellan vanliga företagslån och lånen ni ger till riskkapitalbolag?  
- Anser ni att Basel III har en stor påverkan när ni ger ut lån till riskkapitalbolagen? 
- Vilka slags lån ger ni till riskkapitalbolagen?  

 

Vid kontakt med riskkapitalbolaget Altor ställdes följande frågor via e-post:  
 

- Använder ni er alltid av efterställda lån med höga räntekostnader eller förekommer det 
en blandning med vanliga lån?  

- Varför accepterar ni de höga räntekostnaderna? 
- Hur värderar ni era portföljbolag vid försäljning?  

 

 Kvalitetskriterier  2.4
 
Reliabiliteten, som mäter tillförlitligheten i en mätning, för vår undersökning går inte att mäta 
genom våra valda metoder då en kvalitativ metod har använts. Enligt Bryman och Bell (2011) 
mäts reliabilitet vid kvantitativa undersökningar. När det gäller validiteten, som visar om det 
som mäts verkligen är det som ska mätas, är detta inte heller något som vi kan använda oss av 
på grund av att vi har en kvalitativ undersökning (Bryman & Bell  2011). På grund av detta 
har vi valt att försöka göra undersökningen så replikerbar som möjligt för att andra på så sätt 
ska kunna göra samma undersökning och komma fram till samma slutsatser. Detta har gjorts 
genom att utförligt beskriva alla moment i metoddelen.  
 

 Kritik till metoderna och alternativa metoder 2.5
 
Då vi valde att intervjua författare, finansanalytiker, forskare, banktjänstemän och 
fondkomissionärer istället för riskkapitalbolag kunde en mer objektiv intervju angående deras 
räntekostnader ges. Att intervjua respondenter ger dock, enligt Bryman och Bell (2011), oss 
en subjektiv bild av ämnet. Detta för att alla respondenter har åsikter och värderingar om det 
aktuella ämnet. En annan nackdel som denna metod hade var att vid telefonintervjun med 
Sverker Johansson bröts samtalet mitt i, detta var för att internetkopplingen var dålig. Bryman 
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och Bell (2011) nämner även detta som en svaghet för telefonintervjuer. Ytterligare en 
svaghet med telefonintervjuer var att kroppsspråket inte kunde tolkas och på så sätt kunde 
respondenternas svar misstolkas (Bryman & Bell  2011). Enligt Bryman och Bell (2011) finns 
det fyra nackdelar med att använda sig av en kvalitativ forskningsstrategi. Dessa nackdelar är 
att den kan bli allt för subjektiv, svår att replikera, svår att generalisera och har en bristande 
transparens. Även Holme et al. (1997) nämner att det är svårare att generalisera kvalitativa än 
kvantitativa undersökningar. Vi valde att använda oss av en kvalitativ forskningsstrategi trots 
dessa nackdelar. Detta var för att vår frågeställning krävde det. Bryman och Bell (2011) 
bekräftar detta angående att frågeställningen ska avgöra vilken slags forskningsstrategi som 
ska väljas. 

För att få svar på vår frågeställning hade riskkapitalbolag och dess portföljbolag kunnat 
intervjuas. Fördelen med att intervjua riskkapitalbolag skulle vara att vi då skulle få ett direkt 
svar från de som vår frågeställning handlar om. Detta alternativ valdes dock bort eftersom vi 
insåg att accessen till framförallt riskkapitalbolag var svår att få. Vi antog till exempel att 
riskkapitalbolagen inte skulle vara villiga att avsätta sin tid för att svara på våra frågor 
eftersom de oftast försöker undvika media och är väldigt upptagna. Enligt Bryman och Bell 
(2011) var detta något som ska tänkas på i ett tidigt stadie i undersökningen. Detta eftersom 
vissa organisationer kan vara svåra att få tag på och har en policy att inte vara öppna för 
allmänheten. Två stora riskkapitalbolag valdes att kontaktas ändå. Portföljbolagen var 
irrelevanta att intervjua då de styrs av riskkapitalbolagen och på så sätt har inte de valt att ta 
lånen med de höga räntekostnaderna, utan detta är riskkapitalbolagens val. Dessutom skulle vi 
inte vara säkra på att vi skulle få det sanna svaret från riskkapitalbolagen eftersom de är 
subjektiva när det gäller vår fråga om de höga räntekostnaderna. Därför hade en 
komplettering ändå behövts göras för dessa intervjuer med intervjuer från andra personer 
inom branschen för att se om riskkapitalbolagens svar verkligen stämde. 

En annan metod som skulle kunna ha använts för att undersöka anledningen till varför 
riskkapitalbolagen accepterar höga räntekostnader skulle vara att skicka ut enkäter till 
riskkapitalbolagen med intervjufrågor som de skulle besvara. Förberedelsen inför detta skulle 
vara kort, men samtidigt hade det blivit en längre svarsperiod, vilket vi inte skulle ha tid med. 
Det hade inte krävts någon transkribering av intervjuer, men bearbetningen av svaren hade 
ändå krävt mycket tid. Vi hade kunnat kontakta många företag samtidigt men bortfallen hade 
då varit högre än vid en intervju. Detta eftersom det enligt Bryman och Bell (2011) är mer 
troligt att respondenten inte svarar när de får ett brev med frågor på posten eller via e-post än 
vid ett samtal. Svaren hade även blivit mer begränsade och inga följdfrågor hade kunnat 
ställas om respondenterna kom med ett oväntat svar. Det hade även tagit längre tid att 
kontakta respondenterna igen för eventuella oklarheter i svaren.  
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3 Teori 
 
Detta kapitel inleds med att de olika teorierna beskrivs. Dessa kommer sedan att användas i 
vår analys. Sedan presenteras en forskningsöversikt som kommer att användas för att besvara 
vår frågeställning om varför riskkapitalbolag accepterar lån med relativt höga räntor vid 
förvärv av sina portföljbolag. 

 

 Kända teorier 3.1

 Agentteorin 3.1.1
 
En av de mest välkända och äldsta teorierna inom ekonomi är Principal-agentteorin. Ross 
(1973) beskriver teorin som en relation mellan två parter. Dessa två parter kallas för 
principaler och agenter, relationen mellan dessa går ut på att agenterna agerar i uppdrag för 
principalen. Enligt Eisenhardt (1989) kretsar agentrelationen kring två problem. Det första 
problemet uppstår då målet för principalen och agenten skiljer sig från varandra samt när det 
är svårt för principalen att kontrollera vad agenten faktiskt gör. Det andra problemet 
uppkommer när agenten och principalen har olika uppfattningar om risktagande. Principalen 
och agenten kan agera olika på grund av att de föredrar olika risker (Eisenhardt  1989). Jensen 
och Meckling (1976) nämner att om båda parterna är villiga att maximera sin vinst finns det 
en risk att agenten inte kommer att agera helt i principalens intresse. Principalen kan därför 
begränsa detta genom att upprätta incitament för agenten genom att tillföra 
övervakningskostnader som begränsar att agenten agerar i det egna intresset. Principalen kan 
ge agenten ett arvode, bonding costs, för att på så sätt kunna garantera att agenten inte 
kommer att vidta åtgärder som skadar principalen. Det kan också vara för att se till att 
principalen kommer att kompenseras om detta ändå skulle hända. Jensen och Meckling (1976) 
påpekar även att det inte är möjligt för agenten att agera helt i principalens intresse, om denne 
inte får något arvode. Skillnaden mellan agentens beslut och de beslut som skulle maximera 
principalens vinst kallas för restförlust. Agentkostnaderna består av dessa tre kostnader; 
övervakningskostnader, bonding kostnader samt restförlust (Jensen & Meckling  1976).  
Principal-agentteorin är universal och kan appliceras i många situationer. Ett exempel på 
principal-agent relationer som Ross (1973) nämner är mellan de arbetstagare och arbetsgivare 
där arbetstagarna är agenterna och arbetsgivarna principalerna (Ross  1973). 
 
När en part ska ta reda på egenskaper eller beteende hos en annan part på en marknad 
uppkommer asymmetrisk information. Detta är kostsamt för den part som vill ha 
informationen om en annan part, enligt Marks (2009). Ett problem som uppkommer på grund 
av asymmetrisk information är moral hazard. Moral hazard innebär att den ena parten som har 
en mindre risk får den andra parten att ta en högre risk. Ett exempel inom kreditmarknaden är, 
enligt Marks (2009), när en part, agenten, tar ett lån från en annan part, principalen, för att 
finansiera ett projekt. Principalen tar en hög risk genom att låna ut till agenten och måste 
därför få en ränta på lånet. Om projektet misslyckas kommer principalen att stå för den höga 
risken då denne inte får tillbaka sina pengar. Alltså tar principalen istället den höga risken 
medan agenten har en låg risk vid misslyckade investeringar. Det är också kostsamt för 
principalen att övervaka agenten för att kontrollera att denne inte tar en hög risk (Marks, 
2009).  
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Adverse selection är ett annat problem som uppstår vid asymmetrisk information, skriver 
Marks (2009). Det innebär att det är svårt att skilja parter som är bra risker från de som är 
dåliga risker i en marknad. De dåliga parterna är särskilt attraherade av marknaden. Enligt 
Akerlofs (1970) studie om marknadsmekanismer tar han upp ett exempel för adverse 
selection. Exemplet handlar om begagnade bilar som säljs av en part till en annan. Dessa bilar 
kan delas in i två grupper. Den ena gruppen kallas för körsbär och dessa anses vara i bra 
skick. Den andra gruppen, som är i sämre skick, kallas för citroner. Bilens skick kan bero på 
olika faktorer som inte är synliga som till exempel ägarens körsätt eller hur ofta bilen har 
servats. På grund av dessa undangömda faktorer är det svårt för köparen att veta om denne har 
köpt ett ”körsbär” eller en ”citron”. Då köparen inte har tillräckligt med information vid ett 
köp kommer denne att anta att alla bilar har en genomsnittlig kvalité och antar ett 
genomsnittligt pris. Därför kommer ägaren till ett ”körsbär” inte vara villig att sälja sin bil då 
denne anser att priset är för lågt. Det kommer därför att finnas mer ”citroner” än ”körsbär” på 
marknaden. I och med att asymmetrisk information uppstår på marknaden för ”citronerna” 
bidrar det till att det uppkommer en adverse selection eftersom det är svårt att skilja mellan 
bra och dåliga risker (Akerlof  1970).  
 

 Exit och voice teorin 3.1.2
 
Medlemmar i alla former av grupper, oavsett om det är i ett företag, i ett land eller andra typer 
av grupperingar, har två val när det gäller att visa sin missnöjdhet. Detta koncept presenteras i 
Hirschmans avhandling som publicerades år 1970. De två alternativen medlemmarna har att 
välja mellan när de är missnöjda är att de antingen kan avsluta relationen eller visa sin 
missnöjdhet. Om de avslutar relationen har de valt att göra en så kallad exit men om de visar 
sin missnöjdhet, genom att till exempel protestera eller på något annat sätt visar att de är 
missnöjda, har de valt alternativet voice. Ett tydligt exempel på detta som Hirschman (1970) 
tar upp är då kunder är missnöjda med en produkt eller tjänst. Antingen kan de sluta handla 
från företaget (exit) eller så visar de sin missnöjdhet genom att berätta detta för de ansvariga 
på företaget (voice) (Hirschman  1970).   
 
Enligt Hirschman (1970) ger alternativet voice mer utrymme för företagen att få feedback och 
kritik för att på så sätt kunna motverka en nedgång i företaget, medan alternativet exit inte ger 
någon information, utan endast visar att en nedgång uppstår. Om det är lätt att avsluta 
relationen (exit) kommer sannolikheten för att alternativet voice används bli mindre. Därför är 
det bra med lojalitet mot organisationen, detta är den tredje grundpelaren i hans teori. 
Lojalitetens roll i relationen mellan exit och voice kan bidra till att organisationer har lättare 
att förstå sina medlemmars missnöjdhet för exempelvis en produkt för att sedan kunna 
förbättra den. Att organisationen har lättare att förstå sina medlemmar beror på att det blir 
svårare att avsluta relationen för dem om de är lojala mot organisationen. Antal möjliga avslut 
kan på så sätt reduceras och feedbacken kan då öka genom voice (Hirschman  1970). 
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 Forskningsöversikt 3.2

 Kapitalstruktur 3.2.1
 

Myers (2001) skriver att studierna kring kapitalstrukturen handlar om att belysa om 
blandningen av olika värdepapper och andra finansieringskällor som används av företag vid 
en investering. En betydande del av undersökningarna har handlat om proportionerna mellan 
skulderna och eget kapital. Två av de välkända teorierna om kapitalstrukturen är pecking-
order theory och trade-off theory (Myers  2001). 
 
Trade-off theory har utvecklats av Kraus och Litzenberger (1973) från Modigliani-Miller 
teorin (Kraus & Litzenberger  1973). Denna är skriven av Modigliani och Miller (1958), som 
säger att företagets marknadsvärde är oberoende av dess kapitalstruktur i fullständiga och 
perfekta kapitalmarknader där kostnader från bland annat beskattning, transaktioner och 
konkurs bortses (Modigliani & Miller  1958). Kraus och Litzenberger (1973) påpekar att på 
grund av att det finns fördelar med att finansiera företag med hjälp av lån, kan 
marknadsvärderingen påverkas eftersom det inte är någon fullständig kapitalmarknad. 
Fördelarna med att finansiera företag med hjälp av lån är att räntekostnader är avdragsgilla 
och på så sätt får företaget en skattefördel. Genom lånet minskar företagets 
inkomstbeskattning men vinsten efter skatt ökar. Det är dock viktigt att tänka på att inte ta för 
höga lån då ett företag som inte kan betala tillbaka sina skulder kommer att gå i konkurs. 
Något annat som Kraus och Litzenberger (1973) nämner är att om det inte finns några 
konkurspåföljder kan företagets marknadsvärde öka genom procedurer som minimerar 
beskattningen (Kraus & Litzenberger  1973).  
 
Myers och Majluf (1984) analyserar ett företag som har tillgångar och en möjlighet till tillväxt 
genom ytterligare finansiering i sin studie. I analysen antar de att det är en perfekt finansiell 
marknad undantaget att investerarna inte är medvetna om den sanna värderingen hos de 
existerande tillgångarna eller möjligheterna för tillväxt. Av denna anledning kan investerarna 
inte värdera de värdepapper som har utfärdats för att finansiera de nya investeringarna 
korrekt. Det Myers och Majluf (1984) kommer fram till är en teori som kallas för pecking 
order teorin. Där beskrivs det att företag föredrar intern finansiering framför extern 
finansiering och till sist finansiering genom eget kapital. När det gäller 
informationsasymmetrin så antas den endast vara relevant när det handlar om extern 
finansiering, denna informationsasymmetri ökar då belåningsgraden ökar. Om företaget 
behöver extern finansiering till sina investeringar kommer de att välja finansiering utifrån en 
rangordning från de säkraste lånen till de mest riskfyllda. Detta medför till att de först och 
främst finansierar internt och med lån, istället för att sälja sina aktier eller använda sig av eget 
kapital. Om de får ett överskott av pengar kommer de dock att prioritera att betala tillbaka lån 
framför att köpa tillbaka sina aktier. På grund av denna rangordning kallas teorin för pecking 
order teorin. Teorin förklarar alltså varför den största delen av extern finansiering kommer 
från lån samt varför de mer lönsamma företagen väljer att låna mindre. Det är inte för att de 
vill ha en lägre skuld i förhållande till eget kapital, utan det är för att de har mer internt kapital 
att finansiera med (Myers & Majluf  1984). 
 
En studie som Mande, Park och Son (2012) har gjort säger dock att ju starkare 
bolagsstyrningen är, desto mer kommer företag att föredra att finansiera genom eget kapital 
framför lån. Företag med en stark bolagsstyrning kan minska på agentkostnaderna, genom att 
använda sig av finansiering av eget kapital, så mycket att detta kan bli ett mer attraktivt val än 
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finansiering genom lån för vissa företag. Storleken på företag påverkar när det gäller 
preferenser för hur förhållandet mellan bolagsstyrning och andelen finansiering med eget 
kapital ser ut. Mindre företag föredrar att finansiera mer med eget kapital än större företag, 
detta beror på att de tjänar mer på att agentkostnaderna minskas jämfört med större företag. 
Detta är enligt Mande et al (2012) deras bidrag till Pecking order teorin (Mande, Park & Son  
2012). En annan studie, gjord av Berger, Ofek och Yermack (1997), säger att en stark 
bolagsstyrning kan leda till en högre belåningsgrad. Detta eftersom bolagstyrningen, som 
består av aktieägarna, är villiga att ta en högre risk genom att låna mycket. Cheferna däremot, 
är inte villiga att ta samma risk utan vill istället minska på denna. Detta eftersom de bland 
annat måste ta hänsyn till företagets förvaltning (Berger, Ofek & Yermack  1997). 
 
Dessa två teorier, Trade-off teorin och Pecking order teorin, har olika fokus, enligt Myers 
(2001). Trade-off teorin lägger vikten på beskattning, medan Pecking order teorin istället 
lägger vikten på olikheter när det gäller information, med andra ord informationsasymmetri. 
Meyers (2001) säger att det finns övertygande exempel på att både Trade-off teorin och 
Pecking order teorin håller, men när det gäller finansieringsstrategi ger ingen av dem en 
generell förklaring på det. Enligt honom är inte teorierna gjorda för att vara generella men de 
båda teorierna lägger vikten på kostnader och fördelar med alternativa finansieringsstrategier 
(Myers  2001).  
 
Axelson et al. (2013) beskriver i sin studie att det alltid finns ett agentproblem mellan 
aktieägarna och VD:n hos ett publikt företag vid valet av belåning som finansieringssätt. 
Samma agentproblem uppkommer på riskkapitalmarknaden mellan riskkapitalbolagen samt 
de investerare som väljer att finansiera portföljbolagen (Axelson et al.  2013). Anledningen 
till varför riskkapitalbolagen, general partners, väljer att överinvestera i portföljbolagen är för 
att de måste söka sig till extern finansiering när de har begränsat med kapital för en 
investering. När likviditeten i kapitalmarknaden är hög och räntorna är låga tenderar 
riskkapitalbolagen att låna mer och investera mer aggressivt. Detta gör att de styrs mer av 
kreditmarknaden än portföljbolagets egenskaper vid en investering. Agentproblemet som då 
finns mellan investerarna, limited partners, och riskkapitalbolagen är att den höga belåningen 
sker på bekostnad av investerarna då de får mindre genomsnittlig avkastning (Axelson, 
Strömberg & Weisbach  2009). 
 
Axelson et al. (2009) ger förslag på varför det finns olika finansieringssätt för 
riskkapitalbolagens investeringar i portföljbolag. Ett av de relevanta förslagen som de tar upp 
handlar om att investeringar generellt sätt kräver en kombination av ex ante och ex post 
finansiering. Ex ante innebär att riskkapitalbolaget samlar ihop kapital i en fond som kan 
användas för flera investeringar medan ex post innebär att insamlingen sker mer sporadiskt, 
det vill säga inför varje investering. Riskkapitalbolagen använder sig av en blandning av både 
ex ante och ex post vid finansiering av sina investeringar. Deras uppköp är till en stor del 
belånade genom banklån och andra finansieringskällor (Axelson, Strömberg & Weisbach  
2009). Det finns en skillnad mellan kapitalstrukturen i portföljbolag och andra publika bolag, 
skriver Axelson, Jenkinson, Weisbach och Strömberg (2007) i sin studie om belåningen och 
prissättningen hos uppköpta bolag. Det är alltså tillgången till lånet vid varje affär som är det 
avgörande faktorn i att kapitalstrukturen hos dessa bolag sker på det sättet. Resultatet i 
Axelson et al. (2007) studie stämmer överens med vad Axelson et al. (2009) kommer fram till 
i en liknande studie. Båda studierna säger att uppköpta bolag kan låna så mycket som möjligt 
vid varje affär.  Kapitalmarknaden reglerar detta genom begränsningen av storleken på lånen 
de ger ut vid olika tidsperioder (Axelson, Jenkinson, Weisbach & Strömberg  2007). 
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 Banklån 3.2.2
 
Enligt Liu (2006) är banklån och andra typer av lån viktiga finansieringskällor för företag i 
USA. Vidare skriver Liu (2006) att finansiering genom annat än banklån kan påverka företags 
investeringar genom att minska på informationsasymmetrin. Genom att undvika att ta lån från 
banker kan företag dämpa problemet med “adverse selection”. Problemet dämpas eftersom 
banker kan ha mer information jämfört med andra investerare (Liu  2006).  Bharath, Dahiya, 
Saunders och Srinivasan (2007) studie som undersöker banklånens fördelar ur lånegivarens 
perspektiv finner en relation mellan lånetagaren och lånegivaren. Relationen mellan dessa 
parter ger lånegivaren en fördel både vid det nuvarande lånet men också för framtida lån då de 
får tillgång till känslig information och annan information som de annars inte hade fått 
tillgång till. Företag som vill låna kapital vinner mest på lånen om det förekommer en slags 
informationsasymmetri. Genom att banken skapar en relation med företaget minskas 
asymmetrin och relationsskapandet ger då en fördel för banken. Något annat som Bharath et 
al. (2007) nämner är att relationen mellan banken och företaget ökar chanserna att företaget 
väljer samma bank vid framtida lånebehov (Bharath, Dahiya, Saunders & Srinivasan  2007).  
 
Att banker skapar en relation med sina lånetagare förekommer även på 
riskkapitalsmarknaden, detta skriver Hellmann, Lindsey och Puri (2008) i sin studie där de 
undersöker bankernas roll som riskkapitalister. I sin undersökning kommer de fram till att 
bankernas avsikt inte enbart är att vara oberoende riskkapitalister som investerar för att få en 
hög avkastning, utan avsikten är att genom riskaktiviteterna kunna skapa relationer med sina 
lånetagare. Bankerna vill med andra ord skapa relationer som är fördelaktiga för både dem 
och för företagen som de investerar i, vilket skiljer sig från rollen som en riskkapitalist 
egentligen har. Det medför i sin tur att bankerna spelar en viktig roll i riskkapitalsmarknaden 
som är en viktig del av denna rapport (Hellmann, Lindsey & Puri  2008). En annan anledning 
till varför bankerna vill skapa en bra relation med riskkapitalbolagen, enligt Ivashina och 
Kovner (2011), är för att banker kan ta ut en uppläggningsavgift vid banklån. Denna avgift 
tillfaller endast huvudbanken och inte de andra parterna som sammansluts vid ett specifikt lån 
för riskkapitalbolaget och därför är det fördelaktigt att skapa en relation med bolaget för att 
kunna bli huvudbanken (Ivashina & Kovner  2011). 
 
Precis som andra publika bolag är en viktig aspekt för lånefinansierade uppköpta bolag att 
skapa en relation med sin bank, uttrycker Ivashina och Kovner (2011). Detta eftersom 
riskkapitalbolagen på så sätt kan reducera kostnader som kan uppkomma på grund av 
asymmetrisk information. Riskkapitalbolaget kommer då att agera som finansförmedlare för 
portföljbolaget och kan därför få bättre lånevillkor eftersom de redan har en relation med 
banken. Genom att en relation skapas mellan banken och riskkapitalbolaget kan en 
korsförsäljning, det vill säga köp av flera produkter som i det här fallet är lån, ske till andra 
portföljbolag. Korsförsäljningen kan också bidra till att riskkapitalbolagens portföljbolag får 
bättre lånevillkor, vilket också visas empiriskt i Ivashina och Kovners (2011) undersökning 
(Ivashina & Kovner  2011).  
 
Guo, Hotchkiss och Song (2011) visar i sin studie att affärer som är finansierade genom en 
större andel banklån får en bättre avkastning, då den höga lånefinansieringen medför 
skattelättnader samt en högre värdering av riskkapitalbolagens portföljbolag (Guo, Hotchkiss 
& Song  2011). En liknande studie om fördelarna med lånefinansierade uppköp är Baker och 
Wrucks (1989) studie om organisationsförändringar och värdeskapande i lånefinansierade 
uppköp. Deras studie bekräftar att en högre grad av belåning hos uppköpta bolag leder till ett 
bättre resultat (Baker & Wruck  1989). 
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När det gäller vilka prioriteringar av lån som finns i lånefinansierade uppköp kommer Ippolito 
och Colla (2012) fram till att det främst finns två huvudgrupper i sin studie om detta. De två 
huvudgrupperna är högre prioriterade lån samt efterställda lån. Ippolito och Colla (2012) 
nämner att traditionella banklån så som A- lån och andra krediter samt institutionella lån som 
B-lån alltid har en högre prioritering i förhållande till andra efterställda lån som exempelvis 
mezzaninelån. Deras resultat visar att efterställda lån ekonomiskt sett är stora och används i 
en stor utsträckning vid lånefinansierade uppköp (Ippolito & Colla  2012). Det motsatta gäller 
dock för publika bolag. Enligt en studie om olika lån gjord av Colla, Ippolito och Li (2013) 
framgår det att lånen hos 3000 amerikanska publika bolag, som har studerats, främst består av 
högre prioriterade lån (Colla, Ippolito & Li  2013). Ivashina och Kovner (2011) säger att 
lånefinansierade uppköp oftast består av flera olika sorters finansiering. Stora lånefinansierade 
uppköp brukar till en del bestå av efterställda lån som till exempel mezzaninelån, detta är 
något som både Ivashina och Kovner (2011) och Kaplan och Stömberg (2009) säger i sina 
studier. Vidare förklarar Ivashina och Kovner (2011) att mezzaninelån har en högre ränta än 
andra efterställda skulder men dess återbetalningsvillkor är mer flexibla, till exempel kan en 
återbetalning av räntan ske i natura (Ivashina & Kovner  2011). 
 

 Företagsvärdering 3.2.3
 
Masulis och Nahata (2011) finner i sin studie att riskkapitalägda bolag får en högre 
avkastning jämfört med bolag som inte är ägda av riskkapitalbolag (Masulis & Nahata  2011). 
I studien gjord av Ippolito och Colla (2012) har de undersökt lånefinansierade uppköp. De 
kommer fram till att skuldsättningen i lånefinansierade uppköp är positivt relaterat till 
lönsamhet. Detta är i enighet med trade-off teorin för kapitalstriktur skriver Ippolito och Colla 
(2012). 
 
Cumming och Dais (2011) studie handlar bland annat om hur riskkapitalbolagens 
portföljbolag värderas. De kommer fram till att priset på dessa bolag, utöver kvalitén samt 
utbudet och efterfrågan på kapital, även bestäms av egenskaperna hos portföljbolagen. 
Värderingen av portföljbolagen påverkas också av hur ledande ett riskkapitalbolag är då mer 
framgångsrika riskkapitalbolag får en bättre värdering än mindre framgångsrika. Detta är 
också i enlighet med Hsu (2004) forskning kring värderingen av riskkapitalbolag (Hsu  2004). 
Cumming och Dai (2011) skriver vidare att stora riskkapitalbolag kan investera mer i sina 
portföljbolag, vilket gör att de värderas högre, men det kommer dock inte leda till en mer 
framgångsrik försäljning (Cumming & Dai  2011). Riskkapitalbolag eller andra parter som 
vill investera sitt kapital vill maximera värdet av sina investeringar. Detta är något som Jensen 
(1989) uttrycker i sin studie om lånefinansierade uppköp som organisationsform (Jensen  
1989). Das, Jagannathan och Sarin (2003) skriver att det som genereras av det 
lånefinansierade uppköpet, tillsammas med att investeringarna inte likvideras, är avgörande 
faktorer för riskkapitalbolagens intäkter och rykte (Das, Jagannathan & Sarin  2003). 
Nikoskelainen och Wright (2007) utvecklar resonemanget genom sin studie som också 
handlar om värdeskapande hos riskkapitalbolag, men utifrån bolagsstyrning. De skriver att det 
är avkastningarna från de tidigare investeringarna som påverkar om en framtida fond kan 
uppstå. Det handlar alltså om att investeringarna hos riskkapitalbolaget ska realiseras genom 
en börsintroduktion, försäljning till en tredje part eller utgång på något annat vis 
(Nikoskelainen & Wright  2007). Den teoretiska förutsägelsen säger att portföljbolagens 
prestanda kommer att förbättras när de ägs av riskkapitalbolag med hög belåning. När 
portföljbolaget sedan säljs kommer dess prestanda att bli sämre, även då de väljer att ha en 
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lika hög belåning. Anledningen till det är för att den aktiva övervakningen som 
riskkapitalbolag gör, för att minska på agentproblemen, kan återigen uppstå vid en försäljning 
av portföljbolaget (Wright, Amess, Weir & Girma  2009). Det handlar framför allt om erfarna 
riskkapitalbolag som har mer kunskap för att övervaka sina investeringar och på så sätt är de 
svårare att vilseledas. Detta gör att agentproblemen minskar (Clercq & Sapienza  2005). 
 
Enligt Achleitner, Braun och Engel (2011) är skillnaden mellan ingångspriset och 
utgångspriset, eller så kallad EBITDA-multipla expansioner, ett sätt som riskkapitalbolagens 
portföljbolag kan värderas på. I sin studie om prissättning och värdeskapandet hos 
riskkapitalbolagens investeringar visar de att, förutom hävstång och operativa förbättringar, är 
EBITDA värdet för antalet expansioner viktiga förklaringsfaktorer i aktieavkastningen samt 
resultatet hos dem (Achleitner, Braun & Engel  2011). 
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4 Empiri 
 
I denna del kommer vi först att redogöra olika begrepp som berör vårt ämne för att på så sätt 
kunna underlätta förståelsen kring beräkningarna av nyckeltal samt intervjuerna. Därefter 
kommer våra beräkningar av nyckeltalen att presenteras. Dessa kommer att redogöras 
utförligt för varje bransch. Slutligen kommer en presentation av intervjuerna att göras. 
Empirin kommer att användas senare i uppsatsen för att kunna besvara vår frågeställning om 
varför riskkapitalbolag accepterar lån med relativt höga räntor vid förvärv av sina 
portföljbolag. Den kommer även att användas för att förkasta eller acceptera vår hypotes om 
att portföljbolag värderas i EBITDA.  

 

 Fördjupad definition 4.1

 Företagsvärdering 4.1.1
 
Att värdera ett företag är inte alltid en lätt uppgift men det är en viktig del för en effektiv 
förvaltning, skriver Giddy (2006) i sin artikel om olika metoder för företagsvärdering. 
Anledningen till detta är att fel bedömning av förvärvet, investeringen eller 
finansieringsmetoden påverkar samt förstör värderingen. Det finns olika metoder för 
företagsvärdering, vilket han tar upp i sin artikel. Den enklaste metoden är att endast titta på 
finansiella rapporter. Andra metoder är att använda olika nyckeltal, pågående eller 
diskontering av fria kassaflöden (free cash flow methods) samt optionsbaserade metoder. 
Syftet är en aspekt som påverkar vilken värderingsmetod som används men det är i vilket 
sammanhang som värdering ska användas som är den avgörande aspekten. Exempelvis 
varierar värderingsmetoden när det gäller privata företag, värderingen av ett förvärvsobjekt 
och företag i konkurs (Giddy  2006). 

Det fria kassaflödet är den vanligaste metoden för investeringsbanker att värdera publika och 
privata bolag och därför kommer denna metod att beskrivas utförligt. Det är dock många 
privata investerare som ignorerar kassaflödet hos ett företag. Kassaflödet anger, enligt Giddy 
(2006), bokstavligen pengaflödet hos ett företag under en specifik tid som kan vara ett kvartal 
eller ett år. Ett annat vanligt sätt att definiera kassaflödet på är resultat före räntor, skatter, 
avskrivningar och amorteringar eller så kallad, EBITDA-värdet. Anledningen till att 
EBITDA-värdet används är för att räntekostnader och ränteintäkter, precis som skatter, 
bortser från den operativa verksamhetens kassaflöde. Kassaflödet ska inte inkludera 
sekundära kostnader och vinster som uppstår på grund av räntekostnader och ränteintäkter 
samt skatter. Skatter är även beroende av de lagar som gäller för det specifika året och det kan 
leda till att ett företags resultat påverkas starkt just det året. Ett annat sätt att kunna analysera 
företagets tillväxt kan enligt Giddy (2006) vara att titta på resultat före räntor och skatter, så 
kallad EBITA-värdet, istället för nettoinkomsten. EBITA-värdet är lik EBITDA-värdet 
justerat för att kunna undvika någon form av kostnad eller vinst som endast uppstår en gång. 
Avskrivningar och amorteringar hos ett företag påverkar inte heller kassaflödet då inga pengar 
spenderas på dem. Avskrivningar i resultaträkningen är även en post som uppkommer på 
grund av skatteregler som tillåter bolag att dela upp kostnaderna för exempelvis 
anläggningstillgångar som har en längre livslängd. När ett företag förvärvar ett annat företag 
uppkommer det nedskrivningar som en premie till aktieägarnas eget kapital. Denna premie 
kan beräknas och finns med i balansräkningen som en goodwill post enligt den amerikanska 
redovisningsstandarden. Ett företags operativa kassaflöde påverkas av alla dessa nämnda 
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poster och dessa poster kan maskera det sanna kassaflödet. Av denna anledning är det viktigt 
att bortse från dessa poster i den fria kassflödesmetoden för företagsvärdering. I den privata 
och offentliga förvärvsmarknaden brukar priset till ett kassaflödes multipel normalt ligga 
mellan sex och sju. Om multipeln ligger i intervallet åtta till nio anses förvärvet vara dyrt. 
Köpare i ett lånefinansierat uppköp försöker att inte betala mer än fem gånger kassaflödet då 
en stor del av förvärvet består av skulder. De vill även få tillbaka pengarna som har använts 
vid uppköpet inom sex år för dessa ligger på två eller fler gånger av räntebetalningar. 
Samtidigt har dessa bolag en skuld på endast fyra och en halv till fem gånger av EBITDA 
(Giddy  2006).   
 

 Olika typer av lån 4.1.2
 
Lån till företag kan delas in i två huvudgrupper. Dessa två huvudgrupper är högprioriterade 
och efterställda lån. Lånen kategoriseras i dessa grupper beroende på vilken ordning de ska 
återbetalas i (DCApartners.com  2014).  

Senior loan - hög prioriterade lån 

Högprioriterade lån som kommer från banken är billigare än efterställda lån, det är dock 
svårare att få ett sådant lån eftersom lånegivaren har en del förbund som måste uppfyllas 
innan lånet kan ges. Utöver dessa förbund förväntar sig lånegivaren av högprioriterade lån att 
lånetagaren pantsätter företagets kundfodringar, andra tillgångar, personlig borgen eller någon 
annan sekundär källa för att kunna säkra att en återbetalning kan ske om det inte finns 
tillräckligt med kapital hos företaget. Högprioriterade lån har även en företrädesrätt framför 
andra skulder och aktiepositioner (equity positions). Eftersom det lånet är billigare än 
efterställda lån och andra finansieringsätt försöker många bolag att finansiera en stor del av 
sitt kapitalbehov genom högprioriterade banklån. Det finns dock en del högtillväxt- eller 
nytillväxtföretag som inte kan få högprioriterade lån eftersom de helt saknar, eller inte har 
tillräckligt med, tillgångar eller andra medel som kan pantsättas. På grund av detta blir det 
aktuellt för dessa företag att istället använda sig av eget kapital eller efterställda lån, som 
vanligtvis är mezzaninelån. Mezzaninelån är en blandning av lån och eget kapital 
(DCApartners.com  2014).  
 
Subordinated loan - efterställda lån  
 
Efterställda lån prioriteras efter andra skulder när ett företag går i konkurs eller likvideras och 
ska betala av sina skulder. Eftersom efterställda lån har en lägre prioritering vid en konkurs 
eller likvidation kommer lånegivaren vid en återbetalning att rangordnas efter likvidatorn, 
statliga skattemyndigheterna och ledande (högprioriterade) skuldinnehavare. Efterställda lån 
innebär därför en stor risk för lånegivaren som prioriteras efter andra skuldinnehavare. Av 
denna anledning har den typen av lån en högre ränta och kostar mer än exempelvis 
högprioriterade lån. De efterställda skulderna kan vara med eller utan säkerhet, men 
säkerheten prioriteras främst på de högprioriterade skulderna om de har fordran på samma 
tillgång. Efterställda lån finns i flera former som till exempel efterställda obligationer 
utfärdade av banker. Skulder med bakomliggande tillgångar är ett annat exempel på 
efterställda lån. Mezzaninelån är även ett exempel på ett efterställt lån som är en kombination 
av eget kapital och lån (Van der Weide & Kini  2000).  
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Mezzaninelån  
 
Mezzaninelån är ett begrepp som kan definieras på olika sätt (Rosenthal  2004). Generellt sätt 
är det ett lån som är en blandning av finansiella instrument skriver företaget Structuring 
Finance på sin hemsida. De finansiella instrumenten kan vara antingen i form av eget kapital 
eller osäkrade lån (structuringfinance.com  2014). Eftersom det i vissa fall finns avtal som gör 
att det inte går att få ytterligare ett lån innan det första lånet har betalats av från samma 
lånegivare kan detta kringgås genom att istället ta ett mezzaninelån (Barclay  2014).  
 
Mezzaninelån blir en form av eget kapital då företaget får kapitaltillskott i form av 
preferensaktier (DCApartners.com  2014). Dessa lån används ofta för att finansiera förvärv 
och uppköp av företag. Lånen ökar skuldsättningen för företaget samtidigt som 
ägarförhållandet i företaget endast påverkas i en liten grad eller inte alls. Då mezzaninelån är 
ett efterställt lån hos ett företag betalar de tillbaka lånet först efter att de har betalat tillbaka de 
högst prioriterade lånen vid en likvidation. Återbetalning av mezzaninelånen sker dock före 
eventuell utdelning av företagets egna kapital. På grund av att mezzaninelånen har en lägre 
prioritet vid betalning jämfört med de vanliga banklånen tar lånegivaren en högre risk. Därför 
kräver de en högre ränta på dessa lån i jämförelse med de vanliga lånen (Henson  2010).  
 
Mezzaninelån är ett flexibelt lån och kan därför skräddarsys efter företagens egna behov. 
Detta eftersom det endast finns ett fåtal regler kring dessa lån. Mezzaninelånen består av tre 
olika komponenter, ränta, uppskjuten ränta (Payment-in-Kind, PIK) samt konverteringsrätt. 
Den vanliga räntan kan antingen vara fast eller rörlig och är högre än andra banklån. Den 
uppskjutna räntan betalas först efter några år när lånet betalas tillbaka. Konverteringsrätten 
ger lånegivaren rätt att konvertera återbetalningen av lånet till aktier eller optioner. När 
lånetagaren tar ett mezzaninelån debiteras denne med en avgift som brukar vara mellan en till 
tre procent av lånets summa (Henson  2010).  
 

Aktieägarlån  

Aktieägarlån är ett efterställt lån som aktieägare ger till bolaget i utbyte mot räntebetalningar. 
Vid dessa lån pantsätts olika tillgångar eller aktier i bolaget (BusinessDictionary  2014).  
 

 Regler för statligt ägda bolag 4.1.3
 
Statligt ägda bolag är företag som är ägda av staten. Förvärv av aktier eller andelar i ett 
företag får inte ske av regeringen utan riksdagens tillåtelse. Regeringen får inte heller, utan 
riksdagens bemyndigande, tillskjuta kapital till sina bolag (Finansdepartementet  2013). Här 
skiljer det sig från andra bolag där aktieägarna kan skjuta till kapital genom till exempel 
nyemissioner (Nationalencyklopedin). 
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 Nyckeltal 4.2

 Rengöring och lokalvård 4.2.1
 

Företag/nyckeltal Soliditet 
(%) 

Skuldsättningsgrad 
(ggr) 

Räntetäckningsgrad 
(ggr) 

RE 
(%) 

RT 
(%) 

RSyss 
(%) 

ISS Facility 
Services AB 

18,80 0,06 3,051 14,06 4,45 11,74 

Sodexo AB 20,15 0,272 4,451 10,07 2,51 10,11 

 

Företag/nyckeltal EBIT (%) EBITDA (%) Skuldränta (%) Riskbuffert 
på totalt 

kapital  (%) 
ISS Facility 
Services AB 

4,40 6,20 181,271 -176,821 

Sodexo AB 0,71 1,89 11,683 -9,173 

 
1 Beräkning baserad på räntekostnader för koncernen. 
2 Beräkning baserad på totala skulder till kreditinstitut från holdingbolaget. 
3 Beräkning baserad på räntekostnader för koncernen samt totala skulder till kreditinstitut från holdingbolaget. 

I och med att ISS Facility Services AB har en låg soliditet ger det en bild av att företaget är 
högt belånat. Skuldsättningsgraden för företaget visar dock att detta inte stämmer. Vad den 
låga skuldsättningsgraden kan bero på är att ISS Facility Services AB har mycket upplupna 
skulder och avräkningsskuld till klientmedel men endast har en liten del lån, som består av 
checkräkningskredit. När vi har beräknat skuldsättningsgraden har vi endast använt oss av 
skulder till kreditinstitut, vilket består av checkräkningskredit i detta fall. Även Sodexo AB 
har en låg soliditet och en låg skuldsättningsgrad. Eftersom vi använde oss av koncernens 
skulder till kreditinstitut istället för bolagets påverkade det vårt resultat. Det gör att det inte 
går att jämföra detta nyckeltal mellan dessa två bolag. Räntekostnaden hos både ISS Facility 
Services AB och Sodexo AB är tagna från deras koncerner, detta betyder att deras 
räntetäckningsgrad kan vara högre än det beräknade. Skuldräntan hos ISS Facility Services 
AB är väldigt hög och det kan bero på att den beräknades med koncernens räntekostnader. 
Koncernens höga räntekostnader inkluderar andra dotterbolags räntekostnader och det medför 
till att skuldräntan blir högre vid denna beräkning. Detta påverkar även riskbufferten på totalt 
kapital. Skuldräntan och riskbuffert på totalt kapital hos Sodexo AB skulle ha varit högre om 
dessa inte baseras på koncernens totala skulder. På grund av att Sodexo ABs siffror har 
modifierats i både täljaren och nämnaren vid beräkning av skuldräntan så är det inte 
jämförbart i detta fall.  
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 Hotell och restaurang 4.2.2
 

Företag/nyckeltal Soliditet 
(%) 

Skuldsättningsgrad 
(ggr) 

Räntetäckningsgrad 
(ggr) 

RE 
(%) 

RT 
(%) 

RSyss 
(%) 

Scandic Hotels 
Aktiebolag 

65,19 0,111 1,28 - 10,36 -6,75 20,33 

Nobis Aktiebolag 32,19 0,62 -1,13 14,74 4,46 -2,30 

 
Företag/nyckeltal EBIT (%) EBITDA (%) Skuldränta (%) Riskbuffert på 

totalt kapital  
(%) 

Scandic Hotels 
Aktiebolag 

7,33 13,72 15,111 -21,861 

Nobis Aktiebolag -66,31 -62,74 5,97 -1,51 
 

1 Beräkning baserad på totala skulder till kreditinstitut från holdingbolaget. 

Scandic Hotels Aktiebolag har en hög soliditet trots att det är ett portföljbolag. En möjlig 
förklaring till det kan vara att bolaget har en hög balanserad vinst, vilket påverkar deras andel 
av eget kapital. Den låga skuldsättningsgraden hos Scandic Hotels Aktiebolag kan förklaras 
av att skulderna baseras på siffror från holdingbolaget. Något som är anmärkningsvärt är att 
Scandic Hotels Aktiebolag har en dålig avkastning på eget kapital och totalt kapital men en 
bra avkastning på sysselsatt kapital. Värderingen i EBIT och EBITDA är också hög. 
Nedskrivningen av dotterbolagets aktier samt koncernbidrag påverkar dock att avkastningen 
på eget kapital och totalt kapital blir negativt. Det finns inget nämnvärt om Nobis Aktiebolags 
nyckeltal som berör vår studie.  
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 Apotek 4.2.3
 

Företag/nyckeltal Soliditet 
(%) 

Skuldsättningsgrad 
(ggr) 

Räntetäckningsgrad 
(ggr) 

RE 
(%) 

RT 
(%) 

RSyss 
(%) 

Apotek Hjärtat 
AB 

44,03 1,09 -0,65 4,85 -9,39 -4,84 

Apoteket AB 7,85 4,89 6,44 14,90 22,14 4,62 

 
Företag/nyckeltal EBIT (%) EBITDA (%) Skuldränta (%) Riskbuffert på totalt 

kapital  (%) 
Apotek Hjärtat 
AB 

-53,61 -42,49 14,18 -23,57 

Apoteket AB -0,63 5,30 1,12 21,02 

 

Apotek Hjärtat AB visar en hög soliditet och det kan bero på att de har en hög andel 
överkursfond i sitt egna kapital. Överkursfonden kommer från en nyemission. Eftersom 
Apoteket AB är statligt ägt kan deras låga soliditet ha påverkats av att det är svårare för dem 
att få aktieägartillskott. Detta kan även vara en möjlig förklaring till att de har mycket lån och 
därmed en hög skuldsättningsgrad. Räntetäckningsgraden hos Apotek Hjärtat AB visar att de 
inte kan täcka sina räntekostnader, vilket är viktigt för ett portföljbolag. Anledningen till den 
negativa räntetäckningsgraden är för att de har ett negativt rörelseresultat och att de finansiella 
intäkterna är lägre än räntekostnaderna. Värdering i EBIT och EBITDA är starkt negativa hos 
Apotek Hjärtat AB som är ett portföljbolag. Även avkastningen på totalt kapital och sysselsatt 
kapital är negativt. Allt detta grundar sig på att bolaget inte generar något positivt resultat. 
Avkastningen på eget kapital hade också varit negativt om de inte hade fått koncernbidrag.     
 

 Detaljhandel 4.2.4
 

Företag/nyckeltal Soliditet 
(%) 

Skuldsättningsgrad 
(ggr) 

Räntetäckningsgrad 
(ggr) 

RE 
(%) 

RT 
(%) 

RSyss 
(%) 

Granngården AB 43,41 0,411 0,14 -1,74 -0,77 0,09 

Runsvengruppen 
Aktiebolag 

36,63 1,00 5,99 17,83 11,75 14,46 

 

Företag/nyckeltal EBIT (%) EBITDA (%) Skuldränta (%) Riskbuffert på totalt 
kapital  (%) 

Granngården AB -0,61 0,90 14,701 -15,471 

Runsvengruppen 
Aktiebolag 

-336,17 -265,96 6,45 5,30 

 

1 Beräkning baserad på totala skulder till kreditinstitut från holdingbolaget 
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När det gäller Granngården AB har de sämre avkastning på eget kapital, totalt kapital samt 
sysselsatt kapital jämfört med Runsvengruppen Aktiebolag. Däremot visar de en högre siffra 
vid värdering i EBIT och EBITDA. Att Runsvengruppen Aktiebolag har en högre avkastning 
på eget kapital, totalt kapital och sysselsatt kapital men värderas lägre kan bero på att bolaget 
har fått mycket intäkter från sina koncernföretag. Detta påverkar nyckeltalen som visar 
avkastningarna positivt.  
 

 Intervjuer 4.3

 Bakgrund 4.3.1
 
Sex stycken telefonintervjuer gjordes med sex olika respondenter. Sedan utbyttes även 
mailkontakt med Tor Krusell, kommunikationsansvarig för riskkapitalbolaget Altor. Den 
första respondenten var Johan von Brömsen, fondkommissionär med inriktning mot Corporate 
Finance på Thenberg. Han arbetar med finansiering och kapitalisering av bolag. Peter 
Malmqvist var den andra respondenten som intervjuades. Han är ordförande i Sveriges 
Finansanalytikers Förenings värderingskommitté och utredare åt Stockholmsbörsen när det 
gäller börsnoterade företags redovisningsstandard. Han har tidigare jobbat som bland annat 
revisor, ekonomijournalist och lärare på Stockholms Universitet och Handelshögskolan i 
Stockholm. Författaren av en bok om riskkapitalister, Lotta Engzell-Larsson, var den tredje 
respondenten som intervjuades. Hon var även ekonomijournalist i 25 år och redaktionschef 
för veckomagasinet Fokus innan hon blev författare. Finansanalytikern Sverker Johansson var 
den fjärde respondenten som intervjuades. Han har jobbat inom finans i 25 år, främst i USA, 
som exempelvis analytiker inom kreditrisk och för riskkapitalbolaget Lion Capital. Den femte 
respondenten var professorn Per Strömberg som jobbar på Handelshögskolan i Stockholm 
med finansiell ekonomi med särskild inriktning mot riskkapital. Han har även forskat inom 
detta ämne i flera år, doktorerat i USA samt jobbat på universitetet i Chicago. Slutligen 
intervjuades Filip Gustafsson som har jobbat med riskkapital under nästan hela hans 
yrkeskarriär. Just nu är han kundansvarig för private equity- och investmentbolag på banken 
Nordea. Innan dess jobbade han för riskkapitalbolaget CVC Capital Partners i nio år och 
innan det på Citibank.  
 

 Belåningsgrad 4.3.2
 
Malmqvist och Johansson styrker båda att riskkapitalbolagens belåningsgrad har påverkats av 
hur den finansiella marknaden ser ut. Förr kunde de belånas till en högre grad än de kan idag. 
Malmqvist säger att riskkapitalbolagen kunde låna upp till cirka 75 procent av 
balansräkningen innan den senaste finanskrisen år 2007. Han säger även att dessa lån har 
minskat i andel till cirka 35-40 procent i dagsläget.   

Strömberg berättar att när riskkapitalbolagen köper ett företag så finansierar de förvärvet med 
en mindre del eget kapital från sin fond och lånar resten från banker och från 
obligationsmarknader. Detta för att driva företagen mer effektivt. Strömberg förklarar att 
enligt Michael Jensen, professor på Harvard University, så tenderar bolag som har hög 
skuldsättning vidta nya åtgärder snabbare när det går dåligt för dem, annars kan de inte betala 
tillbaka sina räntekostnader, vilket gör de högt skuldsatta bolagen effektiva. En annan 
anledning till varför riskkapitalbolag är högt belånade är för att det ger en högre avkastning 
till ägarna enligt Gustafsson och Johansson. Johansson förklarar att “Ju mindre man behöver 
lägga in som eget kapital ju högre avkastning får man vid försäljning.”. Malmqvist påpekar att 
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genom att riskkapitalbolag har en hög belåningsgrad som strategi kan de få ett billigare 
kapital. Krusell skriver dock att de inte använder sig av aktieägarlån i sina bolag. 

 

 Företagsvärdering 4.3.3
 
Brömsen berättar i telefonintervjun att bolag som inte är ägda av riskkapitalbolag värderas 
genom att bland annat kassaflödet och bolagets egna kapital bedöms. Värderingen av bolag 
skiljer sig inte mellan portföljbolag och andra bolag, detta är något som Malmqvist, Johansson 
och Strömberg nämner i sina telefonintervjuer. Vidare säger Johansson att det som används 
för utvärdering av företagens värde har med EBIT att göra, det första steget är att bedöma vad 
bolagets operativa verksamhet är värt, sedan bedöms räntekostnader och finansieringen av 
bolaget. Finansiering av bolag kan skilja sig. Skillnaden är att portföljbolagen finansieras mer 
med lån än vad andra bolag gör, alltså är deras finansiella risk högre. Samtidigt skiljer det sig 
i hur bolaget värderas beroende på vem det är som gör detta, säger Strömberg. Engzell-
Larsson påpekar att när riskkapitalister köper ett bolag värderar de till exempel utifrån sina 
förutsättningar att kunna få en snabb tillväxttakt för att öka vinsten, detta i enlighet med deras 
affärsmodell med en hög skuldsättning. Malmqvist säger att när portföljbolagen värderas och 
vid försäljning av portföljbolagen så värderas de utan skulder. Detta eftersom de nya ägarna 
själva får finansiera sitt inköpta förvärv och därför kommer lånen inte att påverka 
prissättningen av bolagen. Vidare fortsätter Malmqvist med att berätta att något som däremot 
påverkar prissättningen är det allmänna börsläget. Vid den senaste bankkrisen och även under 
2000-talet i övrigt var det vanligt att riskkapitalfonder köpte eller bytte bolag med andra 
riskkapitalfonder. Genom dessa byten var det svårare att ha en uppfattning om prissättning, 
om det verkligen var en verklig prissättning eller om det var ett byte mellan övervärderade 
tillgångar. Malmqvist fortsätter med att förklara att idag är det dock fler riskkapitalbolag som 
försöker sälja sina innehav via börsen.  
 

 Banklån och bankrelationer 4.3.4
 
När det kommer till bankernas motiv till att låna ut kapital till riskkapital finns det två 
anledningar enligt Gustafsson. För det första är det ett affärsdrivet beslut då Nordea ser 
förvärvslånen som en lönsam och attraktiv affär. Sedan vill de även att riskkapitalbolagets 
portföljbolag ska göra så mycket som möjligt av sina dagliga bankärenden med dem. 
Gustafsson berättar sedan att de skapar relationer på flera olika nivåer. De vill bland annat 
skapa en direkt relation med riskkapitalföretaget som ständigt är på jakt efter 
förvärvsmöjligheter. “... genom att ha en nära och tät dialog med dem så uppstår 
finansieringsmöjligheterna.” säger Gustafsson. Han fortsätter med att berätta att Nordea vill 
vara en bank som riskkapitalbolagen vänder sig till när de tittar på ett möjligt förvärv. Det är 
också viktigt för dem att de har en bra relation med de riskkapitalbolag som de tycker är bra 
att ha som motpart och som är bra för banken att jobba med. Vidare nämner han att Nordea 
även vill etablera en nära relation med portföljbolaget. Han förklarar att genom att ha en bra 
relation med portföljbolaget kan Nordea få ett ömsesidigt utbyte och vara bolagets 
bankpartner under en lång tid framöver, även efter att riskkapitalbolaget har sålt 
portföljbolaget. När Nordea vill låna ut pengar till riskkapitalbolag tänker de på vilka de har 
en bra relation med samt vilka de har samarbetat med tidigare. De samarbetar gärna med 
framgångsrika riskkapitalbolag och investmentbolag som till exempel EQT, Nordic Capital, 
Ratos, Altor och Triton. Lånen som Nordea ger till riskkapitalbolagen skiljer sig åt från lånen 
de ger till andra bolag. Då multiplar i riskkapitalbolag är högre än i andra bolag så är den 
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finansiella risken också högre. Det är också därför som marginalerna är högre. En annan 
skillnad som Gustafsson påpekar är att vid förvärvsfinansieringarna för riskkapitalbolag är 
lånedokumentationerna och begränsningarna, som Nordea kan lägga på bolaget, betydligt 
striktare än för andra bolag. Ett exempel på ett vanligt villkor som Nordea har vid 
förvärvsfinansiering är att portföljbolaget inte får ge några utdelningar innan banklånen är 
betalda, en sådan typ av begränsning kan de inte ha för andra bolag. Ett annat villkor som 
Nordea har är att de tar aktier i portföljbolaget i pant. Vidare berättar Gustafsson att 
lånedokumentationen vid förvärvsfinansieringen innehåller ett antal finansiella nyckeltal som 
bolaget måste förhålla sig till, om de skulle misslyckas med detta kan Nordea realisera sin 
pant, alltså ta över ägandet av bolaget. Detta är något som Nordea inte gärna gör, utan de 
brukar förhandla fram nya villkor med riskkapitalbolaget istället. De finansiella nyckeltalen 
bestäms individuellt för varje bolag, där bland annat bransch påverkar, enligt Gustafsson. Ett 
av de vanligt förekommande nyckeltalen är net debt över EBITDA. Vid ett förvärvslån avgör 
det potentiella portföljbolaget om riskkapitalbolaget ska få ett lån eller inte. Nordea bedömer 
portföljbolaget genom bland annat affärsplanen och den förväntade utvecklingen.    
 

 Lånestruktur 4.3.5
 
De amerikanska riskkapitalbolagens lånestruktur brukar, enligt Johansson, traditionellt bestå 
av högprioriterade lån till 50 procent, efterställda lån till 20-30 procent samt eget kapital till 
10-20 procent. Han tror dock att detta också gäller i Sverige. De efterställda lånen finns i olika 
format som till exempel obligationer och mezzaninelån som är en blandning av lån och eget 
kapital. Även Malmqvist säger att mezzaninelån är en vanlig form av lån vid denna slags 
finansiering. Han säger dock att det är svårt att generalisera vilka slags lån riskkapitalbolagen 
brukar ta för att investera i sina portföljbolag. Strömberg berättar att bolag med hög 
skuldsättning, inte bara riskkapitalbolag, tenderar att ha olika skikt av lån med olika senioritet. 
På botten brukar det ligga någon typ av banklån med en högre prioritering och på toppen av 
det något lite mer riskfyllt lån som exempelvis mezzaninelån. Strukturen på mezzaninelån 
skiljer sig från vanliga banklån då ränta nödvändigtvis inte behöver betalas i rena pengar utan 
en del av lånet kan vara ett Payment-in-Kind lån, alltså ett lån med upplupen ränta där inget 
från kassaflödet tas ut. PIK räntan är fortfarande avdragsgill och skattemässigt fördelaktig, 
vilket är bra vid väldigt hög skuldsättning. Vidare berättar Strömberg att även aktieägarlånen 
kan till en del vara PIK lån. Gustafsson uppger att Nordea normalt inte erbjuder efterställda 
lån, men de kan vara med i strukturer där dessa lån finns. Då är det dock någon annan part 
som ger dem.       
 

 Acceptans för relativt höga räntekostnader 4.3.6
 
Enligt Engzell-Larsson, Strömberg och Malmqvist är en anledning till portföljbolagens höga 
räntekostnader att de är avdragsgilla. På så sätt blir dessa kostnader en skattefördel. Strömberg 
förklarar vidare att en hel del riskkapitalägda bolag har visat mycket låga vinster för att de har 
haft höga räntor. Engzell-Larsson uttrycker att höga räntekostnader är en vital del i 
riskkapitalbolagens affärsmodell. Vidare säger hon att anledningen till varför riskkapitalbolag 
accepterar de relativt höga räntekostnaderna är för att de driver denna affärsmodell genom att 
den finansiella risken läggs på portföljbolaget. Samtidigt påpekar Johansson och Strömberg 
att riskkapitalbolagen får en hög avkastning vid en högre belåning. Detta är något som 
Brömsen håller med om. Han förklarar att även om räntekostnaderna är höga så är de lägre än 
avkastningskravet på eget kapital, därför är investeringarna fortfarande lönsamma trots 
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räntekostnaderna. När det gäller varför investerarna accepterar de höga räntekostnaderna så 
anser Strömberg att det beror på två faktorer. Den ena är att det är skattemässigt fördelaktigt, 
den andra är att portföljbolaget får en bättre ägarstyrning. Detta är något som investerarna 
gillar eftersom det bidrar till att bolaget värderas högre. Engzell-Larsson berättar att det inte är 
vilka kostnader som har dragits av som spelar roll för investerarna, utan vad de får i form av 
avkastning. Hon säger även att investerarna accepterar höga räntekostnader så länge de tror att 
de får en tillräcklig och stabil avkastning ändå. Johansson trycker på att investerarna får en 
högre avkastning i jämförelse med vid andra investeringar. Ett exempel han tar upp är att de 
stora pensionsfonderna i USA investerar en väldigt liten del av sitt kapital i 
högriskkapitalbolag där de kan få en hög avkastning om det går bra för bolaget samtidigt som 
risken för pensionsfonden blir låg. I jämförelse med att lägga kapitalet i ett vanligt bankkonto 
ger det en högre avkastning för investerarna. Gustafsson sammanfattar acceptansen för de 
höga räntekostnaderna som “Även om marginalerna på denna typ av finansiering är höga 
jämfört med en vanlig corporate finansiering, så är det ändå långt under de 20 procenten som 
den förväntade avkastningen på eget kapital som riskkapitalbolagen satsar.”. 
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5 Analys 
 
Detta kapitel kommer att innehålla en omfattande analys av beräkningarna av nyckeltalen 
hos företagen samt en analys av intervjuerna. Dessa kommer att jämföras med de kända 
teorierna och tidigare forskning kring ämnet för att på så sätt kunna resonera kring varför 
riskkapitalbolag accepterar lån med relativt höga räntor vid förvärv av sina portföljbolag. 
 

 Kända teorier  5.1
 
Enligt agentteorin har båda parterna skilda intressen och på grund av detta uppkommer det ett 
problem då den ena parten ska agera för den andra (Ross  1973). Axelson et al. (2013) 
beskriver i sin studie att det alltid finns ett agentproblem mellan aktieägarna och VD:n hos ett 
publikt företag vid valet av belåning som finansieringssätt. Samma agentproblem uppkommer 
på riskkapitalmarknaden mellan riskkapitalbolagen samt de investerare som väljer att 
finansiera portföljbolagen (Axelson et al.  2013). Detta agentproblem bygger på Axelson et 
als. (2009) modell som säger att riskkapitalbolagen, general partners, överinvesterar i sina 
portföljbolag när det är billigt att låna på investerarnas, limited partners, bekostnad (Axelson, 
Strömberg & Weisbach  2009). Både Malmqvist och Johansson styrker att riskkapitalbolagens 
belåningsgrad har påverkats av hur den finansiella marknaden ser ut. Enligt Jensen och 
Meckling (1976) har agenten och principalen skilda intressen och därför kommer agenten inte 
att agera helt i principalens intresse. Av denna anledning kommer principalen att behöva 
övervaka agenten. Enligt Strömberg får portföljbolaget en bättre ägarstyrning när de har höga 
räntekostnader. När det gäller riskkapitalbolag så är det enligt Clercq och Sapienza (2005) de 
mer erfarna riskkapitalbolagen som kan minska sina övervakningskostnader. Detta då de har 
mer kunskap om sina investeringar och det är då svårare för portföljbolagen att vilseleda dem. 
Vidare säger Wright et al. (2009) att när portföljbolag säljs kommer deras prestanda att bli 
sämre trots att de väljer att ha en lika hög belåning. Detta är för att de inte längre ägs av 
riskkapitalbolagen som besitter kunskapen för att minska på agentproblemet.  

Exit och voice teorin, framtagen av Hirschman (1970), går ut på att en part har två alternativ 
att välja mellan när denne är missnöjd med en annan parts handlingar. Det första alternativet 
är att den ena parten säger upp samarbetet med den andra parten och det andra alternativet är 
att den ena parten väljer att visa sin missnöjdhet genom att protestera mot den andra parten. 
Enligt Gustafsson och Johansson ger en hög belåning en högre avkastning till ägarna och 
detta är varför riskkapitalbolag är högt belånade. Exit och voice teorin kan appliceras på 
riskkapitalbolag då de måste vara måna om sitt rykte när de försöker att attrahera och behålla 
investerare till sina fonder genom att till exempel generera en bra avkastning till dem. 
Axelson et al. (2009) nämner två olika sätt att finansiera riskkapitalbolagens investeringar. 
Den ena innebär att de samlar ihop kapital i en fond som sedan kan användas till flera 
investeringar, detta kallas ex ante. Den andra, ex post, innebär att de samlar ihop kapital 
enskilt till varje investering. Das, Jagannathan och Sarin (2003) säger att vad det 
lånefinansierade uppköpet genererar, tillsammans med att investeringarna inte likvideras, är 
viktiga faktorer som avgör riskkapitalbolagens intäkter och rykte. Enligt Strömberg drivs 
företagen mer effektivt när riskkapitalbolagen finansierar förvärven genom en hög 
belåningsgrad. Nikoskelainen och Wright (2007) utvecklar resonemanget kring detta och 
skriver att det är avkastningarna av de tidigare investeringarna som påverkar om en framtida 
fond kan skapas.   
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 Kapitalstruktur 5.2
 
Pecking order teorin, framtagen av Myers och Majluf (1984), säger att företag främst föredrar 
en intern finansiering, därefter en extern finansiering och till sist finansiering genom eget 
kapital. En studie gjord av Berger et al. (1997) skriver att en stark bolagsstyrning kan leda till 
en högre grad extern finansiering. Detta säger Mande et al. (2012) emot. Enligt dem kommer 
företag med starkare bolagsstyrning att föredra att finansiera genom eget kapital framför 
extern finansiering. De undersökta portföljbolagen har överlag visat på en låg 
skuldsättningsgrad och relativt hög soliditet. Det indikerar på att företagen använder sig mer 
av eget kapital vid en finansiering. Alltså verkar det som att vår undersökning stämmer mer 
överens med studien av Mande et al. (2012) än med studien av Berger et al. (2012) och 
pecking order teorin framtagen av Meyers och Majluf (1984). Som tidigare nämnt så påpekar 
Strömberg att portföljbolagen får en bättre ägarstyrning vid hög belåning.  

Axelson et al. (2007) berättar i sin studie att det finns en skillnad mellan kapitalstrukturen i 
portföljbolag och andra publika bolag. Axelson et al. (2009) skriver att portföljbolagen är 
belånade till en stor del. Detta är något som Johansson också säger i sin intervju, han nämner 
även att portföljbolagens finansiella risk då blir högre. Den riskfyllda kombinationen, där ett 
företag har en negativ riskbuffert på totalt kapital samtidigt som de har en hög 
skuldsättningsgrad, finns dock inte i vår undersökning av nyckeltalen, varken vid beräkningen 
av portföljbolagen eller vid de andra bolagen. Enligt vår studie kan vi se att det stämmer att 
det är en skillnad i kapitalstrukturen, men här är det portföljbolagen som är mindre belånade 
än andra publika bolag. Detta eftersom tre av de fyra av portföljbolagen i undersökningen 
hade en högre soliditet jämfört med de andra bolagen. När det gäller det fjärde 
portföljbolaget, ISS Facility Services AB, har båda företagen i samma bransch en nästan lika 
låg soliditet. En förklaring till varför portföljbolaget Apotek Hjärtat AB har en högre soliditet 
i apoteksbranschen än Apoteket AB kan vara för att Apoteket AB är statligt ägt. Anledningen 
till det är för att statligt ägda bolag har svårare att få tillskjutet aktiekapital jämfört med bolag 
med andra ägarformer. De kan då behöva en högre grad extern finansiering vilket gör att de 
får en lägre soliditet. Enligt Modigliani och Miller (1958) är marknadsvärdet av företag dock 
oberoende av dess kapitalstruktur i fullständiga och perfekta marknader där kostnader från 
bland annat beskattning, transaktioner och konkurs bortses.   

Både Malmqvist och Johansson säger i sina intervjuer att riskkapitalbolagens belåningsgrad 
har påverkats av hur den finansiella marknaden ser ut. Malmqvist berättar till exempel att 
riskkapitalbolagen kunde låna mer innan den senaste finanskrisen. Även Axelson et al. (2007) 
och Axelson et al. (2009) tar upp att den finansiella marknaden påverkar belåningsgraden hos 
riskapitalbolag. Johansson, Strömberg, Brömsen och Gustafsson anger att en anledning till 
varför riskkapitalbolag är högt belånade är för att en högre belåning resulterar i en högre 
avkastning. Brömsen förklarar vidare att investeringarna fortfarande är lönsamma så länge 
räntekostnaderna är lägre än avkastningskravet på eget kapital. Detta är något som även 
Gustafsson säger. Engzell-Larsson berättar att det inte är de kostnader som har dragits av som 
är avgörande, utan hur stor avkastningen är, för investerarna. Masulius och Nahata (2011) 
finner också att de bolag som är ägda av riskkapitalbolag får en högre avkastning jämfört med 
andra bolag. Johansson nämner att de som investerar i riskkapitalfonder får en högre 
avkastning i jämförelse med andra investeringar. Som tidigare nämnt säger Malmqvist att 
genom att ha en hög belåningsgrad som strategi kan riskkapitalbolagen även få ett billigare 
kapital. Vid beräkning av avkastningen på eget kapital och totalt kapital visade endast ett av 
fyra portföljbolag en högre avkastning än det andra bolaget i respektive bransch, men 
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skuldsättningsgraden i samtliga portföljbolag var lägre än det andra bolaget i respektive 
bransch.  
 
Våra beräkningar tyder på att avkastningen på eget kapital är lägre för de riskkapitalägda 
bolagen i undersökningen i förhållande till andra bolag. Ett av portföljbolagen, ISS Facility 
Services AB hade en positiv avkastning på både eget kapital och totalt kapital, men låg 
skuldsättningsgrad. Detta stämde inte överens med Ippolito och Collas (2012) undersökning 
om att det finns ett positivt relaterat samband mellan skuldsättning och lönsamhet. Detta 
kunde vi även se då de flesta företagen i vår undersökning hade en låg skuldsättningsgrad och 
hög lönsamhet.  
 
Enligt trade-off teorin, framtagen av Kraus och Litzenberger (1973), finns det fördelar med att 
företag finansieras med hjälp av lån. Detta eftersom räntekostnaderna är avdragsgilla och på 
så sätt ger det en skattefördel. De berättar även att om det inte finns några konkurspåföljder 
kan företagets marknadsvärde öka genom procedurer som minimerar beskattningen. Att 
räntekostnaderna är avdragsgilla är också något som Engzell-Larsson, Strömberg och 
Malmqvist nämner i sina intervjuer. Engzell-Larsson uttrycker även att höga räntekostnader är 
en vital del i riskkapitalbolagens affärsmodell. Kraus och Litzenberger (1973) säger att det är 
viktigt att tänka på att inte ta för höga lån eftersom företag som inte kan betala tillbaka sina 
skulder kommer att gå i konkurs. Vidare anser Strömberg dock att en hög skuldsättning gör 
företaget effektiv då företag med hög skuldsättning vidtar nya åtgärder snabbare när det går 
dåligt för dem. 
 

 Banklån  5.3
 
Det finns två huvudgrupper vid prioritering av lån i lånefinansierade uppköp skriver Ippolito 
och Colla (2012). Dessa två grupper är högprioriterade lån samt efterställda lån. Ivashina och 
Kovner (2011), men även Kaplan och Strömberg (2009), kommer i sina studier fram till att 
lånefinansierade uppköp till en viss del brukar bestå av efterställda lån. Ippolito och Collas 
(2012) studie visar att efterställda lån används i en större utsträckning vid lånefinansierade 
uppköp av riskkapitalbolag än hos andra bolag. Publika bolag använder sig främst av 
högprioriterade lån (Colla, Ippolito & Li  2013). Kaplan och Strömberg (2009) nämner att de 
efterställda lånen har en högre ränta jämfört med andra lån. Vid vår undersökning kunde vi se 
att samtliga portföljbolag hade en högre skuldränta jämfört med de andra bolagen, vilket 
stämmer överens med vad Kaplan och Strömberg (2009) säger.  Malmqvist säger i sin intervju 
att det är svårt att generalisera vilka slags förvärvslån riskkapitalbolagen tar. Han berättar 
dock att en vanlig form av lån vid sådana finansieringar är mezzaninelån. Detta är något som 
Strömberg också nämner. Vidare förklarar han att strukturen på mezzaninelån skiljer sig från 
vanliga banklån då ränta nödvändigtvis inte behöver betalas i rena pengar utan en del av lånet 
kan vara ett payment-in-kind lån. Även Ivashina och Kovner (2011) skriver att räntan på 
mezzaninelån är högre än andra efterställda lån och att dessa räntor kan återbetalas i form av 
natura. Enligt Johansson består de amerikanska riskkapitalbolagens lånestruktur traditionellt 
av högprioriterade lån till 50 procent, efterställda lån till 20-30 procent samt eget kapital till 
10-20 procent. Han tror att detta också gäller i Sverige. 

Marks (2009) berättar att det kan uppstå informationsasymmetri mellan två parter på en 
marknad när den ena parten vill ha mer information om den andra parten. På kreditmarknaden 
kan detta finnas i form av moral hazard. När den ena parten, agenten, tar ett lån för att 
finansiera ett projekt från en annan part, principalen, tar principalen en stor risk och måste 
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därför kräva en ränta på lånet. Om projektet misslyckas kommer principalen att stå för den 
höga risken eftersom agenten då inte kan betala tillbaka lånet. Bharath et al. (2007) finner att 
en relation med lånetagare är en fördel för lånegivaren. Detta för att de får tillgång till 
information som de annars inte skulle få. Liu (2006) påpekar också att en relation mellan bank 
och företag kan minska informationsasymmetrin. Vidare nämner Bharath et al. (2007) att en 
relation mellan parterna ökar chansen att företaget väljer samma bank vid framtida lånebehov. 
Gustafsson bekräftar denna teori i sin intervju då han berättar att Nordea vill skapa relationer 
på flera olika nivåer. Först vill de skapa en relation med riskkapitalbolaget för att de ska välja 
dem vid framtida behov av förvävslån. Sedan vill de även skapa en relation till portföljbolaget 
för att kunna ta hand om deras dagliga bankärenden och även fortsätta med det efter att 
bolaget har sålts. Även Hellmann et al. (2008) lägger vikt i att bankernas avsikt med utlåning 
inte enbart är för att få en hög avkastning utan också för att skapa en relation med bolaget. 
Ivashina och Kovner (2011) anger en annan förklaring till varför bankerna vill skapa en 
relation med riskkapitalbolagen. Då huvudbanken kan ta ut en uppläggningsavgift vid 
utlåning av kapital är det viktigt att riskkapitalbolagen väljer denna bank vid förvärvslån. 
Detta så att denna avgift tillfaller dem och inte någon annan part som är med vid utlåningen.  
Skuldräntan, som var högre i samtliga portföljbolag i vår undersökning, kan förutom höga 
räntekostnader från efterställda lån också bero på denna uppläggningsavgift. Ur lånetagarens 
perspektiv är det enligt Ivashina och Kovner (2011) viktigt att skapa en relation med sin bank 
så att de på så sätt kan reducera kostnader som kan uppkomma genom asymmetrisk 
information. Riskkapitalbolagen som agerar som finansförmedlare för portföljbolaget kan få 
bättre lånevillkor genom att de redan har en relation med banken. Eftersom riskkapitalbolagen 
har flera portföljbolag kan banken göra korsförsäljning till flera portföljbolag samtidigt och på 
så sätt kan riskkapitalbolaget få bättre lånevillkor (Ivashina & Kovner  2011). Samtidigt 
påpekar Gustafsson att Nordea, vid ett förvärvslån, bedömer det potentiella portföljbolaget 
och inte riskkapitalbolaget. Portföljbolaget bedöms genom att bland annat affärsplanen och 
den förväntade utvecklingen granskas, men han nämner inget om att relationer påverkar 
lånevillkoren.   
 

 Företagsvärdering  5.4
 
Enligt Strömberg bidrar en hög belåning till att bolaget värderas högre, vilket investerare 
föredrar.  I studien gjord av Guo et al. (2011) bekräftar de att de investeringar som har en 
högre belåningsgrad får en bättre avkastning då det medför skattelättnader. Detta gör också att 
portföljbolagen värderas högre än andra bolag. Baker och Wruck (1989) bekräftar även detta. 
Cumming och Dai (2011) skriver också att stora riskkapitalbolag kan investera mer i sina 
portföljbolag och dessa kommer därför att värderas högre. Detta innebär dock inte att 
företaget kommer att vara mer framgångsrik vid försäljning (Cumming & Dai  2011). När det 
gäller våra beräkningar av nyckeltalen EBIT och EBITDA kunde vi se att portföljbolagen 
värderades högre än de andra bolagen. I samtliga fall hade dessa portföljbolag dock en lägre 
belåningsgrad än det andra bolaget i samma bransch. Detta stämmer alltså inte överens med 
studierna gjorda av Guo et al (2011) och Baker och Wruck (1989).   

När det gäller värderingen hos bolag är den fria kassaflödesmetoden ett bra sätt för företag att 
värdera andra bolag. Detta eftersom denna metod bortser från poster som exempelvis skatter 
och räntor som inte har en direkt koppling till den operativa verksamheten. På så sätt är det 
endast den operativa verksamheten som värderas (Giddy  2006). Även Johansson nämner i sin 
intervju att det främst är den operativa verksamheten som bedöms vid en värdering, men även 
räntekostnader och finansiering av bolaget. Vid värderingen av potentiella portföljbolag tar 
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riskkapitalister även hänsyn till förutsättningar för att kunna få en snabb tillväxttakt enligt 
Engzell-Larsson. Jensen (1989) säger att riskkapitalbolag och andra parter vill maximera 
värdet av sina investeringar i portföljbolagen. Cumming och Dai (2011) påpekar i sin studie 
att utöver kvalitén samt utbudet och efterfrågan på kapital påverkas värdet av portföljbolaget 
även av egenskaperna hos bolaget. Våra beräkningar av nyckeltalen visar att det finns en 
skillnad på värdering genom EBIT samt EBITDA och genom avkastningarna. Vid värdering 
av EBIT och EBITDA kan vi se att portföljbolagen värderas högre i tre av fyra fall. Det 
portföljbolag som värderas lägre enligt EBIT och EBITA är Apotek Hjärtat AB, men de visar 
även på negativt resultat. Detta tyder på att deras operativa verksamhet inte fungerar och att 
det kan vara därför som de värderas lågt. När det gäller avkastningen på sysselsatt kapital, 
som är ett alternativt sätt att mäta avkastning, är två av portföljbolagen värderade högre och 
två värderade lägre. Scandic Hotels Aktiebolag, som har låg avkastning på eget kapital och 
totalt kapital, har en hög avkastning på sysselsatt kapital. Det innebär att de använder sitt 
kapital på rätt sätt. En förklaring till varför de har en låg avkastning på eget kapital och totalt 
kapital, men en hög avkastning på sysselsatt kapital och värderas högt enligt EBIT, kan bland 
annat vara för att de har gett koncernbidrag till dotterbolag. Detta kan påverka siffrorna. 

Värdering av portföljbolag kan också påverkas av hur ledande riskkapitalbolaget är enligt 
Cumming och Dai (2011). De säger att de mer framgångsrika riskkapitalbolagen får en bättre 
värdering än mindre framgångsrika. Detta är något som Hsu (2004) bekräftar men som vi inte 
har kunnat undersöka genom våra beräkningar. Enligt Gustafsson påverkar det också vid 
förvärvslån. Han säger att Nordea gärna jobbar med företag som EQT, Nordic Capital, Ratos, 
Altor och Triton. Dessa är framgångsrika riskkapitalbolag och investmentbolag. Enligt 
Achleitner et al. (2011) kan portföljbolagen värderas genom så kallad EBITDA-multipla 
expansioner. Malmqvist säger att det allmänna börsläget påverkar prissättningen av 
portföljbolag då det är fler riskkapitalbolag som försöker sälja sina innehav via börsen i 
dagsläget jämfört med i början av 2000-talet. Detta är ett annat sätt att värdera portföljbolag. 
Han nämner också att riskkapitalfonder då köpte eller bytte bolag med andra riskkapitalfonder 
och genom detta var det svårare att avgöra vilket pris en sådan tillgång egentligen hade. 
Gustafsson nämner att även Nordea använder sig av EBITDA som nyckeltal vid sina 
bedömningar. De använder sig av detta i form av net debt över EBITDA vid förvärvslån.  
 
Riskkapitalbolagens finansieringsmodell fungerar så länge portföljbolagen kan betala sina 
räntekostnader (Axelson et al.  2013). I vår undersökning kan vi se att detta stämmer överens 
med två portföljbolag. Portföljbolagen ISS Facility Services AB och Scandic Hotels 
Aktiebolag uppfyller kravet på att täcka sina räntekostnader och dessa bolag värderas även 
högre enligt EBIT och EBITDA. Det stämmer dock inte stämmer överens med Apotek Hjärtat 
AB och Granngården AB. Dessa två portföljbolag uppfyller inte kravet på att täcka sina 
räntekostnader eftersom de har en låg räntetäckningsgrad. Granngården AB värderas också 
lågt enligt EBIT och EBITDA. Det kan tyda på att det går dåligt för bolaget och att det är 
därför de inte kan täcka sina räntekostnader. På så sätt kan detta stämma överens med 
Axelson et als. (2013) teori eftersom Granngården ABs finansieringsmodell inte fungerar. 
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6 Slutsats 
 
Detta kapitel kommer att bestå av två delar. Den ena delen kommer att svara på om vi 
förkastar eller accepterar vår hypotes om att portföljbolagen värderas i EBITDA och att de 
relativt höga räntekostnaderna då inte kommer att påverka värderingen av företaget. Den 
andra delen kommer att presentera de slutsatser som vi kan dra för att få ett svar på vår 
frågeställning om varför riskkapitalbolag accepterar lån med relativt höga räntor vid förvärv 
av sina portföljbolag.  

 

 Hypotes  6.1
 
Vi accepterar vår hypotes om att portföljbolagen värderas i EBITDA. Detta för att våra 
beräkningar av nyckeltalen visar att tre av fyra portföljbolag värderades högre än det andra 
bolaget i respektive bransch. Det kan tyda på att de fokuserar mer på att få en högre värdering 
enligt EBITDA än andra bolag. Även respondenterna bekräftar att portföljbolag värderas i 
EBITDA. 
 

 Slutsatser  6.2
 
Studiens syfte är att ta reda på varför riskkapitalbolag accepterar de relativt höga 
räntekostnaderna vid förvärv av portföljbolag. Tidigare forskning och intervjuerna som har 
gjorts föreslår att investerare accepterar de relativt höga räntekostnaderna på grund av att 
portföljbolagen, vid hög belåning, genererar en högre avkastning än andra bolag. Enligt vår 
undersökning kunde vi inte se att portföljbolagen gav en högre avkastning. Vi kan dock inte 
förkasta teorin då de portföljbolag vi undersökte hade en lägre skuldsättning än de andra 
bolagen i respektive bransch. Utifrån intervjuerna kan vi konstatera att en hög belåningsgrad 
som strategi genererar att riskkapitalbolaget får ett billigare kapital. Till skillnad från andra 
bolag läggs riskkapitalbolagens finansiella risk på portföljbolagen vid en hög belåning. 
Anledningen till varför andra bolag inte är så högt belånade som portföljbolag, även då de 
värderas i EBITDA, är för att den finansiella risken läggs på dem själva. Riskkapitalbolagens 
investeringar finansieras bland annat av investerare, därför är det viktigt att dessa också 
accepterar de relativt höga räntekostnaderna eftersom riskkapitalbolagen förvaltar deras 
kapital. Att investerarna har ett högt avkastningskrav kan vara ett sätt för dem att kontrollera 
att riskkapitalbolaget förvaltar deras investering på rätt sätt. Avkastningskravet kan därför 
vara motsvarigheten till agentkostnader i agentteorin. Avkastningens storlek är alltså en viktig 
faktor när det gäller avgörandet om investeringar ska ske eller inte.  Så länge räntekostnaderna 
är mindre än avkastningskravet på eget kapital kommer riskkapitalbolag att låna kapital med 
höga räntekostnader för att investera i sina portföljbolag.  
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7 Avslutande reflektioner  
 
I denna avslutande del kommer en reflektion kring studien att tas upp och även förslag på nya 
studier inom ämnet riskkapitalbolag kommer att föreslås.  
 

 Studiens reflektioner 7.1
 
Studien som gjordes kan möjligen uppfattas som otillräcklig på vissa punkter. Då endast fyra 
bolag i fyra olika branscher jämfördes är det svårt att veta om dessa beräkningar stämmer. 
Intervjuerna kan brista då det kanske inte var en tillräcklig variation på respondenter. Till 
exempel hade det kanske varit bättre att intervjua fler banker för att få fler synvinklar på lånen 
samt bankens lånevillkor. Intervjuer med riskkapitalbolag hade eventuellt kunnat komplettera 
studien ur ett internt perspektiv som annars inte går att få. Årsredovisningarna var 
modifierade, eftersom en del information saknades i några av de poster som behövdes, vilket 
medförde att beräkningarna möjligen inte blev helt korrekta. Ett alternativ till en teoribildning 
istället för Agentteorin samt Exit och voice teorin hade kunnat vara Förtroendeteorin. Då hade 
fokus legat på lånevillkoren och inte på acceptansen för lånen.  
 

 Vidare forskning och fördjupning 7.2
 
Riskkapitalbolag som ämne är inte så väl utforskat, därför finns det mycket kvar inom detta 
att forska om. Ett förslag som vi har, som en fördjupning av vår studie, kan vara att undersöka 
om riskkapitalbolagens portföljbolag verkligen värderas högre. Vidare kan en forskning kring 
riskkapitalbolagens belåningsgrad efter den senaste finanskrisen göras. Ytterligare forskning 
kan handla om efterställda lån och hur det påverkar lånegivaren vad det gäller risk och vinst. 
Portföljbolagens lån för att täcka rörelsekapitalbehov, det vill säga, kapitalet som bolaget 
använder i den dagliga verksamheten, kan också vara något intressant att forska kring.  
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9 Bilagor 

 Nyckeltal 9.1
 
Soliditet 
Soliditet anger hur stor andel av ett företags tillgångar som är finansierade med eget kapital. 
Den del som inte är finansierat med eget kapital är finansierat med lån. Soliditet räknas ut 
genom att eget kapital och 78 % av de obeskattade reserverna divideras med summan av 
tillgångar, alltså balansomslutningen. Detta används för att se hur företagets långsiktiga 
betalningsförmåga är och kan även vara användbar information för banker eller andra 
lånegivare för att bedöma företaget när de ger lån. Om det egna kapitalet minskar så minskar 
också soliditeten, om det egna kapitalet ökar så ökar också soliditeten (Catasús, Johrén, 
Gröjer, Högberg, Stockholms, Samhällsvetenskapliga & Företagsekonomiska  2008). 
 

𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 78 % ∗ 𝑜𝑏𝑒𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

 

 

Skuldsättningsgrad  
Skuldsättningsgrad beskriver företagets finansiella risk och är kvoten mellan totala skulder 
och eget kapital. Företag som har en högre skuldsättningsgrad har en högre risk jämfört med 
företag som har en låg skuldsättningsgrad. Den beräknas genom att totala skulder och 22 % av 
de obeskattade reserverna divideras med eget kapital och 78 % av de obeskattade reserverna 
(Catasús et al.  2008).  
 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 + 22 % ∗ 𝑜𝑏𝑒𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟
𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 78 % ∗ 𝑜𝑏𝑒𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟

 

 
 
Räntetäckningsgrad 
Räntetäckningsgraden visar förmågan ett företag har för att kunna täcka sina finansiella 
kostnader som till exempel räntekostnader. Detta räknas ut genom att summera ihop 
rörelseresultat efter avskrivningar med finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader. 
Om räntetäckningsgraden är lägre än 1 innebär det att företagets intäkter inte räcker för att 
täcka de finansiella kostnaderna (Catasús et al.  2008). 
 

𝑟ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 + 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟

 

Räntabilitet på eget kapital 
Räntabilitet på eget kapital mäter graden av avkastning i aktieägarnas eget kapital. Ett 
företags effektivitet att generera vinster från sina nettotillgångar mäts genom detta nyckeltal. 
Det visar även hur väl ett företags investerade kapital används för att generera inkomsttillväxt. 
Räntabilitet på eget kapital räknas ut genom att dividera budgetårets nettoinkomst med totalt 
eget kapital (Catasús et al.  2008).  

å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡
𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
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Räntabilitet på totalt kapital  
Räntabilitet på totalt kapital mäter avkastningen på de totala tillgångarna. Detta nyckeltal tar 
inte hänsyn till hur ett företag är finansierat. Räntabilitet på totalt kapital räknas ut genom att 
dividera resultat efter finansiella kostnader med totalt kapital (Catasús et al.  2008).  
 

𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

 

 
Räntabilitet på sysselsatt kapital 
Räntabilitet på sysselsatt kapital mäter avkastningen på kapital precis som räntabilitet på total 
kapital. Skillnaden är dock att de räntefria skulderna som består av kortfristiga skulder och 
uppskjuten skatteskuld tas bort från balansomslutningen. Nyckeltalet är ett bra sätt att kunna 
mäta förhållandet mellan avkastningen hos ett företag och kostnaderna för att finansiera 
externt eller genom eget kapital. Detta räknas ut genom att summera rörelseresultat efter 
avskrivningar med finansiella intäkter och sedan dividera det med sysselsatt kapital (BAS 
nyckeltal: för bättre analys och effektivare ekonomistyrning  2010).  
 

𝑟ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 + 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑚.𝑚
𝑠𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

 

 
EBIT 
EBIT är en förkortning för Earnings Before Interest and Taxes. Detta är ett företags 
rörelseresultat och mäter företagets vinst (Företagsvärdering.org  2008a).  
 
EBITDA 
EBITDA står för Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Detta är 
företagets rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar och räknas ut 
genom att summera rörelseresultat med avskrivningar (Företagsvärdering.org  2008b).  
 

𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 + 𝑎𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 

Skuldränta 
Skuldräntan är procentsatsen av finansiella kostnader i förhållande till totala skulder 
(inklusive avsättningar, skulder och uppskjuten skatteskuld). Skuldräntan är enligt Bas-
nyceltal boken det genomsnittliga avkastningskravet som ett företags kreditgivare har på de 
totala skulderna. De totala skulderna innehåller både de räntebärande och icke-räntebärande 
skulderna. Skuldräntan är låg när företag har en stor andel räntefria skulder och sådana företag 
är alltså inte känsliga för ränteläget. Däremot är företag med stora räntebärande skulder 
känsliga för skuldräntan och får en högre skuldränta (BAS nyckeltal: för bättre analys och 
effektivare ekonomistyrning  2010).  
 

𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

 
 

Riskbuffert på totalt kapital 
Riskbuffert på totalt kapital visar skillnaden mellan avkastningen på totalt kapital och 
skuldräntan i procent. Det visar alltså om avkastningen på totalt kapital täcker skuldräntan 
eller inte. En negativ riskbuffert är allvarlig för ett företag eftersom skuldräntan innehåller 
både räntebärande och räntefria skulder. Detta tillsammans med en hög skuldsättningsgrad 
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innebär oftast en större risk för företag. Om riskbufferten är positiv så anger den hur mycket 
räntabiliteten på totalt kapital kan gå upp, alternativt skuldräntan kan gå ner, utan att företaget 
förlorar på sin nuvarande skuldfinansiering (BAS nyckeltal: för bättre analys och effektivare 
ekonomistyrning  2010).   
 

𝑟ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝å 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 − 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑟ä𝑛𝑡𝑎𝑛 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 

 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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