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Förord 
 
Att skriva en uppsats kan i mångt och mycket liknas vid att försöka göra färdigt ett konstverk. 
Många smådetaljer och fog för finjusteringar dyker upp hela tiden och till slut blir det svårt att 
lämna ifrån sig verket. Med detta sagt vill vi även påminna läsaren om att det skriftliga 
språket är ett relativt trubbigt verktyg, många gånger har vi därför nödgats föra oss med 
engelsk och ibland även ”svengelsk” terminologi, men vi försäkrar läsaren om att vi har 
använt detta verktyg på ett så slipat sätt som möjligt.  
 
Vi vill rikta ett stort tack, för välriktad hand- och vägledning under studiens gång, till vår 
handledare tillika universitetsadjunkt Bengt O. Haraldsson. Ytterligare ett stort tack, för råd 
inom kvantitativ metod och statistik, vill vi rikta till universitetsadjunkt Niclas Frifelt. Utan 
dessa två solida klippor hade vår ytterst högkvalitativa kvantitativa studie inte, i lika hög grad, 
utgjort ett gediget dokument för oss att vara stolta över. Håll till godo… 
 
Detta opus, med hela dess litterära värde och vetenskapliga tyngd, tillägnas författarna själva 
 
 
 
 
 
_________________ _________________ _________________ 
 
Johan Johansson Fredrik Lundholm Andreas Rask 
 
 
Halmstad, 18 maj 2007 

 



 
 

 
Abstract 
 
During the last few years the Swedish private equity market has been a very current and 
discussed issue in Swedish media. Through a quantitative study, with a deductive method for 
the data collection, the authors answer the following problem: How does the capital structure 
in Swedish buyout oriented private equity firms differ from the capital structure in other 
Swedish private equity and venture capital firms? The authors have compared the financial 
key ratios solidity, return on assets, return on equity and liquid ratio between the two types of 
firms. To statistically ensure any differences between the financial key ratios variance 
analysis has been used. In general Swedish private equity and venture capital firms, according 
to this study, show a very good solidity. This is not the case in Great Britain where the 
Financial Services Authority (FSA) released an alarm report in the fall of 2006 which declares 
that the British private equity firms are characterized by precariously low solidity. This study 
also determines that there are no differences regarding solidity between the two types of 
firms. But when it comes to profitability the study establishes that there is a difference 
between the two types of firms, both regarding return on assets and return on equity. Even 
though there are no statistically ensured differences in solidity, the profitability expressed as a 
percentage is shown to be higher for the buyout oriented firms than the other private equity 
and venture capital firms in Sweden.  

 



 
 

 
Sammanfattning 
 
Under de senaste åren har riskkapitalbranschen utgjort ett mycket aktuellt och omdiskuterat 
ämne i media. Genom en kvantitativ studie, med deduktivt tillämpad datainsamling, vars urval 
omfattar omkring två tredjedelar av de svenska riskkapitalbolagen syftar författarna till denna 
studie svara på följande problemformulering: Hur skiljer sig kapitalstrukturen åt mellan 
svenska buyoutbolag och övriga svenska riskkapitalbolag? Författarna har jämfört de 
finansiella nyckeltalen; soliditet, räntabilitet på totalt respektive eget kapital samt 
kassalikviditet, mellan riskkapitalbolag som inriktar sin verksamhet på buyoutaffärer och 
övriga riskkapitalbolag. För att statistiskt kunna säkerställa eventuella skillnader för 
respektive nyckeltal har författarna använt variansanalys. Svenska riskkapitalbolag visar, 
enligt denna studie, i allmänhet en mycket god soliditet. Något som inte är fallet i 
Storbritannien, vars finansinspektion (FSA) gav ut en larmrapport under hösten 2006, där 
aktörer på riskkapitalmarknaden präglas av en ohållbart hög skuldsättning. Studien i denna 
uppsats visar att inga skillnader, vad gäller soliditet, råder mellan svenska buyoutbolag och de 
övriga svenska riskkapitalbolagen. Men skillnader vad gäller lönsamhet konstateras genom 
studien, som visar att både räntabilitet på totalt kapital samt räntabilitet på eget kapital 
generellt är högre för buyoutbolagen. Svenska buyoutbolag visar alltså, utan någon påvisad 
skillnad i skuldsättning relativt de övriga riskkapitalbolagen i landet, en statistiskt säkerställt 
högre lönsamhet. 
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   Inledning 

 
Inledning 
 
I det inledande avsnittet presenteras undersökningens problembakgrund och 
problemdiskussion. Detta leder sedan fram till en problemformulering som i sin tur 
förtydligas genom syftet. 

Problembakgrund 
 
”Riskkapitalbolagens verksamhet syftar till att genom tillgång till kapital och ett aktivt 
ägarengagemang medverka till utveckling av långsiktigt lönsamma och livskraftiga företag.  
Förutom kapital uppger riskkapitalbolagen att man tillför kompetens, nätverk och 
ägarstyrning till portföljbolagen, allt i syfte att få portföljbolagen att växa och generera 
framtida vinster.” (svca.se) 
 
Den svenska ekonomin blomstrar och konjunkturen är hög, samtidigt som det diskuteras hett i 
media om riskkapitalbolagens ökade aktivitet inom företagsförvärv och vilka risker det 
medför. Den kraftiga ökningen av riskkapitalbolagens tillgång på kapital gör att efterfrågan på 
uppköpsobjekt ökar kraftigt samtidigt som konkurrensen om dem ökar mellan 
riskkapitalbolagen. Detta pressar upp priserna på de potentiella portföljbolagen och 
risktagandet ökar.  
 
Riskkapitalbolagens antal buyoutaffärer har under de senaste åren ökat kraftigt och till en stor 
del har uppköpen finansierats med lån från banker. Enligt Riksbankens beräkningar motsvarar 
utlåningen till riskkapitalbolag åtta procent av bankernas totala utlåning. Men dessa 
beräkningar är osäkra, bankerna själva menar att utlåningen till riskkapitalbolagen ligger 
under Riksbankens beräkningar. Det kan dock konstateras att utlåningen har ökat till måttliga 
nivåer och bankerna menar att de är relativt försiktiga när det gäller utlåning till olika 
riskprojekt. Slutsatsen, enligt Finansinspektionen (FI), är att riskerna på detta område är 
såpass låga att de inte utgör något hot för den finansiella marknaden om inte en eventuell 
finansiell kris kommer drabba riskkapitalmarknaden. Dock är det på förhand svårt att 
fastställa om det kommer en framtida störning och hur omfattande denna kan komma att bli. 
(FI, 2006:14)  
 
Internationella undersökningar görs just nu, där även svenska banker ingår, och med hjälp av 
dessa ska nya slutsatser kunna dras och analyseras. Finansinspektionen nämner även, i den 
nya verksamhetsplanen för 2007, att den kraftiga ökningen av företagsförvärv drivna av 
private equitybolag ökar skuldsättningen hos många företag och att detta därför behöver följas 
upp. 
 

Problemdiskussion 
 
Riskkapitalbolags höga belåningsgrad har lett till att flera portföljbolag har fått lägre 
kreditvärdighet. Det, menar Andreas Zsiga på kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s, 
kan leda till en ökning av såkallade ”defaults” (uteblivna räntebetalningar). De flesta bolag 
klarar, i den nuvarande högkonjunkturen, av en hög belåningsgrad men kan få svårt med de 
höga räntebetalningarna vid en eventuell kommande lågkonjunktur. En del av förklaringen till 
detta ligger i att de bolag som köps upp har blivit allt dyrare. Intressant att tillägga är att mer 
än sju av tio riskkapitalbolag tror att en riskkapitalfond kommer att spricka inom den  
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närmsta framtiden, på grund av en alltför hög belåning. Detta visar en undersökning gjord av 
konsultfirman KPMG. (di.se, 061103) 
 
I Storbritannien finns, enligt Nikoskelainen (2006), den största marknaden för buyoutaffärer i 
Europa. Brittiska Finansinspektionen (FSA) har nyligen (november 2006) kommit ut med en 
larmrapport som varnar för en krasch i den brittiska riskkapitalmarknaden. Med den 
nuvarande belåningsgraden ses en krasch som oundviklig, menar FSA. Den höga 
belåningsgraden har lett till att flera bolag ägda av riskkapitalbolag har fått lägre 
kreditvärdighet. Dessutom klev de fyra största riskkapitalbolagen i Sverige in i år 2007 med 
240 miljarder kronor att investera, enligt SvD Näringslivs beräkning. Det är en ökning med 84 
procent på ett år och indikerar ett rekordartat 2007 för branschen. 240 miljarder kronor är 
exempelvis bara något mindre än hela Telia Soneras börsvärde. (e24.se) 
 
Henrik Huldschiner skriver i Dagens Industri, den 8 november 2006, att varningen i 
Storbritannien även kan komma att gälla för den svenska riskkapitalmarknaden. 
”Riskkapitalbranschen är ett av de områden där kreditrisken ökat mest de senaste åren.” ”Vi 
delar i huvudsak den bild som förmedlas i FSA:s rapport.”, säger Martin Blåvarg 
(Finansinspektionens chefsekonom), som menar att en liknande krasch mycket väl kan 
komma i Sverige. FSA kommer att skärpa sin bevakning av branschen i Storbritannien, men 
någon lika omfattande åtgärd planeras inte av den svenska Finansinspektionen. 
  
Om riskkapitalbolagens portföljbolag är för högt värderade kan det leda till en dominoeffekt. 
Riskkapitalbranschen kan drabbas och i värsta fall hota hela det finansiella systemet. Detta 
resonemang för Gunnar Wrede som skriver i Dagens Industri (061204), ”riskkapitalet är en 
bubbla”, om att riskkapitalbolagen kan komma att bli århundradets första finansiella bubbla. 
Vidare påstår han att bubblan spricker när riskkapitalbolagens portföljbolag måste säljas och 
inga köpare längre finns. Styrelseproffsen Marcus Storch och Lars Ottenbeck säger ”Visst är 
det en bubbla, priserna trissas upp till oförsvarbara nivåer och när köparna försvinner sitter 
riskkapitalbolagen med övervärderade tillgångar”.  
 
Men Tom Berggren, VD för Svenska Riskkapitalföreningen, är inte orolig för en framtida 
krasch i den svenska riskkapitalmarknaden. ”Inga nordiska banker har någonsin förlorat 
pengar på nordiska buyoutinvesteringar. Uppköpsfonderna investerar i stabila företag med 
stabila kassaflöden och då finns utrymme till lånefinansiering. Tillsammans med bankerna 
kommer bolagen fram till vad som är en vettig kapitalstruktur.” (di.se, 061108) 
 
Enligt tidigare beskrivna artiklar finns en problemdiskussion inom området men 
Finansinspektionen bedömer att inget hot råder mot bankerna, utan risken finns hos 
riskkapitalbolagen och i deras belåning. 
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Problemformulering 
 
Vi har inriktat oss på att granska kapitalstrukturen i svenska riskkapitalbolag och särskilt i de 
riskkapitalbolag som i stor utsträckning sysslar med buyoutaffärer. Efter resonerande kring 
problembakgrunden ovan har vi kommit fram till följande problemformulering: 
 
Hur skiljer sig kapitalstrukturen åt mellan svenska buyoutbolag och övriga svenska 
riskkapitalbolag? 
 

Syfte 
 
Genom en omfattande kvantitativ studie ämnar vi undersöka den allmänna kapitalstrukturen i 
svenska riskkapitalbolag samt kapitalstrukturen i de riskkapitalbolag som inriktar sig på 
buyouts. Vi ska jämföra de finansiella nyckeltalen soliditet, räntabilitet på totalt respektive 
eget kapital samt kassalikviditet. Genom dessa nyckeltal ska vi visa eventuella skillnader 
avseende skuldsättning, lönsamhet samt likviditet de två typerna av bolag emellan. 
Nyckeltalet soliditet kommer, studien igenom, utgöra det mått som visar kapitalstrukturen för 
respektive riskkapitalbolag. 
 

Avgränsningar  
 
Vi har valt att inrikta oss på riskkapitalbranschen. Således kommer inga investmentbanker, 
fondbolag eller andra finansiella institut att ingå i studien.  
 
Riskkapitalbolagen ska ha sitt säte i Sverige men deras verksamhet kan bedrivas globalt, med 
andra ord, bolagen kan investera i utländska företag.  
 
Inga avgränsningar har gjorts avseende börsnoterade eller onoterade riskkapitalbolag, utan 
båda dessa former får ingå i vårt urval.  
 
Vår studie tar ingen hänsyn till riskkapitalbolagens olika storlek. Varje bolag har en lika stor 
roll i de tester vi gör, eftersom alla data som testas är i procentform. 
 

Begrepp och definitioner 
 
Se bilaga 3. 
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Teoretisk referensram 
 
Följande avsnitt inleds med övergripande teori kring riskkapital, för att sedan övergå i 
snävare och mer fördjupad teori som har använts för att belysa samt lösa undersökningens 
problemformulering. 

Övergripande om riskkapital 
 
För att kunna förverkliga en affärsidé behöver entreprenörer ofta söka extern finansiering. För 
de flesta är det svårt att finansiera sin verksamhet enbart genom eget sparkapital, privata 
banklån eller framtida förväntade intäkter, menar McKinsey & Company (2001). De nämner 
också att olika typer av lån eller bidrag från statliga fonder och stiftelser kan vara en viktig 
extern finansieringskälla under tidiga faser.  
 
För en kraftig expansion räcker dock, i många fall, inte dessa former av bidrag som ensam 
finansieringskälla. Då finns det, enligt McKinsey & Company (2001), i princip två källor till 
extern finansiering; långivare (banker) och investerare (riskkapitalbolag eller affärsänglar). 
Långivare får avkastning i form av ränta på lånet, medan investerares avkastning baseras på 
ökningen i det aktuella bolagets värde. Därför vill långivare säkerställa en stabil 
betalningsförmåga hos entreprenörerna, medan investerare är mer intresserade av en så hög 
värdetillväxt i bolaget som möjligt, påstår McKinsey & Company (2001). Detta medför att en 
investerare generellt tolererar en betydligt högre risk än en långivare.  
 
Familj, släkt och vänner kan vara aktuella som finansieringskällor under tidiga skeden i 
företags utveckling. Men den vanligaste finansieringskällan för nystartade tillväxtföretag 
under uppstarts- och expansionsfasen är, enligt McKinsey & Company (2001), olika typer av 
riskkapitalbolag. 
 
Enligt Söderhjelm & Larsson (1998) används riskkapital, något förenklat, för att; hjälpa små 
och medelstora företag till utveckling, anpassa näringslivsstrukturen till de nya krav den 
tekniska utvecklingen ställer samt garantera kontinuitet i ledningsfunktionen. Detta är viktigt 
när kraven ändras under företagets utveckling.  
 
Riskkapital kan sägas vara alla typer av investeringar som innebär hög risk och en 
motsvarande vinstpotential. Det ges till finansieringar där risken är större än för de 
finansieringar som vanligtvis sker med hjälp av banklån. Oftast har riskkapitalisten ingen 
säkerhet för sin insats och tar därmed en genuin risk, vilken han eller hon så klart vill ha betalt 
för, menar Nielsen (1994). 
 
Nielsen trycker vidare på att riskkapital är egenkapital, inte lånekapital. Istället för vanlig 
ränta får finansiären avkastning i form av sin andel av företagets eventuella vinst och 
värdetillväxt, vilket ju även McKinsey & Company (2001) påstod i tidigare stycken. Om 
företaget går dåligt och tillgångarna sjunker i värde, är det riskkapitalet som först minskas. 
Denna sorts kapital tar alltså den största risken och Nielsen (1994) menar att detta är 
anledningen till varför det kallas som det gör. 
 
Söderhjelm & Larsson (1998) menar vidare att riskkapitalbolag inte bara bidrar med kapital 
utan även med viktig kunskap om exempelvis företagsetablering, utveckling av 
marknadsstrategi och kompetens inom den aktuella branschen.  
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Isaksson (2006) påstår att det finns två tolkningar av begreppet riskkapital. Den bredare 
tolkningen av begreppet inkluderar all sorts kapital som investeras i riskfyllda projekt. Den 
snävare tolkningen, vilken oftast åsyftas när bland andra forskare, lagstiftande enheter och 
professionella investerare talar om riskkapital, syftar endast på investeringar med eget kapital.  
 
Riskkapitalinvesteringar förekommer i ett antal olika faser under ett företags utveckling. 
Nyman (2002) talar i huvudsak om fyra olika investeringsfaser; såddfinansiering, 
uppstartsfinansiering,  expansion och utköp.  
 
Såddfinansiering sker, enligt Nyman (2002), innan ett företag startas och vara eller tjänst 
lanseras. Denna sorts finansiering kan exempelvis vara för utvecklings- och 
utvärderingsåtgärder. Finansiering för framtagande av prototyp, marknadsundersökning och 
andra liknande åtgärder hänförs i allmänhet också till såddfinansiering, menar Nyman (2002). 
 
Uppstartsfinansiering är en investering i ett bolag som precis har startat eller som har varit 
igång en kort tid. Ofta är det som fattas, för att få igång verksamheten ordentligt, endast att 
lansera produkten kommersiellt. Uppstartsfinansiering används alltså i huvudsak för 
finansiering av produktlanseringar, marknadslanseringar och liknande. (ibid.) 
 
För att ett redan etablerat bolag ska kunna expandera verksamheten och växa ytterligare, kan 
företaget ibland behöva mer kapital. Ett bolag kan exempelvis behöva öka dess 
tillverkningskapacitet eller utveckla sina marknadskanaler. Investeringar som görs i sådana 
syften hänför Nyman (2002) till den fas som han kallar expansion.  
 
Utköp (eng. buyout), i bred mening, innebär ett köp av en kontrollpost i ett bolag, eller en 
verksamhet, av dess ägare. Varje förvärv är en form av utköp. Vanligt vid förvärv inom 
riskkapitalbranschen är att förvärvet finansieras av ett riskkapitalbolag och att detta före 
utköpet har en ägarandel i det förvärvande bolaget tillsammans med den utsedda 
företagsledningen i det förvärvande bolaget. (ibid.) I senare stycke ska vi mer ingående 
redogöra för olika sorters buyoutaffärer. 
 
Riskkapital utgör ett samlat begrepp för investeringar i företags eget kapital och omfattar både 
noterade och onoterade bolag. Nedan åskådliggörs begreppets indelning i olika grenar och 
investeringsstrategier. 

 
                                                                                                                   (svca.se) 
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SVCA 
 
Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) är en obunden, ideell intresseförening för företag och 
personer som är aktiva inom den svenska riskkapitalbranschen.  
 
Föreningen har till uppgift att i olika sammanhang verka för en väl fungerande private 
equitymarknad i Sverige, att bland allmänheten sprida kunskap, att verka för professionell 
utveckling samt att främja entreprenörskap. Föreningen erbjuder ingen service eller 
rådgivning för entreprenörer utan sprider kunskap om riskkapital och föreningens medlemmar 
via dess hemsida, dess matrikel och via media. Föreningen fungerar alltså som en knytpunkt, 
eller en plattform, som bland annat driver forskning och studier, föredrag och seminarier samt 
har kontakt med media och myndigheter. (svca.se) 
 

Historik över riskkapitalet i Sverige 
 
Det mest välutvecklade systemet för riskkapitalfinansiering finns, enligt Isaksson (2006), i 
USA där det utvecklades direkt efter andra världskriget. En engagerad form av finansiering, 
från investerare som även bidrar med hög kompetens, är en stor orsak till den snabba 
utvecklingen av högteknologiska företag i USA. Men även Sverige har på senare år kommit 
att bli en välutvecklad nation vad gäller riskkapitalbranschen.  
 
Det hela startade på 1970-talet då de första riskkapitalbolagen i Sverige bildades. En mer 
likvid kapitalmarknad tillsammans med ett generellt bättre ekonomiskt klimat och en ny 
gynnsam lagstiftning för kapitalmarknaden i början på 80-talet ledde till att små riskkapital 
började bildas. De som investerade i dessa riskkapitalbolag var mestadels stora 
industriföretag, banker och försäkringsbolag. Under denna positiva våg bildades ungefär 30 
nya riskkapitalbolag och en mängd statliga fonder. (ibid.) 
 
Marknaden kom dock att stanna upp då börsen gick ner avsevärt i slutet på 80-talet. Dessutom 
höjdes räntorna och privata investerare var vid denna tidpunkt mera intresserade av 
fastighetsmarknaden. En annan stor orsak var, enligt Isaksson (2006), de oerfarna ledarna för 
dessa unga och små riskkapitalbolag. Många visste helt enkelt inte hur de skulle driva sina 
bolag under de tidiga utvecklingsfaserna.  
 
Isaksson (2006) menar också att den svenska riskkapitalbranschen genomgick en enorm 
tillväxt från ungefär 1995. Raketfart på börsen, ökat inhemskt privat sparande och det faktum 
att pensionsfonder började investera i riskkapitalbolag bidrog i hög grad till denna positiva 
utveckling. Karaömerlioglu & Jacobsson (1999) nämner vidare att de flesta av de idag 
verksamma riskkapitalbolagen etablerades efter år 1993.  
 
Ökat utbud av, och ökad efterfrågan på, riskkapital i slutet på 90-talet, på grund av den starka 
utvecklingen inom IT och bioteknik gjorde att den goda utvecklingen kunde hålla i sig. Men 
marknaden för riskkapital kollapsade, enligt Isaksson (2006), i början på det nya millenniet på 
grund av överhettning. Detta ledde till att många yngre riskkapitalbolag, som bildades under 
”guldåren”, försvann.  
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Åren efter denna kollaps präglades av riskaversion bland riskkapitalister vilket gjorde att 
investeringar i företag i tidiga utvecklingsfaser blev allt mindre frekventa. Men avsnitt i 
Karaömerlioglu & Jacobssons artikel (1999), med resultat från undersökningar gjorda av 
Isaksson, visar att trenden håller på att vända och riskkapitalister vågar mer och mer återigen 
investera i projekt i tidiga utvecklingsfaser.  
 
Det belopp svenskt riskkapital som totalt investerades år 2005 var knappt 40 miljarder kronor 
(Nutek R 2007:07). I diagrammet nedan syns en tydlig uppåttrend vad gäller storleken på 
investerat belopp inom buyoutaffärer.  
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                                                                                            Diagram 1. Sekundärdata: Nutek (R 2006:25) 

 

Sammanfattning av larmrapport från FSA (november 2006) 
 
Private equity har en stor roll i Storbritanniens kapitalmarknad och landets totala ekonomi. 
FSA gav i november 2006 ut en rapport (06/6, Private equity: a discussion of risk and 
regulatory engagement) med inslag av varnande karaktär.  
 
FSA nämner bland annat att kapitalflödet till private equitymarknaden i Storbritannien vuxit 
avsevärt under de senaste åren samt att större och högre belånade investeringar och buyouts 
numera blir allt vanligare. I juni 2005 var 58 miljarder € investerade i såkallade leveraged 
buyouts (LBO’s). Vid samma tidpunkt 2006 var beloppet nästan 68 miljarder €, en ökning på 
17%. Att branschen har nått denna höga nivå kan, enligt FSA, bland annat förklaras av att 
investment- och riskkapitalbolag lyckats locka till sig mer kapital än tidigare men även av att 
många bolag går samman i syndikat vid många investeringar. Detta har medfört att private 
equity har nått längre än tidigare och större investeringar har möjliggjorts. Dessutom har 
banker och andra låneinstitut i Storbritannien ökat krediterna för de lånande 
riskkapitalbolagen.  
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De ovannämnda, och för riskkapitalbolagen (på kort sikt) förmånliga, faktorerna har skapat ett 
fenomen som enligt FSA närmast kan liknas vid en auktion, där högstbjudande bolag får 
genomföra en buyoutaffär av uppköpsobjektet ifråga. Även låneinstitut och banker tänjer på 
sina gränser, vid utlåning till riskkapitalbolagen, då de i sin tur är beroende av att få behålla 
riskkapitalbolagen som kunder (låntagare). Då de flesta riskkapitalbolag får sådana 
fördelaktiga krediter och räntor blir konkurrensen om investeringsobjekten många gånger 
stenhård, vilket trissar upp investeringsbeloppen och därmed ökar skuldsättningen hos de 
investerande bolagen. Många gånger kan då uppstå på lång sikt ohållbara kapitalstrukturer i 
riskkapitalbolagen. Vidare menar FSA att detta skulle kunna få till följd en negativ 
kedjereaktion där både portföljbolag och bakomliggande riskkapitalbolag blir överbelånade, 
vilket i sin tur påverkar låneinstitutet negativt vid eventuell konkurs för något av de 
underliggande bolagen (riskkapitalbolaget eller dess portföljbolag). Lånemarknadens situation 
liknas därmed vid en expansiv bubbla som snart, enligt FSA, kan komma att spricka och i 
sådana fall skaka om hela den brittiska ekonomin. 
 
Förutom de vanliga risker som alla privatägda företag upplever, exempelvis: 
makroekonomiska störningar, dåligt ledarskap och strategiska missbedömningar etcetera, 
menar FSA att företag ägda av private equitybolag dessutom präglas av risker för att 
lånekapital ska bli dyrare eller mindre lättillgängligt. Sådana risker skulle bli påtagliga vid 
exempelvis plötsliga räntehöjningar eller rubbningar i kapitalmarknaden. Om företag vid 
senare investeringsrundor får svårt att locka kapital kan detta få för företaget förödande 
konsekvenser eftersom de ofta då redan har en ohållbar kapitalstruktur, menar FSA. 
 
Vidare framgår det i FSA:s rapport att många aktörer på den brittiska finansiella marknaden 
anser att en oundviklig nedgång i den hittills blomstrande private equitymarknaden kommer 
ske inom 12 månader (alltså innan november 2007). De menar att denna marknad nu nått sin 
kulmen och att nytillkomna riskkapitalbolag kommer drabbas hårdast av nedgången. Medan 
andra menar att private equitymarknaden i Storbritannien kommer att fortsätta tänja på sina 
gränser under hela 2007 och att en successiv nedgång kommer att börja om mer än ett år. Den 
brittiska Finansinspektionen varnade dock alla aktörer redan i november 2006 i sin rapport 
(06/6, Private equity: a discussion of risk and regulatory engagement). 
 

Buyouts 
 
Leveraged buyouts 
 
I en leveraged buyout (LBO), ofta ett förvärv genomfört av ett riskkapitalbolag inriktat mot 
private equity, är största delen av förvärvet lånefinansierat. Riskkapitalbolag söker företag 
med stabila kassaflöden som klarar att betala de höga räntekostnaderna. Målbolagen ska 
kunna köpas med en liten del eget kapital och en stor del lånat kapital. Riskkapitalbolagen 
finansierar denna typ av affärer med den maximala skuldsättning som målbolaget kan klara av 
att återbetala efter att köpet genomförts. Efter att förvärvet har skett är det vanligt att inga 
utdelningar sker, utan alla fria kassaflöden används till amortering. Tanken är vid exit 
(avyttring) att andelen eget kapital ska vara större än vid förvärvet och därigenom ge god 
avkastning. (Arzac, 2005) 
 
LBO-affärer är genomförbara på grund av stabila kassaflöden men också för att målbolaget 
ifråga förväntas generera framtida vinster. Efter att affären är genomförd kan skuldsättningen  
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ligga på 70% eller mer beroende på tillgångarnas karaktär, ränteläget samt andra faktorer. Den 
höga skuldsättningen innebär att riskkapitalbolaget måste engagera sig i målbolagets 
verksamhet med avsikten att generera kassaflöden till målbolaget. (ibid.) 
 
Niskoskelainen (2006) nämner en hel del studier som visar att det engagemang buyoutbolaget 
lägger ned i portföljbolaget ofta bidrar till höga avkastningar vid LBO-affärer. Efter att ett 
företag blivit uppköpt visar det ofta en bättre resursförbrukning, minskade kostnader och ett 
mindre kapitalbehov till följd av en bättre fokusering på nyckelverksamheten.   
 
Växande förväntade vinster gör att köparna ofta betalar ett pris, över det förvärvade bolagets 
substansvärde, inklusive en såkallad premie. De Angelo & De Angelo (1987) har i en studie 
kunnat visa att priset på aktier i det uppköpta företaget, efter offentliggörandet av en LBO-
affär, kommer att stiga kraftigt.  
 
Arzac (2005) har tagit fram tre huvudkaraktärsdrag för en ideal LBO-kandidat:  
 
− Ett bolag med förväntade framtida vinster. 
− Kompetent ledning 
− Tillgång till en andrahandsmarknad för företaget i allmänhet och dess tillgångar i 

synnerhet (för att i framtiden finna möjligheter till exit). 
 
 
Management buyout  
 
Målbolaget köps ofta ut av ett nybildat företag. Karaktäristiskt för en management buyout 
(MBO) är att aktierna i det nybildade företaget kontrolleras av ett private equitybolag 
tillsammans med den existerande företagsledningen i målbolaget. Ofta är storleken av MBO-
affären den avgörande faktorn för vem som initierar affären. Stora MBO-affärer är i regel 
initierade av private equitybolaget och tvärtom vid små och medelstora affärer. Ibland är det 
inte enbart företagsledningen i målbolaget som är inblandad i transaktionen utan även de 
anställda, man talar då om ”management employee buyout” (MeBo). (Nyman, 2002) 
 
 
Corporate partnering 
 
Corporate partnering innebär att ett private equitybolag i samarbete med en industriell aktör 
investerar i målbolaget. Tanken är att företagen ska bidra på sina individuella 
expertisområden, private equtiybolaget med dess finansiella expertis och den industriella 
aktören med sin industriella expertis. Målsättningen med samarbetet är att exit ska ske genom 
att målbolaget säljs till industriföretaget. (ibid.) 
 
 
Public to private 
 
Public to private innebär att en MBO-affär sker genom erbjudande över börs eller annan 
auktoriserad marknadsplats. Sådana affärer förekommer oftast i företag som är verksamma i 
branscher vilka investerare och marknaden ofta undervärderar. Därför kommer den publika 
marknaden ofta anses vara en dyr källa för finansiering. (ibid.) 
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Leveraged build-up 
 
Leveraged build-up (LBU) innebär att ett private equitybolag köper ett företag med 
målsättning att använda det köpta företaget till att göra framtida förvärv med. Målsättningen 
med LBU är att i framtiden kunna skapa sig en större och mer slagkraftig koncern. (ibid.) 
 

Finansiering av buyouts 
 
För att kunna finansiera en buyoutaffär anskaffas kapital, enligt Arzac (2005), i första hand 
genom lån med säkerhet från banker och institutionella företag. Andra viktiga 
kapitalanskaffningssätt, menar Nyman (2002), är lån med efterställd säkerhet, mezzaninelån 
samt lån från säljare.  
 
 
Lån med efterställd säkerhet 
 
En vanlig affärsbank är oftast väldigt försiktig i sin långivning till företag, den får ofta inte 
låna ut mer än vad det finns säkerhet för. Men i många fall räcker inte det kapital som 
inbringas med lån från ställda säkerheter utan det behövs mer kapital. Det kan då bli aktuellt 
med lån med efterställd säkerhet, eller såkallat topplån. Vi sådan långivning ställs säkerhet 
genom andrahandspantsättning av tillgångar som redan har pantsatts som säkerhet för tidigare 
tagna lån. (Nyman, 2002) 
 
 
Mezzaninelån  
 
Mezzaninelån uppstod i England i mitten av 1980-talet, just för att tillgodose efterfrågan på 
finansiering som i risk- och avkastningshänseende låg mellan aktier och lån med säkerhet. 
Lånetypen innebär dels att lån tillhandahålls genom ställda säkerheter men också en rätt för 
borgenären att teckna aktier i bolaget, antingen genom teckningsoptioner eller konvertibla 
skuldebrev. (ibid.) 
 
 
Lån från säljare  
 
I buyoutaffärer förekommer det att den tidigare ägaren av målbolaget ligger kvar med lån till 
bolaget eller lämnar kredit till köparen. Lånet eller krediten är ofta räntefri och har ingen eller 
endast en liten del som säkerhet. Vidare förekommer det att säljare går med på en fördröjd 
delbetalning baserad på kommande vinst. (ibid.) 
 

Kapitalstruktur 
 
I balansräkningen finns de tre huvudposterna eget kapital, skulder och tillgångar, där summan 
av eget kapital och skulder är lika stor som summan av tillgångarna. Kapitalstrukturen visar 
fördelningen mellan eget kapital och skulder. Strukturen avslöjar företagets 
kapitalanskaffning, alltså hur mycket eget kapital i förhållande till skulder företaget har 
använt vid anskaffandet av tillgångarna. För att få en rättvisande bild måste justeringar göras  
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vid analys. Obeskattade reserver, som består av en del skatteskuld och en del eget kapital, är 
exempel på en post som måste justeras. (Hallgren, 2002)  
 
En av de mest refererade artiklarna på området kapitalstruktur är ”The American Economic 
Review” av Modigliani & Miller (1958 och 1963). I artikeln beskrivs de välkända Modigliani 
& Miller Proposition I och Proposition II, utan hänsyn till bolagsskatt (1958) och med hänsyn 
till bolagsskatt (1963).  
 
Antaganden för M & M Proposition I och II: 
 
1. Samtliga marknadsaktörer har likartade förväntningar. 
2. Företag kan endast emittera två typer av värdepapper: 

-riskfyllt eget kapital 
-riskfria skulder 

3. Olika företag har likartad affärsrisk. 
4. Marknaderna är helt effektiva och perfekta. 
5. Företag har konstant kassaflöde i all framtid. 
 
Proposition I (1958, utan hänsyn till bolagsskatt) 
 
Värdet på företaget kommer vara oberoende av dess kapitalstruktur. Det enda som kommer 
påverka företagets värde blir, enligt M & M, företagets investeringsverksamhet.  
 
Proposition II (1958, utan hänsyn till bolagsskatt) 
 
Kostnaden för eget kapital beror av kostnaden för totalt kapital, kostnaden för främmande 
kapital och skuldsättningsgraden.  
 
M & M proposition II visar att företagets kostnad för eget kapital kan delas upp i två 
komponenter. Den första är avkastningskravet (Ru) på företagets totala kapital, vilket beror på 
företagets verksamhet, med andra ord hur tillgångarna är investerade och den andra 
komponenten, (ru-rs)×S/E, speglar hur tillgångarna är finansierade, det vill säga företagets 
skuldsättning. 
 
När M & M (1963) tar hänsyn till skattekonsekvenser blir slutsatsen att företagets värde ökar 
med den andel främmande kapital som företaget finansieras med. M & M tar här inte någon 
hänsyn till affärsrisken eller den finansiella risken, två begrepp som förklaras mer ingående 
nedan. 
 
Den totala systematiska risken för ett företags eget kapital kan delas in i två beståndsdelar, 
affärsrisk och finansiell risk.  
 
Affärsrisk är den risk som beror på företagets verksamhet, med andra ord den unika risken för 
tillgångarna eller investeringsportföljen. Om affärsrisken ökar leder det till att kostnaden för 
totalt kapital ökar. Givet att allt annat är lika ökar då också kostnaden för eget kapital. 
(Wramsby & Österlund, 2004) 
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Finansiell risk beror på hur företagets finansiella struktur ser ut, alltså hur mycket eget kapital 
företaget har i förhållande till sina skulder. Ett företag som är helt ägarfinansierat har en 
finansiell risk som är noll. Vid en högre skuldsättning kommer avkastningskravet på eget 
kapital att öka, vilket ter sig naturligt då den finansiella risken ökar för företagets egna 
kapital. (ibid.) 
 

Finansiella nyckeltal 
 
Soliditet 
 
Soliditeten visar hur stor andel av företagets totala tillgångar som är finansierat med eget 
kapital. Måttet visar företagets betalningsförmåga på lång sikt och därigenom företagets 
finansiella styrka och överlevnadsförmåga. Det beräknas som eget kapital i förhållande till 
totalt kapital (balansomslutningen). Ett företag med hög soliditet, klarar bättre en 
förlustperiod då det har färre betalningsförpliktelser i form av amorteringar och ränta. God 
soliditet innebär även mindre risk för kreditgivare, vilket ökar chansen för ett företag att få lån 
beviljade när nya investeringar behöver genomföras. (Hallgren, 2002) 
 
Låg soliditet är ett stort hot mot företagets fortlevnad. Detta slås fast i aktiebolagslagen och 
innebär att om ett företag förbrukat så mycket av det egna kapitalet att det understiger hälften 
av det registrerade aktiekapitalet och styrelsen inte förmår att lösa problemet, måste företaget 
träda i likvidation. Ett företag med låg soliditet kännetecknas också av höga räntekostnader 
och är därför mycket känsligt för räntehöjningar. Soliditetsmåttet är ett statiskt mått som visar 
soliditeten för den aktuella balansdagen. Men i en jämförelse mellan företag och med tidigare 
tidsperioder ger det en indikation på hur företaget mår. Ett börvärde för soliditeten är 30%, 
men variationer förekommer mellan olika branscher (vid kontakt med Tom Berggren, VD för 
SVCA, påstod han att riskkapitalbranschens snitt avseende soliditet, vilket SVCA också 
använder som börvärde, ligger på 33%). En hög soliditet medför att företaget får en bättre 
kreditvärdighet. (ibid.) 
 
Soliditet (i procent) räknas ut genom formeln: 
 
(0,72 x obeskattade reserver + eget kapital)  x 100 
                         Totalt kapital 
 
 
Lönsamhet 
 
Räntabilitet på totalt kapital är ett lönsamhetsmått som visar hur stor avkastningen är på de 
totala tillgångarna. Den här avkastningen ska användas för att ersätta företagets långivare och 
ägare. Hur stor avkastningen bör vara beror dels på hur stor andel lånat kapital man har och 
vilken räntesats som betalas, men även på ägarnas avkastningskrav. (Hallgren, 2002) 
 
Räntabilitet (i procent) på totalt kapital räknas ut genom formeln: 
 
Resultat efter finansiella intäkter  x 100 
                Totalt kapital 
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För att mäta vilken avkastning ägarna får på sitt satsade kapital använder man sig av 
nyckeltalet räntabilitet på eget kapital. Detta nyckeltal visar alltså hur lönsamt företaget är 
relativt det egna kapitalet. (Hallgren, 2002) 
 
Räntabilitet (i procent) på eget kapital räknas ut genom formeln: 
 
         Resultat efter finansiella poster             x 100 
(0,72 x obeskattade reserver + eget kapital) 
 
 
Likviditet 
 
Ett likviditetsmått mäter företagets betalningsförmåga på kort sikt. Det vanligaste och 
viktigaste måttet är kassalikviditet. Det visar om företagets likvida tillgångar, utan varulagret, 
täcker de kortfristiga skulderna. Börvärdet för kassalikviditeten är 100 %, vilket innebär att de 
likvida tillgångarna precis täcker de kortfristiga skulderna. För att undvika 
betalningsinställelse och därmed inte heller riskera bankrutt är det därför viktigt att ha en 
kassalikviditet som överstiger börvärdet. (Hallgren, 2002) 
 
Kassalikviditet (i procent) räknas ut genom formeln: 
 
(Omsättningstillgångar – varulager)  x 100 
              Kortfristiga skulder 
 

Konkurskostnader 
 
När skuldsättningen ökar medför det en högre risk för företaget att hamna i obestånd, det vill 
säga inte kunna betala räntebetalningar. Vid hög skuldsättning ökar också räntebetalningarna 
eftersom företaget helt enkel har mer skulder och en allt större del av den eventuella vinsten 
måste betalas till långivarna, vilket naturligt medför en högre risk. I princip är ett företag i 
konkurs när värdet på tillgångarna är lika med skulderna. Vid konkurs, när det egna kapitalet 
är förbrukat, tappar ägarna kontrollen över företaget och ägandet övergår till långivarna. När 
den finansiella risken ökar medför det en högre konkursrisk vilket i sin tur påverkar företagets 
värde negativt. De kostnader som uppkommer i samband med konkurs kallas för 
konkurskostnader. (Wramsby & Österlund, 2004) 
 

Finansiella bubblor 
 
En finansiell bubbla, i vid mening, definieras enligt Dillén & Sellin (2003) som en 
prisskillnad mellan faktiskt marknadspris och fundamentalt pris. Denna prisskillnad kan bero 
på flera olika faktorer som exempelvis en överreaktion på ny information, finansiellt brus 
eller en felaktig fundamentalanalys. Detta kan vara både positivt och negativt. Definitionen av 
en snäv finansiell bubbla, en ”äkta bubbla”, är att marknadspriset är helt bortkopplat från all 
form av fundamentalanalys. Istället styrs marknadspriset av att investerare är villiga att köpa 
tillgången till allt högre priser, med förväntningar på att tillgången ska stiga i pris ytterligare. 
Detta leder till att bubblan hålls vid liv, trots risken för att bubblan ska spricka, så länge 
tillgången ger en överavkastning. 
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Dillén & Sellin (2003) skriver också att en bubbla ofta uppstår på grund av ökning av det 
fundamentala värdet, vilket senare bara blir en liten del av marknadsvärdet. En bubbla kan 
också uppstå på grund av avregleringar på lånemarknaden. I det senare skedet av bubblan är 
det förväntningarna på det ökade värdet som trissar upp priserna till en ohållbar situation och 
bubblan spricker. 
 
Börsfallet på Wall Street, måndagen den 19 oktober 1987, är det största hittills under en 
enskild handelsdag. Börsvärdet sjönk med en tredjedel under denna måndag. Än idag finns 
ingen vetenskapligt förankrad förklaring till varför denna krasch inträffade. Den snabba 
återhämtningen tyder dock på att den inte berodde på en felaktig fundamentalanalys. (Dillén 
& Sellin, 2003) 
 
Fastighetskrisen var en del i den omfattande finanskrisen som Sverige drabbades av i början 
på 1990-talet. Kreditmarknadens avreglering, skatteomläggningen, hög belåning via 
finansbolagen som återfinansierat sig i bankerna och sedan den unika realräntechocken är de 
bakomliggande faktorer som brukar användas som en förklaring till kraschen. (ibid.) 
 
Under IT-bubblan värderades företagen inte efter vinst eller utdelning, utan istället efter 
omsättning. Aktörerna på marknaden menade att gamla värderingsmodeller inte kunde 
appliceras på de nya IT-bolagen, vilket medförde att aktiepriser ofta avvek kraftigt från 
fundamentalvärden. Förluster var inget negativt då det visade att företaget var expansivt och 
försvarade viktiga framtida marknadsandelar. Förluster finansierades inte med lån utan med 
riskkapital eller egna emitterade aktier. (ibid.) 
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Metod 
 
I metodavsnittet nedan beskrivs vilken typ av undersökning som gjorts samt hur och varför 
just denna undersökning har genomförts. 
 
 
En omfattande litteraturstudie har genomförts där vi bland annat förkovrat oss i böcker, 
vetenskapliga artiklar, rapporter och avhandlingar inom vårt valda ämne. Därtill ska också 
läggas att vi även har haft kontakt och en dialog, via e-mail och telefon, med nyckelpersoner 
från Svenska Riskkapitalföreningen. 
 
För att kunna jämföra svenska buyoutbolag med övriga svenska riskkapitalbolag har vi skapat 
en egen nyckeltalsbas över alla aktiva riskkapitalbolag i Svenska Riskkapitalföreningen. För 
att kunna utforma nyckeltalsbasen insamlades relevant sekundärdata från bolagens 
årsredovisningar för räkenskapsåret 2005, vilka vi laddade ned från affärsdata.se. Dessa data 
användes sedan för att beräkna de finansiella nyckeltalen för respektive riskkapitalbolag. 
 

Kvalitativ eller kvantitativ ansats 
 
När en undersökning eller en vetenskaplig studie ska genomföras finns två olika angreppssätt, 
kvalitativ eller kvantitativ metod. 
 
Ordet kvalitativ står för kvalitet eller egenskap. Hartman (2004) menar att dessa termer 
kännetecknas av icke-numeriska egenskaper. Det handlar mer om hur människor upplever och 
förstår sig själva och sin omgivning. Hartman nämner vidare att en kvalitativ undersökning 
inte kan analyseras med hjälp av siffror. Detta eftersom resultaten inte kan mätas.   
 
Kvantitativ ansats pekar ut egenskaper som kan mätas med numeriska värden. Längd och vikt 
är exempel på sådana egenskaper. Vid analys kan slutsatser fastställas med hjälp av 
numeriska värden, man talar exempelvis om ”hur många” eller ”hur mycket”. 
 
Vi har gjort valet att göra en kvantitativ studie då vi menar att det ska bidra till en mer rättvis 
och generell bild av de svenska riskkapitalbolagens situation. Om vi istället hade valt att göra 
en kvalitativ studie, hade vi endast kunnat göra en djupgående analys av ett fåtal företag och 
detta sistnämnda angreppssätt är inte ändamålsenligt med tanke på syftet med vår uppsats. 
 

Induktiv eller deduktiv datainsamling 
 
För att få grepp om verkligheten kan man, enligt Jacobsen (2002), använda sig av två olika 
strategier för datainsamling. Den deduktiva strategin, som även kan kallas ”från teori till 
empiri”, menar att man först skaffar sig vissa förväntningar om hur världen ser ut och därefter 
samlar in empiri för att se om förväntningarna och verkligheten stämmer överens. 
Förväntningarna ska bygga på tidigare teorier och tidigare empiriska rön. Viss kritik mot 
denna deduktiva ansats vid datainsamling är att den kan leda till att forskaren enbart letar efter 
information som han eller hon finner relevant. Om fallet är sådant tenderar informationen att 
ge stöd åt de förväntningar forskaren hade när studien inleddes. (ibid.) 
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Den induktiva strategin, som enligt Jacobsen (2002) även kan kallas ”från empiri till teori”, 
menar istället att man nästan helt utan förväntningar samlar in all relevant information för att 
sedan systematisera insamlad data. Med utgångspunkt från denna relativt öppna ansats 
formuleras sedan teorierna. Kritik mot denna induktiva ansats vid datainsamling är att det 
praktiskt taget är omöjligt att gå ut i verkligheten med helt öppet sinne. Dessutom har 
människor inte kapacitet att samla in all relevant information. (ibid.) 
 
Jacobsen (2002) nämner vidare att kvantitativa metoder i stor utsträckning måste vara 
deduktiva. De bygger på att forskaren kategoriserar informationen innan den samlas in, att 
frågorna är fasta och svarsalternativen är givna. Detta, i sin tur, lägger starka begränsningar på 
vilken information som samlas in. Det är en sluten ansats. Men positivt med detta är att 
forskaren tvingas, genom att utforma standardiserade mätapparater, att explicit formulera sina 
förutsättningar avseende vilken information som är relevant. (ibid.) 
 
Då vår undersökning är ytterst kvantitativ är den strategi vi använt oss av vid datainsamlingen 
deduktiv. Studien går alltså från teori till empiri. 
 

Urval 
 
Ett mål med studien var att den skulle omfatta alla aktiva riskkapitalbolag i Sverige. Men för 
att inte insamlingsarbetet skulle bli fullständigt omöjligt fick vi begränsa oss till de bolag som 
är medlemmar i Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA). Visserligen hävdar Jonas Gretzer, 
analytiker på SVCA, att de allra flesta svenska riskkapitalbolag är medlemmar i föreningen. 
Han nämner att det finns vissa utländska riskkapitalbolag med svensk filial som inte är 
medlemmar, samt ett antal mindre bolag som gör riskkapitalinvesteringar. Många av dessa 
klassar sig, enligt Gretzer, troligen inte enbart som riskkapitalbolag. Därtill ska också läggas 
att det, enligt Nutek (R 2005:22), fanns 95 riskkapitalbolag i Sverige år 2004 (alltså bara ett år 
innan det räkenskapsår vars årsredovisningar vi använt oss av för studiens data).  
 
För att få så hög reliabilitet som möjligt i vår studie har vi valt att ta med alla bolag, i Svenska 
Riskkapitalföreningen, som vi anser vara renodlade riskkapitalbolag. Detta för att spegla hela 
populationen, svenska riskkapitalbolag. Nedan har vi skildrat de metodval vi gjort för att få 
fram ett så ändamålsenligt urval som möjligt. 
 
Svenska Riskkapitalföreningen har 115 aktiva företagsmedlemmar som består av 
riskkapitalbolag, men även av pensionsfonder och andra organisationer som investerar i 
riskkapitalfonder. Alla medlemmar är alltså inte relevanta för vår studie utan en relativt stor 
del kunde sorteras bort direkt. Det var främst utländska bolag och pensionsfonder som 
sållades bort först. Efter denna första sållning återstod omkring 90 bolag. 
 
För att kunna göra en djupare analys av de återstående bolagen tog vi hjälp av databasen 
Affärsdata, där årsredovisningar går att ladda ner. Efter att ha laddat ner och granskat 
årsredovisningar för dessa 90 bolag började en andra sållning. Här uteslöts bland annat bolag 
som startades 2005 eller senare, eftersom de då inte sammanställt någon årsredovisning ännu. 
Exempel på andra bortfall är konsultfirmor och rådgivare inom investeringsväsendet. Efter två 
sållningar återstod 71 bolag som kom att utgöra studiens urval.  
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Val av buyoutföretag 
 
Då vårt syfte med uppsatsen är att jämföra buyoutbolags kapitalstruktur med övriga 
riskkapitalbolags kapitalstruktur har vi gjort en distinktion mellan de företag vi anser vara 
buyoutbolag respektive övriga riskkapitalbolag. Bland övriga riskkapitalbolag ingår de bolag 
som prioriterar andra investeringsfaser högre än buyoutverksamhet. Här ingår således bland 
annat venture capitalbolag och även de private equitybolag som inte, i någon större 
utsträckning, gör buyoutaffärer. 
 
I samband med att företagen blir medlemmar i SVCA uppger de information om vilken 
investeringsfas de prioriterar högst, eventuell bransch de riktar sig mot och i vilka regioner de 
främst investerar. Med hjälp av informationen har SVCA skapat en sökmotor för att besökare 
lätt ska kunna hitta just de riskkapitalbolag de vill komma åt.  
 
Av urvalets 71 bolag räknas 17 som buyoutbolag och 54 som övriga riskkapitalbolag. 
Uppdelningen mellan dessa bolag skedde främst genom sökmotorn på svca.se. 17 av urvalets 
bolag har där angivit buyoutverksamhet som högsta prioritet och har därför samlats i 
urvalsgruppen svenska buyoutbolag. 
 

Validitet och reliabilitet  
 
Jacobsen (2002) menar att de som gör studier också ska förhålla sig kritiskt till de data de har 
samlat in. Han menar att studiens empiri måste vara giltig och relevant (valid), samt 
tillförlitlig och trovärdig (reliabel). För att bidra till högre validitet och reliabilitet bör, enligt 
Jacobsen (2002), följande tre frågor besvaras: 
 
Har vi fått tag i det vi ville ha? (intern giltighet) 
Kan vi överföra det som vi funnit till andra sammanhang? (extern giltighet) 
Kan vi lita på de data som vi samlat in? (tillförlitlighet) 
 
Vad gäller den första frågan, som rör våra datas interna giltighet, bör nämnas att endast 
företag som är medlemmar i Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) har tagits med i 
undersökningen. Vi har dessutom litat på att företagen har givit ordentliga uppgifter till 
SVCA och att denna förening i sin tur har tolkat uppgifterna på ett korrekt sätt. Under 
studiens gång har vi märkt att gränsen mellan buyoutbolag och övriga riskkapitalbolag är 
hårfin. Men vi menar ändå att vår indelning, grundad på hur högt riskkapitalbolagen 
prioriterar buyoutverksamhet, av bolagen är så korrekt som möjligt. Det slutliga urvalet, 65 
riskkapitalbolag, som ingår i variansanalysen utgör en mycket stor andel av samtliga svenska 
riskkapitalbolag. Om de svenska riskkapitalbolag (95 st.) som fanns år 2004, enligt Nutek (R 
2005:22), var lika många år 2005 omfattar denna studies urval ungefär två tredjedelar av 
Sveriges riskkapitalbolag. Detta menar vi torde bidra en hel del till en god validitet för 
studien. 
 
Kring den andra frågan, som rör våra datas externa giltighet, kan nämnas att studiens data och 
slutsatser endast kan tillämpas på den svenska riskkapitalmarknaden. Möjligtvis kan de vara 
tillämpbara även på övriga nordiska riskkapitalmarknader, då de borde befinna sig i en 
liknande fas i utvecklingen. Men vilket FSA:s larmrapport visar ser Storbritanniens  
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riskkapitalmarknads situation annorlunda ut. Vi kan därför inte påstå att det vi funnit kan 
överföras till alla andra sammanhang.  
 
Avseende den tredje och sista frågan, som rör våra datas tillförlitlighet, ska nämnas att all 
sekundärdata är från offentliga årsredovisningar som alla följer svensk lag och 
redovisningspraxis. Detta leder till hög tillförlitlighet eftersom vem som helst som gör om vår 
datainsamling skulle få fram samma data. Dock ska tilläggas att vissa riskkapitalbolag i vårt 
urval eventuellt kan vara dotterbolag till något utländskt moderbolag i koncernen, vilkas 
årsredovisningar vi inte kan få tag på. Ett möjligt scenario skulle då kunna bli för ett fåtal 
bolag att de får finansiellt stöd från ett eventuellt utländskt moderbolag, vilket vi inte kan ta 
hänsyn till i undersökningen.   
 

Källkritik 
 
All data i undersökningen avser räkenskapsåret 2005, vilka är de mest färska som kan fås i 
skrivande stund. Vi är medvetna om att dessa data kan skilja sig från dagens och framtidens. 
 

Tidigare forskning 
 
Mycket har skrivits på området riskkapital. En stor mängd rapporter, avhandlingar och annan 
litteratur har bidragit till uppsatsens teoridel. Aningen mindre är skrivet om, det relativt nya 
och aktuella fenomenet, buyoutaffärer och ingenting har vi funnit om vår specifika jämförelse 
mellan buyoutbolag och övriga riskkapitalbolag. Detta har gjort arbetet aningen svårare än 
vad arbetet med något mer etablerat problemområde borde ha blivit. Men vår studie blir å 
andra sidan mer intressant och i synnerhet den analys och de slutsatser vi presenterar. 
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Empiri 
 
I följande avsnitt presenteras studiens insamlade data genom författarnas sammanställda 
tabeller och diagram. På ett överskådligt sätt speglar dessa tabeller och diagram, för studien 
relevanta, finansiella nyckeltal för samtliga observationer i urvalet. Dessutom presenteras 
resultaten från de tester som har genomförts. 
 
 
Vid sammanställningen av studiens data fann vi vissa utmärkande extremvärden. Totalt har 
sex bolag uteslutits från det ursprungliga urvalet då de inte är representativa för den svenska 
riskkapitalbranschen. Tre bolag, Blomberg Brand Equity AB, East Capital Private Equity AB 
och Dala Venture AB, har uteslutits på grund av extremt låg räntabilitet på eget kapital (en 
alltför låg räntabilitet på ett företags egna kapital innebär en ohållbar situation för företagets 
fortlevnad). På liknande sätt visar Engelsberg AB en extremt låg räntabilitet på totalt kapital 
och Credelity Capital AB visar extremt hög räntabilitet på totalt kapital. Det sjätte och sista 
bolaget som har uteslutits är Uminova Invest AB, som har en kassalikviditet på 26.911% (för 
detaljerad information se bilaga 1c). 
 
 
För att svara på våra hypoteser har vi använt oss av variansanalys. Metoden förutsätter, enligt 
Körner & Wahlgren (2000), att:  
 
 Stickproven är oberoende  
 Variablerna är normalfördelade 
 Varianserna i de två populationerna är lika 

 
Genom ett Kolmogorov-Smirnovtest visades att datamaterialet, för soliditet samt lönsamhet, 
inte avviker från normalfördelning. Levenes test visade att varianserna inte skiljer sig åt 
urvalsgrupperna emellan, vare sig det gäller soliditet eller lönsamhet. För likviditetsmåttet 
skiljer sig varianserna åt urvalsgrupperna emellan och därför kan inga tester göras för att 
statistiskt säkerställa eventuella skillnader (se bilaga 2). 
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Soliditet 
 
Soliditet för samtliga 65 riskkapitalbolag: 

 
Diagram 2. 

 
Vi börjar empirin med att åskådliggöra soliditeten för samtliga 
observationer. Dessutom visas en tydlig jämförelse mellan 
buyoutbolag och övriga riskkapitalbolag. Det genomsnittliga 
svenska riskkapitalbolaget har en soliditet som ligger 
anmärkningsvärt över börvärdet, på 30%. Medelvärdet för 

Buyoutbolag: 

Övriga riskkapitalbolag: 

Medelvärde soliditet: 

Börvärde soliditet: 

soliditet hos buyoutbolagen ligger på 46% och motsvarande siffra för övriga riskkapitalbolag 
ligger på 60%. Tre av femton buyoutbolag (20%) och elva av de övriga femtio 
riskkapitalbolagen (22%) uppfyller inte börvärdet. 
 
 
  Solitditet     
  Buyoutbolag (15) Övriga riskkapitalbolag (50) Totalt (65) 
Medelvärde 46% 60% 57% 
Kvartil 1 28% 31% 30% 
Median 44% 59% 56% 
Kvartil 3 66% 91% 66% 
Stand.av. 24% 31% 30% 

                                                                                                                   Tabell 1. 
 
För att aningen mer ingående visa hur fördelningen är i respektive sektor (buyoutbolag och 
övriga riskkapitalbolag), avseende nyckeltalet soliditet, har vi i ovanstående tabell även med 
övre och undre kvartil, median samt standardavvikelse. Den undre kvartilen (kvartil 1) utgör 
den övre gränsen för den fjärdedel av observationerna med lägst uppvisad soliditet och på 
motsvarande sätt utgör den övre kvartilen (kvartil 3) den undre gränsen för den fjärdedel av 
observationerna med högst uppvisad soliditet. På samma sätt kommer kvartilerna visas för de 
resterande nyckeltalen längre fram i empirin. Som synes råder ganska små skillnader i 
soliditet mellan de två sektorerna. Värt att nämna kan dock vara att mediansoliditeten 
sektorerna emellan skiljer sig något mer åt än medelvärdena för soliditet.  
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Lönsamhet 
 
För att på ett utförligt sätt presentera lönsamheten, och eventuella skillnader i lönsamhet 
sektorerna emellan, har vi valt att visa både räntabilitet på totalt kapital samt räntabilitet på 
eget kapital för samtliga bolag som är medtagna i studien. Dessutom kan jämförelser mellan 
värdena på dessa två nyckeltal visa på skillnader i val av kapitalstruktur och eventuella 
effekter detta får.  
 
 
Räntabilitet på totalt kapitalt 
 
Räntabilitet på totalt kapital för samtliga 65 riskkapitalbolag: 

 

Buyoutbolag: 

Övriga riskkapitalbolag: 

Medelvärde Rt: 

Diagram 3. 
 
Som visas i diagrammet ovan syns en stor spridning över Rt för riskkapitalbolagen. Av de 
övriga riskkapitalbolagen är det 17 bolag (34%) som har en negativ avkastning på totalt 
kapital, varav åtta har en Rt som är sämre än -10%. Buyoutsektorn har bara ett bolag (7%) 
som visar en negativ Rt. Med hjälp av linjen som visar medelvärdet syns tydligt att 
buyoutbolagen har en högre Rt, deras medelvärde är 19% och de övrigas endast 2%. Fem 
buyoutbolag har en Rt på 30% eller mer, vilket kan jämföras med de övriga 
riskkapitalbolagen där det mest lönsamma bolaget visar en Rt på 27%.   
 
 
  Räntabilitet på totalt kapital (Rt)   
  Buyoutbolag (15) Övriga riskkapitalbolag (50) Totalt (65) 

Medelvärde 19% 2% 6% 
Kvartil 1 6% -5% -3% 
Median 18% 4% 6% 
Kvartil 3 30% 12% 30% 
Stand.av. 15% 13% 15% 

                                                                                                                   Tabell 2. 
 
Skillnaderna mellan de två sektorerna vad gäller lönsamhet syns tydligare än skillnaderna i 
tidigare tabell, avseende soliditet. Bland annat skiljer sig medelvärdet med 17 och medianen 
med 14 procentenheter.  
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Räntabilitet på eget kapital 
 
Räntabilitet på eget kapital för samtliga 65 riskkapitalbolag: 

 

Buyoutbolag: 

Diagram 4. 
 
Även ovanstående diagram visar en relativt stor spridning bland observationerna, särskilt för 
de övriga riskkapitalbolagen som här har en ännu tydligare spridning än den för Rt. Två av de 
övriga riskkapitalbolagen visar en negativ Re som är sämre än -100%. Totalt visar 18 av de 
övriga riskkapitalbolagen en negativ avkastning på eget kapital. Lika många (till antalet) 
buyoutbolag som övriga riskkapitalbolag ligger över buyoutbolagens medelvärde vad gäller 
RRe. Således har 40% av buyoutbolagen, men bara 12% av de övriga riskkapitalbolagen, en 
räntabilitet på eget kapital på mer än 54%. 
 
 
  Räntabilitet på eget kapital (Re)   
  Buyoutbolag (15) Övriga riskkapitalbolag (50) Totalt (65) 

Medelvärde 54% 11% 21% 
Kvartil 1 15% -6% -5% 
Median 42% 4% 10% 
Kvartil 3 85% 23% 81% 
Stand.av. 47% 43% 47% 

                                                                                                                                    Tabell 3. 
 
Ovan visas Re för de båda sektorerna. Medelvärdet är 54% för buyoutbolagen och 11% för de 
övriga riskkapitalbolagen, vilket ger en skillnad urvalsgrupperna emellan på 43 
procentenheter. Medianen skiljer sig med 38 procentenheter. 

Övriga riskkapitalbolag: 

Medelvärde Re: 
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Likviditet 
 
Kassalikviditet för samtliga 65 riskkapitalbolag: 

 
Diagram 5. 

 
Kassalikviditeten för våra två urvalsgrupper är hög i allmänhet 
och för de övriga riskkapitalbolagen i synnerhet. För 
kassalikviditeten visar studiens datamaterial vissa höga 
observerade värden. Sju av de 50 övriga riskkapitalbolagen har 
en kassalikviditet på mer än 3.000% (se bilaga 1b). För detta  

Buyoutbolag: 

Övriga riskkapitalbolag: 

Median kassalikviditet: 

Börvärde kassalikviditet: 

nyckeltal kan därför medelvärdet vara ett aningen missvisande mått, vilket den observante 
läsaren ser i nedanstående tabell. Vi råder därför, den inte fullt lika observante, läsaren att 
med fördel, istället för det aritmetiska medelvärdet, använda median som mått för detta 
nyckeltal. 
 
 
  Kassalikviditet     
  Buyoutbolag (15) Övriga riskkapitalbolag (50) Totalt (65) 

Medelvärde 188% 974% 792% 
Kvartil 1 88% 154% 122% 
Median 127% 280% 223% 
Kvartil 3 218% 832% 316% 
Stand.av. 167% 1565% 1412% 

                                                                                                                                           Tabell 4. 
 
Ovan syns tydligt den höga standardavvikelse, och därmed även höga varians, som gör att vi 
inte har kunnat göra någon variansanalys för nyckeltalet kassalikviditet. 
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Hypotestester 
 
Hypotes 1: 
 
Finns det skillnader mellan buyoutbolag och övriga riskkapitalbolag vad gäller soliditet? 
 
H0 : μ1- μ2  = 0 
H1 : μ1- μ2  ≠ 0 
 
Där μ1 och μ2 är populationsmedelvärdena för buyoutbolag respektive övriga 
riskkapitalbolag. 
 

Independent Samples Test

2,620 ,111 -1,560 63 ,124 -,13614 ,08725 -,31049 ,03822

-1,805 29,925 ,081 -,13614 ,07541 -,29016 ,01788

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Soliditet
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
            Tabell

Vid test av ovanstående hypotes fås ett t-värde på -1,560 och en signifikans på 0,124 vilket 
innebär att vi inte kan förkasta nollhypotesen. Vi kan därmed inte påstå att det fi

 5. 

nns några 
killnader mellan buyoutbolag och övriga riskkapitalbolag vad gäller soliditet.  

ypotes 2: 

r mellan buyoutbolag och övriga riskkapitalbolag vad gäller räntabilitet 
å totalt kapital?  

H1 : μ1- μ2  ≠ 0 

s
 
 
H
 
Finns det skillnade
p
 
H0 : μ1- μ2  = 0 

Independent Samples Test

1,335 ,252 4,136 63 ,000 ,16861 ,04076 ,08715 ,25007

3,835 20,782 ,001 ,16861 ,04397 ,07712 ,26010

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Rt
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
Tabell 6. 

Vid test av ovanstående hypotes fås ett t-värde på 4,136 och en signifikans på mindre än 
0,001 vilket innebär att vi kan förkasta nollhypotesen och acceptera mothypotesen. Vi kan 
alltså med 99,9% säkerhet konstatera att det finns skillnader sektorerna emellan vad gäller 

ntabilitet på totalt kapital. rä
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Hypotes 3: 

er mellan buyoutbolag och övriga riskkapitalbolag vad gäller räntabilitet 
å eget kapital? 

H1 : μ1- μ2  ≠ 0 

 
Finns det skillnad
p
 
H0 : μ1- μ2  = 0 

Independent Samples Test

1,341 ,251 3,275 63 ,002 ,42498 ,12978 ,16564 ,68433

3,113 21,471 ,005 ,42498 ,13650 ,14149 ,70848

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Re
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
Tabell 7. 

Vid test av ovanstående hypotes fås ett t-värde på 3,275 och en signifikans på 0,002 vilket 
innebär att vi kan förkasta nollhypotesen och acceptera mothypotesen. Vi kan därmed med 
99,8% säkerhet konstatera att det finns skillnader, mellan buyoutbolag och övriga 

skkapitalbolag, även vad gäller räntabilitet på eget kapital. 
 
ri
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Analys 
 
I detta avsnitt analyseras studiens empiriska resultat med hjälp av relevanta teorier och 
modeller från den teoretiska referensramen. Syftet med analysen är alltså att koppla samman 
de två föregående avsnitten. 
 
 
Ingen signifikant skillnad mellan svenska buyoutbolag och övriga svenska riskkapitalbolag, 
avseende nivån på soliditeten, kunde fastslås i vår studies primära variansanalys. Därför kan 
det inte konstateras att buyoutbolag i Sverige skulle ha en högre skuldsättning än övriga 
svenska riskkapitalbolag. Intressant är dock att många artiklar i olika nyhetsblad den senaste 
tiden har handlat om just buyoutbolagens påstådda överbelåning. 
 
Många gånger menar nog kritikerna att själva buyoutaffärerna som buyoutbolagen gör är högt 
belånade. Detta kan mycket väl stämma, men buyoutbolagen i sig har ofta mycket eget kapital 
och god soliditet, vilket vi tror kan bero på att deras ägare ofta har en stor privat förmögenhet 
då de själva många gånger är före detta entreprenörer som sålt sitt företag. 
 
De data vi presenterat i empirin visar tecken på att den genomsnittliga soliditeten bland 
svenska riskkapitalbolag är mycket god. Vilket strider en aning mot bland annat Andreas 
Zsigas uttalande (från uppsatsens problemdiskussion): 
 
”Riskkapitalbolags höga belåningsgrad har lett till att flera portföljbolag har fått lägre 
kreditvärdighet.” (understruket av författarna) 
 
Möjligtvis har Zsiga väldigt höga krav avseende soliditet eller så skiljer sig de 
riskkapitalbolag som inte återfinns i vårt urval åt markant från de som är medtagna i studien. 
Det senare verkar tämligen osannolikt då urvalet i vår undersökning omfattar ungefär två 
tredjedelar av Sveriges aktiva riskkapitalbolag.  
 
En hög soliditet medför att företaget får en bättre kreditvärdighet. Måttet visar företagets 
betalningsförmåga på lång sikt och därigenom företagets finansiella styrka och 
överlevnadsförmåga. I en jämförelse mellan företag och med tidigare tidsperioder ger måttet 
en indikation på hur företaget mår. (Hallgren, 2002) 
 
Med Hallgrens ovanstående förda resonemang i åtanke torde alltså den svenska 
riskkapitalmarknaden vara stark, må bra och ha alla förutsättningar för att överleva. Givetvis 
finns undantag, en del riskkapitalbolag i studien visar dålig soliditet. Självklart finns 
riskkapitalbolag som går i konkurs men det behöver inte innebära något stort hot mot den 
totala svenska riskkapitalmarknaden. Tre bolag i det totala urvalet har en soliditet som ligger 
under 10%, vilket självklart inte är bra. Är dessa bolag undantagen som bekräftar regeln?  
 
Marknadspriset styrs av att investerare är villiga att köpa tillgången till allt högre priser, 
med förväntningar på att tillgången ska stiga i pris ytterligare. Detta leder till att bubblan 
hålls vid liv, trots risken för att bubblan ska spricka, så länge tillgången ger en 
överavkastning. (Dillén & Sellin, 2003) 
 
Just det faktum att buyoutaffärer ger överavkastning, studiens data visar tecken på att 
buyoutbolag har en mycket hög avkastning, kan dock leda till att en bubbla växer till sig i  
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framtiden. Tom Berggren (VD för SVCA) nämnde dessutom 20060811 i DI: ”Inga nordiska 
banker har någonsin förlorat pengar på nordiska buyoutinvesteringar.”. Konkurrensen och 
därmed budgivningarna om uppköpsobjekten blir allt hårdare och, vilket studiens data också 
visar tecken på, råder både god soliditet samt god likviditet i riskkapitalbolagen.  
 
Den höga kassalikviditeten avslöjar dessutom att det finns ett stort outnyttjat kapital, särskilt i 
de övriga riskkapitalbolagen. Tillsammans med den höga soliditeten tyder det på att 
branschen skulle kunna göra många stora investeringar i framtiden. Det kan då till och med 
finnas utrymme för riskkapitalbolagen att betala överpriser för investeringsobjekten. Av 
låneinstituten beviljade lån för att kunna göra kraftigt belånade buyoutaffärer skulle då, om 
exempelvis räntan stiger, kunna urarta till en situation som påminner om den som just nu 
råder i Storbritannien. 
 
I det senare skedet av bubblan är det förväntningarna på det ökade värdet som trissar upp 
priserna till en ohållbar situation och bubblan spricker. (Dillén & Sellin, 2003) 
 
Då de flesta riskkapitalbolag får sådana fördelaktiga krediter och räntor blir konkurrensen 
om investeringsobjekten många gånger stenhård, vilket trissar upp investeringsbeloppen och 
därmed ökar skuldsättningen hos de investerande bolagen. Många gånger kan då uppstå på 
lång sikt ohållbara kapitalstrukturer i private equity- och riskkapitalbolagen. (FSA, 06/6) 
(understruket av författarna) 
 
Den svenska riskkapitalmarknaden utgör, enligt vår mening, inte en finansiell bubbla som 
väntas spricka inom en snar framtid. Det hot som råder i Storbritannien är ännu inte aktuellt 
här i Sverige. Storbritanniens riskkapitalmarknad befinner sig alltså i en senare fas som 
karaktäriseras av just ovannämnda problem. Ur FSA:s rapport framgår det vidare att många 
aktörer på den finansiella brittiska marknaden anser att en oundviklig nedgång i den hittills 
blomstrande private equitymarknaden kommer ske inom 12 månader (alltså innan november 
2007). De menar att denna marknad nu nått sin kulmen.  
 
”Vi delar i huvudsak den bild som förmedlas i FSA:s rapport”, säger Martin Blåvarg 
(Finansinspektionens chefsekonom), som menar att en liknande krasch mycket väl kan komma 
i Sverige. (di.se, 061108) 
 
Visserligen står det i en verksamhetsplan för 2007 att Finansinspektionen ska följa upp 
utvecklingen på den svenska riskkapitalmarknaden, men Blåvarg har ännu inte nämnt att de 
ska göra några lika skärpta och rigorösa bevakningar som de FSA gör just nu. Det är lite 
lustigt att en representant från en myndighet, som inte valt att granska branschen hårdare än 
vad den faktiskt gör, gör ovanstående uttalande. Därför är det kanske rentav en gardering från 
Blåvargs sida. Om situationen om några år skulle bli likadan i Sverige, som den nu är i 
Storbritannien, kan han ju alltid säga: -Vad var det jag sa?  
 
Svenska buyoutbolag är alltså i allmänhet inte mer belånade än övriga svenska 
riskkapitalbolag. Svenska buyoutbolag är dessutom mer lönsamma än övriga svenska 
riskkapitalbolag. Detta kan vi med stor säkerhet konstatera efter att ha gjort variansanalyser 
som visar att det råder skillnader, i räntabilitet på både totalt och eget kapital, mellan 
buyoutbolagen och de övriga riskkapitalbolagen i undersökningen. Testerna visar alltså att 
svenska buyoutbolag generellt har en högre lönsamhet, både mätt i räntabilitet på eget kapital  
 

27 



 
   Analys 

 
samt mätt i räntabilitet på totalt kapital, än de övriga svenska riskkapitalbolag som inte valt att 
inrikta sig på buyoutaffärer.  
 
Enligt Isaksson (2006) kollapsade marknaden för riskkapital i början på det nya millenniet, på 
grund av överhettning, som i sin tur till en stor del berodde på IT-kraschen. Detta ledde till att 
många yngre riskkapitalbolag, som bildades under ”guldåren”, försvann.  
 
Åren efter denna kollaps präglades av riskaversion bland riskkapitalister vilket gjorde att 
investeringar i företag i tidiga utvecklingsfaser blev allt mindre frekventa. (Isaksson, 2006)  
 
Utvecklingen som Isaksson (2006) talar om ovan skulle kunna vara en stor anledning till 
varför de övriga riskkapitalbolagen än idag visar en sämre lönsamhet jämfört med 
buyoutbolag. Diagram 1 åskådliggör mängden investerat kapital, de senaste åren, uppdelat på 
olika investeringsfaser. Här syns tydligt hur det totala investerade riskkapitalet ökar från år till 
år men, eftersom i princip samma mängd kapital varje år investeras i de tidiga faserna, 
minskar andelen av det totala riskkapitalet som går till dessa tidiga faser. Således växer 
andelen investerat kapital som går till buyoutsektorn.  
 
Diskussioner kring stora vinster genom buyoutaffärer hörs ofta i media, bland annat på 
ekonominyheterna. Men då talar de oftast om stora vinster i absoluta termer, på grund av att 
investeringsbeloppen har varit väldigt stora. Det intressanta, med våra testresultat som rör 
lönsamheten i de två sektorerna, är att de visar att buyoutbolagen även visar en högre 
avkastning i procent. Tänk vilken avkastning, i kronor, stora buyoutbolag kan generera då de 
investerar jättebelopp samtidigt som de visar en hög procentuell avkastning. Som privat och 
rationell investerare borde det därför också vara, ceteris paribus, bättre att satsa sina pengar i 
buyoutbolag än i de övriga riskkapitalbolag som inriktar sig mot tidigare investeringsfaser. 
 
Relativt buyoutbolagen är det en betydligt större andel övriga riskkapitalbolag som visar en 
negativ lönsamhet. Två bolag (Scope AB och Sagiri AB) av de övriga riskkapitalbolagen i vår 
studie har till och med en räntabilitet på eget kapital som är sämre än -100%. Det innebär, 
efter årets (2005) räkenskapsförlust, att en stor del av det egna kapitalet är förbrukat. Sådana 
stora förluster är ohållbara för företagets fortlevnad. Om företaget skulle göra lika stor förlust 
(i kronor) nästa räkenskapsår skulle hela det egna kapitalet vara förbrukat och för att 
överhuvudtaget kunna överleva måste då bolaget få in mer kapital (aktieägartillskott), annars 
nödgas bolaget helt enkelt göra konkurs. Enligt Wramsby & Österlund (2004) tappar ägarna 
kontrollen över företaget när det egna kapitalet är förbrukat.  
 
För nyckeltalet kassalikviditet har vi inte kunnat göra någon variansanalys och därmed inte 
heller testa om det finns några skillnader i medelvärde mellan de två sektorerna. Detta på 
grund av att varianserna för de två olika urvalsgrupperna skiljer sig åt. Vi ser dock i tabell 4 
att medelvärdet för kassalikviditet är högt för riskkapitalbranschen generellt. Diagram 5 visar 
samtidigt att endast åtta av samtliga riskkapitalbolag i studien har en kassalikviditet som 
ligger under börvärdet på 100%. 
 
För att undvika betalningsinställelse och därmed inte heller riskera bankrutt är det viktigt att 
ha en kassalikviditet som uppfyller börvärdet på 100%. (Hallgren, 2002) 
 
En positiv effekt av att ha en hög kassalikviditet är att genom detta kunna betala företagets 
kortfristiga skulder utan att behöva nyttja dyra krediter som exempelvis fakturabelåning eller  
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checkkredit. En annan är att riskkapitalbolaget då snabbt kan fatta beslut vid en eventuell 
budgivning om ett potentiellt portföljbolag, utan att i någon vidare mening behöva fundera på 
finansieringen av denna eventuella affär. Men att ha en alldeles för hög kassalikviditet, vilket 
flera av riskkapitalbolagen i studien har, är kanske inte att rekommendera eftersom pengar 
inte växer mycket då de ligger i kassan. 
 
Trots att vi inte statistiskt kunnat säkerställa att det finns några skillnader mellan de två 
sektorerna, vad gäller kassalikviditet, syns ändå tecken på att de övriga riskkapitalbolagen 
skulle ha en högre kassalikviditet än buyoutbolagen. Om fallet skulle vara sådant, skulle detta 
outnyttjade kapital eventuellt kunna vara en bidragande orsak till varför lönsamheten inte är 
lika god i de övriga riskkapitalbolagen som i buyoutbolagen. 
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Slutsatser och implikationer 
 
Genom att i föregående avsnitt ha analyserat empirin med hjälp av teori har vi kommit fram 
till några centrala slutsatser, samt implikationer dessa slutsatser bidrar till. Avslutningsvis 
erbjuds även förslag till fortsatt forskning inom studiens problemområde. 
 
 
Den svenska riskkapitalmarknaden präglas av väldigt god soliditet. Genom vår utförda studie 
har vi dessutom kunnat konstatera att inga signifikanta skillnader råder, avseende soliditet, 
mellan svenska buyoutbolag och övriga svenska riskkapitalbolag. Svenska riskkapitalbolag 
som är inriktade mot buyoutaffärer är alltså i allmänhet inte mer belånade än övriga 
riskkapitalbolag i Sverige. Något som strider en aning mot vissa nyligen uttalade åsikter från 
nyckelpersoner inom den svenska finanssfären. 
 
FSA varnar för att Storbritanniens riskkapitalmarknad har nått sin kulmen och en ohållbar 
situation på grund av genomförda överbelånade buyoutaffärer. Tecken på att den svenska 
riskkapitalmarknaden skulle befinna sig i en sådan situation går inte ännu att se. Med den 
påvisade goda soliditet som svenska riskkapitalbolag präglas av finns dock utrymmen för 
högre belåning. Om svenska riskkapitalbolag skulle öka sin belåning, vid budgivningar om 
uppköpsobjekt, skulle det medföra högre risker och den svenska riskkapitalbranschen skulle 
då kunna närma sig den situation som nu råder i Storbritannien.  
 
Svenska buyoutbolag är i allmänhet mer lönsamma än de övriga svenska riskkapitalbolag som 
i huvudsak är verksamma inom de tidigare investeringsfaserna. Buyotbolagen visar alltså en 
högre lönsamhet i procent, samtidigt som den absolut största andelen av branschens totala 
mängd investerat kapital varje år går till buyoutaffärer. Dessa två faktorer leder tillsammans 
till att svenska buyoutbolag har alla förutsättningar för att generera extremt stora årliga 
vinster. 
 
Att buyoutverksamhet är ytterst kapitalkrävande kan vara en bidragande orsak till varför 
antalet svenska bolag inom denna sektor är såpass litet, relativt antalet övriga svenska 
riskkapitalbolag. Men stora vinster inom denna sektor kan locka fler aktörer till densamma. 
Så länge investerare vet att pengar finns att tjäna inom riskkapitalbranschen kommer kapital 
fortsätta strömma till denna marknad. 
 
I vår studie har två lönsamhetsmått analyserats. Både vad gäller räntabilitet på totalt kapital 
samt räntabilitet på eget kapital visar våra tester att skillnader råder sektorerna emellan. Det 
faktum, att buyoutbolag är mer lönsamma än övriga riskkapitalbolag, kan vara bra för såväl 
branschverksamma, låneinstitut samt privata investerare att vara medvetna om. Av de 
börsnoterade riskkapitalbolagen i Sverige är det bevisligen mer lönsamt för den private 
investeraren att satsa sina pengar i ett genomsnittligt buyoutbolag än i ett genomsnittligt 
övrigt riskkapitalbolag.  
 
De svenska buyoutbolagens goda soliditet, tillsammans med deras höga kassalikviditet samt 
häpnadsväckande höga lönsamhet, torde enligt vår mening ge svenska låneinstitut incitament 
till att tänja på gränserna och därmed bevilja större och mer förmånliga lån till dessa 
buyoutbolag, många gånger kanske rentav utan att kräva några ställda säkerheter. Då skulle 
mindre lönsamma framtida buyoutaffärer kunna leda till obestånd och i värsta fall konkurser 
bland aktörer på den svenska riskkapitalmarknaden. Om ett stort riskkapitalbolag med mycket  
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förvaltat kapital, exempelvis ett buyoutbolag, skulle gå under kan detta orsaka en effekt som i 
sin tur på lite längre sikt möjligtvis skulle kunna skada hela riskkapitalbranschen. Därför 
menar vi att ansvaret, för vart utvecklingen för denna aktuella marknad ska leda, just nu och 
några år framöver ligger hos de svenska låneinstituten.  
 

Förslag till fortsatt forskning  
 
Något vi tycker skulle vara intressant är att göra en uppföljning av vår studie om några år. 
Kanske rentav utföra studien med jämna mellanrum för att på så sätt kunna motverka, eller 
åtminstone vara förberedda på, en sådan situation som just nu präglar Storbritanniens 
riskkapitalmarknad. Det hade även varit en god idé att göra motsvarande studie över de övriga 
europeiska riskkapitalmarknaderna. 
 
En annan intressant fråga att få svar på är vilka variabler som påverkar ett företags soliditet. 
Om dessa påverkande variabler kan utrönas skulle framtida forskning kunna ta steget ännu 
längre och, genom en väl utförd regressionsanalys, visa i vilken utsträckning 
buyoutverksamhet påverkar ett riskkapitalbolags soliditet. 
 
Vår studie visar bland annat tecken på hur högt nivån för riskkapitalbolagens soliditet ligger. 
Om det är möjligt att göra något sådant skulle en granskning av belåningen för varje enskild 
utförd buyoutaffär vara att föredra för att på så sätt se hur belånad just denna typ av 
verksamhet verkligen är. Det som har oroat många kritiker, och vilket det har diskuterats 
flitigt om, är att buyoutaffärerna i sig är överbelånade. Om tillgång till utförda buyoutaffärer 
samt belåningsgraden för dessa kan fås, skulle eventuellt framtida forskning kunna visa hur 
stora och hur belånade svenska buyoutaffärer är. 
 
Att titta på hur den svenska riskkapitalmarknaden står sig, vad gäller finansiella nyckeltal, 
jämfört med andra marknader skulle kunna vara ytterligare ett exempel på intressant fortsatt 
forskning. Ett par exempel på marknader som skulle kunna jämföras med den svenska 
riskkapitalmarknaden är industrisektorn och fastighetsmarknaden. Precis som 
riskkapitalmarknaden av många anses vara en finansiell bubbla, utgör även den svenska 
fastighetsmarknaden mer eller mindre en bubbla som kan tänkas spricka förr eller senare. 
Eventuella likheter mellan dessa två marknader skulle därför kunna jämföras i en framtida 
studie på området. 
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Bilaga 1a     
      
Sammanställning av nyckeltalen för buyoutbolagen.   
          
    Soliditet Rt  Re Kassalikviditet

1 Accent Equity Partners AB 20% 30% 148% 115%
2 Affärsstrategerna AB 81% 29% 35% 370%
3 Amymone AB 24% 11% 42% 76%
4 Bridgepoint Capital AB 28% 15% 53% 139%
5 Capman AB 71% 18% 26% 516%
6 Catella Investments AB 29% 2% 4% 60%
7 EQT Partners AB 30% 39% 125% 100%
8 DeVenture AB 37% 35% 93% 40%
9 Litorina Capital Management AB 47% 47% 100% 102%

10 Industri Kapital AB 44% 30% 69% 137%
11 Nordic Capital AB 58% 0% 1% 290%
12 Segulah AB 73% 5% 5% 46%
13 Siem Capital AB 84% -3% -6% 127%
14 Spinn Investment AB 60% 23% 33% 558%
15 Volati Industri AB 8% 8% 76% 146%
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Bilaga 1b     
      
Sammanställning av nyckeltalen för de övriga riskkapitalbolagen.   
          
    Soliditet Rt  Re Kassalikviditet
16 Advisors AB 18% 21% 108% 150%
17 Ahlström & Partners AB  53% 1% 1% 542%
18 Altor Equity Partners AB 18% 22% 120% 115%
19 Borevind AB 82% 2% 2% 550%
20 Brainheart Capital AB 27% 11% 37% 338%
21 Centrecourt AB 93% -3% -5% 102%
22 Creandum Advisor 64% 20% 32% 184%
23 Deva group AB  74% -18% -24% 251%
24 EIG Venture Capital AB 58% 13% 22% 232%
25 Emano AB 99% 1% 1% 1151%
26 Företagsbyggarna FBBB AB 20% 27% 110% 149%
27 Förvaltningsaktiebolaget Metallica 45% 7% 16% 1831%
28 GLD Invest AB 47% 3% 3% 726%
29 Gylling Invest AB 12% 13% 92% 51%
30 HealthCap AB 61% 14% 23% 306%
31 Innoventus Project AB 96% -8% -8% 948%
32 Investa Företagskapital AB 86% -12% -15% 3745%
33 Investor Growth capitol AB 50% 6% 11% 205%
34 Iteska Venture AB 99% -14% -14% 4677%
35 Ledstiernan AB 98% -21% -22% 843%
36 Linkmed AB 94% -5% -5% 1295%
37 Linktech AB 98% -5% -5% 3118%
38 Lunova AB 98% 3% 2% 5607%
39 Malmöhus Invest AB 52% 2% 1% 585%
40 Maxus AB 18% 7% 25% 799%
41 Northzone Venture AB 20% 18% 92% 118%
42 Novax AB 100% -6% -6% 3478%
43 Axel Johnson AB 53% 10% 19% 165%
44 Pod Holding AB 5% 4% 68% 100%
45 Priveq Investment 97% -15% -15% 333%
46 Provider Venture Partners AB 22% -5% -22% 122%
47 Ratos AB 52% 12% 23% 172%
48 Rendera såddkapital AB 97% -17% -17% 1359%
49 Sagri Development AB 31% -3% -10% 127%
50 Grimaldi Industri AB 31% -34% -116% 166%
51 Scandinavian Financial Management 10% 1% -5% 62%
52 Scope Capital Advisory AB 31% -31% -107% 98%
53 Servisen Group AB 59% 7% 10% 223%
54 Småföretagsinvest AB 82% 7% 8% 383%
55 Spiltan Investment AB 92% 14% 15% 264%
56 Svenskt Rekonstruktionskapital AB 61% 2% 2% 296%
57 Start Invest AB 99% 5% 5% 6371%
58 Swedfund International AB 81% 6% 8% 4923%
59 Sätila Holding AB 42% 21% 46% 213%
60 Söderlind & Co AB 44% -8% -19% 203%
61 T-Bolaget AB 86% 13% 15% 42%
62 Teknoinvest AB 56% 10% 14% 194%
63 Teknoseed AB 82% -5% -6% 4%
64 Traction AB 88% 23% 26% 419%
65 Wallium Capital Management AB 9% 5% 24% 341%
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Bilaga 1c     
     
Sammanställning av nyckeltalen för de uteslutna observationerna.   
        
  Soliditet Rt  Re Kassalikviditet
Credelity Capital AB  67% 108% 159% 299%
Engelsberg AB 95% -157% -165% 145%
Blomberg Brand Equity AB 6% -11% -192% 371%
Dala Venture AB 10% -18% -201% 118%
East Capital Private  Equity AB 9% -57% -655% 101%
Uminova Invest AB 70% 1% 0% 26911%
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Bilaga 2a 
 
Levenes test för lika varianser 
 
H0 : Ingen skillnad i varians urvalen emellan 
H1 : Skillnad i varians urvalen emellan 
 
Soliditet 

Independent Samples Test

2,620 ,111 -1,560 63 ,124 -,13614 ,08725 -,31049 ,03822

-1,805 29,925 ,081 -,13614 ,07541 -,29016 ,01788

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Soliditet
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
Vid test av ovanstående hypotes enligt Levenes test fås en signifikans på 0,111 vilket innebär 
att vi inte kan förkasta nollhypotesen. Urvalen har inte signifikant skilda varianser. 
 
 
Räntabilitet på totalt kapital 

Independent Samples Test

1,335 ,252 4,136 63 ,000 ,16861 ,04076 ,08715 ,25007

3,835 20,782 ,001 ,16861 ,04397 ,07712 ,26010

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Rt
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
Vid test av ovanstående hypotes enligt Levenes test fås en signifikans på 0,252 vilket innebär 
att vi inte kan förkasta nollhypotesen. Urvalen har inte signifikant skilda varianser. 
 
 
Räntabilitet på eget kapital 

Independent Samples Test

1,341 ,251 3,275 63 ,002 ,42498 ,12978 ,16564 ,68433

3,113 21,471 ,005 ,42498 ,13650 ,14149 ,70848

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Re
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
Vid test av ovanstående hypotes enligt Levenes test fås en signifikans på 0,251 vilket innebär 
att vi inte kan förkasta nollhypotesen. Urvalen har inte signifikant skilda varianser.  
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Kassalikviditet 

Independent Samples Test

10,344 ,002 -1,930 63 ,058 -785,28799 406,98495 -1598,58 28,00653

-3,483 52,521 ,001 -785,28799 225,48366 -1237,65 -332,929

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Kassalikviditet
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
Vid test av ovanstående hypotes enligt Levenes test fås en signifikans på 0,002 vilket innebär 
att vi kan förkasta nollhypotesen och acceptera mothypotesen. Urvalen har signifikant skilda 
varianser. 
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Bilaga 2b 
 
Kolmogorov-Smirnovtest för normalfördelning 
 
H0 : Distributionen avviker inte från normalfördelning 
H1 : Distributionen avviker från normalfördelning 
 
Soliditet 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

15
,4618

,23714
,148
,148

-,121
,575
,895

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Soliditet

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

Vid test av ovanstående hypotes fås en signifikans på 0,895 vilket innebär att vi inte kan 
förkasta nollhypotesen. Datamaterialet avviker inte från normalfördelning. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

50
,5979

,31123
,151
,100

-,151
1,070

,203

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Soliditet

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

Vid test av ovanstående hypotes fås en signifikans på 0,203 vilket innebär att vi inte kan 
förkasta nollhypotesen. Datamaterialet avviker inte från normalfördelning. 
 
Räntabilitet på totalt kapital 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

15
,1929

,15371
,133
,110

-,133
,515
,954

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Rt

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

Vid test av ovanstående hypotes fås en signifikans på 0,954 vilket innebär att vi inte kan 
förkasta nollhypotesen. Datamaterialet avviker inte från normalfördelning. 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

50
,0243

,13380
,116
,054

-,116
,819
,514

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Rt

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

Vid test av ovanstående hypotes fås en signifikans på 0,514 vilket innebär att vi inte kan 
förkasta nollhypotesen. Datamaterialet avviker inte från normalfördelning. 
 
Räntabilitet på eget kapital 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

15
,5365

,47298
,132
,132

-,105
,512
,956

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Re

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

Vid test av ovanstående hypotes fås en signifikans på 0,956 vilket innebär att vi inte kan 
förkasta nollhypotesen. Datamaterialet avviker inte från normalfördelning. 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

50
,1115

,43122
,189
,189

-,167
1,337

,056

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Re

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

Vid test av ovanstående hypotes fås en signifikans på 0,056 vilket innebär att vi inte kan 
förkasta nollhypotesen. Datamaterialet avviker inte från normalfördelning. 
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Bilaga 3 
 
Begrepp och definitioner 
 
Affärsängel: En förmögen person som privat investerar i tillväxtföretag, i regel i tidiga 

utvecklingsfaser. Kallas ibland även för företagsängel (eng. business 
angel). (Nyman, 2002) 

 
Buyout:  Ett utköp av en verksamhet från ett företag eller en ägargruppering. Det 

finansiella upplägget av affären är ofta av avgörande betydelse. (Bard, 
2003) 

 
Buyoutbolag: Riskkapitalbolag som i huvudsak sysslar med, och allra högst prioriterar, 

buyoutaffärer. (Författarnas definition) 
 
FSA: Brittiska finansinspektionen (Financial Services Authority) 
 
LBO:  Förkortning för ”leveraged buyout”. LBO används för att beskriva ett 

kraftigt lånefinansierat utköp av ett bolag. (Nyman, 2002) 
 
MBO:  Förkortning för ”management buyout”. MBO är en affär där ett eller flera 

riskkapitalbolag och/eller institutioner tillsammans med den befintliga 
företagsledningen förvärvar ett företag eller ett dotterbolag. (Bard, 2003) 

 
Private Equity: Private Equity är riskkapitalinvesteringar i onoterade företag.

 Det finns ingen internationellt vedertagen definition av private
 equity och benämningen används ibland som synonym till venture 
capital. Man kan definiera private equity (i relation till venture capital) 
som investeringar i senare skeden som tillväxtkapital och buyouts. (Bard, 
2003) 

 
Riskkapital:  Egentligen är riskkapital ett samlingsnamn för det kapital som investeras 

i företag och där investeraren får aktier i utbyte, med andra ord en del av 
bolagets egna kapital, eller andra värdepapper som kan omvandlas till 
aktier. Denna typ av investering utgör högre risk jämfört med lån som 
ofta tar säkerhet i fasta tillgångar. (Bard, 2003) 

 
Riskkapitalbolag:  Alla bolag som erbjuder riskkapital. Detta oavsett vilken investeringsfas 

bolaget inriktar sig på. Här ingår alltså, enligt vår mening, även venture 
capitalbolag samt buyoutbolag. (Författarnas definition) 

 
Venture Capital:   En klassisk venture capitalinvestering är en tidsbegränsad 

minoritetsinvestering i ett onoterat företag. Ofta är företaget ett ungt 
bolag som befinner sig i en tidig fas i sin livscykel. Venture kapitalisten 
är ofta aktiv i sitt ägande. Det amerikanska begreppet ”venture” sägs vara 
en förkortning av ”adventure”, vilket innebär att en översättning blir 
”äventyrligt” kapital. (Bard, 2003) 
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