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1  INLEDNING 

Detta kapitel avser att utgöra en introduktion till studien genom att presentera dess 

problembakgrund, syfte, undersökningsfrågor och avgränsningar. 

1.1  Debatt och hausse runt riskkapitalbolag 

På senare tid har riskkapital varit ett återkommande begrepp på debatt- och 

ledarsidor. En speciell form av riskkapitalister som fått mycket 

uppmärksamhet och tagit emot hård kritik är så kallade buyout-företag. Dessa 

riskkapitalbolag har som affärsidé att köpa företag och sedan förbättra dem 

genom att bland annat bygga upp en professionell säljorganisation, genomföra 

kostnadsnedskärningar och tilläggsförvärv. Syftet med detta är att öka det 

uppköpta bolagets värde för att därefter sälja företaget med god vinst. Trots, 

eller snarare till följd av, detta svartmålas ofta dessa buyout-företag i media 

såsom obönhörliga kapitalister med maximal avkastning som enda intresse.  

 

Riskkapitalbolagen utgör numera en stor ägargrupp inom svensk och 

internationell industri. Sammanlagt förfogade dessa bolag över 230 miljarder 

SEK år 2004, varav den största andelen är uppknutet i senare faser1 (Svenska 

Dagbladet, 2005). Att de finansiella aktörernas är aktiva ligger i linje med vad 

som kan väntas i nuvarande ränteläge med stor tillgång till billigt kapital. Låg 

ränta är något som gynnar dessa riskkapitalbolag, då de i hög grad 

lånefinansierar sina förvärv (Arzac, 2005). 

 

                                           
1 Med faser avses olika moment i företagets livscykel. Ofta delas riskkapitalinvesteringar in enligt 

detta mönster då det innebär olika krav på investeringarna. Riskkapital som investeras i senare faser 

brukar vanligtvis kallas private equity. Vi kommer i denna uppsats att avse de bolag som investerar i 

private equity när vi refererar till riskkapitalbolag om inte annat uttryckligen anges. 
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I flera fall har riskkapitalbolag lyckats vinna budstrider i konkurrens med 

spekulanter som har för avsikt att förvärva företagen och därefter integrera 

dem i sin egen verksamhet. Dessa kallas även strategiska köpare. Exempelvis 

gick Altor segrande ut ur budgivningen om Dynapac år 2004, där 

konkurrensen utgjordes av bland annat Volvo. Samma år köpte EQT 

Munksjö mitt framför näsan på SCA. Sådana förvärv har väckt frågan hur 

denna typ av finansiella aktörer kan betala ett högre pris än storföretagen. 

(Affärsvärlden, 2005) 

 

Värt att nämna är även att flera kända svenska näringslivsprofiler såsom 

exempelvis Sören Gyll har beklagat sig över riskkapitalbolagens aktivitet och 

att en prisbubbla sägs vara på väg att drabba branschen. (Affärsvärlden, 2005) 

 

I debatten har bland annat storbankerna anklagats för att vara mer frikostiga 

med kreditgivningen till riskkapitalbolag än gentemot strategiska köpare, vilka 

bjuder på samma företag (Dagens Industri, 2005a). Vissa banker har valt att gå 

i svaromål och avfärdar denna kritik. Det är inte sannolikt att ett 

riskkapitalbolag behandlas mer fördelaktigt än en strategisk köpare, eftersom 

den sistnämnda ofta har stora lån som finansierar resten av verksamheten som 

påtryckningsmedel vid förhandlingarna. Sannolikt kan ett storföretag som en 

strategisk köpare således hota att byta bank och därigenom i vissa fall istället 

få bättre villkor än ett riskkapitalbolag. Sanningen bakom riskkapitalbolagens 

övertag måste därför sökas på annat håll än hos bankernas utlåningspolitik. 

 

En inte alltför ovanlig situation är att riskkapitalbolaget gör sig av med sitt 

innehav genom att sälja företaget till en strategisk köpare i samma bransch, 

vilket ofta är en medveten strategi från riskkapitalbolagens sida och ses som 

en av metoderna för att realisera sina vinster. Det här brukar kallas trade sale 
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och ses ofta som den mest lönsamma exit-metoden2. (Svenska Riskkapital-

föreningen, 2005) Detta förfarande leder i sin tur till frågan varför den 

strategiska köparen inte förvärvade det aktuella bolaget i utgångsläget, när 

riskkapitalbolaget köpte upp det. 

1.2  Problemdiskussion 

Ett typiskt förvärv inom riskkapitalbranschen bygger alltså på att den 

förvärvande riskkapitalisten kan öka bolagets värde på olika sätt. De 

förekommande metoderna är generellt sett inte revolutionerande, utan går ut 

på att förändra strukturen inom företaget. Detta sker genom att förbättra de 

delar av företaget som har brister, såsom exempelvis säljorganisationen, eller 

att genomföra kostnadsbesparingar och omlokalisering av produktionen. 

Således kan sägas att riskkapitalbolagen tillför nya perspektiv och nya grepp till 

en organisation som är i behov av utveckling, men det borde vara något som 

även en strategisk köpare i samma bransch skulle kunna genomföra. 

 

Ett problem med dessa förvärv är följaktligen att de förvärvande 

riskkapitalbolagen inte behöver vara den optimala köparen för dessa bolag, 

vare sig ur det förvärvade bolagets eller ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

I budgivningen deltar nämligen ibland strategiska köpare vilka antingen är 

aktiva i samma bransch som det förvärvande bolaget, eller vilka har en 

långsiktig strategi där det aktuella bolaget kan passa in. De strategiska köparna 

upplevs ibland som mer lämpliga ägare. Frågan är varför dessa förlorar i 

budgivningen mot riskkapitalbolagen. Kan inte stora företag med mångårig 

expertis och goda kontakter inom bankvärlden förväntas kunna betala minst 

lika mycket för de företag som är till försäljning? Borde inte en strategisk 
                                           
2 Exit är en vanlig term för hur innehavet ”lämnas”, alltså vilken metod som används vid realisering 

eller avyttring av en investering. 
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köpare också kunna tillföra samma värde som ett riskkapitalbolag, exempelvis 

genom att anlita externa konsulter? Beror deras oförmåga att matcha buden på 

en väsentligt annorlunda syn på företagens potential eller beror den på att de 

har en helt annan utgångspunkt i sina kalkyler än riskkapitalisterna? 

 

En möjlig förklaring är att riskkapitalbolagen helt enkelt är mer villiga att 

finansiera uppköpet via lånefinansiering. Riskkapitalbolagen kan alltså ta en 

högre finansiell risk än ett traditionellt storföretag, vilket därmed innebär att 

en högre skuldsättning tillåts (Affärsvärlden, 2005). Följden borde bli en lägre 

kapitalkostnad jämfört med en strategisk köpare, vilken använder större andel 

eget kapital. Detta borde emellertid inte utesluta att ett traditionellt storföretag 

skulle kunna ha samma syn på förvärvet och se det som ett isolerat objekt. Ett 

förändrat perspektiv skulle kunna möjliggöra för dem att bemöta högre bud 

från ett riskkapitalbolag, bland annat genom att använda en större andel lån i 

förvärvssituationerna. 

 

Affärsvärlden (2005) nämner dessutom flera andra faktorer som påverkar 

konkurrensen mellan strategiska och finansiella köpare, bland annat 

riskkapitalens kompetens, synergieffekter samt vilka externa rådgivare som 

används. 

1.3  Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett riskkapitalbolag verksamt 

inom private equity vid företagsförvärv kan bjuda högre än en strategisk 

köpare, genom att studera hur skillnader i förvärvsmotiv, värdering och 

finansiering påverkar förvärvskalkylen.  

 

 4



1.4  Definitioner samt uppsatsens avgränsningar 

Vi definierar en förvärvskalkyl såsom: Värderingen av målbolaget, hur förvärvet avses 

att finansieras och hur beräkningen av vilket bud som kan läggas sker. Vi anser att 

kalkylprocessen inleds när de första stegen till värdering görs och avslutas när 

ett slutbud avgivits. Vi kommer så långt som det är möjligt att undvika att 

studera vad de olika aktörerna gör med de uppköpta bolagen efter förvärvet 

genomförts. Därför kommer vi inte att analysera eventuella efterkalkyler, 

eftersom de inte påverkar budet. Det är inte heller vår avsikt att ifrågasätta hur 

rimliga olika motiv till förvärv är. 

 

Vi kommer i denna uppsats att avse de bolag som investerar i private equity 

när vi refererar till riskkapitalbolag om inte annat uttryckligen anges 

 

Denna studie är, vad gäller riskkapitalbolag, strategiska köpare samt målbolag, 

avgränsad till den svenska marknaden. Vi utgår ifrån att den strategiska 

köparen är verksam i samma bransch, horisontellt eller vertikalt, som 

målbolaget. Undersökningen rör endast större förvärv, vilket vi definierar som 

transaktioner på minst 50 MSEK.  

 

Vi avser inte att i denna studie avgöra om riskkapitalbolag generellt faktiskt 

betalar mer, för mycket eller vilket förhållande som gäller mellan olika aktörers 

bud. Vi utgår istället från att det i vissa fall varit så att riskkapitalbolag bjudit 

mer än strategiska köpare och studerar vad detta skulle kunna bero på.  

 

Det är inte heller vår avsikt att utveckla någon optimal kalkylmodell att 

använda i förvärvssituationer. 
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1.5 Disposition 

Det närmast följande kapitlet, Tillvägagångssätt, kommer att behandla hur 

metod för datainsamling, studiens genomförande samt diskutera väsentliga 

vetenskapliga problem.  

 

Företagsförvärv, hur ett potentiellt målbolag värderas, förvärvsfinansiering 

och hur riskkapitalbolag fungerar är samtliga områden som inte tillhör 

baskunskaperna inom ämnesområdet företagsekonomi. Kapitel tre; En 

introduktion till företagsförvärv, kapitel fyra; Värdering och förvärvskalkyler och 

kapitel fem; Företagets kapitalstruktur och förvärvsfinansiering syftar till att ge läsaren 

och författarna samma teoretiska grund att stå på inför analysen. Dessa kapitel 

bör även ge en fördjupad förståelse för förvärvskalkylen, åtminstone såsom vi 

definierat den. I kapitel fem återfinns dessutom i viss utsträckning empiriskt 

material rörande förvärvsfinansiering. Kapitel sex; Riskkapitalbolag och deras 

förvärvskalkyler och kapitel åtta; Strategiska köpare och deras förvärv är avsedda att 

närmare presentera de aktuella typerna av aktörer.  

 

I kapitel sju och nio presenteras de två olika aktörernas förvärvskalkyler, följt 

av uppsatsens kärna; deras förvärvskalkyler. I kapitel sju; Våga Kapitals 

förvärvskalkyler behandlas hur ett visst svenskt riskkapitalbolag upprättar sina 

kalkyler. Kapitel nio; Storföretagets förvärvskalkyler, behandlas hur en stor 

strategisk köpare genomför sina förvärvskalkyler.  

 

Därefter följer i kapitel tio; Olika förvärvskalkylers effekt på företagsvärdet., i vilket 

vi testar de olika kalkylerna i ett konstruerat exempel. Resultaten analyseras i 

kapitel elva; Tolkning av jämförelsens resultat. Uppsatsen avslutas därefter i kapitel 

tolv; Slutsatser och avslutande kommentarer.  
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2  TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Detta avsnitt avser att presentera hur studien genomförts och vilka metoder som författarna 

använt sig av vid olika delmoment. Avslutningsvis presenteras metod- och källkritik.  

2.1  Ämnesval 

Valet av uppsatsämne följde av att vi som författare har ett stort intresse för 

riskkapitalbolag. Detta beror bland annat på att vi läste en kurs3 vid 

Linköpings universitet som delvis behandlade riskkapitalmarknaden, vilken 

gav oss förförståelse samt intresse för fördjupning. Uppsatsämnet fastslogs 

slutgiltigt efter ett möte med Dan Lindwall vid Handelsbanken AB. Detta 

möte ledde således fram till den aktuella problemformuleringen. Vi har även 

under studien i viss mån kommunicerat med Handelsbanken beträffande 

frågor vi velat ha svar på, samt hur arbetet med uppsatsen framskridit. 

2.2  Studiens övergripande struktur 

Denna undersökning är en jämförande studie som bygger på två skilda 

fallstudier, vilka jämförs med varandra i avsikt att finna några faktorer vilka 

kan medverka till varför riskkapitalbolag kan bjuda över traditionella 

strategiska köpare. Först presenteras material som behandlar ett 

riskkapitalbolags förvärvskalkyler, huvudsakligen baserat på sekundärdata 

ifrån ett så kallat undervisningscase. Därefter följer underlag om en strategisk 

köpares förvärvskalkyler, huvudsakligen grundad på intervjuer. De två olika 

aktörernas metoder appliceras sedan i viss mån på ett fiktivt exempel och 

                                           
3 Kursens namn var Företagsfinansiering och företagsvärdering och gavs av ekonomiska institutionen, vid 

Linköpings universitet, under höstterminen år 2004. 
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analyseras i syfte att finna förklaringar till varför riskkapitalbolag kan vinna 

budstrider mot strategiska köpare.  

2.3  Ansats, strategi och syfte 

Denna uppsats ansats är företrädesvis deduktiv4, i det avseende att den syftar 

på att studera ett antal frågeställningar. Dessa påminner om hypoteser, 

eftersom frågeställningarna utformats efter vissa påstådda förklaringsfaktorer i 

debatten. Studien går därför att likna med ett hypotestest, vilket är 

utmärkande för en deduktiv ansats (Saunders et al., 2000). 

 

Uppsatsen är en fallstudie, bestående av två olika fall. Robson (1993) beskriver 

enligt Saunders et al. (2000) en fallstudie som en studie som utvecklar rik, 

intensiv kunskap om ett eller ett fåtal relaterade fall. Normalt används denna 

typ av undersökning när kontextuella faktorer är viktiga, vilket är den 

huvudsakliga anledningen till att vi valt den som undersökningsmetod. En 

fallstudie är vidare, enligt Saunders et al. (2000), en bra metod för att utmana 

existerande teorier, vilket egentligen inte är ett uttalat syfte med denna studie. 

Däremot är utvecklingen av detta; en källa till nya hypoteser, något som vi vill 

lägga grunden för genom denna studie. 

 

När undersökningar skall delas in i kategorier är den vanligaste 

klassificeringen, enligt Saunders et al. (2000), huruvida de har ett explorativt, 

deskriptivt eller förklarande syfte. Denna uppsats har till viss del samtliga dessa 

                                           
4 I samband med vetenskapliga studier finns två generella tillvägagångssätt; induktiva respektive 

deduktiva. Deduktiva studier utvecklar hypoteser utifrån en teoretisk referensram och testar 

därefter dessa. Induktiva studier, å sin sida, samlar data för att med utgångspunkt i denna utveckla 

teori. (Saunders et al., 2000)  
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syften, vilket inte är en ovanlig situation. Studien är till viss del explorativ, då 

vi varit sökande och försökt finna nya insikter, vilket är karaktäristiska drag 

hos en sådan studie. De deskriptiva dragen hos uppsatsen är dock de mest 

framträdande. Detta beror på att vi söker beskriva och porträttera de aktuella 

karaktäristikerna hos olika faktorer och aktörer. För att inte uppsatsen skall 

upplevas som endast deskriptiv analyserar vi logiskt hur dessa drag kan 

samspela och påverka aktörernas möjligheter. Den är därför till viss del även 

förklarande i det avseende att vi studerar förhållandet mellan olika variabler.5  

2.4  Val av studieobjekt 

Vid teoretisk sampling väljer forskaren ut fall endast utifrån dess potential till 

teoriutveckling (Svenning, 2003). Detta är något som kan sägas gälla för den 

urvalsmetod som används i denna studie, eftersom vi utgått ifrån fallföretag 

som är förvärvsaktiva. Detta gör dem extra lämpliga för att utveckla vår 

kunskap om förvärvskalkyler. Den externa validiteten blir dock lägre eftersom 

de valda företagen är mer aktiva än genomsnittsaktören och därmed kan ha 

andra förutsättningar och utmärkande drag. 

 

Enskilda förvärv, dess eventuella nytta och de processer som används vid 

budgivning kan dock vara mycket känsliga områden för extern granskning. 

Detta problem har haft inverkan vid urvalet.  

 

Studieobjekten är riskkapitalbolaget Våga Kapital och den strategiska köparen 

Storföretaget. 6 Vi har valt att begränsa oss till den ena aktören när det gäller 

insamling av primärdata. Vi ville kunna komma åt användbar, detaljerad, 
                                           
5 Detta görs dock företrädesvis med hjälp av en kvantitativ metod, medan denna studie mest är 

kvalitativ. 
6 Både Våga Kapital och Vinstlotten är fiktiva namn. 
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information från båda aktörerna. Det är i denna typ av situationer 

förhållandevis lätt att hamna i en intressekonflikt mellan aktörerna, till följd av 

att de inte kan vara säkra på att den andra parten inte får tillgång till känslig 

information.  

 

Vi sökte efter en strategisk köpare med uttalad förvärvspolicy, alternativt ett 

bolag som aktivt genomför många förvärv. Det sistnämnda är inte att föredra 

eftersom genomförda förvärv kan tyda på framgångsrika kalkylmetoder. Valet 

föll därför på ett bolag med uttalad förvärvspolicy, men med relativt låg 

förvärvsaktivitet under de senaste fem åren. Detta val berodde även på att en 

av författarna hade kontakt med personer i företaget, vilket vi ansåg skulle 

underlätta våra möjligheter att få tillgång till användbara uppgifter. 

 

Valet av dessa fallföretag är inte representativa för alla de som gör förvärv på 

den svenska marknaden. Den externa validiteten kan därför misstänkas vara 

låg. Vi vill därför understryka att det inte är vår avsikt att generalisera dessa 

fall. Syftet med att inkludera dem i studien är att kunna göra en jämförelse 

dem emellan.  

2.5  Datainsamling: riskkapitalbolagets förvärvskalkyl 

Vi har inte involverat något riskkapitalbolag i undersökningen. För att 

åstadkomma en jämförbarhet mellan den strategiska köparens och ett 

riskkapitalbolags kalkyler har vi istället tagit avstamp i ett verkligt förvärv, 

vilket använts som undervisningsmaterial, och kompletterat detta med 

litteratur inom buyout-området. Vi har även försökt att uppnå en god intern 

validitet i denna del av fallstudien genom att jämföra undervisningscaset med 

litteraturen.  
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Anledningen till att vi valt denna metod är att tillgången till information om 

ett riskkapitalbolags förvärvskalkyler är starkt begränsad. För att kunna 

jämföra kalkylerna är det nödvändigt att studera både kontextuella faktorer 

och värderingsmetodik. Det fall som vi nyttjar vid jämförelsen med strategiska 

köparen användes under grundutbildningen vid Linköpings universitet som 

undervisningsunderlag. Förvärvet genomfördes av en svensk aktör och 

målbolaget var också svenskt. Detta är precis den typ av förvärv som vi 

avgränsat oss till.  

 

För att den interna validiteten, i form av hur detta riskkapitalbolag genomför 

förvärvskalkyler, skall vara god, så har vi utgått ifrån deras generella metod 

och jämfört den ett genomfört förvärv7. Fallföretaget, riskkapitalbolaget Våga 

Kapital, visade nämligen tydligt hur de allmänt beräknar hur mycket de kan 

bjuda. I den mån denna beräkningsmodell redovisats korrekt, medverkar den 

även till att problemet med reliabiliteten minskar eftersom enskilda 

felaktigheter i materialet inte påverkar uppsatsen nämnvärt. Utöver detta 

redovisades specifika data för det aktuella förvärvet, Vinstlotten. Vi har i 

analysen huvudsakligen utgått från den generella metoden och vissa 

antaganden baserade på litteraturen. 

2.6  Datainsamling: strategiska köparens förvärvskalkyl 

Frågor kring företagsförvärv är känsliga, vilket har påverkat vår insamling av 

data om den strategiska köparen Storföretagets förvärvskalkyler.  

 

Huvuddelen av primärdatan inhämtades vid två intervjuer med en respondent 

vars uppgifter primärt ligger inom affärsutveckling och därför ofta engageras i 
                                           
7 Det är tyvärr svårt att avgöra huruvida fallet är transaktionstypiskt, då transaktioner skiljer sig 

starkt åt. 
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förvärvsprocesser. Material anskaffades dessutom i viss mån genom en 

kompletterande telefonintervju med en anställd på finansavdelningen på 

företaget som besvarat vissa områdesspecifika frågor. Vi har även haft e-

postkorrespondens med dessa samt andra personer på bolaget. I samband 

med denna datainhämtning föreligger främst två skilda problem; val av 

respondenter och hur intervjuerna utformats med risk för skevhet i materialet. 

2.6.1  Val av respondenter 

Valet av respondenter utgick, som tidigare nämnts, från kontakter i det 

nämnda bolaget. Nackdelen är att urvalet blev smalare än om vi hade 

kontaktat ett för oss främmande bolag, då vi nu främst valt att begränsa oss 

till för oss kända respondenter. Ett snävt urval av respondenter bär med sig en 

fara för låg intern validitet, om deras åsikter och tankebanor inte speglar de 

som karaktäriserar resten av organisationen. Vi anser inte detta som ett alltför 

stort problem eftersom de aktuella respondenternas arbetsuppgifter och dess 

ansvarsområden är högst relevanta och att vi sannolikt ändå valt att intervjua 

dem. 

2.6.2  Intervjuernas utformning 

Studien baseras huvudsakligen på tre intervjuer, varav en ungefär två timmar 

lång personlig intervju och två betydande telefonintervjuer. Huvudintervjun 

genomfördes vid företagets huvudkontor och enskilt i huvudrespondentens 

arbetsrum. Stämningen var avslappnad, men trots detta upplevde intervjuaren 

att det vid vissa tillfällen blev aningen spänt då känsliga frågor kom upp till 

diskussion. 
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Vi använde oss inte av bandspelare under någon intervju, vilket även gäller 

uppsatsens övriga intervjuer.8 Detta berodde huvudsakligen på att 

respondenterna inte ville att intervjuerna skulle bandas, vilket är något som 

måste respekteras. Effekten på uppsatsens kvalitet är att viktig information 

kan ha förbigått intervjuaren på grund av dennes mentala förklaringsmodell. 

Fenomenet kallas vanligen kognitiv dissonans och är exempelvis något som är 

ett problem vid finansiella investeringar, se Nofsinger (2002). Sannolikt har 

detta påverkat vår datainsamling, men eftersom studien är av hypotestestande 

karaktär bör detta ha en mindre effekt på resultatet än om studien varit av mer 

induktiv karaktär. Anledningen är att vi inte bygger teori, utan empiri och att 

eventuella utelämnad information därför huvudsakligen endast gör analysen 

fattigare. Bandinspelning skulle dessutom sannolikt ha förstört den i övrigt 

avslappnade stämningen, något som Saunders et al. (2000) framhäver som en 

anledning till att undvika att banda intervjuer. Sammantaget anser vi att det 

var så viktigt att få tillgång till brukbar information att vi var tvungna att göra 

avsteg ifrån en mer precis datainsamling.  

 

Trots våra ansträngningar för att få tillgång till säker och användbar 

information bör sannolikt en viss skevhet, så kallad bias, ha uppkommit. 

Saunders et al. (2000) nämner både benägenheten att som intervjuare vilja 

verifiera förutfattade meningar samt tendensen att som respondent undvika 

vissa känsliga ämnen som möjliga problem vid intervjuer. I vårt fall har vi 

försökt att motverka dessa svårigheter genom att söka en balans mellan 

struktur och öppenhet vid intervjuer. Möjligen kan problemet med 

förutfattade meningar ha påverkat uppsatsen, eftersom det känsliga 

problemområdet kan ha orsakat att respondenter valt våra förklaringsmodeller 

då dessa indikerats, för att därigenom undvika att avslöja sina egna åsikter.  

                                           
8 För förståelse och för svar på vissa riktade frågor har sidointervjuer genomförts. 
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De frågor som använts vid intervjuer med representanter för den strategiska 

köparen återfinns i bilaga 2 – Frågor angående förvärvskalkyler. 

2.7  Metod- och källkritik 

Vi har löpande i detta kapitel presenterat problem som berör metodens 

lämplighet och källornas tillförlitlighet. Nedan presenteras vissa centrala 

faktorer, som vi anser påverkar uppsatsens vetenskapliga kvalitet. 

2.7.1  Metodkritik 

Det huvudsakliga problemet med det tillvägagångssätt som vi har valt är att en 

bredare studie sannolikt skulle ge mer generellt giltiga resultat, då en sådan i 

lägre grad skulle vara beroende av särdrag hos de utvalda studieobjekten och 

därför ha en högre extern validitet. Hos de undersökta objekten skulle det 

dessutom ha varit önskvärt med en än bättre tillgång till information än vi 

haft. Detta gäller i synnerhet angående riskkapitalbolagens kalkyler, men även 

hos den strategiska köparen. Vad gäller riskkapitalbolags förvärvskalkyler, 

hade det sannolikt förbättrat både den interna och externa validiteten om vi 

istället hade valt att samla in och analysera primärdata. Möjligen skulle ett 

annat fallföretag, med ännu starkare anknytning till författarna eller till 

utbildningen vid Linköpings universitet, ha givit ytterligare information om 

strategiska köpare. Ett annat problem är att vi genom att breddat begreppet 

förvärvskalkyl kan ha fångat förklaringsfaktorer som snarare borde kallas för 

något annat. Det är samtidigt, enligt oss, viktigt att inte avgränsa sig för snävt i 

en studie av denna karaktär, eftersom detta kan innebära att resultatet riskerar 

att bli intetsägande om endast värderingsmetodiken studeras.  
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Reliabilitet kan definieras som möjlighet att kunna återskapa resultatet vid 

olika tidpunkter (Saunders et al., 2000), vilket kan bli ett problem vid studier 

av ett enskilt objekt. En stor organisation, som den strategiska köpare som vi 

har valt att studera, är i ständig förändring. Denna förändring är både intern 

(personalmässig) och extern (marknadsposition och –aktivitet). Detta kan bli 

ett bekymmer som är svårt att överbrygga och i förlängningen blir mycket av 

forskningen kring organisationer till viss del förlegad, på grund av den 

ständiga utvecklingen.  

 

Som framhävts är den externa validiteten, generaliserbarheten, av denna studie 

sannolikt låg. Det är dock enligt Stake (1981) inte ett problem. Stake 

föreskriver nämligen att det inte är fallstudien i sig som gör kunskapen 

generaliserbar, utan generaliseringar skall istället göras utifrån en kombination 

av fallstudien och andra studier inom problemområdet. Utifrån detta 

perspektiv bör denna uppsats endast ses som ett kunskapsbidrag till det 

problemområde som behandlas. 

2.7.2  Källkritik 

Gällande uppsatsens datakällor finns två huvudsakliga problem. Det första är 

att tillförlitligheten kan minska på grund av respondenternas ovilja att ge 

korrekta svar på vissa, känsliga, frågor. Detta gäller även det sekundärdata om 

Våga Kapital som vi använder i studien, då denna kan ha vinklats eller 

utelämnat vissa aspekter.  

 

Det andra problemet är att ämnet är så smalt att det endast finns ett fåtal 

välrenommerade litteraturkällor att tillgå. Detta är ett problem både i fråga om 

intern validitet och om reliabilitet. Litteraturen, liksom mycket av litteraturen 

inom finansiering, behandlar nämligen amerikanska förhållanden och är på 
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grund av områdets djup relativt oomtvistad. Vi har dock varit uppmärksamma 

på detta och kompletterat med ”svensk” information, så långt det varit 

möjligt. Denna har huvudsakligen inhämtats från Handelsbanken.  
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3  EN INTRODUKTION TILL FÖRETAGSFÖRVÄRV 

I följande avsnitt presenteras en introduktion till företagsförvärv. Denna utgår från hur de 

klassificeras och följs av vad som ingår i en förvärvsprocess. Avslutningsvis behandlas vilka 

huvudsakliga motiv som ligger till grund för förvärv. 

3.1  Olika typer av förvärv 

Förvärv kan delas upp i olika kategorier beroende på hur transaktionen 

struktureras. Den vanligaste formen är när ett bolag förvärvar ett annat och 

integrerar det i sin organisation. Ett förvärv kan i vissa fall ta sig uttryck i ett 

samgående, där större krav på öppenhet och medgivande krävs. Resultatet är 

dock likt det i ett typiskt uppköp, eftersom det ena bolaget absorberar det 

andra eller att en ny enhet på något sätt bildas.  

 

En åtskiljning görs också på aktieförvärv och inkråmsförvärv. Aktieförvärv kallas 

även tender offer (Damodaran, 2002) och innebär att det förvärvande bolaget 

köper alla eller en majoritet av de utestående aktierna och därmed övertar 

ägandet. Inkråmsförvärv går ut på att det förvärvande bolaget köper 

tillgångarna i målbolaget. Skillnaden mellan typerna ligger i att de olika 

strukturerna innebär olika beskattning hos både förvärvaren och de säljande 

aktieägarna (Arzac, 2005). Naturligtvis varierar dessa regler mellan olika länder 

men utmärkande är att inkråmsförvärv är mer fördelaktigt ur den synpunkten 

att goodwill9 hänförs tillgångarna och därmed är skattemässigt avdragsgilla. 

Aktieförvärv å sin sida möjliggör för det förvärvande bolaget att använda 

gamla förlustavdrag i målbolaget, åtminstone i viss utsträckning (Damodaran, 

                                           
9 Med goodwill avses skillnaden mellan företagets bokförda värde och förvärvspriset. 
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2002). I Sverige gäller för närvarande enligt IAS10 att goodwill inte får skrivas 

av utan prövas för nedskrivning varje år (IASB, 2005). Förluster från den 

tidpunkt att målbolaget förvärvas är föremål för gemensam beskattning och är 

därför tillgängliga för förvärvaren. Inkråmsförvärv kan även vara intressant 

om förvärvaren vet eller håller det för sannolikt att bolaget har förpliktelser 

som denne inte vill överta. Vid aktieförvärv övertar nämligen förvärvaren 

bolaget i sin helhet, med alla dess förpliktelser (Rodhe, 2000). 

  

En annan terminologi utgår ifrån hur förvärven har finansierats. Nämnvärt 

bland dessa begrepp är förvärv som finansierats med en stor andel lån, så 

kallade LBO, Leveraged BuyOut (Brealey & Myers, 2003). Vi kommer att 

återkomma till vilken roll finansieringen spelar i samband med förvärv i 

kapitel fem; Företagets kapitalstruktur och förvärvsfinansiering. 

 

Avslutningsvis går det även att göra en åtskillnad mellan så kallade vänligt 

sinnade respektive fientliga uppköp. De förstnämnda, vänligt sinnade uppköp, 

bygger på att målbolaget antingen välkomnar förvärvet eller aktivt söker det. 

Fientliga uppköp har dock inte samma stöd utan motarbetas av ledningen för 

målbolaget. (Damodaran, 2002).  

3.2  Vad ingår i en förvärvsprocess? 

Förvärv genomförs inte på liknande sätt, utan skillnaderna i klassificering både 

bygger på och påverkar hur processen ser ut. Damodaran (2002) delar dock 

upp förvärvsprocessen i fyra steg, vilka nödvändigtvis inte behöver följa på 

varandra. Första steget är att slå fast varför, och om, förvärv skall genomföras, 

samt att utveckla en förvärvsstrategi. Andra steget är att välja målbolag samt 

                                           
10 International Accounting Standard 
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att värdera detta. Som tredje steg följer att fastställa hur mycket som man är 

villig att bjuda, samt hur detta bud skall finansieras och hur betalningen skall 

ske. Värderingen och budgivningen är tätt sammanbundna, men är inte 

samma sak. Det är därför värt att poängtera att det värde som värderingen 

resulterar i bör ses som det högsta budet som kan ges för målbolaget. 

Slutligen är det fjärde steget att framgångsrikt fullfölja förvärvet; att 

implementera målbolaget i enlighet med strategin. (Damodaran, 2002) 

 

I anslutning till att ett intressant förvärvsobjekt identifierats genomförs en så 

kallad due diligence. Denna är en process som i sin helhet syftar till att 

undersöka om bolaget är köpvärt och består av fem olika huvudområden; 

finansiell, affärsmässig, skattemässig, miljömässig och juridisk due diligence. 

(Berglund, 2004) 

 

Som tidigare nämnts anser vi att förvärvskalkylen sträcker sig från den 

tidpunkt när värderingen inleds. Detta innebär dock inte att förvärvskalkylen 

påbörjas när siffrorna införs i Excel11, utan innan detta måste exempelvis 

tillväxtpotential uppskattas, med andra ord värderas. Kalkylen påbörjas 

sålunda, enligt vårt sätt att se på den, i viss mån i samband med due diligence-

processen. 

3.3  Vad styr val av målbolag vid ett förvärv? 

Alla uppköp sker inte utifrån samma motiv, utan orsakerna till att ett företag 

förvärvar ett annat kan skilja sig markant åt. Det handlar både om att fastställa 

kriterier för vilken sorts bolag man skall söka efter och att kunna ange 

anledningen för en affär för ägare och andra berörda parter. I detta avsnitt 
                                           
11 Excel är, enligt personer vi kommit i kontakt med gällande värdering, det vanligast 

förekommande programmet. 
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kommer de, enligt Damodaran (2002), huvudsakliga motiven och vissa 

begränsningar att presenteras.  

3.3.1  Förvärvsmotiv 

Inför ett förvärv måste det förvärvande bolaget på något sätt kunna 

specificera vilka utmärkande drag som en lämplig förvärvskandidat bör ha och 

vilket som är det bakomliggande motivet för förvärvet. Självklart är dessa 

olika beroende på vilken kontext som avses, men Damodaran (2002) urskiljer 

fem olika motiv för förvärv; 1) att bolaget är undervärderat, 2) riskreducering 

hos det kombinerade bolaget, 3) att bolaget är dåligt skött, 4) egenintresse hos 

det förvärvande bolagets ledning samt 5) synergieffekter. En finansiell köpare, 

såsom ett riskkapitalbolag, kan i första hand motivera ett förvärv med att 

målbolaget skulle vara dåligt skött eller undervärderat. Detta beror 

huvudsakligen på att de inte avser att kombinera målbolaget med sin egen 

verksamhet. En strategisk köpare kan genomföra förvärv utifrån samtliga 

motiv. 

 

Det första av de motiv som nämns är förvärv av undervärderade bolag. Detta 

leder självfallet till att det förvärvande bolaget går med vinst om det betalar 

”för lite” för målbolaget. Det föreligger dock vissa svårigheter att hitta 

undervärderade bolag som är till salu. Detta gäller särskilt noterade bolag 

eftersom marknaden antas vara effektiv12 varför felprissättningar därför 

uppkommer slumpmässigt och justeras av arbitragörer. Istället är 

undervärderade bolag lättare att finna då de är i privat ägande. För att finna 

lämpliga förvärvskandidater bör det förvärvande bolaget ha fastställt vilka 

                                           
12 Enligt den berömda effektiva marknadshypotesen (EMH) kan marknaden vara effektiv i tre olika 

grader; svag, halvstark eller stark (Fama, 1970). Oavsett vilken grad som gäller försvåras sökandet 

efter felprissatta bolag. 
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värderingsmetoder som skall användas och vilka gränser som skall gälla för att 

målbolaget skall kunna klassas som undervärderat. (Damodaran, 2002) 

 

Vissa bolagsledningar kan använda riskreducering som motiv genom att förvärva 

bolag för att diversifiera sig och därmed minska volatiliteten i vinst och 

kassaflöden. Det råder dock vissa tvivel kring att använda 

diversifieringsargument som stöd vid förvärv, eftersom det förvärvande 

bolagets aktieägare, enligt finansieringsteori, själva kan diversifiera bort den 

bolagsspecifika risken (Brealey & Myers, 2003). Detta skulle därför inte leda 

till några positiva effekter såsom lägre kapitalkostnader för bolaget och 

därmed inte heller till någon värdeökning. Trots detta finns stöd för att 

använda diversifiering som argument vid förvärv, exempelvis när en ensam 

ägare av ett privat bolag som har alla sina tillgångar investerade i bolaget vill 

minska sin riskexponering. Lämpliga målbolag är då sådana vars resultat inte 

är korrelerande med det förvärvande bolagets, exempelvis genom olika 

säsongsvariationer. (Damodaran, 2002) 

 

Att vissa bolag är dåligt skötta eller att de åtminstone inte kan anses vara 

optimalt styrda och att en ny ledning skulle kunna öka värdet på det berörda 

bolaget, är ytterligare ett motiv som används vid somliga förvärv (Damodaran, 

2002). Att bedöma om ett bolag är dåligt skött kan vara svårt för en extern 

part. Dels är begreppet i högre grad subjektivt än exempelvis om ett bolag är 

undervärderat. Dessutom kan ett välskött bolag uppfattas som vanskött om 

den externa parten inte har samma information om bolaget som den vilken 

ledningen besitter.  

 

En orsak till förvärv kan vara ledningens egenintresse. Ibland kan motiv såsom att 

vara den största aktören, ren egoism, bonusavtal byggda på omsättning eller 

andra personliga fördelar vara faktorer som är bakomliggande motiv till vissa 
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förvärv. I dessa situationer behöver därför målbolaget inte vara ett sådant som 

bidrar till ekonomiska fördelar. (Damodaran, 2002) 

 

Att ta del av synergieffekter är ett annat motiv till förvärv enligt Damodaran 

(2002). Det handlar då om både operativa och finansiella synergier. Operativa 

synergier är effekter som medför ett ökat rörelseresultat, ökad tillväxt, eller en 

kombination av dessa båda följder. Dessa synergier kan bland annat uppnås 

genom att ett samgående leder till stordriftsfördelar, vilket kan göra 

verksamheten mer kostnadseffektiv och innebära höjda marginaler. Förvärv 

som innebär större marknadsandelar eller mindre konkurrens kan leda till att 

bolaget får större möjlighet att påverka prissättningen, vilket även det kan leda 

till högre marginaler. Finansiella synergier är exempelvis överföring av 

skatteavdrag, men även riskutjämning kan ses som en slags finansiell synergi. 

(Damodaran, 2002) 

3.3.2  Legislativa begränsningar 

Att det förvärvande bolaget har vissa motiv och önskemål angående 

målbolaget innebär dock inte alltid att alla förvärv är genomförbara. I vissa 

fall, där stordriftsfördelar kan finnas som bakomliggande förvärvsmotiv, kan 

detta hindras på grund av att rådande konkurrenslagstiftning inom Sverige och 

EU hindrar förvärv som kan leda till att bolaget kommer att få en 

dominerande ställning som får en skadlig verkan på marknaden 

(Konkurrenslag, 2, 5§§).  
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4  VÄRDERING OCH FÖRVÄRVSKALKYLER 

Syftet med det följande avsnittet är att ge läsaren en teoretisk introduktion, för att denne 

lättare ska kunna förstå hur en typisk värdering går till.13   

4.1  Olika värderingsmetoder och deras gemensamma 

teoretiska grund 

 

”The cynic knows the price of everything and the value of nothing” 

- Oscar Wilde 

 

När målet för ett förvärv har fastställts, eller om motivet är att söka 

undervärderade bolag, är det dags att inleda värderingen. Syftet med 

värderingen är främst att denna skall utgöra konkret beslutsunderlag vid 

budgivning, genom att fastställa det högsta pris som kan bjudas utan att 

affären resulterar i ekonomisk förlust. Ett annat mål med värderingen är att 

den skall ge fördjupande kunskaper om de mekanismer som påverkar värdet 

på företaget.  

 

En generell värdering skall utgå ifrån att företaget i fråga vore optimalt 

förvaltat. Den största skillnaden mellan denna typ av värdering och den som 

görs i samband med en förvärvskalkyl är att den senare kan inkludera 

möjligheter att påverka förvärvsobjektets värde. Olikheten består då i att en 

förvärvande part har större möjlighet att urskilja de specifika åtgärder som kan 

påverka värdet och en helt annan förutsättning att införa dem i värderingen. 

                                           
13 För fördjupande läsning rekommenderas ”Investment Valuation” av Aswath Damodaran, vilken 

återfinns i uppsatsens referenslista. 
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Som Oscar Wilde antyder i citatet ovan är det alltså inte alltid själva priset som 

är det intressanta vid värdering, utan en minst lika viktig aspekt är att studera 

var värdet härstammar ifrån.  

 

Genom att inleda en värdering av ett företag kommer förståelsen att öka kring 

vilka faktorer som är värdedrivande14 i den utvalda branschen och i det 

specifika företaget.  Detta är viktigt därför att det sällan kan sägas att det finns 

ett unikt värde på en tillgång, eftersom värdet styrs av de antaganden som görs 

om framtiden. Exempelvis så kan därför en person som ser en ljus framtid för 

glassförsäljning på Grönland komma att värdera ett företag med denna 

inriktning högre än en person som inte har samma åsikter. I grunden finns 

därför två olika synsätt inom investeringsteori och värdering. Det ena är 

fundamentalvärdering som syftar till att påvisa ett ”sant” eller inneboende värde 

hos den värderade tillgången. Det andra synsättet kallas populärt ”bigger fool” 

och föreskriver att värdet på ett föremål är irrelevant så länge det finns någon 

som är beredd att betala mer än det sanna värdet (Damodaran, 2002). Även 

om fundamentalvärderingen kan tyckas vara mer objektiv och rationell än 

”bigger fool”-synsättet behöver så inte vara fallet, då den kan innehålla mer 

subjektiva antaganden. Kontentan är därför att värderingen visserligen kan 

resultera i ett företagsvärde, men att själva processen i sig kan vara minst lika 

viktig. 

 

Värderingen bör inledas med en status quo-värdering, där företaget värderas 

enligt dess nuvarande ledning och utan synergier. Därefter bör värdet av att 

byta ut ledningen respektive eventuella synergier beräknas och läggas till status 

quo-värdet. (Damodaran, 2002) 

                                           
14 Med värdedrivare avses de faktorer som påverkar intäkter, kostnader och därmed värdet i 

bolaget.  

 24



 

Antalet enskilda värderingsmodeller är åtskilliga, men trots detta finns 

generellt endast tre inriktningar för värdering, nämligen; kassaflödesvärdering 

(DCF-värdering), relativ värdering och optionsbaserad värdering (den 

sistnämnda kommer dock inte beröras i denna uppsats). (Damodaran, 2002) 

4.1.1  Kassaflödesvärdering 

Kassaflödesvärdering är den värderingsmetod som brukar framhävas som 

hörnstenen för all värdering. Värdet av en tillgång är teoretiskt sett den 

framtida nytta som denna tillför. Detta brukar vanligtvis tolkas som 

ekonomisk nytta och mer specifikt såsom nuvärdet av alla framtida 

kassaflöden som tillgången kan förväntas ge upphov till. Företaget förutsätts 

normalt fortsätta sin verksamhet tillsvidare, i enlighet med den så kallade going 

concern-principen.  

 

Nuvärdet beräknas genom att de framtida kassaflödena diskonteras med den 

kapitalkostnad som speglar risken i dem. Då diskonteringsräntan återspeglar 

osäkerheten används en högre räntesats för riskfyllda kassaflöden och en lägre 

för säkrare dito. Det diskonterade värdet av de framtida kassaflödena brukar 

ses som ett fundamentalt värde15, vilket en allvetande analytiker skulle värdera 

tillgången till. Även om marknadspriser avviker från det fundamentala värdet 

så kan det antas att dessa kommer konvergera förr eller senare. (Damodaran, 

2002)  

 

Värderingsperioden varierar men brukar sträcka sig mellan fem och tio år, 

varpå ett residualvärde läggs till för tiden från sista värderingsåret och framåt; 

residualperioden. Detta är en förenkling som huvudsakligen beror på att 
                                           
15 På engelska: intrinsic value. 
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värderaren inte kan avgöra om enskilda år kommer att skilja sig åt så långt in i 

framtiden. Tillväxten i denna residualperiod bedöms därför ofta ligga i takt 

med uthållig BNP-tillväxt. Detta beror på att konkurrensfördelar enligt 

ekonomisk teori inte bör vara långsiktigt uthålliga, utan kommer att attrahera 

andra aktörer vilka pressar vinsterna inom branschen.  

 

Efter att de fria kassaflödena fastställts diskonteras de med företagets 

kapitalkostnad för att kunna erhålla företagets nuvärde. Detta är det värde 

vilket en rationell investerare bör vara beredd att betala för företaget förutsatt 

att inga förändringar sker. (Damodaran, 2002) Företagets värde blir dock ofta 

annorlunda i en förvärvskalkyl i vilken förvärvaren kan ta in förändringar som 

denna anser sig kunna genomföra och som påverkar kassaflödet. 

 

I en kassaflödesvärdering är det inte de totala, utan de fria kassaflödena, som 

är mest intressanta. Värdet på ett bolag beror, i teoretisk mening, inte enbart 

på om det har hög omsättning, utan om denna höga omsättning genererar 

kassaflöden som ger ett överskott efter täckning av den löpande 

verksamheten. En rationell investerare bör alltså, ur ett teoretiskt perspektiv, 

inte betala för rörelsens kostnader, utan endast för dess nettokassaflöden. Den 

praktiska följden av detta är att de flesta kassaflödesvärderingsmodeller 

påminner om varandra, även om komplexiteten kan variera.  

 

Kassaflödesvärderingen kan delas upp i olika kategorier. En sådan uppdelning 

kan göras utifrån huruvida det är det egna kapitalet, se formel 4.1, eller om det 

är hela företaget som värderas, se formel 4.2. Den sistnämnda varianten, 

företagsvärde, benämns ofta med dess engelska term, nämligen Enterprise 

Value, EV. 
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Formel 4.1  Beräkning av värde av eget kapital (Källa: Damoradan, 2002). 
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Formel 4.2  Beräkning av företagsvärde (källa: Damoradan, 2002). 

Det är vid värdering av eventuella förvärv som företagsvärdet används i störst 

omfattning. I denna beräkning är WACC16 den diskonteringsränta som 

används, eftersom det är den som speglar företagets totala kapitalkostnad. 

WACC beräknas enligt formel 4.3. 

)
TK
E(*r)

TK
S(*)skattesats-(1 *r

tnadkapitalkosvägdligGenomsnittWACC

Es +=

=
                          (4.3) 

där  

kapitaltotaltE
kapitalegetkostnadr

kapitaltotaltTK
skulderS

skulderkostnadr

E

S

=
=
=
=

=

      Formel 4.3  Beräkning av WACC (källa: Brealey & Myers, 2003). 

                                           
16 WACC (Weighted Average Cost of Capital) är den engelska termen för vägd kapitalkostnad, 

vilken speglar ett vägt genomsnitt av kostnaden för det lånade samt det egna kapitalet, efter 

skatteavdrag (Brealey & Myers, 2003). 
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När kapitalkostnaden beräknas har sällan värderaren information om 

kostnaden för det egna kapitalet. För att bestämma denna kostnad används 

generellt CAPM17 på det sätt som beskrivs i formel 4.4 nedan. CAPM 

föreskriver att investerare endast kompenseras för systematisk, inte 

företagsspecifik, risk eftersom den sistnämnda kan diversifieras bort i en 

portfölj. Genom att beräkna tillgångens betavärde, vilket mäter den 

systematiska risken hos instrumentet (i detta fall en aktie), kan värderaren 

sedan applicera modellen för att beräkna avkastningskravet. (Brealey & Myers, 

2003) 

)r(r*β+r=avkastningFörväntad:CAPM fmf -                        (4.4) 

där       

riskpremie=r-r
ochavkastningmarknadens=r

betavärdestillgången=β
räntariskfri=r

fm

m

f

Formel 4.4  Beräkning av förväntad avkastning genom CAPM  

                    (källa: Brealey & Myers, 2003). 

Värdering skall utgå ifrån att företaget är optimalt förvaltat. Detta innebär 

bland annat att den rådande kapitalstrukturen inte nödvändigtvis är den som 

bör användas i värderingen, utan snarare den så kallade optimala 

kapitalstrukturen. Denna kommer att diskuteras mer ingående i kapitel fem, 

men utgångspunkten är att göra en avvägning mellan fördelar och nackdelar 

med de olika finansieringsformerna. 

 

I anslutning till detta bör framhävas att det även förekommer en metod som 

kallas den justerade nuvärdesmetoden18, i vilken värderingen sker utifrån 

antagandet att företaget vore finansierat till hundra procent av eget kapital. 

                                           
17 CAPM står för Capital Asset Pricing Modell 
18 På engelska: Adjusted Present Value, ofta förkortat till APV. 
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Därefter justeras värdet för nuvärdet av eventuella skattefördelar respektive 

konkurskostnader som uppkommer till följd av lånefinansiering (Damodaran, 

2002). Modellen utgår tydligt från idén om den optimala kapitalstrukturen. 

 

Att förstå hur en kassaflödesvärdering genomförs är nödvändigt för att kunna 

förstå hur de flesta förvärvskalkyler är utformade. Därför följer härmed ett 

exempel på hur denna metod fungerar.19 

Exempel 4.1  Beräkning av Margarinfabrikens företagsvärde med hjälp av 

                       kassaflödesvärdering. 

Vi antar att någon är intresserad av att köpa Margarinfabriken AB och därför skall 

bestämma företagsvärdet, EV, med hjälp av formel 4.2.  

 

Det första som bör bestämmas är värderingsperioden längd. I detta fall är denna tio år; sista 

året är därför år 10 och värderingsåret sätts till år 0. Sedan prognostiseras och specificeras 

de poster vilka påverkar Margarinfabrikens årliga kassaflöden från år 0 till år 10, samt även 

för residualperioden. I nedanstående tabell syns några vanliga poster.  

 

     Residual- 
Specificering under perioden År 1 År 2  År 10 värdet 
Tillväxttakt 10 % 10 %  10 % 5 % 
Bruttomarginal 20 % 20 %  20 % 20 % 
Andel lån 50 % 50 %  50 % 50 % 
Nettoinvesteringsgrad i % av omsättning 3 % 3 %  3 % - 
Avskrivningar i % av omsättning 3 % 3 %  3 % - 
RöK som % av omsättning 20 % 20 %  20 % 20 % 
AT i % av avskrivningarna i residualperioden - -  - 100 % 

 

 

                                           
19 Exemplet härstammar från fiktiva värden och en Excelbaserad kassaflödesvärderingsmodell 

utformad av Öystein Fredriksen vid Ekonomiska Institutionen, Linköpings universitet, vilken 

återfinns på hemsidan för kursen Företagsfinansiering och företagsvärdering. Hemsidan går att nå genom 

www.eki.liu.se. 
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Kapitalkostnaden, WACC, bestäms av Margarinfabriken och skattas för samtliga 

värderingsår samt för residualperioden, eftersom det är WACC som används vid 

diskontering av kassaflödena. Vi antar att optimal kapitalstruktur för Margarinfabriken är 

50 procents soliditet. Övriga värden är fiktiva. 

 

        Residual- 
Kapitalkostnaden År 1 År 2 År 3  År 9 År 10 värdet 
Kostnad eget kapital 12 % 12 % 12 %  12 % 12 % 12 % 
Andel eget kapital 50 % 50 % 50 %  50 % 50 % 50 % 
Lånekostnad efter skatt 3,7 % 3,7 % 3,7 %  3,7 % 3,7 % 4,3 % 
Andel lån 50 % 50 % 50 %  50 % 50 % 50 % 
 => WACC 7,9 % 7,9 % 7,9 %  7,9 % 7,9 % 8,2 % 

 
När värderaren kommit så här långt är det dags att ställa upp en budget för de fria 

kassaflödena utifrån resultatet av prognoserna. Genom att använda nedanstående 

uppställning kan det lätt utläsas varifrån kassaflödena härstammar. 

 

       Residual- 
Kassaflöde (MSEK) År 1 År 2 År 3  År 9 År 10 värdet 
Omsättningen 1 000 1 050 1 103  1 477 1 551  1 598 
- rörelsekostnad 700 735 772  1 034 1 086 1 278  
- avskrivningar 30 32 33  44 4  48 
EBIT 270 284 298  399 419 272 
Skattesats 28 % 28 % 28 %  28 % 28 % 28 % 
EBIT (1-skatt) 194 204 214  287 302 196 
+ Avskrivningar 30 32 33  44 47 48 
- Förändringar i AT 30 32 33  44 47 48 
- Förändringar i RöK 0 10 11  14 15 9  
= Fritt kassaflöde 194 194 204  273 287 186  
    
Diskonterat kassaflöde 180 167 162  138 135 1 699 
        

Nuvärdet av kassaflöden under prognosperioden, EV = 3 232   
 

 
De fria kassaflödena nuvärdesberäknas sedan med hjälp av WACC och summan av dessa 

utgör det värde på företaget, EV, som var avsett att kalkyleras. Margarinfabriken värderas 

enligt denna metod till 3 232 MSEK. 
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Vilka faktorer som mest påverkar värdet beror på vilken bransch som åsyftas. 

Utifrån detta påstående kan antas att det borde vara svårt att utveckla 

generella värderingsmodeller, men faktum är att även om de olika 

beståndsdelarnas betydelse varierar från värdering till värdering så är de 

generellt applicerbara. De huvudsakliga faktorerna som styr ett företags 

kassaflöden är; omsättning, vinstmarginal, skatt, rörelsekapitalets storlek, 

investeringar i anläggningstillgångar och kapitalkostnaden. Utöver dessa mer 

statiska faktorer måste värderaren ta hänsyn till tillväxtmöjligheter och 

konkurrenssituation, eftersom dessa påverkar ett företags framtida 

intjäningsförmåga.  

 

Kassaflödesvärdering brukar framhållas som den teoretiskt mest korrekta 

metoden, eftersom ekonomiskt värde har en definition som överensstämmer 

med hur metoden fungerar. Detta innebär dock inte att den alltid är att 

föredra, åtminstone inte sin renaste form. Ett exempel är när värderingen 

gäller ett företag i kris, som då skulle kunna uppbära ett negativt värde. Andra 

vanliga problemområden är värdering av cykliska företag, företag med 

outnyttjade tillgångar samt onoterade bolag. (Damodaran, 2002) 

 

Slutligen är det även värt att nämna att kassaflödesvärdering ofta brukar 

beskrivas med orden ”garbage in, garbage out”; med andra ord: det du får ut 

beror på vad du matar in. När ett stort företag med omsättning på flera 

miljarder SEK skall värderas måste därför en balans mellan kvalitet och 

komplexitet uppnås. En större modell bidrar med ökad informationsmängd 

samtidigt som den innebär en större risk för att felaktig information förs in 

och därmed påverkar värderingen. Även om modellen är teoretiskt korrekt, så 

innebär det inte att den alltid är praktisk att använda. 
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4.1.2  Relativvärdering 

Även om kassaflödesvärdering alltså kan ses som mest korrekt, i teoretisk 

mening, genom gällande syn på fundamentalt värde, så är många värderingar 

istället relativvärderingar, även kallade multipelvärderingar20. Grunden för 

dessa värderingar är att utgå ifrån priserna på jämförbara objekt och genom en 

gemensam variabel översätta vilket värde tillgången som skall värderas borde 

ha. En vanlig och lättförståelig relativvärdering är att använda sig av multipeln 

P/e, som mäter pris i förhållande till vinst. Exempel: Låt oss anta att företaget 

Mejeriet AB prissätts till 120 MSEK. Om det har en vinst på 10 MSEK 

innebär detta ett P/e-tal på 12. Om andra bolag i samma bransch värderas till 

P/e = 15 så kan detta innebära att Mejeriet är undervärderat (se beräkning i 

figur 4.1 nedan.). 

 
   

10=e=Vinst
120=P=Pris

12=
10

120
=

e
P

�Ë  

     om 15=
e
P

 i branschen så kan bolaget vara undervärderat. 

Figur 4.1  Beräkning av P/e-tal för Mejeriet AB (källa: egen). 

Andra återkommande relativkvoter är P/B (pris i förhållande till bokfört 

värde), P/S (pris i förhållande till omsättning) och olika kassaflödesrelaterade 

multiplar såsom exempelvis den i riskkapitalbranschen vanligt förekommande 

EV/EBITDA. EV är, som tidigare nämnts, det uppskattade företagsvärdet 

och EBITDA är rörelsens vinst innan ränta, skatt och avskrivningar.  

 

För en sammanfattning av vanligt förekommande multiplar vilka används vid 

relativvärdering, se tabell 4.1. 

 

                                           
20 En multipel är ett annat ord för kvot, eller alternativt uttryckt; förhållandet mellan två variabler.  
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Tabell 4.1  Vanligt förekommande multiplar i samband med 

                   relativvärdering (källa: egen sammanställning). 

e
P  = 

Vinst
Pris

 

B
P  = värdeBokfört

Pris  

S
P  = gFörsäljnin

Pris
 

EBITDA
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rdeFöretagsvä  

 

Relativvärdering är en enklare och snabbare värderingsmetod än 

kassaflödesvärdering, vilket är den största förklaringen till dess popularitet. 

Den används dock sällan ensam i samband med stora förvärv, utan som ett 

komplement för att nyansera kassaflödesvärderingen. Styrkan och svagheten 

med denna värdering är att man snabbt kan skilja ut ett objekt som är lågt 

värderat i förhållande till andra branschföretag. Tyvärr är detta till liten tröst 

om hela branschen är övervärderad och riskerar att rasa i värde. (Damodaran, 

2002)  

 

Även inom relativvärderingen finns några utmärkande variationer som är 

viktiga att förstå. En kategorisering kan nämligen göras mellan om det är en 

jämförelse mellan olika företag eller jämförelser med samma företag under 

tidigare år. Även här gäller det att vara försiktig då företag utvecklas över tiden 

och därmed inte alltid förtjänar samma multiplar som det historiskt sett har 

uppvisat. (Damodaran, 2002) 

 

Ett problem i samband med relativvärdering är att skillnaden i multiplar ofta 

beror på skillnader i företagen. Skillnaderna kan bestå i operativa risker och 

skillnader i kapitalstruktur. Det finns sannolikt inte två företag som är exakt 

lika vad gäller risk, tillväxtmöjligheter och kassaflöden, vilket gör att en perfekt 

relativvärdering är mycket svår att genomföra. Det är endast om dessa 
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faktorer helt stämmer överens som en relativvärdering med all säkerhet kan 

resultera i ett säkert uttalande om vilket värde som objektet bör ha. På grund 

av detta måste en fördjupad analys genomföras och justeringar göras för att 

resultatet skall vara användbart.  

 

Det bör även nämnas att en person som skall värdera ett företag ofta är 

partisk i sina val av jämförelseföretag, vilket i sin tur styr vilken multipel, både 

metodmässigt och värdemässigt, som används (Damodaran, 2002). Detta 

beror bland annat på vad som vanligtvis kallas anchoring, vilket innebär att 

individen styrs av ett givet värde såsom aktiekursen när denne skall värdera ett 

objekt (Nofsinger, 2002).  

4.2  Företagsspecifika värdeökande faktorer 

I samband med ett förvärv finns faktorer som kan öka värdet på det 

förvärvade eller kombinerade bolaget att ta hänsyn till. Nedan avser vi att 

diskutera två av dessa mer ingående; synergieffekter, som per definition bara 

kan uppstå när det är två bolag som kombineras samt verksamhets-

förbättringar. 

4.2.1  Operativa synergier 

Teoretiskt framställs det flera olika möjligheter att värdera operativa synergier. 

Damodaran (2002) beskriver denna värderingsprocess som en analys i flera 

steg, där det första är att fråga sig vilken form synergierna kommer att ta och 

när de kommer att börja påverka kassaflödena. Därefter bör företagen 

värderas var för sig med de olika företagens WACC som diskonteringsränta. 

Efter detta sammanförs data för att visa det kombinerade företagets värde 

utan synergier, varefter synergierna byggs in i tillväxttal och kassaflöden. 

Skillnaden mellan värdet i de två sista stegen skall ses som en indikator på 
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synergiernas värde. Arzac (2005) föreskriver en omvänd syn på 

synergiberäkning där det intressanta inte är det exakta värdet på synergierna 

utan snarare det minsta värdet som dessa kan anta utan att förvärvet blir en 

förlustaffär. Arzac benämner detta med ”break even synergies”. Denna 

omvända metod kan sägas vara mer relevant då det är svårt att veta exakt hur 

och till vilket värde synergierna kommer att uppkomma. Att istället beräkna 

minsta värdet på dessa gör analysen mer lätthanterlig. 

4.2.2  Finansiella synergier 

I fråga om finansiella synergier är det viktigt att komma ihåg att det inte är 

företagets uppgift att diversifiera risk. Detta kan göras mycket mer effektivt av 

den enskilde investeraren genom förvärv av aktier i respektive bolag (Brealey 

& Myers, 2003). Detta är en naturlig följd av att företagen bör syssla med det 

de gör bäst, sin kärnverksamhet, och låta investeraren göra det den kan bäst; 

hantera risk. Trots det kan vissa finansiella synergier vara aktuella på grund av 

transaktionskostnader.21 Företagen kan ha intresse av att analysera effekten av 

diversifiering i samband med förvärv eftersom en lägre risk kan påverka 

företagets förutsättningar till skuldsättning genom att öka andelen lån i den 

optimala kapitalstrukturen. Lewellen (1971) analyserar denna situation och 

visar att detta innebär en värdeökning på företagets skuld men på bekostnad 

av aktieägarna. Stapleton (1985) visar dock att effekten på skuldkapaciteten 

alltid är positiv, oavsett om företagens vinster är perfekt korrelerade. Den 

mest tydliga, och minst kontroversiella, finansiella synergin är överföring av 

skatteavdrag mellan företagen, vilken möjliggör en minskad skattebörda för 

det kombinerade bolaget. 

                                           
21 Det kan alltså i vissa fall vara befogat att företaget hanterar risk. Kostnaderna för riskhantering 

kan reduceras om en part bär dem istället för att varje investerare som avser reducera risk själv 

köper de aktuella instrumenten eller aktierna. 
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En annan aspekt som kan vara viktig att ta in i analysen är att det förekommer 

informationsasymmetrier mellan ledningen och aktieägarna. Detta kan 

innebära att ledningen kan ha större kännedom om lönsamma projekt. Myers 

och Mayluf (1984) visar hur det i detta sammanhang kan vara rationellt att 

företag med överskott av kapital förvärvar företag med kapitalbehov, eller vice 

versa.  

4.2.3  Synergier; fantasifoster eller verkliga? 

 

”Synergier är i affärslivet ett slags nirvana – ett tillstånd som är 

eftersträvansvärt men något som är undflyende och inte sällan visar 

sig vara en hägring.”  -Bengt Karlöf, 2003 

 

Synergier är troligen det vanligaste argumentet vid förvärv. När skäl såsom 

ledningens egenintresse och riskutjämning inte faller aktiemarknaden i smaken 

kan det, som Karlöf (2003) antyder, leda till att synergier används som motiv 

även då dessa inte finns. Detta har lett till att synergier ibland kritiseras i så 

stor utsträckning att till och med dess existens ibland ifrågasätts. Forskning 

visar dock att synergier existerar, men att de kan variera betydligt mellan 

diversifierande och fokuserade förvärv (Doukas et al., 2002). Äkta synergier 

tar sig enligt Karlöf (2003) uttryck i samutnyttjade resurser, 

kunskapsöverföring, samutnyttjad image, kombinerat utbud, finansiell 

riskutjämning och i vissa fall vertikal integration. Problemet enligt författaren 

kan bland annat vara att eventuella synergier kan leda till att ledningen lägger 

fokus på interna frågor istället för på externa och därmed tappar fokus. Det 

kan alltså sägas att synergier sannolikt existerar, vilket gör att de bör beaktas, 

men att de inte bör bli ett självändamål. 
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Det bör återigen nämnas att det när det gäller synergier självklart måste finnas 

en existerande plattform för att realisera dessa. För vissa aktörer som går in i 

nya företag finns inga synergimöjligheter, utan synergierna kan först komma 

genom att göra tilläggsförvärv22.  

4.2.4  Verksamhetsförbättringar 

Ofta diskuteras olika typer av verksamhetsförbättringar vid förvärv. En form 

av verksamhetsförbättring är värdet av att byta ledning23. Detta bygger på att 

förbättra styrningen av bolaget samt se över dess finansiella mix och 

tillgångsmassa för att höja företagets värde. Det här är en värdehöjande faktor 

som är naturlig att värdera när motivet för förvärvet är att målbolaget är dåligt 

skött. Den är intressant ur både riskkapitalbolags och strategiska köpares 

synvinkel. Skillnaden mellan ett välskött och ett vanskött bolag kan hänföras 

till företagets kapitalkostnad i form av en extrapremie som kompensation för 

den extra risk som ledningens brister medför. Att förbättra bolaget kan 

därmed även innebära att denna riskpremie försvinner.(Damodaran, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
22 På engelska: add-on acquisition. 
23 På engelska: the value of corporate control. 
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5  FÖRETAGETS KAPITALSTRUKTUR OCH 

FÖRVÄRVSFINANSIERING 

Vi kommer i detta kapitel att presentera den så kallade optimala kapitalstrukturen samt 

hur finansieringen påverkar förvärvskalkylen. 

5.1  Kapitalstrukturens effekt på företagsvärdet 

En av de mest fundamentala principerna inom företagsfinansiering är att 

ledningens mål bör vara att maximera värdet för aktieägarna. Forskningen 

kring huruvida företagets finansiering har en effekt på dess värde sträcker sig 

förhållandevis långt bak i tiden och är relativt oomtvistad. Modigliani & Miller 

(1958) visade tidigt att företagets kapitalstruktur under perfekta förhållanden 

inte påverkar värdet på företaget. Förekomsten av informationsasymmetrier, 

skatt och transaktionskostnader förklarar dock att en viss andel skuld kan vara 

motiverat. Hur stor skuldsättning som är lämplig varierar och förhållandet 

mellan eget och lånat kapital som maximerar företagets värde brukar kallas 

den optimala finansiella mixen eller optimala kapitalstrukturen (Damodaran, 

2001).  

5.2  Olika kapitalkällor och deras påverkan på den optimala 

kapitalstrukturen 

Det finns enligt Myers (1984) en särskild ordning som avgör hur olika 

finansieringslösningar är att föredra för ett företag, en så kallad pecking order. 

Enligt denna teori kommer företag att först och främst finansiera 

verksamheten med hjälp av interna medel, som då består av bland annat 

vinster. Om inte detta är möjligt kommer lånefinansiering att väljas och i sista 
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hand väljs finansiering genom emission av nytt eget kapital, vilket är det 

dyraste kapitalet. Pecking order- teorin innebär att lönsamma företag kommer 

att vara i mindre behov av extern finansiering i och med att intern finansiering 

är att föredra. Den interna finansieringen medför inga extra 

transaktionskostnader för företaget, vilket dock gäller vid både 

lånefinansiering och nyemission. I samband med nyemission uppkommer 

högre administrativa kostnader än vid lånefinansiering och dessutom kan 

informationskostnader bli mycket höga om företaget blir tvunget att avslöja 

sina framtida planer för sina konkurrenter. Ur ett skattekostnadsperspektiv 

kan även lånefinansiering vara billigare och en nyemission skulle kunna 

innebära minskad ägarkontroll i och med utspädningseffekter (Brealey & 

Myers, 2003). Förvärvsfinansiering måste alltså ta hänsyn till både de fördelar 

som finns med lånat kapital och till de kostnader som är förknippade med att 

söka externt kapitaltillskott. 

 

Lånat kapital är jämfört med eget kapital billigare, eftersom detta har 

företrädesrätt vid händelse av konkurs. Övriga fördelar med skuldfinansiering 

utgår huvudsakligen från två faktorer; skattemässig avdragsrätt för räntor 

(vilket Modigliani & Miller nämnde redan 1958) samt dess hämmande 

inverkan på företagsledningens makt (Jensen, 1986). Enligt Jensen är stora fria 

kassaflöden farligt, eftersom de minskar ledningens budgetdisciplin och ökar 

sannolikheten för att de kommer att göra misstag när de utvärderar projekt. 

Denna forskning finner stöd hos exempelvis Harford (1999) som visat att 

företag med stor kassa är mer benägna att söka efter förvärv samt att göra 

diversifierande förvärv, vilka inte tillför värde till aktieägarna. En ansenlig 

kassa bör inte förväxlas med stora fria kassaflöden. Stora fria kassaflöden kan 

dock, beroende på företagets utdelningspolicy, även leda till en stor kassa. I 

detta sammanhang är en högre skuldsättning ett hinder eftersom denna 

tvingar ledningen att förbinda sig till räntebetalningar och amorteringar. 
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Ledningen måste därför vara mer selektiva när de avgör vilka projekt som ska 

genomföras.  

 

Den mest omnämnda nackdelen med skuldfinansiering är troligen att den 

medför ökad finansiell risk, vilken leder till högre konkursrisk och därmed 

potentiella konkurskostnader. En annan nackdel är att med olika finansiärer 

kan det leda till att intressekonflikter uppstår mellan dem, varför även 

kostnader för intressekonflikter mellan aktieägare och långivare bör analyseras. 

Slutligen är det värt att nämna att skuldfinansiering kan leda till förlorad 

affärsmässig flexibilitet till följd av villkor i låneavtalen. (Damodaran, 2001) 

 

Den optimala kapitalstrukturen påverkas härmed av många olika faktorer som 

dessutom är dynamiska. Det är därför i det närmaste omöjligt att fastställa 

denna och orimligt att hävda att den optimala kapitalstrukturen skall tillämpas 

vid värdering. Värderaren får alltså uppskatta den, utgå ifrån en given nivå 

eller från hur mycket denne anser att företaget bör belånas.  

5.3  Skuldkapacitet; hur mycket kan ett förvärv belånas? 

 

”Banks provide your debt capital. They are the ‘L’ in LBO.” 

  Rickertsen (2001) sid. 165 

 

Ett förvärv kan, liksom övrig verksamhet, finansieras med eget eller lånat 

kapital. När det är fråga om en LBO utgör, som Rickertsen (2001) framhäver i 

citatet ovan, det lånade kapitalet hävstången i affären. 

 

Huruvida ett förvärv bör finansieras med eget eller lånat kapital beror i 

grunden på hur stort utrymme för skuldsättning, alternativt uttryckt 
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skuldkapacitet, som finns i målbolaget och det förvärvande bolaget 

(Damodaran, 2001). Skuldkapacitet, vilket inte är detsamma som den optimala 

kapitalstrukturen, beräknas bland annat utifrån företagets kassaflöden genom 

räntetäckning vilket är förhållandet mellan kassaflödena24 och ränteutgifterna. 

Dessutom måste hänsyn tas till vilka tillgångar som kan utgöra säkerhet för 

låntagarna. Förutom de nuvarande kassaflödena kan även tillväxt räknas in i 

viss mån, men det bör framhållas att företagets egen bild av framtida tillväxt 

sällan stämmer överens med bankernas, vilka är mer restriktiva. (Arzac, 2005) 

 

Skuldkapaciteten är precis som den optimala kapitalstrukturen svår, om inte 

omöjlig, att fastställa eftersom den bland annat styrs av tillväxtpotential. Det 

finns ändå möjligheter att approximera denna. Utgångspunkten bör då, enligt 

Arzac (2005), vara att beräkna hur räntetäckningsgraden påverkas i olika 

tillväxtscenarier samt att komplettera med kostnadsfokuserade scenarier 

såsom strejk, prisökning på produktionsfaktorerna et cetera. (Arzac, 2005) 

 

Det finns flera metoder för att räkna ut skuldkapaciteten. Olika aktörer har 

olika bedömningskriterier. Exempelvis utgår Handelsbanken AB från bland 

annat följande faktorer när de genomför en bedömning av en parts 

kreditvärdighet, se figur 5.1. 

                                           
24 Vilka kan uppskattas genom mått som EBITDA och EBIT 
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• Net total debt / EBITDA 

• Net total debt / (EBITDA-capex) 

• Net total debt / EBITA 

• Senior debt / EBITDA 

• Senior debt / EBITA 

• Senior net debt / EBITDA 

• Senior net debt / EBITA 

• Cash flow cover ratio 

• EBITDA / Cash interest 

• EBITA / Cash interest 

• EBITDA / Senior debt interest 

• EBITA / Senior debt interest 

• Total debt / (total equity+min) 

• Net debt / (Equity + min) 

• Net total debt / EBITA 

• Operating capital incl goodwill 

• Capital expenditure 

• Senior debt 

• Total debt 

• Senior net debt 

• Total net debt 

• EBITDA 

• EBITA 

• Total debt / EBITDA 

• Headroom to EBITDA 

 

 Figur 5.1  Exempel på kreditvärdighetskriterier (källa: Lindwall). 

Vi avser inte att närmare gå in på hur beräkningen går till, på grund av 

komplexiteten i detta förfarande. När uppköpskandidater diskuteras utgår vi 

därför ifrån en given skuldkapacitet. Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke 

vilka faktorer som styr lånemöjligheterna för ett företag. Dessa är, enligt 

respondenten, bland annat de i figur 5.1 angivna faktorer och bankernas 

utvärdering fokuserar på företagsspecifika omständigheter samt tidigare 

förmåga att uppfylla avtalade räntebetalningar och amorteringar, så kallad track 

record. En viss grupp köpare bör därför inte ha en mera fördelaktig situation 

vid finansieringen av förvärv än en annan, så till vida att deras track record 

inte skiljer sig åt. Tvärtemot vad som anförts i debatten kring bankernas 

generösa utlåning till riskkapitalbolag, hävdar Lindwall att strategiska köpare 

istället besitter en stark förhandlingsposition. 

5.4  Vanligt förekommande skuldformer och deras storlek 

Som synes i figur 5.1 förekommer multiplar inte bara vid värdering, utan även 

i samband med finansiering. Sådana skuldmultiplar fungerar som snabba 
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metoder för att uppskatta lånemöjligheter, utifrån låntagarens 

återbetalningsförmåga vilka är grundade på kassaflöden. Skuldmultiplarna 

används endast som approximationer och gäller inte alla bolag, men utgör 

goda benchmarks för både hur mycket ett bolag kan belånas och hur god 

utlåningsviljan är för en given punkt. 

 

Beroende på hur stor företagets upplåning är, står olika finansieringsalternativ 

till förfogande vid förvärv. Visserligen kan vilken finansieringsform som helst 

vara aktuell, men vi kommer endast beröra de, enligt Arzac (2005), vanligaste. 

Vad gäller externa kapitalkällor kan en grov uppdelning göras mellan säkrade 

banklån, high yield-finansiering (inklusive mezzanine-finansiering) och lån från säljarna 

(Arzac, 2005). Den sistnämnda formen innebär att säljarna i vissa 

transaktioner kan vara beredda att acceptera att en viss del av förvärvet erläggs 

i form av ett lån och därmed inte behöver betalas vid själva 

förvärvstidpunkten.  

 

Hur högt ett företag kan belånas är en förhandlingsfråga, men beror av 

rådande lånemarknadsläge, företagets tillgångar och kassaflöden. Det finns 

trots detta underlag för att hävda vissa grundläggande nivåer. Säkrade banklån 

kan, enligt Arzac (2005), erhållas till ett belopp om tre gånger EBITDA, 

därefter high yield-finansiering i kombination med mezzanine till ytterligare 

mellan två och tre gånger EBITDA.  

5.4.1  Säkrade banklån, en form av seniora25 lån 

Säkrade banklån, typexemplet på seniora lån, är ofta den första 

finansieringsform som ett företag söker (Arzac, 2005). Genom att låntagaren 

                                           
25 I motsats till så kallade juniora lån. Begreppet bygger på att de säkrade lånen har företräde, 

senioritet, till betalning i händelse av betalningssvårigheter. 
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ställer en säkerhet, exempelvis byggnader, maskiner eller liknande, till 

långivaren så ligger räntenivån på seniora lån förhållandevis lågt. På grund av 

att de summor som kan komma i fråga i dessa lån ofta är stora, är det inte 

ovanligt att lånen är syndikerade. Detta innebär att flera banker medverkar 

och tillhandahåller kapitalet, vilket bland annat beror på att en enskild bank 

inte kan exponera sig för mycket mot en låntagare, på grund av kreditrisken.26 

 

Förutom att de säkrade banklånen oftast är de första lånen som söks så utgör 

dessa, som tidigare nämnts, även normalt den övervägande delen av de totala 

lånen. Detta gäller emellertid inte generellt, eftersom vissa bolag kan sakna de 

förutsättningar, huvudsakligen kassaflöden och fysiska tillgångar att ställa som 

säkerhet, som möjliggör denna låneform.  

5.4.2  High yield-finansiering 

High yield-finansiering (som tyvärr saknar en väl fungerande svensk 

översättning) har på senare tid börjat ersätta begreppet junk bonds. Namnet 

high yield kommer från den höga räntan, vilken i sin tur beror på att 

långivarna tar en betydligt högre risk än vid seniora lån och begär 

kompensation för detta. Den högre risken beror på att dessa fordringsägare 

inte har den förmånsrätt som är förknippad med seniora lån och därför 

riskerar att bli utan kompensation om företaget skulle gå i konkurs. Detta kan 

verka spekulativt, vilket ofta är exakt vad som är syftet från långivarnas sida.27 

                                           
26 Under denna uppsats tillkomst ligger ett förslag att skärpa kraven på bankernas kapitaltäckning 

genom de så kallade Basel II-reglerna (vilka finns att läsa om på www.bis.org/publ/bcbsca.htm). 

Uppsatsens författare misstänker att de ökade kraven kan innebära att andelen syndikerade lån kan 

komma att öka. 
27 Vid så kallad rating, där företagets betalningsförmåga bedöms, görs ofta en uppdelning mellan 

investment grade och speculative grade. Enligt interna regler hos institutionella investerare styr 

sedan denna uppdelning hur mycket de kan placera i respektive klass. 

 44



Från låntagarens sida innebär denna typ av finansiering en möjlighet att erhålla 

externt kapital när andra billigare möjligheter är uttömda.  

 

Tillgången till high yield-finansieringen är inte alltid god. När likviditeten blir 

för låg på marknaden för high yield-kapital minskar tillgången på denna typ av 

finansiering. Detta får till följd att andra finansiella strukturer, som bland 

annat mezzanine, fyller tomrummet. 

5.4.3  Mezzanine-finansiering 

Under de senaste åren har mezzanine-finansiering växt globalt, efter att först 

ha uppkommit i USA. På grund av att banklån allt mer grundar sig på 

kassaflödesbaserade beräkningar med en hög diskonteringsränta, att kapitalet 

på aktiemarknaden är dyrt och att high yield-finansiering inte alltid finns att 

tillgå, uppstår det ett slags gap och det är där mezzanine-kapitalet kan bli 

aktuellt.  

 

Enligt Lindwall, vid Handelsbanken, förekommer mezzanine inte vid organisk 

tillväxt, utan endast i samband med förvärv. Vi kommer visserligen inte att 

analysera mezzanine-finansierade förvärv i denna uppsats, men eftersom det 

är viktigt att känna till denna finansieringsform för att förstå hur högt ett 

förvärv kan belånas, kommer mezzanine ändå att omnämnas.  

 

Mezzanine-kapital består dels av en underordnad lånedel med hög ränta och 

dels av en så kallad ”equity kicker”. Denna motsvarar ofta en möjlig rätt till en 

ägandedel via antingen warrants eller optioner på konvertibler. 

Räntebetalningen på lånet involverar ofta två olika slags delar, nämligen en 

kontant löpande betalning (kupong) och en så kallad pay-in-kind-del (PIK). 

PIK-delen motsvarar då endast en liten del av den totala räntebetalningen och 
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infrias enligt de villkor som avtalas mellan låntagaren och långivaren. PIK-

delen läggs tillbaka under lånetiden, vilket innebär att det totala lånet och 

därmed räntan ökar successivt med företagets uppnådda resultat. Vanligtvis 

sker ingen löpande amortering på lånet. (Bank of America, 2005) 

 

Principen är alltså att långivaren tillhandahåller en del lån i form av 

skräpobligationer eller liknande men även har möjlighet att ta del av 

värdeökningen i det finansierade objektet. Med anledning av optionsdelen i 

mezzanine-finansering kan det sägas att denna finansieringsform ligger 

någonstans mellan eget och lånat kapital. (Arzac, 2005) Var mezzanine-

finansiering befinner sig i ett företags balansräkning illustreras i figur 5.2. 

 

Seniora Lån 

Seniora oprioriterade lån 

Konvertibla oprioriterade lån Mezzanine 

Inlösningsbara preferensaktier

Eget Kapital 

 Figur 5.2  Klassificering av mezzanine i balansräkningen 
    (källa: Bank of America, 2005, egen version). 

 

 

 

 

5.5  Lånefinansiering i praktiken 
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I detta avsnitt presenteras empiriskt material, huvudsakligen utifrån 

sekundärdata, som visar på hur möjligheterna till belåning ser ut vid denna 

uppsats tillkomst. Först presenteras data från fallföretaget Våga Kapital, 

därefter data från en av de svenska storbankerna. 

5.5.1  Data från Våga Kapital 

Våga Kapital delar upp sin finansiering i tre olika former; seniora lån, high 

yield/efterställda lån och mezzanine-finansiering. Dessa överensstämmer väl 

med de tidigare nämnda kategorierna, både till namn och till definition. 

Bolagets syn på möjliga lånemultiplar (se tabell 5.1) stämmer även den 

någorlunda väl med Arzacs (2005), trots att den sistnämnda beskriver den 

amerikanska marknaden. 

Tabell 5.1  Våga Kapitals syn på olika skuldklasser (källa: Våga Kapital).  
     Straffavgift vid Maximal 
 Kapitalkostnad Löptid förtidslösen lånemultipel 
Seniora lån Rörlig räntebas + 5-9 år ~1 % under de 3,5 * EBITDA 
  80-350 räntepunkter   första tre åren   
High Yield Fast räntebas + 7-10 år ~5-10 % 2 * EBITDA 
  450-700 räntepunkter       
Mezzanine 16-20 % bestående av 6-10 år ~2 % under 1 * EBITDA 
  rörlig räntebas, kontant ränta,   de första två    
  ackumulerande ränta och   åren   
  warranter       

 

Skillnaderna jämfört med Arzac beror sannolikt på faktorer som; strukturella 

och temporala skillnader mellan den amerikanska och den svenska 

kapitalmarknaden, samt erfarenheter av enskilda affärer som kan avvika från 

”det normala”. Skillnaderna är dock så små att Arzacs perspektiv på 

lånefinansiering och lånemultiplar kan anses gälla även för den svenska 

marknaden. Våga Kapital framhäver att anledningen till att lånefinansieringen 

ofta diskuteras i termer av nettoskulder i förhållande till EBITDA är att 
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långivarna ofta använder detta mått. Detta i sin tur beror sannolikt på att 

multipeln är en god skattning av räntetäckning. 

5.5.2  Data från en storbank 

Enligt Lindwall är det idag möjligt att belåna ett företag med seniora lån till 

mellan fyra och fem gånger EBITDA, high yield till ytterligare två till tre 

gånger EBITDA och på detta mezzanine mellan två och tre gånger EBITDA. 

Lindwall hävdar vidare att det traditionella storföretag sannolikt behandlas 

bättre och därigenom får billigare lån. 

 

Utifrån dessa multiplar kan alltså anas att de som Våga Kapital utgår från inte 

är optimala. Skillnaden kan vara temporal, men den kan även bero på att Våga 

Kapital inte utgår från högsta möjliga belåning.  
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6  RISKKAPITALBOLAG OCH DERAS FÖRVÄRVSKALKYLER 

I detta avsnitt presenteras de uppgifter kring den typ av riskkapitalbolag som vi avser 

jämföra med den strategiska köparens metodik. Först följer en allmän presentation av vad 

riskkapitalbolag är, hur de är strukturerade och hur förvärv genomförs. Därefter 

presenteras en teoretisk modell för hur dessa bolag ”bör” genomföra sina förvärvskalkyler, 

den så kallade buyout-modellen.  

6.1  Riskkapitalbranschen 

Riskkapitalbolagen har generellt under de senaste åren expanderat kraftigt i 

Sverige, vilket bland annat märkts i nyhetsflödet. Jämfört med år 2003 ökade 

riskkapitalbolagen, oavsett investeringsfas, sina investeringar med 74 procent 

under år 2004. Totalt förvaltar branschen ett kapital på 230 miljarder SEK, 

vilket motsvarar 10 procent av Stockholmsbörsens värde (Svenska Dagbladet, 

2005). 28 Antalet anställda inom företag med riskkapitalbolag som ägare är runt 

150 000 (Dagens Industri, 2005b). Riskkapitalbolagen är därmed en betydande 

ägare på den svenska marknaden. 

6.2  Vad är ett riskkapitalbolag? 

Definitionsmässigt är riskkapital ett vanskligt begrepp eftersom detta omfattar 

många olika typer av investeringar. Riskkapitalbolag är dessutom en annan 

sorts köpare än den strategiska, nämligen finansiella. Detta därför att de ser 

förvärv som en finansiell investering och inte som strategiska aktörer, vilka ser 

ett förvärv som ett tillskott till den normala verksamheten.  
                                           
28 Problemet med denna statistik är att den inte endast avser den typ av riskkapitalinvesteringar som 

konkurrerar med strategiska köpare, utan inkluderar alla typer av investeringar som görs av 

riskkapitalbolag. 
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Bolagen är specialiserade på att genomföra förvärv och har som avsikt att 

avyttra bolagen efter några års innehav. En investerare har därmed investerat i 

ett bolag vars primära kompetens är förvärv. En viktig följd av detta är att de 

har snabba beslutsprocesser och en organisation som är optimerad för 

förvärvsverksamhet, något som närmast liknar förvärvsmaskiner. En person 

hävdar i Affärsvärlden (2005) att dennes bolag till följd av detta kan snabba 

upp förvärvsprocessen så mycket att de ofta hinner genomföra förvärven 

innan strategiska köpare fattar ett slutgiltigt beslut.  

 

De flesta svenska riskkapitalbolagen är onoterade, även om några få 

(exempelvis Ledstiernan) finns på börsen. Detta gör att investeringar i 

riskkapitalbolag är förhållandevis illikvida investeringar (Svenska 

Riskkapitalföreningen, 2005). En annan följd är att mindre information 

angående bolaget ges till marknaden än när ett noterat bolag genomför 

förvärv. Detta kan leda till fördelar för riskkapitalbolag, vilket vi fann stöd för 

hos Torsten Örtengren, ansvarig för noteringsfrågor vid Stockholmsbörsen; 

”Om ett noterat bolag förvärvar ett onoterat bolag kommer ju information 

om det senare i offentlighetens ljus. Om det av någon anledning inte är 

lämpligt att visa viss information till någon intressent kan ju detta påverka en 

eventuell affär”. Sannolikt påverkar detta de noterade bolagens möjlighet att 

konkurrera om förvärv, vilket diskuteras mer ingående i avsnittet 8.2 och i 

analysen. 

6.2.1  Investeringar i olika faser 

Skillnaden mellan förvärv i olika faser är betydande, eftersom ett företags 

behov och förutsättningar skiljer sig åt i olika delar av dess livscykel. 
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I en initial fas av ett företags livscykel brukar man tala om såddkapital. I denna 

fas är företaget i fråga mycket ungt, om det ens formellt existerar. I detta läge 

är oftast inte riskkapitalbolagen intresserade, utan aktörerna är främst 

organisationer som NUTEK och ALMI, som till skillnad mot 

riskkapitalbolagen tillhandahåller lån.  

 

Sedan följer det skede i vilket riskkapitalbolag söker efter små företag med 

goda affärsidéer som de kan investera i samt hjälpa att växa och göra till 

etablerade företag. I detta skede kallas investerarna från riskkapitalbolag för 

venture capital.  (Svenska Riskkapitalföreningen, 2005) 

 

Det finns även riskkapitalbolag som genom att förvärva både noterade och 

onoterade företag. investerar i mogna företag29 vilka befinner sig i en senare 

fas. Dessa investeringar brukar kallas private equity eller buyouts (Svenska 

Riskkapitalföreningen, 2005). 

 

Slutligen finns det även aktörer som tillhandahåller expansionskapital, bland 

annat mezzanine-finansiering, vilket kan användas till företagsförvärv eller 

annan expansion. (Svenska Riskkapitalföreningen, 2005) 

 

När vi i denna uppsats refererar till riskkapitalbolag kommer vi som nämndes 

i avgränsningarna att avse de som investerar i mogna bolag, så kallade private 

equity-bolag. 

6.2.2  Riskkapitalbolagets finansiella struktur 

Ett riskkapitalbolag består av olika fonder till vilka investerarna utfäster kapital. 

Bolaget i sig är därmed inte en egentlig investerare utan investeringarna sker 
                                           
29 Med mogna avser vi väl etablerade bolag med flera års historik. 
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från dessa fonder. Stora riskkapitalbolag har ofta flera fonder aktiva samtidigt. 

Fonderna förläggs ofta till så kallade skatteparadis (för svenska 

riskkapitalbolag innebär detta i första hand Luxemburg och öar i den engelska 

kanalen) för att minimera kapitalavbränning.  

 

Det ligger fysiskt sett inga pengar fonderna, utan de utgörs av utfästelser som 

sedan utnyttjas när det dyker upp intressanta investeringar. När 

investeringarna sedan görs så begär riskkapitalbolaget att det utfästa kapitalet 

betalas in. 

 

Något som är anmärkningsvärt är att fonderna endast består av eget kapital. 

Lånefaciliteter upptas i samband med enskilda förvärv, eftersom de används 

av målbolaget. Till följd av detta bör riskkapitalbolagen ha goda kontakter 

med banker, eftersom de har ett löpande behov av nya lån.  

 

Kapitalet har sitt ursprung i samma källor som tillhandahåller kapital till resten 

av kapitalmarknaden. Stora investerare är pensionsfonder, försäkringsbolag 

och andra kapitalförvaltare som söker riskdiversifiering. Av kapitalet som 

investeras så kommer närmare 70 procent från utländska investerare. 

Europeiska institutionella investerare har haft mer konservativa 

allokeringsregler än amerikanska, hos vilka en portföljvikt på fem till tio 

procent inte är ovanlig, men de europeiska aktörerna går även de mot en 

större andel riskkapital. (Svenska Riskkapitalföreningen, 2005) 

 

Den investeringshorisont som används för fonderna är normalt runt åtta till 

tio år men de enskilda investeringarna sker under kortare perioder då den 

första tiden går åt till att söka upp objekten (Svenska Riskkapitalföreningen, 

2005). Normalt är innehavsperioden för enskilda investeringar fem år, men 
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beroende på omständigheter, såsom möjligheten att avyttra innehavet, kan 

detta variera.  

 

Riskkapitalbolagen är inte den slutgiltiga anhalten för de vinster som de 

genererar, utan de är investmentbolag vars resultat i första hand beror på 

deras förvaltning. Först och främst inkasserar riskkapitalbolaget därför så 

kallad management fee30 för att täcka kostnaderna för förvaltningen. Dessutom 

har bolagen inkomster från vinstdelning, i vilken riskkapitalbolaget endast 

deltar om det investerade kapitalet samt en viss avkastning, hurdle rate, 

återbetalas till investerarna. (Svenska Riskkapitalföreningen, 2005) 

 

Beroende på vilken fas som fonden investerar i varierar även risken. De 

fonder som placerar i tidiga faser har högre risk31 än de som investerar i senare 

faser och lämnar alltså olika bidrag till investerarnas portföljer.  

6.3  Riskkapitalbolagens förvärv 

Ett riskkapitalbolag har, oavsett vilken investeringsfas de agerar i, som mål att 

genom att tillhandahålla kapital och kompetens öka värdet på företagen det 

investerar i, för att därefter avyttra innehavet. (Arzac, 2005) Investeringar kan 

sägas växa i värde genom olika åtgärder. Ett exempel är en ledande aktör som 

delar upp värdetillförseln i fyra faktorer; försäljningstillväxt, förbättrade 

marginaler, ökade multiplar och amortering av skulder. Detta ligger i linje med 

                                           
30 För riskkapitalbolag inom buyout-sektorn ligger denna normalt mellan 1-2 % (Svenska 

Riskkapitalföreningen, 2005). 
31 Den högre risken härstammar från avsaknaden av historiska data, problem med familjenära 

ägande, oförutsägbarhet gällande produktens marknadsintroduktion et cetera. 
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vad som framhävs i exempelvis Rickertsen (2001) där dessa faktorer framhävs 

som de värdeskapande. 32 

6.3.1  Tilläggsförvärv 

Till det egentliga förvärvet görs ofta tilläggsförvärv, add-on acquisitions. Dessa 

har till syfte att utnyttja synergieffekter och att bygga upp ett större och mer 

självförsörjande bolag (Arzac, 2005). När företaget sedan säljs vidare, 

alternativt börsnoteras, så bör det ha tillräckliga skalfördelar för att motivera 

ett högre pris än vad som betalades för förvärven.  

6.3.2  Utväxling genom lånefinansiering 

Ett förvärv av ett riskkapitalbolag inriktat mot private equity är normalt 

utformat som en ”leveraged buyout”, eller förkortat; LBO. En LBO innebär att 

förvärvet finansieras med en hög andel lån, eller alternativt uttryckt har en 

kraftig finansiell hävstång. Denna filosofi resulterar i att riskkapitalbolag söker 

efter företag med stabila kassaflöden, vilka kan köpas med en liten insats av 

eget kapital. Själva hävstången ligger därför inte främst i hur förvärvet betalas 

utan snarare i hur stora lån målbolaget kan klara av att återbetala efter att 

köpet genomförts. Skuldsättningsgraden kan då ligga på 70 procent eller mer 

beroende på tillgångarnas karaktär, ränteläget samt andra faktorer. (Arzac, 

2005)  

 

Den höga skuldsättningen fyller flera andra funktioner än endast att fungera 

som hävstång. Den ger signaler som tyder på en hög grad av engagemang från 

det förvärvande företagets sida, en tilltro till bolagets förmåga samt en avsikt 

                                           
32 Intressant är dock att aktören endast tillfäster finansieringen två procent av värdet på den totala 

värdetillväxten, vilket talar för att riskkapitalbolagens finansiella angreppssätt inte är avgörande i 

senare faser utan snarare i budgivningen. 
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att generera stora kassaflöden i målbolaget (Arzac, 2005). Som stöd för detta 

påstående kan nämnas Bharadway & Shivdasanis (2003) observationer som 

tyder på att bankfinansiering fungerar som ett slags kvalitetsintyg gentemot 

förvärvarens aktieägare och är förknippade med mer positiv respons från 

aktiemarknaden, än de som saknar detta. Förvärvarens aktieägare tycks, 

utifrån resultaten i Bharadway & Shivdasanis studie, uppleva bankfinansierade 

förvärv i någon grad positivt. Detta kan bero på att lånefinansiering, enligt 

Jensen (1986), förbinder principalerna, i detta fall riskkapitalbolaget, vid sina 

åtaganden genom att minska deras inflytande över de fria kassaflödena.  

 

Efter att förvärvet har skett sker en successiv amortering av de stora 

skulderna. Det är vanligt att inga utdelningar sker. De fria kassaflödena hålls 

istället helt kvar i bolaget där de används till att amortera lånen. Detta skulle 

kunna framhävas som ett bevis på att skuldfinansieringen företrädesvis är 

relevant som signal vid själva förvärvstillfället och inte därefter (Arzac, 2005). 

Skuldsättningen skulle därför kunna fylla de funktioner som omnämns i 

Bharadway & Shivdasanis samt Jensens forskning.  

 

När riskkapitalbolaget sedan väljer att sälja av innehavet är det en betydligt 

större andel eget kapital än vid förvärvet, vilket innebär goda möjligheter till 

avkastning. (Arzac, 2005) 

6.3.3  Summering 

Riskkapitalbolagen skapar alltså värde genom att tillföra målbolagen 

kompetens, men även genom att skapa en finansiell utväxling utifrån 

kapitalstrukturen. 
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Utmärkande för riskkapitalinvesteringar är att de utgår ifrån hur mycket 

lånefinansiering som förvärvsobjektet kan bära. Andra företag är i kontrast till 

denna filosofi snarare intresserade av hur stora skulderna är i målbolagets 

balansräkning. (Arzac, 2005)  

6.4  Riskkapitalbolags kalkyler; Arzacs modell 

När ett riskkapitalbolag ska bestämma hur mycket som kan betalas vid 

förvärvet så används en metod som innebär en slags ”bakåträkning”. Nedan 

följer en beskrivning av denna metod utifrån en teoretisk ståndpunkt. Denna 

metod är hämtad från Arzac (2005) och anledningen till att vi endast utgår 

ifrån denna är att tillgången till alternativ är mycket knapp.  

 

Att investeringshorisonten är begränsad innebär inte att det endast är dessa år 

som är relevanta för riskbolaget, utan en värdering bör sträcka sig in i 

oändligheten, i form av en residualperiod, precis som andra värderingar 

(Damodaran, 2002). Detta beror på att nästa köpare kan antas vara intresserad 

av företagets fundamentala värde. 

6.4.1  Fastställande av maxpris 

När väl ett förvärvsobjekt identifierats inleds en förvärvskalkyl i vilken en 

särskild värderingsmetod, buyout-modellen, används. Utgångspunkten är här 

att räkna bakåt; det vill säga utifrån hur stora lån objektet klarar att bära. 

Anledningen är att riskkapitalbolaget i viss mån därigenom kan minimera 

insatt eget kapital och därmed maximera avkastningen. Budet vid en LBO 

beror därför i huvudsak på två faktorer; målbolagets skuldkapacitet samt 

vilken avkastning som riskkapitalbolaget kräver. Skuldkapaciteten avgör hur 

mycket belåning som målbolaget klarar av utan att få problem med 

räntebetalningar och amorteringar på de seniora lånen. Dessutom avgör 
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skuldkapaciteten i viss grad hur mycket värde som återstår för investeraren när 

det är dags att avyttra innehavet, något som kallas exit equity. Kombinerat ger 

skuldkapaciteten och exit equity vid handen vilket pris riskkapitalbolaget kan 

betala utan att göra avkall på sitt avkastningskrav. (Arzac, 2005) 

 

Fastställandet av detta pris, härefter kallat maxpriset33 är inte endast ”bakvänt”, 

utan även i stor utsträckning en iterativ process, vilken beskrivs i figur 6.1, där 

det gäller att ta hänsyn till olika scenarier. Om maxpriset understiger vad 

säljaren vill ha eller andra aktörers bud så kan det förvärvande bolaget åter 

påbörja en analys i vilken denne analyserar om det finns förändringar som kan 

öka skuldkapaciteten och därmed höja maxpriset. Det är dock viktigt att ha i 

åtanke att maxpriset är just vad det kallas, inte nödvändigtvis det bud som ges. 

Priset kan därför, naturligtvis, komma att underskrida maxpriset. (Arzac, 

2005) 

Maxpris Värdet av eget kapital 

Residual till investeraren 

Kassaflöde (EBITDA) 

Skuldkapacitet 

Affärsplan 

+ =

 

Figur 6.1  Fastställande av maxpris vid LBO (källa: Arzac, 2005, egen version). 

 

Maxpriset styrs alltså av skuldkapaciteten men även av avkastningskravet som 

skall uppfyllas vid avyttringen, vilken ofta sker fem år fram i tiden. För att 

illustrera hur de olika faktorerna hänger samman, se exempel 6.1. 

                                           
33 Arzac använder sig av termen affordable price, alltså vilket pris som man har råd med. 
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Exempel 6.1  Beräkning av maxpris för ett förvärv av Glassfabriken AB. 

Låt oss anta att ett riskkapitalbolag, Finanslejon, överväger att förvärva Glassfabriken AB. 

Finanslejon förväntar sig att efter fem år kunna avyttra bolaget och då ha kvar 100 MSEK 

efter att återstående skulder har lösts. För att uppfylla sitt avkastningskrav, 30 %, måste 

Finanslejon beräkna hur mycket de maximalt kan investera i Glassfabriken AB; 

år 5               gshorisontInvesterin
MSEK 100   kapital eget värde Förväntat

30%                    skravAvkastning

=
=
=

 

MSEK 270,3)(1*100ginvesterin Maximal 5 =+=⇒ −  

Alltså kan Finanslejon investera 27 MSEK i bolaget (såtillvida att Glassfabriken AB går att 

avyttra för 100 MSEK efter fem år). Med hjälp av bankfinansiering kan dock budet läggas 

högre än detta. Vi antar därför att bolaget kan belånas till fem gånger EBITDA, som är 30 

MSEK. Skuldkapaciteten uppgår alltså till 150 MSEK. Finanslejon måste även ta hänsyn till 

kostnader för att genomföra förvärvet. Högst möjliga bud, maxpris, beräknas då som följer; 

MSEK 5   stnaderFörvärvsko   
MSEK 150         itetSkuldkapac   

MSEK 27 ginvesterin Maximal     

=+
=+
=

 

MSEKMaxpris 183515027 =++=⇒  

Bolaget kan alltså förvärvas till ett pris av 183 MSEK och fortfarande uppfylla Finanslejons 

avkastningskrav, förutsatt att prognoserna håller.  

 

Om Finanslejon vill göra en jämförelse med tidigare förvärv, kan detta göras med hjälp av 

multipeln 
EBITDA

EV .  Om EBITDA = 30, innebär detta: 

EBITDA
EBITDA

EVltipelFörvärvsmu *,16
30

183
===  

Om tidigare förvärv har gjorts till en multipel om exempelvis 7, innebär det då att 

Glassfabriken AB kan anses vara ”billigt”. 
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Det är viktigt att komma ihåg att maxpriset ligger till grund för budgivningen 

från riskkapitalbolagets sida. Det är den kombination av skuldkapacitet och 

insatt eget kapital som gör att riskkapitalbolaget kan ”räkna hem” 

investeringen givet ett visst avkastningskrav.  

 

Vad som är tydligt i denna kalkyl är att utgångspunkten ligger i belåningen. Ett 

riskkapitalbolag som använder sig av denna så kallade buyout-modell är berett att 

maximera belåningen i den enskilda investeringen för att vinna budgivningen. 

6.4.2  Kopplingen mellan kassaflöden och amorteringar 

En riskkapitalinvestering bygger som tidigare nämnts i viss utsträckning på 

amortering av de initialt höga lånen. I en värdering genom buyout-modellen 

räknar man ut hur stora de fria kassaflödena är, vilka i sin tur kan användas för 

att amortera banklånen. Alltså genomförs inga utdelningar och det genereras 

inte heller någon stor kassa. De fria kassaflöden som genereras används istället 

primärt för att minska målbolagets skulder i syfte att maximera värdet på det 

egna kapitalet i samband med avyttringen (Arzac, 2005). Därmed inte sagt att 

de används i sin helhet, eftersom en viss kassabuffert kan vara befogad av 

likviditetsskäl såsom i vilket bolag som helst. Dessutom kan det, som vi såg i 

tabell 5.1 i kapitel fem, förekomma betydande straffavgifter för förtida lösen 

av lånen, så kallad ränteskillnadsersättning.  
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7  VÅGA KAPITALS FÖRVÄRVSKALKYLER34 

Våga Kapital är ett förhållandevis stort svenskt riskkapitalbolag, vilka på 

senare tid gjort flera uppmärksammade förvärv. De utformar generellt sina 

värderingar i enlighet med i figur 7.1 (Våga Kapital).  

Kassaflöde (MSEK) År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 
Omsättning 100 107 114 123 131 
Tillväxt %  7 % 7 % 7 % 7 % 
EBITDA 12 12,8 14,9 15,9 18,4 
EBITDA-marginal % 12 % 12 % 13 % 13 % 14 % 
       
Fritt kassaflöde  5 6 7 8 10 
       
Skulder år 0 60     
Nettoskuld/EBITDA (60/12 =) 5,0 x     
       
Nettoskuld 60 55 49 42 34 

 
År 4 

EV/EBITDA-multipel 7,0 x
EBITDA 18,4
EV 128
Skulder – 34
Värde EK 94
    
Avkastningskrav (IRR) 30 %

 

År 0 
Skulder 60
Eget Kapital (94 / (1,30)^4 =) + 33 
Företagsvärde (EV) 93
 
EV / EBITDA (93/12 =) 7,8 x 

        Figur 7.1  Våga Kapitals generella värderingsmetod (källa: Våga Kapital, egen version). 

                                           
34 Data i detta avsnitt har hämtats från fallstudien Våga Kapital. Alla uppgifter härrör från detta om 

inte annat anges. 
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Även om modellen på grund av sin enkelhet inte är fullständigt representativ 

för enskilda värderingar av målbolag, så visar den tydligt den övergripande 

tankegången. Med hjälp av EBITDA för första året bedöms skuldkapaciteten 

med hjälp av en multipel. Företagsvärdet utgår från skuldernas storlek (60) 

och det diskonterade värdet av exit equity (33), som i sin tur beräknas genom 

att räkna ut EV (128) för sista året genom EV/EBITDA (utifrån multipeln 7, 

som är att anse som ”normal” enligt Våga Kapital) med avdrag för 

kvarvarande skulder (34). Företaget bedöms därmed vara värt 93 MSEK, 

vilket i sin tur innebär att företagets värde i förhållande till sin rörelsevinst, 

EV/EBITDA, vid förvärvet är 7,8 gånger. 

 

Detta exempel visar i tydliga drag hur Våga Kapitals värderingsmetodik är 

upplagd: 

1. kassaflödesprognoserna påverkar hur mycket riskkapitalbolaget räknar 

med att kunna få ut vid avyttring, 

2. detta diskonterade värde på det egna kapitalet påverkar hur mycket eget 

kapital som kan bindas och  

3. därmed vilket bud som kan avläggas. 

 

För att undersöka hur valid denna modell är för Våga Kapitals förvärv 

presenteras nedan hur de gick till väga vid värderingen av Vinstlotten. 

7.1  Kalkyl vid förvärvet av Vinstlotten35 

Våga Kapital kom i kontakt med Vinstlotten i samband med att företaget 

skulle avknoppas från ett större bolag. Vinstlottens moderbolag hade för 

avsikt att fokusera på sin kärnverksamhet. Motivmässigt kan detta hänföras till 

                                           
35 Beräkningar och tabeller redovisas i Bilaga 1 – Våga Kapital; Beräkningar och finansiella data. 
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att företaget skulle vara dåligt skött, eftersom moderbolaget inte fokuserat på 

just denna verksamhet, men det är inget som Våga Kapital uttryckligen har 

påstått. 

7.1.1  Beskrivning av Vinstlotten 

Vinstlotten var ett medelstort företag med en omsättning på runt 800 MSEK 

och med huvuddelen av sin försäljning inom den nordiska marknaden. Våga 

Kapital var intresserade att förvärva Vinstlotten och därför inleddes ett arbete 

med förvärvskalkylen. 

7.1.2  Utvärdering av Vinstlottens potential  

Vid utvärderingen av Vinstlotten utgick Våga Kapital från ett antal faktorer 

vilka analyserades mer ingående. Dessa var bolagets tillväxt, kunder, 

konkurrenter, produkter, lönsamhet samt personal. Resultatet av granskningen 

återfinns i tabell 7.1 och i 7.2 redovisas resultatet av en analys av marknaden. 

Utvärderingen utfördes inte av riskkapitalbolaget själva utan av externa 

konsulter. För finansiell utvärdering anlitades ledande aktörer inom 

bankväsendet och revision, angående produkterna och marknaden gjordes 

utvärderingen av en välrenommerad teknikkonsultbyrå. Överlag visade 

analysen en god potential och gav stöd för att företaget var väl rustat för att 

kunna växa under de följande åren. 

 

  

Tabell 7.2  Utvärdering av marknaden 
                   (källa: Våga Kapital). 

Faktor Omdöme 
Tillväxt ~ 
Kunder + 
Konkurrenter - 
Produkter + 
Lönsamhet ~ / + 

 

 

 

 

Tabell 7.1  Utvärdering av Vinstlotten
                  (källa: Våga Kapital). 

Faktor Omdöme 
Tillväxt + 
Kunder + 
Konkurrenter ~ 
Produkter + 
Lönsamhet ~ / - 
Personal ~ 
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En tillväxttakt runt tio procent ansågs realistisk under innehavsperioden enligt 

Våga Kapital, medan Vinstlottens ledning bedömde denna till ett par 

procentenheter högre. Med stöd av denna analys inleddes värderingsarbetet. 

7.1.3  Använda värderingsmetoder 

Våga Kapital genomförde i samband med Vinstlottens förvärvskalkyl en 

kassaflödesvärdering, som de även själva benämnde buyout-modellen. Till 

grund för värderingen låg informationen från utvärderingen. Våga Kapital 

diskonterar inte värdena årsvis, utan beräknar endast kassaflödena nominellt 

för hela perioden. De beräknar hur skulderna antas förändras varje år, fram till 

femte året, vilket är det förväntade exit-året. Eftersom det var fråga om ett 

”förstaförvärv” så genomförde inte Våga Kapital någon värdeberäkning av 

synergieffekter.  

7.1.4  Budets storlek och hur förvärvet finansierades 

Värderingen resulterade inte i ett tydligt företagsvärde, EV, utan detta 

presenteras enskilt. Under processen använde även riskkapitalbolaget sig av 

relativvärdering mot jämförbara noterade bolag. Förutom P/E-talsvärdering 

diskuterade även Våga Kapital, vid en muntlig framställning om förvärvet, 

förvärvsmultipeln EV/EBITDA. Det anses av författarna därför ytterst 

sannolikt att denna multipel på något sätt figurerat i den aktuella värderingen. 

Ingen tydlig kapitalkostnad eller något avkastningskrav anges i beräkningarna, 

vilket gör det svårt att fastställa hur en eventuell diskontering sker. Det är 

därför svårt att fastslå exakt hur företagsvärdet beräknats vid förvärvet av 

Vinstlotten.  

 

Vinstlottens värde fastställdes till 360 MSEK. Då riskkapitalbolagets 

avkastningskrav ansågs vara uppfyllt och målbolaget uppvisade god potential 
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bestämde sig Våga Kapital för att lägga ett bud på bolaget.36 Hävstången i 

förvärvet var 60 procent, vilket motsvarade ungefär 4,5 gånger EBITDA. 

Ingen high yield-finansiering användes, utan skulderna var av senior karaktär 

och bestod av seniora lån och en så kallad revolver37.  

7.1.5  Sammanfattande kommentarer 

Vinstlotten visar, även om vissa beräkningssteg inte förekommer i materialet, 

stora likheter med den metod som Våga Kapital generellt använder sig av. 

 

Enligt Våga Kapital beror en värdering på tre faktorer; prognoser för rörelsen, 

skuldernas utformning och omfattning samt avkastningskravet. Dessa faktorer 

stämmer mycket väl överens med Arzacs (2005) modell för fastställande av 

maxpris. Vid en jämförelse ser vi tydliga likheter mellan värderingsmetoderna. 

Det finns enligt oss därför stöd för att anta att de metoder som Arzac 

förespråkar, i viss grad generellt kan anses gälla för Våga Kapitals förvärv. Det 

är dock viktigt att framhålla att vi därmed inte påstår att alla, eller ens en 

majoritet av, svenska riskkapitalbolag använder sig av just denna metod. 

Följden är snarare att de drag som är utmärkande för riskkapitalbolag i USA 

även kan antas vara typiskt för vissa av deras motsvarigheter i Sverige. Därför 

är metodiken och antagandena enligt oss användbara i analysen. 

 

                                           
36 Budets storlek var däremot 425 MSEK. Skillnaden mot företagets värde låg i företagets 

nettokassa, vilken inte medräknades i värdering. Tillsammans med omkostnader för bland annat 

due diligence blev kostnaden för förvärvet 435 MSEK. 
37 Revolver, eller revolving credit som är den fullständiga engelska termen, är en kreditfacilitet som 

påminner om checkkredit. Låntagaren kan använda sig av revolvern vid behov och inga fasta 

amorterings-planer upprättas. Syftet är att möta likviditetsbehov, vilket gör den till en kortsiktig 

facilitet. 
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8 STRATEGISKA KÖPARE OCH DERAS FÖRVÄRV 

En strategisk köpare har, både kontextuellt och internt, andra förutsättningar än ett 

riskkapitalbolag, när det söker och genomför förvärv. Det nästföljande avsnittet syftar till 

att presentera den omgivning som denna typ av företag verkar i.  

8.1  Företagets ansvar mot dess ägare 

Ett svenskt aktiebolag lyder under både skrivna och oskrivna regler, när det 

gäller ansvaret mot dess ägare. I första hand regleras förehavandena av 

Aktiebolagslagen och enligt denna lag förutsätts att den primära kontaktytan 

mellan företagsledningen och dess ägare är bolagsstämman.38 För att bolaget 

skall kunna agera effektivt utan att tillfråga ägarna i varje enskilt ärende, är 

utgångspunkten normalt att tillfråga stämman om de godkänner ledningens 

handlande under tiden sedan förra stämman och därigenom ger medgivande 

till deras handlande.39 Bolagsstämman fungerar därför främst som ett forum 

för vissa extraordinära frågor. Företaget ansvarar genom detta funktionssätt i 

hög grad mer öppet gentemot sina ägare än ett riskkapitalbolag, i vilket 

utländsk associationsrätt reglerar parternas förhållande. 

 

                                           
38 Detta framkommer tydligast i Aktiebolagslagen (ABL) 9:1; ”Aktieägarnas rätt att besluta i 

bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämma.” 
39 Vanligtvis uttryckt såsom att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören 

ansvarsfrihet (ABL 9:7 2st p3). 
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I Sverige finns enligt Agnblad et al. (2002) flera styrmekanismer40 genom vilka 

ägarna utövar inflytande över bolaget och gentemot varandra. Via dessa 

styrmekanismer kontrollerar två stora maktgrupper i stor utsträckning det 

svenska näringslivet. Den ena är Wallenbergsfären, vars ägande går genom Knut 

och Alice Wallenbergs Stiftelse, holdingbolaget Investor och husbanken SEB. 

Den andra är Handelsbankensfären, bestående av bland annat Industrivärden 

och stiftelsen Oktagonen. Dessa två ägarsfärer kontrollerar genom olika 

styrmekanismer tillsammans mer än halva Stockholmsbörsen, uttryckt i 

marknadsvärde, vilket gör att Sverige är en i hög grad koncentrerad marknad 

ur ett ägarperspektiv.  

 

Agnblad et al. (2000) hävdar att ägandet inom de nämnda ägargrupperna 

vanligen är starkt skiljt från styrningen av företagen. Sveriges ägarstruktur 

kännetecknas enligt författarna ändå av starka storägare och svaga minoriteter, 

något som påverkar förvärvsaktiviteten inom landet. På grund av ägarnas 

starka position karaktäriseras den svenska marknaden av en relativt låg 

förvärvsfrekvens samt att de förvärv som sker därför ofta är vänligt sinnade. 

En annan följd av storleken på sfärerna är att företag inom dem har en bättre 

tillgång till kapital än de som befinner sig utanför dem. En effekt av den 

svenska ”modellen” för företagsstyrning, vilken brukar framhållas som 

positiv, är att de starka majoriteterna har en längre investeringshorisont och 

därför tar mer socialt ansvar. (Agnblad et al., 2002) 

                                           
40 Dessa är; aktieserier med olika röstkraft, pyramidiskt ägande, korsägande, hembudsklausuler, 

obligatoriska bud på återstående aktier vid maktövertagande, överenskommelser mellan aktieägare, 

Begränsningar i fullmaktsröstande samt ändringar i bolagsstadgarna. 
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8.2  Börsreglernas inverkan vid förvärv 

Ett företag som noterats på Stockholmsbörsen41 är skyldigt att följa vissa 

regler gällande hur de bör agera; de så kallade uppförelsereglerna. Dessa 

sammanfattas i Stockholmsbörsens börsregler. Där finns en så kallad 

generalklausul angående uppgiftsskyldighet, vilken innebär att bolaget 

omedelbart skall lämna ut information om beslut och händelser som ”i icke 

oväsentlig grad” påverkar bilden av företagets situation och dess värdering 

(sidan 50, Börsregler 2003/2004). Detta betyder bland annat krav på företaget 

att offentliggöra information om förvärv av företag och verksamheter. 

Information bör i sådana fall, enligt sidan 52 i Börsregler 2003/2004, omfatta: 

• motiv för affären, 

• information om det köpta bolaget; till exempel omsättning, resultat, antalet 

anställda, information från balansräkningen, 

• effekter på det köpande bolaget; till exempel effekter på resultat och 

ställning, eventuell goodwill och dess redovisningsmässiga hantering. 

Vid riktigt stora förvärv bör informationen lämnas i form av 

proformaredovisning. Det är då ofta praktiskt att ange affärens effekt 

på resultat per aktie för innevarande år och året därpå, 

• eventuella resultateffekter vid samordning av verksamheterna 

(synergieffekter) inklusive eventuella omstruktureringskostnader..., 

• tidplan för slutförande av affären och 

• köpeskilling och betalningsform. 

                                           
41  Ett företag som vill ha tillgång till aktiemarknaden kan även välja att notera sig vid andra börser, 

vars krav kan avvika från Stockholmsbörsens. Vi kommer dock att avgränsa oss till 

Stockholmsbörsen kring reglerna som gäller för noterade bolag inom Sverige, huvudsakligen för att 

få svenska företag noteras på andra börser innan de noterats på Stockholmsbörsen. 
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Reglerna innebär att omfattande information skall ges till marknaden vid ett 

större förvärv, vilken även gäller motiv och planerade synergier. De omfattar 

alla noterade bolag och gör därmed inte undantag för noterade holdingbolag 

eller riskkapitalbolag, enligt Torsten Örtengren. Det finns vidare de så kallade 

flaggningsreglerna, vilka innebär skyldighet att lämna information om vissa 

förändringar i röstetal. Flaggningsreglerna gäller samtliga aktörer som handlar 

med noterade aktier. Andra regler som påverkar informationsgivningen är 

budpliktsreglerna. Dessa innebär att det förvärvande bolaget måste lämna god 

information till målbolagets aktieägare. (Börsregler, 2003/2004) 
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9  STORFÖRETAGETS42 FÖRVÄRVSKALKYLER  

I detta kapitel presenteras uppgifter från en strategisk köpare, Storföretaget, i vilken dess 

värderingsmetodik och andra områden i förvärvskalkylen presenteras. Informationen i detta 

avsnitt härstammar, om inte annat uttryckligen anges, från intervjuer med representanter för 

Storföretaget AB. 

9.1  Introduktion till bolaget 

Storföretaget är ett globalt verksamt svenskt börsnoterat aktiebolag med flera 

affärsområden, där man inom samtliga områden innehar en marknadsledande 

position. I årsredovisningen kan bland annat utläsas att den årliga 

omsättningen uppgår till många miljarder SEK, varför detta tillhör ett av de 

större bolagen på Stockholmsbörsen. Verksamheten är teknikinriktad samt 

nischad och bolaget har en produktportfölj med både varor och tjänster. Stora 

resurser satsas varje år på forskning och utveckling. Storföretagets marknad är 

global och de finns representerade i ett stort antal länder, där även den lokala 

närvaron är hög. I den övergripande strategin finns ett tydligt uppställt mål att 

växa både organiskt och via förvärv. Bolaget har dessutom som mål att vara 

en av de största aktörerna på den marknad det agerar på.  

 

Tidigare stora förvärv har integrerats förtjänstfullt, enligt vad ledningen 

uttryckte på företagets bolagsstämma år 2005. Man har under de senaste åren 

genomfört en del små förvärv, men trots det gynnsamma marknadsläget för 

                                           
42 Denna fallstudie, Storföretaget, baseras på ett stort företag (därav namnet). Med hänsyn till 

bolaget i fråga har vi valt att inte publicera några namn eller detaljerade data rörande skuldsättning 

eller liknande. För en redogörelse för hur vi samlat in data om detta bolag samt vilka fördelar 

respektive nackdelar som metoden för detta innebär, se avsnitt 2.6. 
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förvärv samt bolagets starka finansiella ställning under de ifråga gällande åren, 

har inte några större uppköp fullbordats.  

 

Organisationsstrukturen i bolaget är, enligt en respondent, hierarkisk och går 

att likna med en traditionell pyramid bestående av flera olika beslutsnivåer. 

Enligt företagets policy är det styrelsen som beslutar om förvärv och i 

styrelsen representeras den största ägargruppen, vilken är en av de starkare i 

Sverige. Huvudägaren antyds även vara aktiv i företagets styrning. Den 

verkställande direktören har fullt mandat och ledningen har stor makt i 

bolaget. Företaget har, enligt utsaga, stort fokus på aktieägarvärde. 

9.2  Förvärvsmotiv 

I cirka 95 procent av fallen sker Storföretagets förvärv utifrån operativa motiv, 

enligt en representant för företaget. Det handlar då främst om att genomföra 

dessa för att kunna ta del av positiva synergieffekter, såsom att dra nytta av 

stordriftsfördelar och/eller utöka sin verksamhet i situationer där det råder 

kapacitetsbegränsningar. Det kan då bedömas vara mer lönsamt att ta över en 

hel verksamhet och på så sätt undvika att genomföra annars nödvändiga 

kostsamma investeringar.  

 

Eftersom den strategiska köparen är verksam i en nischad bransch föreligger 

även motivet att förvärva bolag för att behålla den marknadsandel som anses 

vara nödvändig, för att därigenom kunna vara bland de största inom sitt 

verksamhetsområde. 

 

Ibland bedöms även målbolaget lämpligt om detta kan bli framgångsrikt med 

hjälp av den strategiska köparens särskilda kompetens och kunskap. I sådana 

fall kan det då handla om integration framåt.  
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De bakomliggande förvärvsmotiven sammanfattas i tabell 9.1. 

Tabell 9.1  Den strategiska köparens 
                   förvärvsmotiv (källa: intervju). 

• Kostnadssynergier 
• Stordriftsfördelar 
• Integration framåt 
• Försvar av marknadsposition 

9.3  Förvärvs- och kalkylprocessen 

Innan ett förvärv är aktuellt att genomföras, måste det för affärsområdet 

uppställda lönsamhetsmålet vara uppfyllt. Om så inte är fallet, krävs det att 

styrelsen måste övertygas om att målbolaget snabbt kommer att bidra till en 

positiv utveckling. Enligt företagets hemsida har också lönsamhetsmålet 

åsidosatts vid vissa förvärv, något som även nämndes under företagets 

bolagsstämma.  

 

Banker och finansinstitut har regelbunden kontakt med den strategiska 

köparen då de erbjuder prospekt rörande vad de anser vara lämpliga 

förvärvskandidater. På detta sett upptäcks sällan några passande målbolag, 

men banker och finansinstitut kan ibland fungera som en bra kontaktyta och 

kan ge Storföretaget mer information om marknaden.43 Istället är det chefer 

som agerar på den operativa nivån vilka oftast finner lämpliga 

förvärvskandidater. Dessa informerar den lokala ledningsgruppen, vilka i sin 

tur kontaktar sin styrelse. Om de finner frågan intressant, tar de vid den 

närmast följande sammankomsten upp frågan till diskussion och beslut. I 

detta läge har ingen formell kontakt tagits med det aktuella målbolaget. Om 

                                           
43 Detta kan, enligt uppsatsens författare, leda till att banker och finansinstitut har en felaktig 

uppfattning om Storföretagets förvärvsaktivitet på grund av att de inte avser delta fullt ut i 

budgivning. Det kan också leda till felaktig statistik, i den mån statistik sammanställs. 
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styrelsen finner intresse, kommer frågan att formaliseras i och med att 

ledningen för det berörda affärsområdet informeras. Affärsplanen granskas 

och om klartecken ges börjar utvärderingen och värderingen av målbolaget. I 

samband med detta underrättas koncernstyrelsen om det eventuella förvärvet.  

 

Sammanlagt tar förvärvsprocessen enligt huvudrespondenten från ett par 

kvartal upp till cirka ett år. 

9.4  Utvärdering av målbolagets potential 

När det handlar om ett vänligt sinnat uppköp, sker dock oftast kontakten 

direkt med målbolaget ifråga. Om det däremot är fråga om ett fientligt 

förvärv, så känner företaget oftast innan till huruvida det är kontroversiellt 

eller inte och närmar sig därför bolaget på ett lämpligt, försiktigt, sätt. Det har 

hänt att man vänt sig direkt mot ägarna, då man har haft svårt att ”komma in” 

i målbolaget. 

 

I somliga fall är det, enligt en källa, svårt att genomföra den utvärdering som 

krävs på grund av begränsad tillgång till insyn i målbolaget. När detta händer 

kan Storföretaget vara tvunget att lägga ett bud på det aktuella bolaget och 

därigenom lösa situationen för att kunna ta del av information. Det krävs i 

sådana fall att styrelsen har godkänt detta förfarande, eftersom det endast är 

denna som har behörighet att fatta beslut om förvärv. 

 

Utgångspunkten i en analys av ett förvärv är vad detta får för påverkan på 

Storföretagets nyckeltal efter förvärvet. Viktiga nyckeltal för bolaget enligt 

presenterat material är; försäljningstillväxt, rörelsemarginal samt avkastning på 

sysselsatt kapital. Detta innebär att vissa förvärv som enligt värderingen bör 
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genomföras, inte kan genomföras på grund av en allt för stor negativ påverkan 

av Storföretagets nyckeltal. 

 

Vid utvärderingen tas ibland hjälp av externa rådgivare och experter anlitas 

även för att sköta själva transaktionen. Omfattningen av denna externa 

konsultation framgick dock inte vid vår kontakt med Storföretaget. 

9.5  Använda värderingsmetoder 

Hädanefter kommer det att handla om ett stort förvärv, om annat inte nämns. 

Med stora förvärv avses sådana när transaktionen överstiger 50 miljoner SEK. 

Detta belopp kommer från hur Storföretaget definierar små förvärv, det vill 

säga 20-50 miljoner SEK.   

 

Utgångspunkten är ofta, enligt en källa, att värderingen inleds genom att 

synergier kan skönjas och börjar därefter bedömas. Detta kan i sin tur sedan 

leda till att Storföretaget går vidare i förvärvsprocessen.  

 

Storföretagets värderingsmetoder vid förvärv består både av kassaflödes- och 

relativvärdering. Enligt en initierad källa inleds kassaflödesvärderingen sent i 

förvärvsprocessen och dess främsta syfte är att legitimera de synergier som 

tidigare uppskattats. Värderaren söker uppskatta när synergierna kan räknas 

hem. Detta görs genom beräkningar av hur resultatmarginalerna påverkas. 

Något som, enligt författarna, är utmärkande är att Storföretaget inte värderar 

målbolaget enskilt följt av en värdering av det kombinerade bolaget. 

Värderingen sker utifrån en helhet, i vilken målbolaget har implementerats i 

verksamheten.  
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Vid kassaflödesvärderingen är värderingsperioden åtta år. Vid beräkning av 

den diskonteringsränta (WACC) som används i samband med 

kassaflödesvärdering, utgår Storföretaget från hur de själva är finansierat. I 

nuläget består WACC av cirka 85 procent kostnad för eget kapital och 

resterande 15 procent av kostnad för skulder (med hänsyn taget till 

skatteavdrag). Men en källa hävdar starkt att det är bolagets uttalade mål 

angående utformningen av kapitalstrukturen, det vill säga en soliditet på 50 

procent, som påverkar beräkningen av WACC. De använder sig av en tioårig 

skuldränta som utgångspunkt.  

 

Vi har inte någon uttrycklig uppgift angående storleken av den nuvarande 

kapitalkostnaden. Däremot har vi erhållit indikationer på vissa beståndsdelar, 

samt kunnat utläsa exakt värde på andra. Företaget använder sig, enligt vad 

som antytts, inte av den kostnad för det egna kapitalet som kan beräknas 

genom CAPM, utan har ett internt mål. Utifrån uppgifterna har vi med hjälp 

av formel 4.3 beräknat Storföretagets WACC till 9,2 procent.44 

  

Även om värderingen uppfyller positivt värde, är det dock enligt en källa vid 

bolaget, ett krav att förvärvet kan visa en positiv avkastning efter högst tre till 

fem år. 

 

Storföretaget genomför även relativvärderingar där man ser på tidigare 

liknande genomförda transaktioner. De multiplar som undersöks är; 

EV/Sales, EV/EBIT, EV/EBITA samt EV/EBITDA. En källa på 

Storföretaget påpekar dock att EV/EBITDA-multipelns betydelse troligt 

kommer att minska, till följd av att goodwill inte längre får skrivas av. 

                                           
44 Vi har valt att inte publicera denna beräkning eftersom beståndsdelarnas värden skulle avslöja 

fallföretagets identitet. 
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Eftersom stora förvärv dock inte sker lika frekvent som små tvingas man 

ibland gå flera år tillbaks för att finna lämpliga benchmarks. Detta kan därför 

leda till svårigheter att direkt läsa ut vad relativvärderingen resulterar i. 

9.6  Finansiering av förvärv 

Storföretaget har en uttalad finanspolicy som innebär att skuldsättningen bör 

vara 50 procent. Detta innebär att målbolagets kapitalstruktur även skall 

konvergera mot samma skuldsättning. Dock hindrar detta inte att målbolaget 

belånas kraftigt, såvitt följden inte direkt blir att Storföretagets kapitalstruktur 

påverkas.  

 

I samband med stora förvärv söks finansieringen externt och nya lån upptas 

specifikt för transaktionen Det kan då handla om att kontakt tas med 

Storföretagets husbank, utländska investmentbanker samt att vända sig direkt 

till aktieägarna. Att påpeka är att Storföretaget dessutom, enligt sin senaste 

årsredovisning, har flera miljarder i outnyttjade kreditfaciliteter med längre 

löptid45. Vid mindre förvärv framhåller dock Storföretaget att finansieringen 

sköts med hjälp av interna kapitalkällor. 

 

Finansieringen inverkar enligt huvudrespondenten inte på beslutet om 

huruvida förvärvet är lämpligt, utan detta sker vid sidan av utvärderingen. 

                                           
45 Huvudsakligen genom ett obligationslåneprogram som inte utnyttjats till rambeloppet. 
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10  OLIKA FÖRVÄRVSKALKYLERS EFFEKT PÅ 

FÖRETAGSVÄRDET  

I nästkommande avsnitt, 10, studerar vi effekten av olika värderingsmetodik på ett enskilt 

förvärv utifrån ett konstruerat exempel. Det är värt att nämna att vi inte tar hänsyn till 

eventuell rimlighet i dessa värderingar. Exemplet är endast ämnat att illustrera skillnader i 

metoderna och vilken effekt dessa olikheter har på uppskattat värde.  

 

I avsnitt 11 analyseras sedan, med utgångspunkt i resultatet i de första avsnitten samt 

uppsatsen i övrigt, orsakerna bakom skillnaderna. 

10.1 Våga Kapital; buyout-modellen 

Vi antar att Våga Kapital skulle vara intresserade av att förvärva företaget 

Margarinfabriken AB, som nämndes i exempel 4.1. Vi förutsätter att de i 

enlighet med normal innehavstid avyttrar bolaget efter fem år. 

 

Om en köpare skulle värdera Margarinfabriken enskilt genom 

kassaflödesvärdering så skulle detta resultera i ett företagsvärde på cirka 3 232 

MSEK46, vilket vi visade i ursprungsexemplet. 

 

Våga Kapital, däremot, genomför sina värderingar utifrån det mönster som 

förespråkas i Arzac (2005). Eftersom det rör sig om finansiella placeringar är 

syftet med varje enskild investering att ge ett positivt bidrag till den innehavda 

portföljens värde. Visserligen bör hänsyn tas till hur ett enskilt objekt bidrar 

till en portföljs risk (Brealey & Myers, 2003), men när objektet värderas kan 

                                           
46 Förutsatt att samma antaganden görs om företagets tillväxt et cetera. Detta utgår vi dock ifrån. 
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detta göras utan att ta någon större hänsyn till den egna verksamheten. Den så 

gott som enda verksamhetsfaktor som riskkapitalbolaget måste ta hänsyn till 

är avkastningskravet. När Våga Kapital ger sig in i kampen blir budstriden 

därför ojämn, eftersom Våga Kapital använder sig av en annorlunda 

värderingsmetod.  

 

Låt oss göra ett par antaganden för att anpassa modellen till den aktuella 

situationen. I dagsläget är avkastningskravet närmare 15 procent. (Svenska 

Riskkapitalföreningen, 2005) Vi applicerar därför detta avkastningskrav 

istället. Orsaken till detta är att Våga Kapital sannolikt måste anpassa sig i 

konkurrensen med andra riskkapitalbolag. Vi antar även att de avser belåna 

förvärvet till 70 procent, vilket vi tidigare påpekat kan sägas vara en ”typisk” 

skuldsättning för detta slag av riskkapitalbolag. I den ursprungliga modellen 

behandlas inte heller räntekostnaderna för lånen., vilket är orealistiskt. Vi drar 

därför bort räntebetalningar på 100 MSEK47 från det fria kassaflödet för varje 

år. Förvärvet bör i dagsläget kunna belånas till 7,5 gånger EBITDA.48 

 

Låt oss nu se vilket företagsvärde som Våga Kapital, med dessa och tidigare 

nämnda förutsättningar, uppskattar för Margarinfabriken. 

 

 

                                           
47 Motsvarande en räntebetalning på ungefär fem procentenheter årligen. 
48 Detta bygger på en lånestruktur bestående av seniora lån till fyra gånger EBITDA, high yield-

finansiering till ytterligare två gånger EBITDA och slutligen mezzanine-finansiering uppgående till 

drygt en gång EBITDA. 
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Kassaflöde (MSEK) År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 

Omsättning 1 000 1 050 1 103 1 158 1 215 

Tillväxt  5 % 5 % 5 % 5 % 

EBITDA 300 315 331 347 365 

EBITDA-marginal 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 

   

Kassaflöde innan räntebetalningar 194 194 194 204 214 

Fritt kassaflöde 94 94 94 104 114 

   

Skulder år 0 2 262   

Skulder i förhållande till EBITDA 7,5   

   

Nettoskuld 2 262 2 168 2 073 1 979 1 875 

 
År 4 

EV/EBITDA-multipel 11 x

EBITDA 365

EV 3 928

Skulder  – 1 875

Värde EK 2 053

 

Avkastningskrav (IRR) 15 %

 

 

 

 

 

 

 

År 0 

Skulder 2 262

Eget Kapital  + 1 174

EV 3 436

 

Figur 10.1  Beräkning av Margainfabrikens företagsvärde utifrån Våga Kapitals metod (källa: egen). 
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Våga Kapital skulle, om de värderade Margarinfabriken på det sätt som 

redovisas i figur 10.1, kunna bjuda upp till 3 436 MSEK innan de nått sitt 

maxpris. Detta är drygt 200 MSEK mer än det ursprungliga värdet från 



kassaflödesvärderingen, vilket var 3 232 MSEK. Vid en budstrid med en aktör 

som använder sig av ursprungsvärderingen i exempel 4.1 och därefter 

anpassar sitt bud efter denna, kommer Våga Kapital att kunna bjuda högre 

och därmed ha möjlighet att köpa Margarinfabriken. 

 

Varför kan en annan värderingsmetodik ge ett högre företagsvärde än 

ursprungsmodellen? Den bygger ju på en diskonteringsränta som praktiskt 

taget är dubbelt så stor. Borde inte detta resultera i ett lägre värde? 

 

Svaret på dessa frågor är nej. Våga Kapital diskonterar nämligen inte de 

enskilda årens kassaflöden, vilket förespråkas i kassaflödesvärderingsteori. De 

förutsätter istället att de kan sälja vidare bolaget det femte året.. De årliga 

kassaflödena används till amorteringar och det värde som diskonteras tillbaka 

är värdet av det egna kapitalet vid företagsförsäljningen. Diskontering sker 

utifrån ägarnas avkastningskrav. Centralt är även att Våga Kapital anser sig 

kunna sälja vidare innehavet, till ett prisförhållande liknande det som det de 

köpt det för.49 Ur ett teoretiskt perspektiv är Våga Kapitals värdering därför 

inte en ren fundamental värdering, utan har även ett inslag av ”bigger fool”-

synsättet. 

 

Då riskkapitalbolaget ökar det egna kapitalets andel av företagsvärdet genom 

amorteringar, så kan de sälja bolaget för lika mycket som det kostade när de 

köpte det och trots detta gå med vinst. 

 

 
                                           
49 Försäljningen anses kunna ske till ett pris som förhåller sig ungefär lika till EBITDA som det pris 

de köpt bolaget för. Det är dock viktigt att tänka på så kallad ”timing”. Ett riskkapitalbolag kan få 

olika betalt beroende på marknadssituationen. Om denna är sämre vid avyttringstidpunkten än vid 

förvärvstillfället kan detta leda att förhållandet avviker. 
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10.2  Storföretagets värderingsmetodik 

Storföretaget använder sig av vissa antaganden vid värdering, vilka nämnts i 

kapitel nio. Vad som avses behandlas i detta avsnitt är effekten av att företaget 

tar hänsyn till sin egen finansiering på målbolagets värde. Det är viktigt att 

poängtera att Storföretaget inte avser sälja vidare Margarinfabriken samt att 

detta exempel inte speglar Storföretagets exakta värderingsmetodik, eftersom 

vi inte haft tillgång till all information. 

 

Om Margarinfabriken förvärvas av Storföretaget kommer det att få tillgång till 

samma interna kapitalmarknad som resten av koncernen, vilket leder till att 

diskonteringsfaktorn i värderingen är koncernens kapitalkostnad, WACC.  

       Residual- 
Kapitalkostnaden År 1 År 2 År 3  År 7 År 8 värdet 
Kapitalkostnad - WACC50 9,2 % 9,2 % 9,2 %  9,2 % 9,2 % 9,2 %
Kummulativ WACC 1,09 1,19 1,30  1,85 2,02 - 
       
     Residual- 
Kassaflödet (MSEK) År 1 År 2 År 3  År 7 År 8 värdet 
Omsättningen 1 000 1 050 1 103 1 341 1 407 1 449
- rörelsekostnad 700 735 772 938 985 1 159
- avskrivningar 30 32 33 40 42 43
EBIT 270 284 298 362 380 246
Skattesats 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 %
EBIT (1-skatt) 194 204 214 261 274 177
+ Avskrivningar 30 32 33 40 42 43
- Förändringar i AT 30 32 33 40 42 43
- Förändringar i RöK 0 10 11 13 13 8
= Fritt kassaflöde 194 194 204 248 260 169
   

Diskonterat kassaflöde 178 163 157  134 129 1 348
    
Nuvärdet av kassaflöden under prognosperioden, EV = 2 542  

 Figur 10.2  Beräkning av Margarinfabrikens företagsvärde med Storföretagets värderingshorisont 

                   och kapitalkostnad (källa: egen). 

                                           
50 Förutsatt att ingen extra riskpremie läggs till och att inga synergier värderas. 
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Enligt beräkningen i figur 10.2, vilken görs utifrån företagets förutsättningar, 

blir Margarinfabrikens värde 2 542 MSEK. Detta är ett lägre belopp än både 

det från exempel 4.1 (3 232 MSEK) samt det värde som Våga Kapital 

”beräknade” (3 436 MSEK).  

 

Att Margarinfabrikens värde beror på Storföretagets WACC innebär att det, 

åtminstone jämfört med det fall som beskrivs i exempel 4.1, uppskattas ha ett 

annat värde. Detta beror på att kapitalkostnaden skiljer sig åt och att 

diskonteringsfaktorn därför är större. Det är i detta fall osannolikt att 

Storföretaget kommer att använda sig av mer än 50 procent lånat kapital. 

Detta beror på att förvärvet skulle vara för stort för att inte påverka 

koncernens nyckeltal. Det är dock viktigt att framhäva att Storföretaget har 

indikerat att mindre förvärv helt kan finansieras med lån, såtillvida att de inte 

påverkar kapitalstrukturen nämnvärt.  

10.2.1  Variation av Margarnfabrikens kapitalstruktur vid 

Storföretagets värdering 

En effekt, som inte riktigt framkommer i detta exempel, är att andelen eget 

kapital påverkar storleken av WACC. Även om Modigliani & Miller (1958) 

hävdade motsatsen, det vill säga att kapitalstrukturen inte påverkar företagets 

värde, under vissa extrema omständigheter, är det tydligt att värderingen 

påverkas av Storföretagets soliditetsmål.  

 

Vi antar istället att Margarinfabriken skulle kunna vara högt skuldsatt, 

exempelvis endast ha 20 procent soliditet. Till följd av bland annat 

skatteavdrag för räntekostnader, blir diskonteringsfaktorn för den aktör som 

använder sig av mest skuldfinansiering lägre och därmed kommer de att 
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värdera målbolaget högre.51 I denna situation skulle Storföretagets möjligheter 

att förvärva bolaget försämras ytterligare. 

 

Storföretaget utgår alltså från den egna kapitalkostnaden vid diskontering av 

målbolagets kassaflöden. Anledningen är att företaget vid enskilda förvärv 

måste ta hänsyn till sin övergripande finanspolicy, vilken stipulerar att 

soliditeten skall vara 50 procent och att avvikelser endast tillåts om 

koncernens totala kapitalstruktur inte påverkas nämnvärt. Det är självklart att 

ett förvärv i miljardklassen har en märkbar effekt på den totala 

skuldsättningen.  

                                           
51 Vi förutsätter här att skatteavdragen överstiger värdet av de förväntade konkurskostnaderna. 

Ingen hänsyn tas heller till att ägarna får bära förändrad finansiell risk. 
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11  TOLKNING AV JÄMFÖRELSENS RESULTAT 

Med anledning av resultatet av beräkningarna i figur 10.1 samt 10.2 kan vi 

hävda att: 

• Våga Kapital kan bjuda mer än en konkurrent som använder sig av en 

lägre kapitalkostnad vid värderingen och gå med vinst även om de inte 

säljer målbolaget dyrare än de köpte det för samt; 

• att Storföretaget använder sig av den egna finansieringen vid 

värderingen och att denna styr vilket värde de tillfäster förvärvet. 

 

Eftersom diskonteringsfaktorn, kapitalkostnaden, är en central faktor som 

påverkar förvärvskalkylen, avser vi därför analysera vad som påverkar de olika 

aktörernas kapitalkostnad. 

11.1  Finns det skillnader vad gäller lånemöjligheter mellan 

köparna? 

Som påvisades i avsnitt 5.4 så skiljer sig Våga Kapitals syn på lånemöjligheter 

från vad som kan sägas är möjligt vid förvärv. En kreditprövning i samband 

med förvärvsfinansiering skall enligt framkommen information fokusera på 

räntetäckning, track record och tillgångar. Därmed görs inte skillnad mellan 

aktörerna, förutom att de till följd av sina verksamheter kan ha olika 

förutsättningar. Det framkom dessutom vid intervjun med Dan Lindwall, 

Handelsbanken, att en strategisk köpare kan erhålla billigare lån, beroende på 

större säkerheter och bättre förhandlingsposition. 

 

På grund av sina återkommande förvärv är riskkapitalbolagen tvungna att 

bibehålla goda bankrelationer. Så är även fallet för storföretag, vilket 
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manifesteras genom att de till och med låter sig bedömas i rankingsystem 

såsom Moody’s och Standard & Poor. Förtroendefulla relationer med 

långivarna är därför viktiga för båda aktörerna.  

 

Utifrån båda ovanstående argumentationer kan sägas att en strategisk köpare 

inte bör få sämre lånevillkor än en finansiell köpare. Detta är därför inte en 

förklaring till varför en finansiell aktör kan bjuda högre än en strategisk köpare 

i förvärvssituationer. Däremot är lånefaciliteter alltid förvärvsspecifika hos de 

förvärv som Våga Kapital genomför. Storföretaget, i sin tur, kan både 

använda sig av utnyttjade existerande faciliteter, vilka är förhållandevis billiga, 

och ta upp nya lån. Dess situation är därför bättre än Våga Kapitals, eftersom 

de har den övriga koncernen som garant för lånen. 

 

Vi har nu fastställt att finansieringen påverkar värderingen. Lånemöjligheterna 

tycks vara bättre för stora strategiska köpare, men storleken av lånen skiljer sig 

åt över tiden eftersom riskkapitalbolagen amorterar av sina lån. Anledningen 

till att storföretaget inte på samma sätt gör detta kommer vi att diskutera i de 

följande avsnitten. Dessutom finns en faktor kvar att studera inom 

finansieringen, avkastningskravet. Vi kommer därför härnäst att påvisa 

sambandet mellan aktörernas beteende och dess ägares förväntningar. 

11.2  Vad innebär skillnader i verksamhetsinriktning? 

Ett riskkapitalbolag, som exempelvis Våga Kapital, har som affärsidé att skapa 

avkastning genom att köpa, förbättra och sälja bolag. Den strategiska köparen, 

i detta fall Storföretaget, har en affärsidé som bygger på att skapa värde för 

sina investerare genom att utveckla och sälja produkter och tjänster.  
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11.2.1  Hur Storföretagets motiv påverkar dess förvärvskalkyl 

Förvärv är en del av Storföretagets tillväxtstrategi och de måste därför 

integreras i verksamheten. Storföretaget skall med anledning av 

verksamhetsinriktningen inte söka efter undervärderade bolag eller på något 

annat sätt agera som en finansiell aktör, exempelvis genom diversifiering. 

Diversifierande förvärv leder enligt en studie av Doukas et al. (2002) till 

negativa reaktioner i aktiekursen och kan därför antas förstöra aktieägarvärde. 

Att agera diversifierande med avsikten att uppnå finansiell riskutjämning 

skulle därför sannolikt inte uppskattas av Storföretagets ägare. De acceptabla 

motiven är således operativa synergieffekter. Det är därför inte förvånande att 

dessa framhävdes mycket tydligt. När andra motiv, vilka skulle kunna 

uppfattas som politiskt inkorrekta, föreligger så är det troligt att strategiska 

köpare såsom Storföretaget ändå hävdar synergier som motiv. Därför är det 

inte oväntat att företagets värdering skall legitimera synergieffekter.  

 

Trots att Storföretaget beräknar synergiernas värde är dessa svåra att fastställa, 

både i värde och form, innan de implementeras i den övriga verksamheten. 

Eftersom Storföretagets främsta motiv är operativa synergier bör även 

osäkerheten kring dem påverka förvärvskalkylen. Detta kan leda till en extra 

riskpremie som endera är uttalad i kapitalkostnaden eller genom att man 

lägger budet lägre än värderingen. 

11.2.2  Verksamhetsinriktningens effekt på värderingen 

Skillnaden i verksamhetsinriktning leder till en tydlig skillnad i hur förvärven 

skall skapa avkastning. Våga Kapital genererar denna vid försäljning och 

Storföretaget genom målbolagets kassaflöden samt synergieffekter i form av 

exempelvis stordriftsfördelar. Kalkylerna är därför utformade för att påvisa 

olika värden. För Storföretaget är det viktigt att visa upp värden på 
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synergieffekter, bland annat därför att börsreglerna kräver att detta kan 

redovisas. Våga Kapital beräknar istället värdet som en finansiell placering. 

Det är därför inte oväntat att deras värdering, till skillnad från Storföretagets, 

uppvisar tydliga drag av perspektivet ”bigger fool”, då de måste analysera en 

försäljning. 

11.2.3  Organisationsstrukturens inverkan 

Storföretagets organisation är huvudsakligen anpassad till annan verksamhet 

än förvärv och dessa måste förankras genom de interna beslutsvägarna. Det 

är, enligt vad vi utläst, generellt fler personer, på olika plan i hierarkin, som 

internt involveras i förvärvskalkylen. Värderingen kan därför komma att 

fungera som ett internpolitiskt maktmedel eftersom initiativen kommer 

nedifrån och de påstådda synergieffekternas rimlighet måste analyseras. I Våga 

Kapital är beslutsvägarna kortare och beslut kan därför fattas snabbare.52 

Detta kan få till följd att Våga Kapital hinner före Storföretaget vid både 

värdering och budgivning, trots att de har tillgång till samma externa 

rådgivare. Interna beslutsprocesser i Storföretaget kan även ta tid från 

värderingen och resultera i att bolaget till följd av osäkrare prognoser värderar 

målbolaget lägre. 

11.2.4  Sammanfattning av följder på kalkylen 

De olika verksamhetsinriktningarna leder till olika förvärvsmotiv. 

Storföretaget har operativa motiv medan Våga Kapitals är finansiella. Detta 

leder i sin tur till olika angreppssätt vid värdering, i och med att avsikterna 

                                           
52 Exakt vilka beslutshierarkier som gäller för Våga Kapital är okänt för författarna, men enligt 

gängse syn på riskkapitalbolag (se exempelvis Affärsvärlden, 2005) är organisationen platt och 

snabb till beslut. 
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med förvärvet skiljer sig åt. Dessutom är organisationerna uppbyggda för att 

möta olika behov. Beslutsvägar och den tid besluten tar skiljer sig därför åt. 

11.3  Vad förväntas av Våga Kapital? 

Våga Kapitals investerare placerar pengar i fonden och förväntar sig inte 

någon avkastning förrän när denna upplöses. Investeringarna är dessutom 

illikvida. Kapitalägarna har höga förväntningar på avkastningen från denna typ 

av investering men kvartalsvisa fluktuationer påverkar inte värdet eftersom 

detta realiseras vid fondens upplösande. På grund av detta har Våga Kapital en 

stor frihet angående hur de skapar värdet och hur de hanterar enskilda 

förvärv. 

  

Ett noterat bolag såsom Storföretaget är däremot skyldigt att redovisa 

information om förvärvens effekt på bolagets ställning, såsom synergieffekter. 

Öppenheten gör att investerare har bättre insyn i Storföretaget. Uteblivna 

förväntade synergieffekter kan uppfattas negativt och därför komma att 

drabba koncernens förmåga att attrahera nytt kapital vid en nyemission. Våga 

Kapital är däremot i privat ägo och har därför inte samma krav på öppenhet 

och offentlig informationsgivning. De är dessutom inte lika åsatta att prestera 

resultat på kort sikt. Eftersom de avser bygga upp bolaget på ett sätt att det 

kan säljas så dyrt som möjligt, måste de analysera vad som är långsiktigt 

värdeskapande. Våga Kapitals fokus ligger sannolikt inom samma tidshorisont 

som de avser inneha bolaget, alltså runt fem år, vilket vi inte upplever som 

kortsiktigt. Med stöd av detta kan hävdas att Våga Kapital både kan tänka på 

långsiktigt värdeskapande och undvika en alltför kortsiktig analys. 

 

Det som Våga Kapital upplever som fördelar kan dock vara negativt ur 

samhällets synvinkel, eftersom de kan skapa konkurrensojämnhet. Då mindre 
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information når offentligheten kan det innebära en stark position för bolag 

som är i riskkapitalbolags ägo, eftersom de får planeringsro och större 

handlingsfrihet. Dessutom kan effekten av att investeringar i riskkapital är 

illikvida bli att kapitalägarna inte kan ”straffa” oönskat beteende på samma 

sätt som aktiemarknaden kan göra. 

 

Med anledning av det anförda kan hävdas att den större frihet som Våga 

Kapital har vid förvärvskalkylen, kan vara både positiv och negativ ur dess 

kapitalägares perspektiv. Det är dock högst osannolikt att investerarna skulle 

placera pengar i dessa bolag om de inte accepterade denna situation. 

11.4  Storföretagets finanspolicy och ägare 

Som påvisades i kalkylexemplet i föregående avsnitt påverkar Storföretagets 

finanspolicy värderingen. Anledningen till att företaget har en finanspolicy är 

troligen att bolaget uppskattat den aktuella fördelningen som optimal för 

koncernens verksamhet. Det bör således vara en uppskattning som är lämplig 

för koncernen, vilket dock innebär att den inte nödvändigtvis är optimal för 

dotterbolagen, vare sig de redan är i verksamheten eller avses förvärvas. En av 

de faktorer som styr val av kapitalstruktur är hur mycket finansiell risk som 

aktieägarna skall bära. En ökning av företagets skulder innebär nämligen att 

risken i kassaflödena till aktieägarna ökar. Vad anser då dessa om detta? 

11.4.1  Ägarnas förväntningar 

Den största ägarskaran inom Sverige, och så även i Storföretaget, är 

institutionella ägare, vilka innehar stora aktieportföljer. I portföljallokering 

skall hänsyn tas till en given risknivå och önskad avkastning samt 

korrelationen mellan olika enskilda investeringar (Haugen, 2001). Detta 

innebär att Storföretaget måste ta hänsyn till sina ägares förväntningar och 
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bibehålla vissa givna nivåer avseende dessa faktorer. De väntas därför agera på 

ett sätt som gör att det fortsättningsvis passar in i portföljerna. Uppsatsens 

författare upplever det som högst ovanligt att institutionella investerare säljer 

av stora innehav i bolag av andra skäl än omallokering av sina portföljer. 

Eftersom ägarnas förväntningar därmed styrs av deras 

portföljsammansättning så skulle förändringar i Storföretagets finanspolicy 

kunna leda till förändringar i ägarstrukturen, beroende på omallokeringar.  

11.4.2  Ägarnas inflytande genom finanspolicyn 

Storföretaget nämnde uttryckligen att ett förvärv blir problematiskt att 

genomföra om det påverkar koncernens nyckeltal i betydande omfattning, 

däribland avkastningen på det egna kapitalet. Från ägarnas sida kan det 

visserligen vara önskvärt att bolaget håller sig till en förvärvspolitik som inte 

leder till för stora variationer i avkastning och väsentliga nyckeltal. Ägarna 

önskar sannolikt inte att bolaget agerar på ett sådant sätt att de i det långa 

loppet riskerar att förlora sin konkurrenskraft. Eftersom Storföretaget 

befinner sig i en nischad bransch där förvärv är viktiga är det därför viktigt att 

företagets finanspolicy inte hindrar förvärv som faktiskt är önskvärda. 

Avkastningskravet är viktigt för ägarna och finanspolicyn finns till för att 

garantera att variabiliteten i resultatet håller sig inom ett visst intervall. Om 

finanspolicyn används för strikt kan detta visserligen innebära minskad 

variabilitet i företagets resultat, men i det långa loppet kan det innebära att 

Storföretaget kan missa viktiga förvärv.  

11.4.3  Har företaget rätt ägare? 

Företagets fokus på aktieägarvärde riskerar mot bakgrund av ovanstående att 

leda till att Storföretaget tvingas analysera förvärven kortsiktigt, samtidigt som 

de egentligen görs utifrån en långsiktig strategi. Trots detta är det ägarna som 
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aktivt styr bolaget. Det är de som genom styrelsen beslutar om förvärvspolicy, 

finanspolicy samt enskilda förvärv.  

 

Eftersom vi visat att finanspolicyn kan leda till att önskvärda förvärv ej 

genomförs så är det osäkert huruvida ägarna handlar korrekt utifrån vad som 

är bäst för bolaget och därmed är lämpliga som ägare. Argumentationen kan 

även vändas och föras såsom huruvida koncernstrukturen och verksamheten 

är lämplig ur ett aktieägarvärdesperspektiv. 
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12  SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE KOMMENTARER 

Vi har efter att ha studerat ett riskkapitalbolags samt en strategisk köpares 

förvärvskalkyler kommit fram till följande:  

12.1  Slutsats 

Anledningen till att riskkapitalbolaget i fråga kan bjuda högre vid 

företagsförvärv beror på skillnader i förvärvskalkylerna. Dessa uppkommer till 

följd av att de olika fallföretagen, på grund av sin respektive 

verksamhetsinriktning, har skilda syften och motiv med förvärven, samt att 

deras investerare har olika möjlighet att realisera värdet på sina investeringar.  

 

Riskkapitalbolaget kan bjuda högre eftersom de i förvärvskalkylen utgår från 

en vidareförsäljning i vilken de äger en större andel av företagsvärdet på grund 

av amorteringar på lånen. De betraktar förvärvet som enskilda objekt och kan 

därför använda en mer flexibel värderingsmetodik och finansiering än den 

strategiska köparen. Flexibiliteten beror på att riskkapitalbolaget egentligen 

endast behöver ta hänsyn till en faktor, avkastningskravet, som bestäms 

utifrån deras egen verksamhet. Dessutom kan endast den som investerar i en 

av riskkapitalbolagets fonder praktiskt taget endast realisera eventuella vinster 

när fonden upplöses. 

 

Till skillnad mot riskkapitalbolaget måste en strategisk köpare på ett mer strikt 

sätt ta hänsyn till flera nyckeltal. Detta beror på att dess ägare har större insyn, 

mer detaljerade förväntningar och förväntar sig löpande effektiv avkastning, 

vilket kan innebära ett hinder för vissa förvärv.  
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12.2  Egna synpunkter 

Till följd av ägarnas krav på den strategiska köparen kan de komma att missa 

förvärv som ter sig lämpliga. Om dessa förvärv skulle generera större 

avvikelser i företagets nyckeltal än vad som är acceptabelt ur ägarnas 

perspektiv, så behöver inte missade förvärv nödvändigtvis vara ett problem. 

Om de däremot kan acceptera dessa avvikelser så är de mål som bolaget styrs 

utifrån felaktiga.  

 

Ifall att ägarna inte tolererar att bolaget avviker från uppsatta mål så är det 

tveksamt om bolaget bör ägas av den typ av ägare som nu kontrollerar detta. 

Kan det i sådana fall vara bättre om bolaget är i privat ägo och inte handlas på 

börsen? Om så vore fallet skulle ägarna inte lika lätt kunna avyttra företaget 

vid avvikelser och därför möjligen vara mer toleranta. Det skulle möjligen 

kunna innebära en bättre överensstämmelse mellan ägarnas och företagets 

investeringshorisont. 

12.3  Förslag på vidare studier 

Vad som skulle vara intressant att vidare undersöka är huruvida det är 

verksamheten eller formen av ägandet som påverkar förvärvskalkylen. Ett sätt 

att testa detta skulle vara att undersöka publika och privata private equity- 

bolag och analysera huruvida det finns skillnader i deras utformning av 

förvärvskalkylen. Ett annat sätt skulle kunna vara att undersöka en ägare 

vilken investerat i både en riskkapitalbolagsfond och ett bolag av strategisk 

karaktär. I detta fall är det hur dess förväntningar på investeringarna uttrycker 

sig som är av intresse att granska. En annan studie värd att genomföra, är en 

sådan som undersöker i hur stor grad riskkapitalbolag vinner budstrider mot 

strategiska köpare. 
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Bilaga 1 – Våga Kapital; beräkningar och finansiella data 

 

Prognoser 

 

Resultaträkning – scenario 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Försäljning 821 711 775 850 935 1029 1131 1244 1338
EBITDA 21 53 54 65 85 100 114 124 132
  Avskrivningar -24 -19 -20 -18 -22 -23 -24 -25 -26
  Goodwillamortering 0 0 0 -12 -14 -14 -14 -14 -14
EBIT -3 34 34 35 49 63 76 85 92
Finansiellt netto 0 0 0 -15 -16 -14 -11 -8 -5
EBT -3 34 34 20 33 49 65 77 87
Extraordinära poster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skatt 0 -10 -10 -9 -13 -18 -22 -25 -28
Minoritetsintresse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EAT – 3 24 24 11 20 31 43 52 59
 

Kvoter 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Försäljningstillväxt n/a -13,4% 9,0 % 9,7 % 10,0 % 10,1 % 9,9 % 10,0 % 7,6 %
EBITDA marginal 2,6 % 7,5 % 7,0 % 7,6 % 9,1 % 9,7 % 10,1 % 10,0 % 9,9 %
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Balansräkning – scenario 
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Kassaflödesanalys – scenario 

Kassaflöde före amorteringar 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Kassaflöde från rörelsen 43 67 78 89 97 103
  förändring investeringar -19 -25 -22 -23 -25 -27
  förändring rörelsekapital -1 -1 -1 -1 -1 -1
  förändring övriga tillgångar 0 0 0 0 0 0
  förändring långsiktiga skulder 0 0 0 0 0 0
Fritt kassaflöde från rörelsen 23 41 55 65 71 75
         
Finansiellt kassaflöde -11 -11 -10 -8 -6 -4
         
Fritt kassaflöde före amorteringar 17 36 52 64 72 79
         
Amorteringsplan        
Ingående balans Seniora skulder + 
Revolver 289 214 191 156 122 87
Amorteringsplan -75 -23 -35 -35 -35 -35
Utgående balans Seniora skulder + 
Revolver 214 191 156 121 87 52
       
       
Skuldnyckeltal 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Nettoskuld (incl Mezz) 199 168 123 66 1 -71
Nettoskuld/EBITDA 3,1 2,0 1,2 0,6 0,0 -0,5
Int. Coverage (EBITDA/Fin Net) 7,2 8,8 13,8 26,9 144,5 -47,2
 

Relativvärdering 

 P/e 

Bolag 1997F 1998E

A 14 9

B 19 13

C 17 16

D 20 14

E 21 19

F 37 18

Genomsnitt 21,3 14,8

Median 19,5 15,0
 

Vinstlotten förvärvades till ett Enterprise Value på 370 MSEK, vilket 

indikerar ett skattat P/e 1998 på cirka 13. 
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Budets storlek och förvärvets finansiering 

Slutlig transaktionsstruktur för Vinstlotten  

 

Bid value MSEK 

Företagsvärde (EV) 360 

Kassa 176 

Räntebärande skulder -111 

Värde Eget Kapital 425 

Transaktionskostnader 10 

Förvärvets krav på finansiering 435 

  
                   Företagsvärde (EV) = Värde Eget Kapital + Räntebärande skulder - Kassa

 
 
 

Förvärvets finansiering 

 

Källor 
Revolver 45
Seniora lån (villkorade) +230
Efterställda lån (high-yield) 0
Totala skulder 275
    
Vendor note 0
Aktier 160
Totalt eget kapital 160
    

Totala källor (Skuler + eget kapital) 435
 

Förvärvet finansierades med seniora lån, en revolver och eget kapital. 
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Användning av kapitalkällor 

 

Användning 
Försäljningspris aktier 425
Avgifter +10
Förvärvspris aktier 435
    
Återbetalning av existerande skulder 0
    

Total användning 435
 

Förvärvspris 
Försäljningspris aktier 425
Nettoskulder -65
Transaktionskostnader +10
Enterprise Value 370
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Bilaga 2 - Frågor angående förvärvskalkyler 

 

Denna bilaga innehåller de frågor som vi haft som utgångspunkt vid intervjuer 

med representanter för Storföretaget. 

 

Allmänna frågor 

 

• Vad är din roll på företaget? 

• Vilka är dina huvudsakliga uppgifter? 

 

• Vilka är era största ägare? 

• Är ägarna aktiva? 

 

• Vilken policy har ert företag när det gäller förvärv? 

 

• På vilken nivå i företaget bestäms förvärvspolicies?  

 

• Har denna policy förändrats under de senaste fem åren? (I sådana fall, 

varför?) 

 

• Hur ser kontakten med era ägare ut i samband med förvärv? 

 

• Hur ser ett typiskt uppköp ut (från ax till limpa)? 
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Motiv och urvalsprocess 

 

• Vilka motiv ligger bakom gjorda (samt tilltänkta) förvärv? Exempel? 

 

• Vilka kriterier utvärderas målbolaget ifrån? 

 

• Vem utvärderar målbolaget? Externa konsulter eller internt? Om internt, 

vem? 

 

• Vilka har behörighet att söka och inleda kontakt angående förvärv? 

 

 

Värdering och förvärvskalkyler 

 

• Hur bestäms vilket bud som skall läggas? Vem för förhandlingarna? 

 

• Vem genomför värderingen i samband med ett förvärv? 

 

• Vilka värderingsmetoder används? Har dessa utvecklats under de senaste 

fem åren och i sådana fall hur och varför? 

 

• Hur ser dessa metoder ut? 

- Vilken diskonteringsränta används? Varför? 
- Hur lång tidshorisont värderas? Varför? 
- Hur värderas synergierna? Utifrån break even eller exakt?  

 

• Kan vi få tillgång till data från ett genomfört förvärv (kalkyler och 

värdering) alternativt allmänna modeller? 
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Förvärvsfinansiering 

 

• Angående förvärvsfinansiering; finns en övergripande policy vad gäller 

skuldsättning? Vem beslutar om hur finansieringen skall utformas? 

 

• Vilka kapitalkällor används? Varför? 

 

• Vilka lånefaciliteter används? Varför? Till vilka räntekostnader? Är dessa 

faciliteter förvärvspecifika eller sköts finansieringen via internbank? 

 

• Tar ni upp nya lån vid förvärv? 

 

• Hur samspelar ett enskilt förvärv med koncernens övergripande 

finanspolicy?  

• Kan ett enskilt förvärv isoleras och belånas kraftigare eller helt? 

 

• Hur betalar ni för förvärven (kontant eller aktier)? Varför? 

 

• Har riskkapitalbolagens aktivitet påverkat er syn på förvärvsfinansiering? 

 

 

Övergripande frågor angående processen 

 

• Hur fungerar beslutsprocessen i olika faser (Exempelvis; när ni går vidare 

från förstudie till bud)? 

 

• Vilka problem finns i samband med förvärvsprocessen? Har finansiella 

aktörer, såsom riskkapitalbolag, påverkat era förvärvsmöjligheter och i 

sådana fall hur? 

Bilaga 2 


