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Nyckelord  Riskkapitalbolag, Riskkapitalmarknaden, Välfärdsmarknaden, Private equity, Buyout 
 
Syfte  Syftet med uppsatsen är att belysa den konflikt som finns mellan riskkapitalbolagens 

vinstintresse och dess påverkan på kvalitet inom välfärden. 
 
Metod  En kvalitativ forskningsansats som baseras på data från fem intervjuer. 

Respondenterna representerar riskkapitalbolag på olika sätt och frågor om 
riskkapitalbolag inom välfärdsmarknaden besvaras. Intervjuerna kompletteras med 
sekundärdata som främst består av nyhetsartiklar som berör ämnet.     

  
Teori  Beskriver riskkapitalmarknaden och välfärdsmarknadens funktion och hur den 

påverkas av den fria konkurrensutsättningen. Det beskrivs hur 
informationsasymmetrier kan vara ett problem inom välfärden då säljaren kan utnyttja 
köparens kunskapsunderläge. Det är därför viktigt att ledningen verkar i företagets 
intresse och inte för egen vinning. Tidigare forskning visar på att Riskkapitalbolagen 
är bra på att skapa värde i sina bolag genom ett aktivt ledarskap och genom att tillföra 
kompetens i sina bolag. 

 
Slutsats  Studien visar att riskkapitalbolagen effektiviserar och skapar värde i de bolag de 

förvärvar vilket leder till ökad kvalitet inom välfärdssektorn.   
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Abstract 
 
Title  Private equity in the welfare sector 
 
Subject Bachelor's degree in Business Administration, Finance 
   
Semester Autumn 2013 
  
Authors Elin Nilsson, Mina Farshchian 
 
Advisor Maria Smolander 
 
Examiner Cheick Wagúe 
 
Keywords Private equity firms, Private equity market, Welfare market, Private equity, Buyout 
 
Purpose The purpose of this thesis is to depict the existing conflict between the beneficial 

interest of the private equity firms and its impact on the welfare market. 
 
Method A qualitative analysis based on data from five interviewes. The respondents represent 

the private equity market from different perspectives and questions on how private 
equity affects the welfare market are answered.  

 
Theory The theory describes the intention of the private equity market and the welfare market 

and its exposure to competition. The information assymetri is described as a problem 
due to the fact that the owner has an information advantage in relation to the aquirers. 
Therefore it is important that the management act in the interest of the company and 
not in the interest of their beneficial gain. Previous research shows that privat equity 
firms are good at creating value in its acquisitions by active leadership and by 
providing expertise. 

 
Conclusion  The study concludes that private equity firms create value in their acquisitions and 

generate increased quality in the welfare market.  
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1. Introduktionskapitel 

I introduktionskapitlet behandlas hur riskkapitalbolagen under senare år kommit att vara mer aktiva på 

välfärdsmarknaden. Bakgrunden beskriver riskkapitalbolagens framställning i media samt samhällets 

syn på riskkapitalbolag som ägarform. Avsnittet avslutas med en problemdiskussion som leder fram till 

uppsatsens syfte.    

1.1	  Bakgrund	  

Riskkapitalbolag satsar kapital i tidiga skeden i ett företags utveckling. Detta gör man genom att 

investera i onoterade bolag eller genom att köpa upp hela bolaget så att de blir avnoterade från börsen. 

När ett företag är färdigutvecklat säljer riskkapitalbolaget sin andel i företaget.1 Riskkapitalbolag har 

ofta professionella investerare med målet att uppnå en hög avkastning för sina ägare. 

 

För riskkapitalbolagen är skola, vård och omsorg framtiden. Inom utbildning- och vårdsektorn är 

skattepengarna en säker inkomstkälla och detta ligger till grund för att storkoncerner växt fram på senare 

år. Storkoncerner kommer även att fortsätta växa ju mer behoven av vård- och utbildning ökar. Som 

Riksbanken skriver i en rapport innebär buyout-investeringar ”lägre risk, då dessa sker i mogna företag 

med stabilare kassaflöden och fler materiella tillgångar”. 2 

 

Financial Times gör bedömningen att ”vården är särskilt attraktiv för riskkapitalbolagen eftersom den 

förväntas vara relativt immun mot konjunkturnedgångar.”3 Det finns stora affärsmöjligheter då 

kassaflödet är stabilt, kommunen och landstinget köper tjänster av riskkapitalbolagen och man får 

skatteintäkter.  

 

I Sverige är de största riskkapitalbolagen EQT, IK, Investment Partners, Nordic Capital, Triton och 

Alter. Dessa styr tillsammans över tiotusentals anställda inom välfärdssektorn. EQT, Triton och IK 

satsar på uppköp av etablerade företag, sk. buyout -investering. Med detta menas att man investerar i 

mogna företag som är väl positionerade inom sina branscher, har stabila kassaflöden och tydlig 

utvecklingspotential. Buyout -företagen fungerar som “katalysatorer” för företag som behöver ta sig till 

en ny fas i sin utveckling. Dessa investeringar anses som mindre riskfyllda om man jämför med venture 

                                                
1 Nationalencyklopedin http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/riskkapitalbolag?i_whole_article=true 
2 Werne, K. Vinsten framför allt. http://www.dagensarena.se/innehall/vinsten-framfor-allt/ 
3 Werne, K. Vintsten framför allt. http://www.dagensarena.se/innehall/vinsten-framfor-allt/ 
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capital då man investerar i nyetablerade företag med hög tillväxttakt eller investeringar i andra 

branscher.  

 

Efter finanskrisen 2008 har skola och vård blivit de mest eftertraktade branscherna hos riskkapitalister, 

vilket lärarförbundet ser stora risker med då det leder till kortsiktigt ägande och dålig ekonomisk insyn. 

Riskkapitalister har ett uttalat kortsiktigt vinstintresse och detta kan gå ut över en skolas 

utbildningskvalitet.4 

 

Idag ägs allt fler stora skolkoncerner av riskkapitalbolag som t.ex. Baggium/Praktiska, Engelska skolan, 

och Academedia med Vittra, Pysslingen, NTI-gymnasiet och ett 20-tal andra skolkedjor.  

 

Finansminister Anders Borg som länge har försvarat riskkapitalister som ägare till friskolor har nu 

ändrat uppfattning och vill nu ha bort riskkapitalisterna ur svenska skolor. Detta genom tuffa regler 

kring långsiktighet, uthållighet och kompetens. 

 

”Jag tycker att den ägarprövning vi skall göra, bör landa i att det är långsiktiga uthålliga och 

kompetenta ägare. Det tycker jag talar för att det inte bör vara riskkapitalbolag på det nuvarande sättet 

i framtiden.” säger Anders Borg i en intervju. 5 

 

Utbildningsminister Jan Björklund har tidigare riktat hård kritik mot riskkapitalbolagens kortsiktiga 

ägande i skolsektorn, men säger nu att riskkapitalbolag även är olämpliga som ägare till vårdbolagen. 6 

 

På senare tid har riskkapitalbolagens uppköp av offentliga företag och tjänster skapat en konflikt mellan 

de kortsiktiga vinstintressena och de samhällsnyttiga intressena.  

1.2	  Problemdiskussion	  

 
Det har under de senaste åren drivits en debatt i media om huruvida riskkapitalbolagen ska få vara 

verksamma inom välfärden. Riskkapitalbolagen uttrycks i media som kortsiktiga ägare och fokus ligger 

ensidigt på riskkapitalbolagens vinstintresse. Det uttrycks att riskkapitalbolagen inte verkar i samma 

intressen som staten eller samhället utan endast vill ge vinst till sina aktieägare.  
                                                
4 Nationalencyklopedin http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/riskkapitalbolag/2010-06-15 
5 Zachrisson Winberg, J. Anders Borg dömer ut riskkapitalister I skolan. http://www.svt.se/nyheter/sverige/anders-borg-domer-ut-
riskkapitalister-i-skolan 
6 Grundberg Wolodarski, K. Björklund till ny attack mot riskkapitalbolagen. http://www.di.se/artiklar/2013/10/28/bjorklund-till-ny-attack-
mot-riskkapitalbolagen/ 
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Vinstdrivande aktörer har blivit allt vanligare inom välfärden. Kritiker argumenterar mot denna 

konkurrensutsättning inom välfärden då detta kan leda till sämre tjänster och man menar även att 

privatiseringen inte leder till nya metoder och ger försämrad kvalitet7.  

 

Det är under de två senaste decennierna som välfärdssektorn har öppnats upp och det har blivit vanligare 

att kommuner köper verksamhet från andra utförare8. Det medför nya möjligheter för riskkapitalbolagen 

där avregleringarna ger chans till utveckling och värdeskapande. Den offentliga sektorn har inte lika stor 

roll som välfärdsproducent och de privata aktörers roll blir allt större9.   

 

För att leva upp till de förväntningar på välfärden som kommer finnas i framtiden beskriver Urban 

Bäckström, Vd för Svenskt Näringsliv i en artikel hur privata vinstdrivande företag är viktiga för den 

svenska ekonomin. Inom 30 år kommer närmare hälften av den svenska ekonomin utgöras av 

välfärdssektorn och Sverige har inte uppnått den tillgänglighet som kommer att behövas säger han10. 

Även Marie Reinius skriver i en artikel att det finns mycket för samhället att vinna på att 

riskkapitalbolagen är aktiva inom välfärden. Välfärden står inför stora investeringsbehov för att uppnå 

den tillgänglighet som krävs och Reinius ifrågasätter vem som ska gå in med dessa investeringar och 

bygga upp välfärdssektorn om inte riskkapitalbolagen gör det11.    

 

Möjligheten att kunna konkurrera inom välfärdsmarknaden skapar innovationer som kan påverka 

kvalitén positivt. Privatiseringen ses av många som en viktig aspekt i att effektivt allokera resurser och 

det finns forskning som visar på att privatägda skolor är mer effektiva, lönsamma och friskare än statligt 

ägda bolag12. I studien av Lundsten & Löfqvist kan man se betydande skillnader i bolagsstyrningen 

mellan friskolor och kommunala skolor. Riskkapitalbolag som äger friskolor har utvecklat ett bättre 

operationellt resultat än andra friskolor när det gäller tillväxt, lönsamhet och kapitaleffektivitet efter en 

buyout13.  

 

                                                
7 Hartman, M. 2011. Konkurrensens konsekvenser.  s.13-14 
8 Företag inom välfärdssektorn, http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Valfarden-i-privat-regi/ 
9 Hartman, L. 2011. Konkurrensens konsekvenser. s.9 
10Bäckström, U.  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/det-kravs-battre-regler-for-valfardssektorn_7249219.svd 
11Tuvhag, E.  http://www.svd.se/naringsliv/branscher/vard-och-bioteknik/hard-debatt-kan-fa-riskkapitalet-att-lamna-
valfarden_7352374.svd 
12Lundsten, Löfqvist. 2011. The Impact of Private Equity in the Swedish Independent School Sector. s.5 
13 Lundsten, Löfqvist. 2011. The Impact of Private Equity in the Swedish Independent School Sector. s.2 
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Den fria konkurrensen inom välfärdssektorn leder till att den totala nivån av kvalitet ökar. Detta beror på 

att konsumenterna t.ex. väljer de bättre skolorna vilket leder till att de skolor som inte håller samma 

höga kvalitet inte har några kunder och riskerar att gå i konkurs. Finns det ingen konkurrens saknar 

dessutom skolorna incitament för att förbättra och utveckla skolorna. Men enligt andra är konkurrens 

och valfrihet inte en lösning för att förbättra övergripande akademiska prestationer14. 

 

Marie Reinius före detta Vd på Svenska riskkapitalföreningen säger i en intervju att avregleringarna på 

välfärdsmarknaden har öppnat upp för nya möjligheter för privata aktörer. “Det finns ett enormt 

utrymme för utveckling och värdeskapande” säger hon15. Vinstdrivande aktörer har möjligheten att 

utnyttja stordriftsfördelar och sprida sin kunskap, sitt arbetssätt och sin utveckling. Forskningen visar 

även att privata företag ökar lönsamheten, produktion per anställd och verklig försäljning efter 

privatiseringen16. 

 

Trots det finns det en risk att dessa bolag utnyttjar sitt kunskapsöverläge för att öka vinsten vilket i sin 

tur kan leda till kvalitetsförsämringar17. I de allra flesta fallen skapar konkurrensutsättningen en 

informationsasymmetri mellan kunden och producenten då kunden får svårt att avgöra kvaliteten på en 

tjänst vilket gör att det finns en risk att producenten utnyttjar till övertag 18. 

Johan Alvehus skriver i en artikel i SvD Opinion att företag antingen måste jobba med ökade intäkter 

eller minskade kostnader för att generera vinst. Man ska inte inbilla sig att det går att konkurrera med 

låga kostnader utan att kvalitén påverkas säger han.19  

 

Den konflikt som finns mellan riskkapitalbolagens vinstintresse och dess påverkan på kvalitet har fått 

stor uppmärksamhet i media. Motivet bakom denna debatt är att man tror att riskkapitalbolagen plockar 

ut vinster ur företagen och därmed inte utvecklar dessa företags effektivitet eller kvalitet utan går in i 

välfärdsmarknaden för egen vinning. Denna negativa publicitet gör att riskkapitalbolagen börjar dra sig 

ur marknaden som står inför stora investeringsbehov. Välfärdsmarknaden är i behov av effektiviseringar 

för att nå upp till framtidens förväntningar med en befolkning med höga krav på välfärdstjänsterna och 

då är frågan vem som ska gå in med de investeringar som behövs.  

 	  

                                                
14 Lundsten, Löfqvist. 2011. The Impact of Private Equity in the Swedish Independent School Sector s.10 
15 Leifland, C. SVCA. 2011. Riskkapital-för välfärd och svensk ekonomi. s.4 
16 Lundsten, L & Löfqvist, M. 2011. The Impact of Private Equity in the Swedish Independent School SectorS.5 
17 Vlachos, J. 2011. Konkurrensens konsekvenser. s.68 
18 Vlachos, J. 2011. Konkurrensens konsekvenser s.72 
19 Alvehus, A http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/riskabelt-att-skapa-en-latsasmarknad_6627790.svd 
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1.3	  Forskningsfrågor	  

Varför är riskkapitalbolag aktiva inom välfärdssektorn? 

Hur påverkas välfärden av att riskkapitalbolagen är verksamma inom välfärdssektorn? 

Vad skulle regleringar för långsiktigt ägande inom marknaden få för konsekvenser för välfärdssektorn? 

1.4	  Syfte	  

Syftet med uppsatsen är att belysa den konflikt som finns mellan riskkapitalbolagens vinstintresse och 

dess påverkan på kvalitet inom välfärden.  

1.5	  Avgränsningar	  

Uppsatsen kommer att avgränsas till buyout -företag som är verksamma inom välfärdssektorn på den 

svenska marknaden. Riskkapitalbolaget EQT Partners AB kommer att studeras samt riskkapitalägda 

företag som utbildningsföretaget Academedia AB, utbildningsföretaget Praktiska Sverige AB, 

vårdföretaget Frösunda och Svenska riskkapitalföreningen SVCA.  
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2. Metod 

I metodkapitlet behandlas olika metoder för att komma fram till en lämplig metod för denna uppsats. 

Avsnittet tar upp tillvägagångssätt vid datainsamling samt diskuterar reliabilitet och validitet. Kapitlet 

avslutas med att kritisera den valda metoden.  

2.1	  Forskningsansats	  

Uppsatsen bygger på genomförandet av intervjuer med olika aktörer med koppling till riskkapitalbolag 

och välfärdsmarknaden, i syfte att få synvinklar och åsikter från flera aktörer. Då diskussionen om 

huruvida riskkapitalbolagen ska vara verksamma inom välfärden är relativt ny är det brist på tidigare 

forskning inom ämnet. Studien har en induktiv ansats med intentionen att genom empirin upptäcka och 

skapa vetenskapliga teorier. Då man med ett deduktivt synsätt prövar existerande teorier genom att testa 

teorierna i verkligheten, bedöms en induktiv ansats mer lämplig då studien utgår från intervjuer och ger 

verklighetsbaserad fakta som i sin tur leder till teorigenerering. En induktiv strategi förknippas ofta med 

ett kvalitativt synsätt på samma sätt som deduktivt förknippas med ett kvantitativt synsätt20.  

2.2	  Metodval	  

 
Studien syftar till en djupare förståelse och hitta mönster och kommer därmed ha en kvalitativ 

forskningsmetod21. Denna metod är passande då syftet är att få en djupare inblick i den konflikt som 

finns mellan riskkapitalbolagens vinstintresse och dess påverkan på kvaliteten inom välfärden. 

Kvantitativ forskning betraktas ofta som en forskningsstrategi men tyngden i kvantifiering där man 

prövar de teorier som finns22.  

2.3	  Datainsamling	  

Insamlingen av data består av primärdata och sekundärdata. Primärdata är den data som forskaren själv 

samlar in, och är i denna uppsats de intervjuer som genomförs. Sekundärdata är den data som kommer 

ur nyhetsartiklar och andra elektroniska källor. 

                                                
20 Bryman, A & Bell, E. 2005. Företagsekonomiska forskningsmetoder. s.25 
21 Ibid. s.40 
22 Ibid. s.40 



 10 

2.3.1	  Primärdata	  

En intervju på plats med en intervjuperson och fyra mailintervjuer genomförs. Intervjuerna genomförs 

med fem olika bolag med olika roller men som alla är aktiva inom riskkapitalbranschen och är väl 

insatta i ämnet.  

 

Intervju är den mest använda metoden inom en kvalitativ undersökning och de två viktigaste formerna 

är ostrukturerade intervjuer och semistrukturerade intervjuer. Vid en ostrukturerad intervju används 

endast minnesanteckningar och liknar ett vanligt samtal. Den personliga intervju är semistrukturerad då 

intervjuaren använder sig av ett frågeschema men det finns fortfarande utrymme att ställa följdfrågor där 

den intervjuade ges möjlighet att själv utforma sina svar.23 Detta för att hålla svaren inom de områden 

uppsatsen behandlar. En semistrukturerad intervju genomförs med öppna frågor. 

 

Intervjuerna som sker över internet utförs genom kommunikationsbaserade metoder, då genom 

mailkontakt. Intervjupersonen får alla frågor skickade till sig samtidigt vilket kan leda till att de endast 

besvarar de frågor de finner intressant eller känner att de kan svara på24. Intervjuerna är icke synkrona 

vilket innebär att intervjun inte äger rum i realtid och att respondenten inte svarar direkt vilket ofta är 

fallet via mail25. Detta gör att de som intervjuas kan svara när dem har tid och ingen tid måste bokas då 

alla parter kan delta.   

2.3.2	  Sekundärdata	  

 
Sekundärdata är data som har samlats in av någon annan och behövs ofta för att komplettera och stärka 

den insamlade primärdata. Insamlad sekundärdata i uppsatsen består av artiklar, elektroniska källor och 

nyhetsartiklar. 

2.3.3	  Val	  av	  företag	  

 
Intervjupersoner valdes dels utifrån hur frågeställningarna för uppsatsen är formulerade, men även för 

att få spridning på företag inom branschen. För att kunna jämföra och diskutera olika åsikter genomförs 

därför en intervju med riskkapitalbolaget EQT Partners, en med Svenska Riskkapitalföreningen, en med 

Academedia som ägs av riskkapitalbolaget EQT, en med Praktiska skolan och en med Frösunda som 

även dem är riskkapitalägda.  

                                                
23 Bryman, A & Bell, E. 2005. Företagsekonomiska forskningsmetoder. s.138 
24 Ibid. s.528 
25 Ibid. s.520 
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En intervju med företaget EQT Partners genomförs för att få ett riskkapitalsbolags syn på 

välfärdsmarknaden och varför de är verksamma inom denna marknad. Valet av riskkapitalbolag föll på 

EQT då de är det största riskkapitalbolaget i Norden och därmed omnämns i flera artiklar. EQT 

investerar i stabila företag och hjälper dessa att växa och utvecklas till hållbara företag både under 

ägartiden och med framtida ägare. EQT tillsätter en styrelse som tillämpar EQTs bolagstyrningsmodell 

genom att driva de strategiska åtgärderna som försäljningstillväxt, internationalisering, kompletterande 

förvärv, strategisk ompositionering och att optimera kapitalstrukturen. 26 Vid val av respondent 

genomförs ett icke slumpmässigt urval genom ett bekvämlighetsurval med en person som fanns 

tillgänglig27. Victor Englesson, medarbetare inom mid-market på EQT intervjuas. 

 

För ytterligare inblick i hur välfärdsmarknaden påverkas av riskkapitalbolag som ägare genomfördes en 

mailintervju med Svenska Riskkapitalföreningen, SVCA. SVCA är en intresseorganisation för aktörer 

på den svenska private equity- och venture capital marknaden. Det grundades 1985 med syfte att verka 

för en väl fungerande private equity- och venture capital marknad. Detta gör man bland annat genom att 

sprida kunskap, skapa mötesplatser som konferenser och nätverksträffar för branschens aktörer, hålla 

utbildningar, bevaka förändringar i regelverk och lagstiftning samt verka för att private equity fortsätter 

arbeta på ett bra sätt inom etik, transparens och CSR.28 Vd:n för SVCA, Isabella de Feudis kontaktades 

och ställde upp på att svara på frågor. Frågorna inriktades mot hur välfärdsmarknaden påverkas av att ha 

riskkapitalbolag som ägare, men även hur riskkapitalbolagen påverkas av den kritik de får i media.  

 

För att få infallsvinklar ifrån företag som ägs av ett riskkapitalbolag kontaktades Academedia för en 

intervju även den via mail. Academedia ägs av företaget EQT och fonden EQT V. Med cirka 50 000 

elever som har valt Academedias förskolor, grundskolor eller gymnasieskolor och ytterligare 20 000 

vuxna som går på någon av de vuxenutbildningar de erbjuder är Academedia Sveriges största privata 

utbildningsanordnare. De arbetar för en god kvalitet för att barn och vuxna ska välja deras utbildningar 

och har en filosofi att kvalitet lönar sig. Academedias skolor är självständiga men har alla gemensamma 

kvalitetskrav att jobba efter.29 Paula Hammerskog som är Kommunikationsdirektör på Academedia 

kontaktades och svarade på frågor rörande kvalitet och hur det är att ägas av ett riskkapitalbolag. 

 

                                                
26 EQT Partners http://www.eqt.se/About-‐EQT/Business-‐Model/Investment-‐Characteristics/  
27 Bryman, A & Bell, E. 2005. Företagsekonomiska forskningsmetoder. s.377 
28 SVCA http://www.svca.se/sv/Om-SVCA/ 
29 Academedia AB http://www.academedia.se/om-academedia/. 
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En fjärde intervju genomförs med utbildningsföretaget Praktiska Sverige AB som sedan 2010 ägs av det 

norska riskkapitalbolaget FSN Capital. Praktiska bedriver fristående gymnasieskolor på 35 orter och är 

idag störst i Sverige inom lärlingsutbildning. Under 2013 beslutades det att lägga ner 8 av Praktiskas 

gymnasieskolor som ingår i Vindora-koncernen.30 En av Praktiskas gymnasieskolor, Praktiska Tumba 

stängdes ner pga. bristande kvalitet och låga kunskapsresultat. 31 Patrik Wigelius som är marknads-och 

kvalitetsansvarig på Praktiska fick svara på frågor om kvalitetsarbete inom skolkoncernen via en 

mailintervju.  

 

I uppsatsens sista mailintervju kontaktades Frösunda som ägs av riskkapitalbolaget Hg Capital sedan 

201032. Frösunda är ett vårdbolag med över 7000 medarbetare i hela Sverige som ger stöd, vård och 

omsorg till människor. Frösunda driver även skolor och växer inom äldreomsorgen vilket gör dem till en 

av de största privata aktörerna i Sverige33. Frösundas affärsområdeschef Eva Meyer svarade på frågor 

om riskkapitalbolag som ägare och kvalitetsarbete.  

2.4	  Reliabilitet	  	  

Reliabilitet är ett mått på en undersöknings pålitlighet. Man undersöker om det resultat man fått fram 

ger samma utfall om man gör samma undersökning en gång till vid ett senare tillfälle. När man tar 

ställning till att ett mått är reliabelt ser man till faktorerna stabilitet, intern reliabilitet och 

internbedömarreliabilitet.34 

 

Då debatten om huruvida riskkapitalbolag ska få vara aktiva inom välfärdsmarknaden är aktuell är det 

inte säkert att undersökningen skulle få samma resultat vid en senare undersökning. Det beror på hur 

debatten utvecklas framöver och om regleringar införs för marknaden. De företag som är intervjuade i 

denna studie kommer förmodligen att svara och tycka på liknande sätt som man gör idag även vid en 

senare undersökning men förutsättningarna för riskkapitalbolagen kan förändras när det gäller 

välfärdsmarknaden. Därmed kan undersökningen bedömas ha relativt låg reliabilitet.     

                                                
30 Olsson, M. 2013 http://www.skolvarlden.se/artiklar/larare-och-elever-utan-skolor 
31 Skolinspektionen http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/Bristande-stod-till-elever-pa-samtliga-
gymnasieskolor-som-drivs-av-Praktiska-Sverige-AB--en-skola-stangs/ 
32 http://www.hgcapital.com/our-portfolio/investments/fr%C3%B6sunda 
33 http://www.frosunda.se/sv/Om/ 
34 Bryman, A & Bell, E. 2005. Företagsekonomiska forskningsmetoder. s.94 
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2.5	  Validitet	  

Validitet har utformats i syfte att mäta om undersökningen mäter de begrepp som den är utformad för att 

mäta35. Validitet kan delas in i intern validitet och extern validitet. Den interna validiteten menar att det 

ska finnas en god överensstämmelse mellan forskarens observationer och dess teoretiska idéer medan 

extern validitet ser till i vilken utsträckning resultatet kan generaliseras till andra miljöer och 

situationer36. 

 

Validiteten i undersökningen kan ses som hög då respondenterna i de genomförda intervjuerna har gett 

svar på de frågeställningar studien har. Därmed har den också mätt det den var utformad för att mäta. 

Den externa validiteten kan anses som relativt låg i jämförelse med den interna validiteten då 

respondenternas svar kan ses som subjektiva och inte kan generaliseras till andra situationer.  

 

2.6	  Metodkritik	  

I uppsatsen metod genomförs fem intervjuer. Detta gör att det inte är möjligt att generalisera resultaten 

för hela välfärdsmarknaden då det skulle kräva en större undersökning. Det går däremot att tolka och dra 

samband utifrån resultatet. 

 

Något som gör det svårt att generalisera undersökningen är att de personer som intervjuas alla är 

representanter från riskkapitalbolag på olika sätt och respondenternas svar kan ses som subjektiva. Då 

det i media är väldigt vinklat mot riskkapitalbolag valdes intervjupersonerna för att få en spridning inom 

riskkapitalmarknaden. Detta för att kunna se dels hur riskkapitalbolagen såg på hela debatten samt se 

vad de bolag som ägs av riskkapitalbolag tycker om dessa som ägare. Detta gör att resultaten inte är 

representativa för hela välfärdsmarknaden då inga intervjuer genomförs med kommunala bolag och kan 

därmed ses som vinklat. Fler intervjuer med kommunala bolag hade gjort att det blivit en mer neutral 

diskussion med andra argument och kanske helt andra slutsatser. I bedömningen av kvalitet hade det 

även varit intressant att genomföra intervjuer med konsumenter till privatägda samt kommunalägda 

bolag inom välfärden då det egentligen är på kunderna fokus ligger.   

 

                                                
35 Bryman, A & Bell, E. 2005. Företagsekonomiska forskningsmetoder. s.95 
36 Bryman, A & Bell, E. 2005. Företagsekonomiska forskningsmetoder. s.306 
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I genomförandet av en intervju finns det alltid en risk att intervjuperson kan undanhålla information som 

kan vara relevant i sammanhanget eller vinkla sina svar för att företaget ska upplevas bättre. Man kan 

därmed diskutera intervjupersonernas tillförlitlighet.  

 

Fyra av de fem intervjuer genomförs via mail vilket inte är det ultimata. Detta gör att respondenten har 

möjlighet att tänka igenom sina svar och det finns även utrymme för missförstånd och fria tolkningar i 

en större utsträckning än i en personlig intervju. Det är även svårt att få lika utförliga svar via mail som i 

en personlig intervju. En fördel med att genomföra mailintervjuer är att det inte finns något behov av 

transkribering.  

 

Det frågor som ställdes under intervjuerna har gett till största delen bra svar. Svaren har gett en inblick i 

dels hur riskkapitalbolagen arbetar men även hur portföljbolagen ser på riskkapitalbolagen som ägare 

vilket till stor del var vårt syfte med intervjuerna.  I efterhand kan man se att två av frågorna kunde ha 

formulerats på ett bättre sätt i intervjuerna med de bolag som ägdes av riskkapitalbolag. Frågan ”Hur 

påverkar riskkapitalbolagens kortsiktiga ägande kvalitén?” sågs som felaktig av våra respondenter då de 

inte gjort bedömningen att ägandetiden har med kvalitét att göra. Frågan kan därmed ses som något 

ledande i sammanhanget. Trots det så har respondenterna försökt att besvara frågan.  

På frågan ”På vilket sätt skulle ni påverkas om regleringar för långsiktigt ägande införs?” har vi inte fått 

några svar då våra respondenter skriver att det helt beror på hur dessa regleringar i så fall utformas. 

Frågan hade därmed behövs specificerats mer eller ställts på ett annat sätt. Hade frågan ställts mer som 

ett exempel eller scenario hade respondenten kanske kunnat sätta sig bättre in i situationen och förstått 

bättre varför frågan togs upp. Hade de fyra andra intervjuerna varit personliga intervjuer så hade man 

kunnat ställa en följdfråga eller kompletterat frågan med ett förtydligande om vad som menas.  
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3. Teori 

I teorikapitlet kommer riskkapitalbolag, riskkapitalmarknaden samt välfärdsmarknaden beskrivas 

ingående. Relevanta teorier för studien tas upp samt en presentation av tidigare forskning. 

Teoriavsnittet avslutas med att ta upp relevanta nyhetsartiklar för att komplettera vårt resultat.    

3.1	  Riskkapitalbolag	  

Företag behöver i olika skeden kapital för att kunna utvecklas eller växa. Kapital kan tillföras genom 

banklån eller via riskkapital i ett tidigt stadie då företagen behöver kapital till expansion men även i 

mogna företag som står inför en omstrukturering eller en större utveckling. 37   

Riskkapital är ett samlingsbegrepp för investeringar i företags eget kapital och omfattar både noterade 

och onoterade företag. Private equity är riskkapitalinvesteringar där ägarengagemanget är aktivt men 

tidsbegränsat. Riskkapital används ofta synonymt med begreppet private equity. 38 

39 

Under begreppet riskkapital eller private equity så finns flera olika finansieringsformer och aktörer som 

kan skilja sig åt. Det finns då formerna Venture capital- bolag, affärsänglar och Buyout-bolag. 

                                                
37 Svenska Riskkapitalföreningen http://svca.se/sv/Om-riskkapital/Om-riskkapital/Anglar-venture-och-buyout---vem-ar-vem/ 
38 Svenska Riskkapitalföreningen http://www.svca.se/sv/Om-riskkapital/Om-riskkapital/Fragor-och-svar/ 
39 Holmström, C. 2013.http://www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2013/November/Alla-ar-riskkapitalister/ 
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Affärsänglar är ofta entreprenörer eller före detta entreprenörer som investerar sin egen förmögenhet i 

nyetablerade företags utveckling. Venture capital-bolag investerar pengar i relativt tidiga skeden av ett 

företags utveckling för att få företaget att gå från en utvecklingsfas till att expandera. Till skillnad från 

affärsänglar och venture capital- bolag gör buyout-bolagen investeringar i mogna företag med 

utvecklingspotential och som behöver aktiva ägare. 40 

Private equity fonder har normalt en livslängd på tio år. Dessa fonder investeras i företag under de första 

fem åren och under de följande 5-8 åren säljs dessa för att återföra kapital till investeraren. Exit är en 

viktig del i investeringsprocessen. Vanliga exitalternativ är t.ex. att introducera företaget på en börs eller 

försäljning till en strategisk eller finansiell köpare41.  

 

Investerare kan skapa värde för ett företag på flera sätt t.ex. genom att delge information om ett 

portföljbolag, optimera kapitalstruktur eller minska bolagsskatten. Men ur ett samhällsperspektiv ses det 

mer som en omfördelning än som värdeskapande. Istället finns faktorer som kan leda till en förbättring 

av företagets operativa prestanda. Private equity ägande kan bland annat leda till minskade kostnader för 

bolaget och underlätta operativa förbättringar42.  

Riskkapitalbolag brukar tillämpa tre olika åtgärder för att öka värdet av sina investeringar. En är 

finansieringslösningar och innebär att man använder sig av hävstång för att sätta press på sina chefer 

och öka kapitaleffektiviteten. En annan är bolagsstyrningsteknik som innebär ett aktivt ledarskap och 

skapa incitament genom att ge ledningen aktieandelar. En annan följd av aktiv styrning är minskade 

agentkostnader genom bättre övervakning av företaget. Den sista är operativ teknik och omfattar 

förbättringar av operativ effektivitet genom att anställa en ledning som kan bidra med värdefull 

erfarenhet och branschkunskap. Vanliga förbättringar kan då vara att minska omkostnaderna genom 

stordriftsfördelar43.  

 

Parenting advantage är relaterad till den effekt av värdeskapande som kapitalbolag har i sina 

portföljbolag. En viktig faktor är att riskkapitalbolagen har tillräckligt mycket tid för att genomföra 

omstruktureringar men att perioden är kort nog för att man ska ha energi för att göra planerna till 

verklighet. Minskning av agency costs har en indirekt påverkan på resultatet men det kan underlätta 

operativa förbättringar. Omorganiseringar tenderar att involvera åtgärder som minskar agency costs 

                                                
40 Svenska Riskkapitalföreningen http://svca.se/sv/Om-riskkapital/Om-riskkapital/Anglar-venture-och-buyout---vem-ar-vem/ 
41 Lundsten, Löfqvist. 2011. The Impact of Private Equity in the Swedish Independent School Sector. s.6 
42 Bergström, Grubb, Jonsson. 2007. The Operating Impact of Buyouts in Sweden: A Study of Value Creation. s.23 
43 Lundsten, Löfqvist. 2011. The Impact of Private Equity in the Swedish Independent School Sector. s.7 



 17 

genom att göra en begränsning av slöseri av kassaflöden och begränsa värdemaximering i ledningen44. 

Felaktiga intressen mellan ledningen och aktieägarna är en annan källa till agency costs. Genom att 

uppmuntra eller kräva att ledningen ska öka sitt innehav av aktier i företaget så att det motiverar 

ledningen till att i stället ta beslut som är vinstmaximerande för företaget snarare än för personlig 

vinst45.  

Storleken på agency costs påverkas även av ägarnas möjlighet att övervaka förvaltningen av företaget 

och se till att aktieägarevärdet maximeras. Efter en buyout så koncentreras det till en eller ett fåtal 

investerare vilket möjliggör närmare uppföljning samt tillåter investerarna att påverka strategiska beslut. 

Minskningen av agency costs skapar incitament för ledningen att maximera företagets värde. Det kan 

röra beslut som att minska personal eller avyttring av en del i verksamheten46.  

Förespråkare hävdar att riskkapitalbolag kan förbättra verksamheten och skapa ekonomiskt värde medan 

motståndarna inte skapar något operativt värde. Riskkapitalbolagen har vuxit och sysselsätter ett 

betydande antal vilket naturligt leder till att de granskas. Det man då sett är att det operativa resultatet 

efter en buyout är i stort sett positiv vilket tyder på förbättringar i produktivitet47. Man finner inga bevis 

på att förvärven leder till minskade investeringar i innovationer vilket kan ses som ett mått på 

långsiktighet48.  

3.2	  Branscher	  

3.2.1	  Riskkapitalmarknaden	  

Buyout fenomenet har funnits i Sverige de två senaste decennierna och buyout sektorn är större och mer 

aktiv är någonsin. Detta kommer att kvarstå så länge som det är möjligt att skapa avkastning för 

investerare samt att värdet för samhället kvarstår. Internationella och inhemska private equity sponsorer 

har blivit en viktig kraft i den svenska ekonomin. Sverige hade år 2007 världens tredje högsta andel av 

BNP i private equity investeringar och endast den amerikanska och brittiska låg högre. Intäkterna av 

buyout i Sverige uppgick till 210 miljarder med portföljbolag 2006 som motsvarade nästan 10 procent 

av svenskt BNP, en siffra som de närmsta åren kom att öka. Då private equity marknaden är så pass 

kraftfull är det en naturlig följd att granskning av marknaden av media, politiker och andra 

                                                
44 Bergström, Grubb, Jonsson. 2007. The Operating Impact of Buyouts in Sweden: A Study of Value Creation. s.23 
45 Ibid. s.24 
46 Ibid  s.24 
47 Lundsten, Löfqvist. 2011. The Impact of Private Equity in the Swedish Independent School Sector. s.7 
48 Ibid.  s.8 
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tillsynsmyndigheter har ökat. Både anhängare och motståndare har starka åsikter om branschen och dess 

bidrag till samhället49.  

Riskkapitalindustrin etablerades i Sverige för drygt 30 år sedan och har utvecklats till en viktig drivkraft 

för ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling. Från 1985 då de svenska riskkapitalbolagen förvaltade 

1,5 Mdr SEK har det ökat till 482 Mdr SEK 2010. 

Riskkapitalfonderna attraherar även utländskt kapital och över 80 % av kapitalet som anskaffats de 

senaste åren har kommit från utländska investerare. Riskkapitalfinansierade företag i Sverige stod för 

8,8 % av Sveriges BNP 2012. Private Equity spelar en viktig roll för svensk ekonomi och 

sysselsättningen50.  

Under det första kvartalet 2013 så har det varit mycket låg aktivitet inom buyout och det investerades 

endast 1104 MSEK vilket är den lägsta siffran per kvartal sedan 200751.  

Inom Buyout hittar vi minskningen i aktiviteten i segmenten small cap, bolag som har ett börsvärde på 

under 150 miljoner kr 52 och lower mid market med medelstora bolag med ett börsvärde på 150 miljoner 

till 1 miljard kr.53 Inom mid market görs en tredjedel så många investeringar jämfört med nivåerna 2007 

och även inom small cap har aktiviteten gått ner.  Se diagram54.  

 

 

                                                
49 Bergström, Grubb, Jonsson. 2007. The Operating Impact of Buyouts in Sweden: A Study of Value Creation S.22 
50 Svenska riskkapitalföreningen http://www.svca.se/sv/Om-riskkapital/Om-riskkapital/Fragor-och-svar/#9 
51 Svenska riskkapitalföreningen http://www.svca.se/sv/Om-riskkapital/Om-riskkapital/Fragor-och-svar/#9 
52 Nationalencyklopedin. sökord: Small caphttp://www.ne.se/small-cap 
53 Nationalencyklopedin. sökord: Mid market http://www.ne.se/mid-cap?i_h_word=lower+mid+market 
54 Svenska Riskkapitalföreningen. Analys av riskkapitalmarknaden, Första kvartalet 2013 
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Under första kvartalet 2013 upplevs även en svag och avvaktande transaktionsmarknad inom buyout. 

Det är ett dåligt utbud av intressanta objekt och riskviljan hos köparna är låg. 

Realekonomisk risk och osäkra framtidsutsikter är en anledning till en avvaktande transaktionsmarknad. 

Den svenska ekonomin har påverkats av den europeiska krisen och den låga tillväxten inom EU. Den 

låga Europeiska efterfrågan tillsammans med en svensk stark valuta ger svåra förhållanden för svensk 

export och riskkapitalbolagens portföljbolag55.  

Under 2013 andra kvartal är buyout fortsatt avvaktande men har förbättrats och antal investeringar 

under kvartalet har ökat. Det avvaktande marknadsläget tros bero på de osäkra realekonomiska utsikter 

och värderingsosäkerhet vilket sannolikt har lett till ett värderingsgap mellan köpare och säljare56.  

3.2.2	  Välfärdsmarknaden	  
 
Välfärdssektor är en benämning på skattefinansierade tjänster som stat, landsting och kommunen har 

ansvar för att erbjuda invånarna. Det kan handla om t.ex. utbildning, sjukvård och omsorg. Men bara för 

att tjänsterna finansieras av skattemedel innebär inte att det bara är stat, kommun och landsting som 

utför dessa tjänster utan det kan även vara ett privat företag som då utför tjänsten. Under de två senaste 

decennierna har välfärdssektorn öppnats upp och det har blivit allt vanligare att kommuner och landsting 

köper verksamhet från andra utförare. Oavsett vem det är som utför dessa tjänster är den fortfarande 

offentligt finansierad.57 Välfärdsmarknaden erbjuder nya möjligheter för riskkapitalbolagen där 

avregleringar skapat nya förutsättningar för privata aktörer.  I välfärdssektorn finns stor potential till 

utveckling och värdeskapande.  

 
De senaste åren har välfärdstjänster i Sverige genomgått stora förändringar. Den offentliga sektorn har 

inte längre lika stor roll som välfärdsproducent och privata aktörers roll blir allt större58.  

 

Denna omvandling har pågått under en längre tid och utvecklingen har kommit olika långt inom olika 

områden. Under 1991-1994 blev det möjligt med konkurrensutsättning och kundvalsmodeller i landets 

kommuner. Utvecklingen saktade sedan ner fram till år 2006 då arbete för valfrihet, konkurrens och 

                                                
55 Svenska Riskkapitalföreningen. Analys av riskkapitalmarknaden, Första kvartalet 2013 
56 Svenska Riskkapitalföreningen. Analys av riskkapitalmarknaden, Andra kvartalet 2013 
57 Företag inom välfärdssektorn, http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Valfarden-i-privat-regi/ 
58 Hartman, L. 2011. Konkurrensens konsekvenser. s.9 
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privata aktörer tog fart på nytt. På senare år har bland annat lagen om offentlig upphandling och lagen 

om valfrihetsystem kommit till59.  

 

Omvandlingen på välfärdsmarknaden kan ses som om man har gått ifrån en välfärdsstat till ett 

välfärdssamhälle. Båda dessa modeller har samma mål, att kunna garantera välfärdstjänster vid behov 

oavsett betalningsförmåga60. Välfärdsstaten utgår från den offentliga sektorn som central aktör i rollen 

som producent medan välfärdssamhället är öppen för valet av verksamhetsforum när det gäller 

produktion av välfärdstjänster. I ett välfärdssamhälle är den individuella valfriheten central och även 

konkurrens genom marknadslösningar för att få hög välfärd till alla61. 

 

Förutsättningar för en lyckad konkurrensutsättning skiljer sig åt och det finns därför flera modeller. 

Huvudmodellerna är entreprenadsmodellen och kundvalsmodellen. Entreprenadsmodellen innebär att 

den offentliga beställaren köper in tjänster från privata aktörer enligt avtalade villkor. I 

kundvalsmodellen får konsumenterna själva välja mellan olika producenter. Utöver de två 

huvudmodellerna så tillämpas även en tredje modell: Köp av tjänster. Där det är en privat eller en 

vinstsyftande organisation som äger verksamheten och kommunen köper enstaka platser av den privata 

aktören62.  

 

De mer ekonomiska argumenten för konkurrensutsättning kan sammanfattas i förväntningar om högre 

effektivitet, bättre kvalitet, bättre tillgänglighet och mindre byråkrati63.  

Argumenten mot konkurrensutsättningen är att konsumenterna kan få sämre eller färre tjänster för en 

given insats eftersom att verksamheten måste generera vinst. De som är kritiska till 

konkurrensutsättning menar även på att privatiseringen inte leder till några nya metoder och att 

kvaliteten försämras64. Det är viktigt att beskriva de informationsasymmetrier som kännetecknar denna 

marknad och som kan påverka konsekvenserna av konkurrensutsättningen65. Asymmetrisk information 

uppstår när två parter har olika mycket information66. För att minska effekten av asymmetrisk 

                                                
59 Hartman, L. 2011. Konkurrensens konsekvenser. s.9 
60 Ibid. s.9-10 
61 Ibid. s.10 
62 Ibid. s.11 
63 Ibid. s.13 
64 Ibid. s.13-14 
65 Ibid. s.15 
66 Hamberg, M. 2004. Strategic financial decisions. s.82 
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information kan mer övervakning införas genom rapporteringar eller genom att ge ledningen 

aktieandelar i företaget de jobbar i för att de ska verka för företagets bästa67.   

3.2.2.1	  Skolan	  

År 1992 genomförde den svenska regeringen en reform om statlig finansiering, ett privat alternativ till 

det kommunala utbildningssystemet där entreprenörer kan skapa fristående skolor med statliga medel 

baserat på antal studerande. På detta sätt introducerades mångfald och konkurrens i utbildningssektorn. 

Detta lockade företagare som ville erbjuda egna undervisningsmetoder och har sedan utvecklats och 

lockat investerare med vinstintressen. Idag ägs fem av de största friskolorna av riskkapitalbolag och 

eftersom att riskkapitalbolag har ett uttalat mål att skapa hög avkastning på en begränsad innehavstid så 

har detta lett till att kritiker ifrågasätter lämpligheten i riskkapitalbolag som ägare av skolor. Kritikerna 

hävdar att utbildningskvaliteten kan försämras. Dock finns det ingen tidigare forskning inom ämnet och 

det har inte fastställts att riskkapitalbolagens ägande påverkar de studenternas resultat68.  

 

Idag anses privatiseringen av många som en viktig aspekt i att använda marknaderna och effektivt 

allokera resurser. Forskning visar på att privatägda skolor är mer effektiva, mer lönsamma och 

ekonomiskt friskare än statligt ägda verksamheter. Forskningen visar även att privata företag ökar 

lönsamheten, produktion per anställd och verklig försäljning efter privatiseringen69. 

 

Det finns få restriktioner gällande vilka aktörer som får driva skolor i Sverige och idag är både 

vinstdrivande och icke vinstdrivande aktörer verksamma på marknaden70. Vinstdrivande aktörer inom 

skolan har blivit allt vanligare. Dessa koncerner har möjligheten att utnyttja stordriftsfördelar vad det 

gäller att hämta in och sprida sin kunskap, framgångsrika arbetssätt och utveckling. Risken för att 

skolorna utnyttjar sitt kunskapsöverläge för att öka vinsten finns och kan i så fall påverka kvaliteten på 

utbildningen. På grund av utvecklingen med fler vinstdrivande huvudmän har kraven på 

kvalitetskontroller och sanktionsmöjligheter i skolsystemet förändrats71.  

 

Ett problem med konkurrensutsättning i skolan skapar informationsasymmetrier mellan kund och 

producent. I de allra flesta fallen har kunden sämre information och har därför svårt att avgöra kvaliteten 

på en tjänst. Detta gör att det finns stora möjligheter för en producent att utnyttja sitt 

                                                
67 Hamberg, M. 2004. Strategic financial decisions. s.83 
68 Lundsten, Löfqvist. 2011. The Impact of Private Equity in the Swedish Independent School Sector. s.1 
69 Ibid. s.5 
70 Ibid. s.78 
71 Vlachos, J. 2011. Konkurrensens konsekvenser. s.68 
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informationsövertag mot elever och föräldrar72. Det finns även utrymme för en skolas ledning att fatta 

beslut som gynnar ledningen själva även om det går ut över skolans kvalitet73.  

 

På grund av att utbildningssektorn har haft stor betydelse för ett lands välstånd har det länge varit ett 

föremål för granskning. Under de senaste åren han man velat förbättra de kommunala skolorna och man 

har därför gjort det möjligt att kunna konkurrera på marknaden genom privat ägande. Detta framhäver 

individuella val och konkurrens vilket skapar innovation som i sin tur kan påverka kvaliteten på 

utbildningen positivt. Detta gör att man kan välja de bättre skolorna, vilket leder till att de sämre kan gå 

i konkurs vilket ökar den totala nivån av kvalitet bland såväl friskolor och kommunala skolor. Skolor 

med lokala monopol saknar dessutom incitament för att förbättra och utveckla om de inte har någon 

konkurrens74. Men enligt andra är konkurrens och valfrihet inte en lösning för att förbättra övergripande 

akademiska prestationer75.  

3.2.2.2	  Vården	  

Hälso- och sjukvården har under de senaste åren blivit en mycket viktig del i det svenska 

välfärdssamhället och den svenska ekonomin76. Under 1990-talet argumenterades det för att privata 

vårdgivare hade lägre kostnad och bättre produktivitet. Idag argumenteras det snarare för bättre service 

och innovationsförmåga. De motargument som funnits är bland annat att det är svårare att uppnå en 

rättvis fördelning efter vårdbehov med vinstsyftande vårdgivare77.  

 

När man ser till de argument som finns för och emot privata aktörer i vården är det viktigt att skilja på 

privat finansiering respektive privat produktion. Förekomsten av asymmetrisk information är dock en 

gemensam utgångspunkt. Vårdgivare har ofta en bättre inblick i sin verksamhet och förväntade effekter 

av olika behandlingsalternativ jämfört med patienter och finansiärer. Detta kan leda till ett 

opportunistiskt beteende som att vårdgivaren maximerar sin egen vinst på bekostnad av finansierarens 

mål eller patientens kvalitet. Detta kan regleras i kontrakt men det är svårt att täcka alla tänkbara 

beteenden78.  

 

                                                
72 Vlachos, J. 2011. Konkurrensens konsekvenser. s.71  
73 Ibid. s.72 
74 Lundsten, Löfqvist. 2011. The Impact of Private Equity in the Swedish Independent School Sector s.10 
75 Ibid. s.10 
76 Anell, A. 2011. Konkurrensens konsekvenser. s.181 
77 Ibid. s.181 
78 Ibid s.182 
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Enligt statistik från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) köpte landstingen och regionerna år 2009 

hälso- och sjukvård från privata företag motsvarande drygt 18 miljarder kronor. Då ingår privata 

vårdgivare från både entreprenader, köp av enskilda tjänster och vårdvalsmodeller. Det är en 

förhållandevis kraftig ökning sett till situationen år 1999, då landstingen köpte hälso- och sjukvård från 

privata företag motsvarande 7,7 miljarder kronor79.  

3.2.2.3	  Äldreomsorg	  	  
 
Offentligt finansierade insatser för äldre och för personer med funktionshinder utförs i större 

utsträckning än tidigare av privata vinstdrivande företag och har blivit mer attraktiva för 

riskkapitalbolag. Trots att omsorgstjänster i privat regi har ökat under de senaste 20 åren saknas 

fortfarande statistik och uppföljning. 80 Riksrevisionen har kritiserat staten och kommunerna för dess 

övervakning inom privat äldreomsorg och säger att kommunerna i för stor utsträckning litar på 

utförarens goda intentioner. Kommunernas kontrollverksamhet är begränsad vilket gör att de i stället 

förlitar sig på klagomål ifrån brukarna. 81 

Riksrevisionen skriver även att kommunernas avtal med privata företag saknar tydliga krav. Man saknar 

krav om allmänhetens insyn, ledningens kompetens, stöd för personal samt för kvalitetssäkring. Detta 

innebär en stor risk för de äldre då kvalitén kan påverkas. 82 

 

Flera studier om kundval har den senaste tiden genomförts men kunskapen är fortfarande begränsad om 

huruvida det leder till bättre eller sämre kvalitet. Enligt vissa studier är kvaliteten bättre i privat regi 

medan andra visar tvärtemot. 83 

3.3	  Tidigare	  forskning	  

3.3.1	  The	  Operating	  Impact	  of	  Buyouts	  in	  Sweden:	  A	  Study	  of	  Value	  Creation.	  	  
 
En studie av Bergström, Grubb & Jonsson visar på att operativa påverkan på buyout företag är positiv 

när man använder EBITDA marginal och RQIC statistik. Tillväxt är även det mått på värdeskapande84.  

                                                
79 Anell, A. 2011. Konkurrensens konsekvenser.. s.184 
80 Szebehely, M. 2011. Konkurrensens konsekvenser. s.250 
81  Ibid. s.247 
82 Ibid. s.249 
83 Ibid.s.251 
84 Bergström, Grubb, Jonsson. 2007. The Operating Impact of Buyouts in Sweden: A Study of Value Creation. S.35 
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Efter en buyout är det vanligt med en organisatorisk omstrukturering för att få en effektivare användning 

av företagets resurser. Studien visar på att värdeförbättringar består av förbättringar i verksamheten som 

kan uppnås med operativ effektivitet på flera områden.  Det är vanligt att besparingsprogram införs efter 

en buyout vilket ofta leder till förbättringar i anläggningsproduktivitet.  Att minska kostnader i det stora 

hela är viktigt för att nå ökad effektivitet. Detta kan uppnås genom minskningar av personal och bättre 

kommunikation som leder till snabbare beslutsfattande. Det är även vanligt att öka 

kapitalproduktiviteten och minska kapitalkraven. Studien finner att nivåer av lager och kundfordringar 

är lägre efter en buyout jämfört med innan till följd av bättre hantering av lagerstyrning samt förvaltning 

av rörelsekapital och kundfordringar. 

Dåliga resultat i ett företag kan orsakas av ineffektiva ledningsgrupper och därav kan utbyte av en sådan 

ledning leda till förbättringar i verksamheten och resultatet. För de mest framgångsrika buyout bolagen 

är åtgärder i investeraravtalen viktigt. Enligt studien kan buyout förenkla strategisk innovation i närvaro 

av entreprenörschefer85.  

3.3.2	  Understanding	  Value	  Generation	  in	  Buyouts	  
 
Studien av Berg & Gottschalg har delat upp faktorer till värdeskapandet i primära och sekundära 

faktorer. De primära faktorerna har en direkt påverkan på värdeskapandet genom finansieringslösningar, 

operativ effektivitet och en strategisk prägel. De sekundära faktorerna har ingen direkt påverkan men 

kan förbättra en eller flera primära faktorer för värdeskapande. De sekundära innefattar faktorer som 

minskar agency costs eller stöd från investeraren. T.ex. så innebär ett ökat incitament mellan 

företagsledning och aktieägare inte någon påverkan på resultat eller kassaflöde men kan bidra med att 

undanröja operativ ineffektivitet för att uppnå en starkare strategisk positionering. 

Beroende på särskilda förhållanden med investeraren ser värdeskapande i en buyout olika ut. Det finns 

värdeskapande som sker inom gränserna för portföljbolaget och som hade uppstått oavsett egenskaper 

hos investeraren. Ett exempel på ett sådant egenvärde skulle vara värdeskapande genom effektivisering i 

verksamheten utan kunskapsöverföring från investeraren.  Sedan finns det värdegenerering som är 

kopplat till specifika egenskaper hos investeraren och sker genom ett samspel mellan investeraren och 

portföljbolag. Ett exempel på sådant yttre värdeskapande genom att investeraren tillför kompetens som 

leder till förbättringar som inte hade varit möjligt med den kompetens som finns i portföljbolaget86.  

                                                
85 Bergström, Grubb, Jonsson. 2007. The Operating Impact of Buyouts in Sweden: A Study of Value Creation. s.24 
86Berg, Gottschalg. 2004. Understanding Value Generation in Buyouts. s.10 
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3.3.3	  The	  Impact	  of	  Private	  Equity	  in	  the	  Swedish	  Independent	  School	  Sector	  	  
                                                                                    

I studien av Lundsten & Löfqvist kan man se betydande skillnader i bolagsstyrningen mellan friskolor 

och kommunala skolor. Man ser att skillnaden utgår från professionalisering som kommer med 

institutionellt kapital. Den typen av investerare bidrar med övervakning, incitamentsprogram och 

anställer en kunnig styrelse. Riskkapitalbolag som äger friskolor har utvecklat ett bättre operationellt 

resultat än andra friskolor när det gäller tillväxt, lönsamhet och kapitaleffektivitet efter en buyout87.  

 

Den allmänna uppfattningen om riskkapitalbolag är att friskolor har ett oförtjänt rykte om att man 

kostnadsbesparar på bekostnad av utbildningens kvalitet. Studien visar ett starkt resultat i lönsamhet, 

tillväxt och kapitaleffektivitet och att detta inte sker på bekostnad av antalet anställda i organisationen. 

Detta beror t.ex. på effektivitet i administration och i användning av resurser88.  

 

Man kom fram till att företag investerar i utbildningssektorn för att riskkapitalbolagen anser den sektorn 

relativt omogen vilket ger möjligheter till tillväxt. Tillväxten är en gemensam faktor för alla inom denna 

sektor. Mer övervakning och uppföljning i private equity bolag vilket kan ha lett till professionaliteten 

som finns idag. Riskkapitalbolag fokuserar på vinstpotential genom professionalisering och genom att 

göra branschen starkare89.  

3.4	  Nyhetsartiklar	  

I en artikel i SvD Opinion den 20 juli 2012 skriver före detta Vd:n för den Svenska 

riskkapitalföreningen Marie Reinius om hur det är positivt att riskkapitalbolag investerar i välfärden.  

Hon skriver att ett riskkapitalbolags aktiva ägande i fem-tio år skapar konkurrenskraftiga företag samt 

hög kvalitet. Reinius beskriver att det ofta är negativ kritik som framförs i media som att vinsten i ett 

riskkapitalbolag endast genereras genom minskad bemanning och sämre kvalitet. Det man enligt 

Reinius inte tänker på är att för att kunna generera vinst inom välfärdssektorn krävs fortsatt god tillväxt 

och kvalitet för att få nya kunder. Man får även ha i åtanke att företagen vill sälja sitt innehav för att 

kunna utveckla företaget.   

 

Riskkapitalbranschen har varit lyhörd mot den kritik man fått kring den bristande öppenheten och 

transparensen. Man är bättre på att öppet berätta om hur man levererar god kvalitet och hur man arbetar 

                                                
87 Lundsten, Löfqvist. 2011. The Impact of Private Equity in the Swedish Independent School Sector. s.2 
88 Ibid. s.17 
89 Ibid. s.20 



 26 

för värdeskapande. Att det uppmärksammas i media och skapar diskussioner beror på att det handlar om 

skatteintäkter samt att det finns en liten kunskap om vad ägarformen riskkapital är.90 

 

Marie Reinius berättar i en artikel skriven av Emmylou Tuvhag i SvD Näringsliv att det privata ägandet 

inom välfärdssektorn står för ca 10-15 procent alltså en mindre del av det totala ägandet. Även som 

riskkapitalägda bolag äger en stor del av de privata bolagen så finns det inget självändamål för 

riskkapitalbolagen att gå in i välfärdsbranschen säger hon. Marie Reinius anser att det finns mycket för 

samhället att vinna på att riskkapitalbolagen går in i välfärden. Hon säger att om debatten fortsätter kan 

det bli mindre intressant för företagen att gå in i välfärdsbranschen och då är frågan om vem som ska gå 

in och finansiera och bygga upp välfärdssektorn istället. 

 

I samma artikel kommenterar Thomas Jansson, ordförande i riksförbundet för barn, unga och vuxna 

med utvecklingsstörning ämnet och säger att det känns konstigt att någon med vinstintresse går in i 

välfärden och han uttrycker oro över hur det påverkar trygghet och långsiktighet. Men Marie Reinius 

anser begreppet långsiktigt som relativt beroende vad man jämför med. Däremot anser hon det viktigt 

att riskkapitalbolagen går in och gör företagen långsiktigt hållbara och hjälper dem att effektivisera 

verksamheten och utveckla nya produkter.  91 

 

Urban Bäckström, Vd för Svenskt Näringsliv skriver i en artikel i SvD opinion hur privata vinstdrivande 

företag är viktiga för den svenska ekonomin och därmed även debatten. Inom 30 år kommer närmare 

hälften av den svenska ekonomin utgöras av välfärdssektorn och Bäckström anser inte att Sverige 

uppnått den tillgänglighet som kommer att behövas inom vården. Han anser därför frågan viktig för 

framtiden.   

 

Bäckström beskriver i artikeln att ett av de problem som finns är asymmetrisk information mellan 

säljare och köparen där köparen ofta hamnar i underläge. Det är därför väsentligt för framtiden att skapa 

ett bra konsumentskydd. Enligt Urban är det privata ägandet bättre beskaffat när det handlar om 

innovation och att begränsa kostnader. Vinstaspekten är också en del av framtidens välfärdssektor. 

Sverige bör ta tillvara på den kraft som finns bland entreprenörerna och förnya och utveckla tjänsterna. 

Detta tillsammans med ett regelverk som säkrar kvalitet, trygghet och konkurrens bör därför ligga i 

fokus säger han.92    

                                                
90 Reinius, M. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/riskkapitalbolagen-satsar-pa-hog-kvalitet_7351212.svd 
91Tuvhag, E.  http://www.svd.se/naringsliv/branscher/vard-och-bioteknik/hard-debatt-kan-fa-riskkapitalet-att-lamna-
valfarden_7352374.svd 
92Bäckström, U.  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/det-kravs-battre-regler-for-valfardssektorn_7249219.svd 
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Henrik Sviden skriver en artikel i svenskt näringsliv där Per Strömberg professor i finansiell ekonomi på 

Handelshögskolan beskriver tre skäl till varför riskkapitalbolag lyckas så bra med sina bolag. Det 

handlar om en klar ägarbild, operativ expertis i bolagen och skickligheten i att hitta finansiering.  

  

Vid jämförelse med ett börsnoterat bolag har riskkapitalbolag en mängd fördelar. Man satsar bland 

annat mer långsiktigt då de behåller sina bolag i ca 6-7 år i genomsnitt medan börsbolag byter ägare mer 

regelbundet. Riskkapitalbolagens framgång ligger i den långsiktiga satsningen. Detta genom en 

kompetent ledning och finansiell styrka. Man kan mäta företagets resultat genom att kolla på 

satsningarna i forskning och utveckling. Satsar man kortsiktigt så kapar man på dessa kostnader. Per 

Strömberg menar att värdet på patentsatsningarna ökar och att de blir mer målinriktade med 

riskkapitalister som ägare. Enligt Henrik Jordahl, docent på IFN, kommer de största vinsterna från att 

man växer och ökar intäkterna. 93 

 

I en artikel av Johan Alvehus i SvD Opinion har privata aktörer den senaste tiden fått mycket kritik. Han 

skriver om äldreboenden som inte håller den kvalitet de lovar och chefer med hemliga bonussystem och 

beställarens förvåning över att inte riskkapitalbolagens primära intresse är kvalitet utan att tjäna pengar. 

Alvehus hänvisar till rapporten Konkurrensens Konsekvenser av SNS där de kom fram till att 

privatiseringar inte har lett till termer av förbättrad kvalitet, ökad effektivitet och minskad byråkrati som 

förutspått. Han pratar även om att ett företag för att gå med vinst antingen måste jobba med att öka 

intäkterna eller att minska kostnaderna. De flesta företag arbetar med båda dessa variabler. Att skära ner 

på kostnaderna kan drabba intäkterna och därmed leda till sämre kvalitet säger han. Det är genom att 

leverera tjänsten billigare som företagen konkurrerar med varandra och på så sätt genererar vinst. 

Alvehus säger att man inte ska inbilla sig att det går att konkurrera med låga kostnader utan att kvalitén 

påverkas. Han avslutar med att säga 

”om kostnadsnedskärningar är det enda sättet att gå med vinst på kort sikt är vi inne på en riskabel väg 

i välfärdsbyggandet”. 94 

                                                
93Sviden, H.  http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/stark-kvaliteten-i-valfardstjan/forskare-dodar-myter-om-
riskkapitalbolag_153167.html 
94Alvehus, A http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/riskabelt-att-skapa-en-latsasmarknad_6627790.svd 
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4. Empiri 

I empirin visas uppsatsens resultat i form av fem intervjuer som är representativa för riskkapitalbolag 

inom välfärdsmarknaden. I detta avsnitt presenteras svaren av uppsatsens respondenter var för sig.  

4.1	  Intervju	  Victor	  Englesson	  

I en intervju med Victor Englesson på EQT diskuteras hur företaget EQT agerar kring en Buyout, hur de 

arbetar med ett investeringsprojekt och hur de skapar värde i de företag de förvärvar. Victor Englesson 

berättar hur Buyout marknaden fungerar och vilka trender man kan se. 

 

Victor Englesson beskriver hur EQT gärna investerar i marknadsledande bolag med en stark position på 

marknaden för att sedan accelerera tillväxten. Vidare förklarar han att det finns andra strategier i 

riskkapitalsbranschen, vissa köper exempelvis företag som har det tufft till ett lågt pris och ser till att det 

blir ett bra bolag. Inför ett förvärv görs en så kallad due diligence då investeringsobjektet granskas. Man 

ser då till hur bolaget är positionerat på marknaden och hur framtidsutsikterna ser ut generellt för 

marknaden. Finns det en underliggande marknadstillväxt är det en stor fördel och man kan justera lite 

allt efter som. Men enligt Victor Englesson är det mest väsentliga för EQT att det är en spännande 

bransch och att investeringsobjektet är rätt placerat för att ta del av de stora trenderna. 

 

EQT investerar gärna i megatrender som Victor Englesson beskriver som en stark underliggande tillväxt 

och man ser gärna att det finns möjlighet att företagen kan rida på den trenden eller till och med ta 

marknadsandelar. Men något som är viktigare är att ha rätt kompetens och rätt personer på rätt plats. Det 

är även viktigt att man får in industriella rådgivare och rätt kompetens i styrelsen och att ha rätt personer 

i management teamet och som VD säger Victor Englesson. 

 

Enligt Victor Englesson är det just nu låga räntor på Buyout marknaden och det finns därför stor tillgång 

till lånefinansiering. Han beskriver marknaden som väldigt het just nu och väldigt säljarvänlig. 

Riskkapitalbolagen etablerades i slutet av 80-talet, början av 90-talet och börjar nu bli en mogen 

marknad med stor konkurrens om potentiella uppköp. Det leder till att priser pressas upp och 

avkastningen ner. En annan trend är att investerarna kräver mer transparens och vill veta vad som 

händer i företagen. 
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Vidare så diskuteras välfärdsmarknaden mer ingående och varför riskkapitalbolagen är verksamma inom 

denna sektor med grund i hur EQT och andra riskkapitalbolag framställs i media. Det tas även upp vilka 

risker och möjligheter som finns med att vara verksamma i välfärdsbranschen. 

  
Det pratas fortsättningsvis om på vilket sätt välfärdsmarknaden skiljer sig ifrån andra branscher. Victor 

Englesson pratar om vikten av transparens på välfärdsmarknaden. Det är viktigt att öppna upp och 

lämna ut mycket information. Riskkapitalbolagen är en stor del av samhället och därför är det viktigt att 

ta ansvar, vara öppna och vara med i debatterna och diskussionerna som tas upp i media. Han anser att 

debatten i media är konstig och att begrepp rörs ihop. Man pratar mycket om kortsiktighet men aldrig 

om att det finns bra och dåliga ägare säger han. Victor Englesson berättar att EQT är öppna i sitt arbete. 

Portföljbolaget Academedia har t.ex. väldigt hårda kvalitetskrav och har ingenting emot att mätas eller 

utvärderas.   

  
Vi är de första som omfamnar det. Så vi mäts gärna och utvärderas men att bara säga att vi är dåliga 

ägare är lite trubbigt tycker jag. (Victor Englesson 2013) 

  
Då kvalitet diskuteras mer ingående säger Victor Englesson att i skolan är de beroende av att hög 

kvalitet för att få nya studenter. Får de inte in nya studenter kommer bolaget försvinna efter några år. 

Därför är EQT måna om att ha hög kvalitet och en bra skola för att få nya elever för att det ska bli en bra 

investering. Han berättar att ett argument som ofta används mot riskkapitalbolagen är att de är 

kortsiktiga och vill plocka ut pengar ur de här bolagen men att det är väldigt ovanligt att man tar ut 

pengar. Oftast så reinvesterar EQT sina pengar i bolagen för att förbättra dessa. Victor Englesson pratar 

om att EQTs teori är att om de köper ett bolag, investerar i och gör bolaget mycket bättre kommer de 

sedan få mer betalt för det och att det därmed blir en bra affär för både eleverna och investerarna säger 

han. I praktiken ser man även arbetet i ett tio års perspektiv på en investering och allt som görs idag 

kommer att påverka hur bolaget ser ut om 5 år när nästa tar över. 

  
Enligt Victor Englesson är EQT verksamma inom välfärdsbranschen för att det finns mycket där som 

kan förbättras. Man kan även påvisa att det finns mycket effektiviseringar att göra i skolan. T.ex. så 

tjänar vi pengar på att driva Academedia vilket är ett tecken på att andra skolor också skulle kunna 

drivas mer effektivt vilket i sin tur kan leda till att det finns pengar till fler lärare eller 

utbildningsmaterial. 
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Det finns både möjligheter och risker med att vara aktiv på välfärdsmarknaden. En möjlighet är de 

trender som man kan se t.ex. inom äldrevården, människor blir mer och mer betalningsvilliga till bra 

vård vilket gör att det kommer finnas större behov av äldrevård. Detta är ingenting som EQT investerat i 

men det är den typen av trender som man ser till säger Victor Englesson. Fortsättningsvis säger han att 

ser man då ett bolag som är bra positionerat med bra erbjudande kan man tänka sig att investera i den 

sektorn. De finns mediala risker inom branschen som leder till att det blir populistiskt bland politikerna 

att vinna enkla poäng genom att förbjuda det. Dessa lagstiftningar skulle göra det svårt att driva 

privatägande inom de här områdena enligt Victor Englesson. 

 

Något som EQT är kända för är att investera i en verksamhet och försöka hitta en köpare som ser det 

högra värdet efter förändringen. Inom välfärdsmarknaden och i skolan är intäkten konstant och därför 

diskuteras ämnet hur EQT ser på en sådan investering. Victor Englesson förklarar att han tror att de kan 

driva skolan på ett bättre och mer effektivt sätt. I skolan har man t.ex. mycket fasta kostnader så om man 

kan fylla skolan med mycket elever som är en fast intäkt blir ekonomin bättre, och om man ska få fler 

elever så måste man ha en kvalitet som lockar fler elever. 

4.2	  Intervju	  Isabella	  de	  Feudis	  

Isabella de Feudis som är VD på den Svenska Riskkapitalföreningen har svarat på frågor genom en 

mailintervju. Hon beskriver hur företag behöver olika ägare i olika faser och att private equity bolagen 

är bra på att vara aktiva ägare vid behov av förändring och omstrukturering. De bidrar även till att stärka 

konkurrenskraften hos svenska företag.  

Isabella de Feudis säger att Sverige står inför enorma investeringsbehov i takt med att vi lever längre 

och att högre krav ställs på välfärdstjänsterna. De som brukar välfärdstjänsterna vill ha valfrihet vilket 

kräver olika typer av ägare. Det är därför även viktigt att kommuner och landsting ställer tydliga krav på 

kvalitet och inte enbart antar ett anbud efter lägsta pris. 

 

Möjligheter för riskkapitalbolagen på välfärdsmarknaden beskriver Isabella de Feudis är för de som 

investerar i private equity fonder är att placera pengarna långsiktigt. Debatten kring vinster i välfärden 

har lett till att färre vill investera i välfärden vilket är ett problem då kommuner och landsting inte har 

dessa pengar. Hon säger också att PE bolag inte delar ut vinst utan att den i regel uppkommer när man 

säljer företaget och inte när man äger det. För att företaget ska öka i värde krävs det en hög kvalitet som 

lockar nya kunder och skapar ett gott namn. Det finns även risker med politisk kortsiktighet och 

osäkerhet. Inga investerare tycker om oklara spelregler.  
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Problemet med publiciteten kring riskkapitalbolag i välfärden är att det minskar investeringsviljan. 

Välfärdssektorn attraherar inte kapital samtidigt som många äldreboenden står inför renoveringsbehov. 

Isabella de Feudis förklarar att private equity aktörerna tidigare kommunicerat för lite med samhället 

och tyckt att det räcker med att kommunicera med investerarna. Idag är de flesta företagen mer öppna 

och kommunicerar med det omgivande samhället.  

 

Det private equity gör är att tillföra ett strategiskt kunnande till sina portföljbolag som utvecklar och 

ökar värdet på företaget. Vård och omsorgsföretag som ägs av PE fonder är stabila och håller hög 

kvalitet vilket är bra för patienterna säger Isabella de Feudis.  

 

Tvärtemot vad som framhålls i media säger Isabella de Feudis att PE företag har en långsiktig 

investeringshorisont på 10 till 15 år. Portföljbolagen ska hålla hög kvalitet för att de ska vara mer värda 

när de säljs vidare. Därför tas det inte ut någon vinst utan man reinvesterar i verksamheten för att öka 

dess värde. Hon jämför även PE ägandet på 5-7 år med en mandatperiod i politiken som är 4 år. 

 

I diskussionerna om att riskkapitalbolagen är kortsiktiga ägare har det även pratats om en gräns på att 

man ska ha intentionen att äga ett bolag 10 år. Men Isabella menar på att det inte är ägartiden utan 

besluten i verksamheten som är långsiktiga och leder till hög kvalitet och det är det som är viktigt. 

Håller man inte en bra kvalitet får man inga kunder och då är företaget mindre värt. Isabella de Feudis 

hänvisar även till LO:s chefsekonom Ola Pettersson som Per Strömberg forskare i finansiell ekonomi på 

Handelshögskolan i Stockholm avisar de politiska utspelen om tidsperiod för ägande. Strömberg menar 

på att det inte finns några belägg på att PE är sämre ägare. 

 

4.3	  Intervju	  Paula	  Hammerskog	  

I en tredje intervju ställdes frågor till Paula Hammerskog som är Kommunikationsdirektör på 

Academedia. Intervjun baserades på frågor om hur riskkapitalbolag är som ägare och hur deras 

kvalitetsarbete ser ut.  

 

Hammerskog inleder med att förklara att så länge ägarna är bra ägare som vill utveckla företaget så ser 

hon inte ägarformen som en stor fråga. Riskkapitalägande kan därmed vara en bra ägarform om bolaget 

eller personerna bakom är bra ägare. Den debatt som nu förs om att riskkapitalbolag är dåliga ägare i 

välfärdssektorn just för att de är riskkapitalbolag känns förenklad och delvis populistisk säger hon.   
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Hammerskog berättar att med riskkapitalbolag som ägare kan företaget utvecklas. Det riskkapitalbolag 

som Academedia idag ägs av är bra på att just utveckla företag och satsa på det som är viktigt, i detta 

fall ett systematiskt och hållbart kvalitetsarbete. Hon tror inte att denna fokuserade satsning hade varit 

möjlig om företaget varit börsägda. Men det finns även risker med att vara riskkapitalbolag i dagens 

debatt. De främsta riskerna enligt Hammerskog är media debatten tillsammans med de politiska riskerna 

som riskerar att skada både Academedia och dess ägare. 

 

Fortsättningsvis pratas det om den media debatt och den publicitet som riktas mot riskkapitalbolag och 

hur Academedia påverkas av denna. Hammerskog tycker att det är trist då hon anser debatten som 

förenklad och säger även att debatten är svår att motverka.  

 

”Den är också svår att motverka eftersom den är så känslostyrd, det "känns" fel med riskkapitalbolag 

inom välfärdssektorn” 

  

Hon fortsätter med att säga att om man inte vet vad ett riskkapitalbolag gör får man lätt en skev bild. Det 

är vanligt att riskkapitalbolagen beskrivs med anklagande ord som ”räntesnurror” och ”skatteparadis” 

men är felaktiga. Academedia och dess ägare betalar skatt i Sverige och använder inga räntesnurror 

säger Hammerskog. Hon säger även att private equity bolag bör öka transaparensen och ligga i linje med 

eller helst före andra företag inom välfärdssektorn för att visa att de gör rätt.  

 

Då diskussionen med riskkapitalbolag inom välfärdsmarknaden ofta berör dess påverkan på kvalitet 

berättar Hammerskog hur de arbetar med kvalitet på Academedia. Hon förklarar att Academedia mäter 

kvalitet enligt tre parametrar. Dessa är funktionell kvalitet där det mäts om de nationella målen för 

utbildningen uppfylls, upplevd kvalitet där man ser hur nöjda deltagare, elever och föräldrar är och 

ändamålsenlig kvalitet som mäter hur det går för de barn, elever och deltagare som lämnat utbildningen. 

Hon berättar att dessa mått redovisas och kontrolleras med analyser tre gånger per år öppet på tre nivåer.  

 

Vidare diskuteras kortsiktigt ägande och dess påverkan på kvalitet. Riskkapitalbolagens ägande kan vara 

från 3 till 8-10 år då deras mål är att bygga långsiktigt hållbara företag. Hammerskog drar en parallell 

till politiker som är valda på 4 år. Hon fortsätter och säger att Academedias ägare satsar på 

kvalitetsutveckling då det är det viktigaste för barn, elever och deltagare och det är genom nöjda elever 

som Academedia behåller eller ökar sitt värde.  
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Hammerskog avslutar med att säga att det är svårt att veta hur bolaget skulle påverkas vid regleringar 

om långsiktigt ägande då det beror på hur dessa utformas. Det påverkar förmodligen ägarna mer säger 

hon.  

4.4	  Intervju	  Patrik	  Wigelius	  

Patrik Wigelius, myndighets- och kvalitetsansvarig på Praktiska AB har genom en mailintervju svarat 

på frågor gällande hur det är att vara riskkapitalägda och kvalitetsarbetet inom skolkoncernen.  

 

Wigelius berättar att det av erfarenhet inte är typen av ägare som är det viktiga för verksamheten utan 

istället att ägaren tar sitt ägaransvar. I skolsektorn är det viktigt att ha ägare som är måna om 

verksamheten.  

 

Vidare anser Wigelius att det är positivt att privatdrivna skattefinansierade verksamheter granskas men 

menar att samma granskning riktad mot de offentliga verksamheterna saknas i dagens debatt. Inom 

Praktiska påverkas personal och elever av den negativa debatten men även omvärldens bild av 

verksamheten.  

 

Praktiska har de två senaste åren granskats av skolinspektionen och man har därför lagt ett stort fokus på 

kvalitetsarbete, detta genom en kvalitetsavdelning som tillsammans med ledningen säkerställer 

kvaliteten i verksamheten.  

 

Wigelius förklarar att det är positivt att vara riskkapitalägda då man har en stabil ägare med resurser att 

utveckla och förvalta verksamheten.  Han menar att kvalitet är viktigt för både verksamheten och ägare 

då ägarna vill ha ett sunt företag med bra verksamhet som gör att eleverna väljer att gå på skolorna.  

 

”Våra ägare stöttar oss starkt i utvecklingen av vårt kvalitetsarbete och ger oss många gånger resurser 

som en svagare ägare inte skulle kunna ge.” 

 

Förutom den negativa publiciteten just nu anser han inte att det finns några egentliga risker med att ha 

ett riskkapitalbolag som ägare.   

4.5	  Intervju	  Eva	  Meyer	  

I en mailintervju med Eva Meyer som är affärsområdeschef på det riskkapitalägda vårdbolaget Frösunda 

diskuteras riskkapitalbolag som ägare, samt hur de arbetar med kvalitet och värdeskapande. Frösunda 
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har som mål att bedriva en god omsorg med nöjda kunder som leder till ett bra ekonomiskt resultat. För 

att göra detta måste ett innovativt sätt att arbeta utvecklas, höja kompetensen och effektivisera 

verksamheten vilket Frösunda gör tillsammans med sina ägare säger hon. Det är extra viktigt då 

verksamheten finansieras av statliga medel att se till att resurserna används på ett ansvarsfullt sätt.  

 

Eva Meyer beskriver att Frösundas ägare vill utveckla verksamheten och skapa nöjda kunder för att 

utveckla hög kvalitet inom bolaget. Hon beskriver ägarna som branschkunniga, engagerade och ger 

Frösunda en ekonomisk trygghet. Frösunda har även en kundombudsman, kvalitetsavdelningen och ett 

kundvårdssystem för att upprätthålla kvalitén.   

 

För att skapa hög kvalitén utgår Frösunda från hur kunden upplever bolaget och arbetar mycket med 

uppföljning. Frösundas kvalitetsarbete är fokuserat på kundens trygghet, tillgänglighet och transparens. 

Meyer beskriver även att de arbetar med uppsatta kvalitetsmål för alla intressenter som sedan mäts och 

följs upp. “Kvalitet och öppenhet är vårt sätt att bygga förtroende” säger hon. 

 

I diskussionen om huruvida det kortsiktiga ägandet har någon inverkan på kvalitet menar Meyer att 

ägarformen inte är avgörande för kvalitet inom omsorgen. Frösundas ägare har påverkat kvalitén 

positivt och Frösundas ledning ansvarar för ett långsiktigt arbetssätt med fokus på god kvalitet och nöjda 

kunder. Meyer förklarar att ägarnas investering i företaget gjort att de kan expandera, anställa fler och 

upprätta en kvalitetsavdelning.  

Vidare berättar Eva Meyer om hur de påverkas av publiciteten kring riskkapitalbolag. Hon säger att 

debatten behövs och att de gärna granskas men hon anser att fokus borde ligga på hur kunderna upplever 

kvalitet och inte på riskkapitalbolagens ägarform och vinstintresse. Frösunda efterfrågar en mer saklig 

debatt och granskning mellan kommunala och privatdrivna verksamheter. Meyer beskriver medias och 

allmänhetens syn på riskkapitalbolag som utmanande och säger att det har påverkat den politiska 

debatten. Det blir därmed för stort fokus på ägarformen i stället för det som är viktigt, hög kvalitet och 

nöjda kunder säger hon.  

Regleringar på marknaden skulle påverka Frösunda enligt Meyer men det går inte att säga på vilket sätt 

då det beror på hur dessa regleringar skulle vara utformade. Hon avslutar med att säga: 

 

“Framöver hoppas vi på en debatt där kvalitet utifrån kundens perspektiv är i fokus, inte ägarform och 

vinst.” 
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5. Analys 

I detta avsnitt används teorin för att tolka och analysera uppsatsens resultat. Det resultat som tas upp 

för analys är det som framstår som relevant för uppsatsens forskningsfrågor och syfte.   

 

Riskkapitalbolagen är ett relativt nytt fenomen på den svenska välfärdsmarknaden och har därför blivit 

uppmärksammat av samhället. En debatt har pågått under de senaste åren om huruvida bolag som är 

vinstdrivande ska få vara verksamma inom denna marknad och i så fall vilka regleringar som bör 

upprättas för att det ska fungera för alla parter. 

 

VDn för svenskt näringsliv, Urban Bäckström tycker att riskkapitalbolag är viktiga för svensk ekonomi 

och anser att debatten är av stor vikt. Privata företag och entreprenörer har bidragit till att utveckla 

välfärden och en valfrihet. Han säger att om 30 år kommer 50 procent av Sveriges ekonomi utgöras av 

välfärdssektorn och då måste Sverige ha uppnått den tillgänglighet som krävs. Enligt Urban är privata 

ägare bättre på innovationer och att begränsa kostnader. Han tycker också att vinstaspekten är viktig 

inför framtidens välfärdssektor och att vinst är nödvändigt för marknadsbaserat företagande för att skapa 

drivkrafter och dynamik i utvecklingen av företagen. 

 

Isabella de Feudis beskriver i intervjun att Sverige står inför enorma investeringsbehov i takt med att vi 

lever längre och högre krav ställs på välfärdstjänsterna. Hon säger att debatten har lett till att färre bolag 

vill investera i välfärden vilket hon tror kommer bli ett problem då inte kommunerna har samma 

resurser. 

 

På grund av att riskkapitalbolagen är verksamma inom välfärden har de blivit hårt kritiserade i media av 

politiker såväl som forskare. Där framhävs bolagen som oansvariga bolag som vill främja sina 

aktieägare genom att sänka kostnaderna för att kunna nå en så hög avkastning som möjligt. Det sägs 

även att dessa sänkta kostnader leder till att kvaliteten i svenska skolor och inom vården blir sämre. 

Johan Alvehus skriver i en artikel i SvD Opinion att företag antingen måste jobba med ökade intäkter 

eller minskade kostnader. Inom välfärden konkurrerar man med varandra genom att ha den billigaste 

tjänsten och på så sätt generera vinst. Man ska inte inbilla sig att det går att konkurrera med låga 

kostnader utan att kvalitén påverkas säger han.  
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En anledning till debatten om riskkapitalbolagen i välfärden kan vara att bolagen inte alltid har varit lika 

öppna och inte arbetat lika mycket med transparens som man gör idag, vilket kan ha lett till att samhället 

inte har tillräckligt med kunskap om vad riskkapital är. Isabella de Feudis beskriver även att private 

equity aktörer tidigare har kommunicerat för lite med samhället. Idag är företagen mer öppna och 

kommunicerar med samhället. Även Victor Englesson pratar om vikten av transparens på 

välfärdsmarknaden. Det är viktigt att öppna upp och lämna ut mycket information. Riskkapitalbolagen 

är en stor del av samhället och därför är det viktigt att ta ansvar, vara öppna och vara med i debatten och 

diskussionerna som tas upp i media. Man pratar om att kvalitetskontroller och hårdare granskning bör 

införas för bolag som ägs av riskkapitalbolag för att se till att bolagen inte plockar ut vinster för egen 

vinning och att bolagen lever upp till den nivå av kvalitet som krävs. Lundsten & Löfqvist (2011) 

skriver att på grund av utbildningssektorns stora betydelse för ett lands välstånd har det länge varit ett 

föremål för granskning. Men detta är ingenting som riskkapitalbolagen har någonting emot.  

 

Vi är de första som omfamnar det. Så vi mäts gärna och utvärderas men att bara säga att vi är dåliga 

ägare är lite trubbigt tycker jag. (Victor Englesson 2013) 

 

Isabella de Feudis säger att private equity aktörer tidigare kommunicerat för lite med samhället och att 

det därför inte finns tillräckligt med kunskap om vad riskkapital är men att de idag är mer öppna. Även 

Victor Englesson pratar om vikten av transparens på välfärdsmarknaden. Det är viktigt att öppna upp 

och lämna ut mycket information. Riskkapitalbolagen är en stor del av samhället och därför är det 

viktigt att ta ansvar, vara öppna och vara med i debatten och diskussionerna som tas upp i media. Eva 

Meyer beskriver det som extra viktigt att resurserna används på ett ansvarsfullt sätt då verksamheten 

finansieras av statliga medel. 

 

I media ligger ofta fokus på att riskkapitalbolag som ägarform inte bör vara aktiva inom välfärden. 

Uppsatsens resultat visar på att det inte är riskkapitalbolagen som ägarform som är det relevanta utan 

respondenterna menar på att det är själva ägaren som bör vara i fokus. Patrik Wigelius anser det är 

viktigare att ägaren tar sitt ägaransvar och Paula Hammerskog är av samma uppfattning. Isabella de 

Feudis anser att ett bolag behöver olika ägare i olika faser och att riskkapitalbolag är bra på att vara 

aktiva ägare under förändringar och omorganiseringar. Enligt Lundsten & Löfqvist (2011) finns det inte 

heller någon forskning på att riskkapitalbolag som ägare skulle påverka resultaten av studenterna i 

skolan. Ägarformen är i fokus på grund av det uttalade vinstintresset som finns hos riskkapitalbolagen. 

Detta kan vara svårt att motverka i media på grund av att det är känslostyrt, det känns fel med 

riskkapitalbolag inom välfärden.  
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Thomas Jansson säger i en artikel av SvD Näringsliv att det känns konstigt att någon med vinstintresse 

går in i välfärden och han uttrycker oro över hur det påverkar trygghet och långsiktighet. Lundsten & 

Löfqvist (2011) skriver att private equity fonder normalt har en livslängd på tio år, att dessa fonder 

investeras i företag de 5 första åren och under kommande 5-8 år säljs de av för att återföra kapital till 

investeraren. Tvärtemot vad som står i media säger Isabella de Feudis att private equity företag har en 

långsiktig investeringshorisont på 10-15 år. Hon menar på att det inte är ägartiden som är det viktiga 

utan att besluten i verksamheten är långsiktiga och leder till hög kvalitet i bolaget. Även Paula 

Hammerskog ser riskkapitalbolagen som långsiktiga och att de arbetar med att göra företagen långsiktigt 

hållbara.  

 

Under senare år har man enligt Lundsten & Löfqvist (2011) velat förbättra de kommunala skolorna och 

därför gjort det möjligt att konkurrera på marknaden genom privat ägande. Man anser att detta skapar 

innovationer som utvecklar kvalitén på utbildningarna positivt. Samtidigt anser andra att konkurrens på 

marknaden inte är en lösning. Vlachos (2011) ser konkurrensutsättningen som ett problem då det skapar 

informationsasymmetrier mellan kund och producent där det finns stora möjligheter för producenten att 

utnyttja sitt informationsövertag. Det finns även utrymme för ledningen att ta beslut som gynnar dem 

själva som kan gå ut över skolans kvalitet. Riskkapitalbolagens verksamhet och den fria 

konkurrensutsättningen inom välfärden är relativt ny vilket gör att regleringar för marknaden kanske 

inte är fullt utvecklade och därmed kan informationsasymmetrier uppstå. Men detta gäller inte bara för 

riskkapitalbolag.    

 

Privatiseringen ses av många som viktigt vad det gäller att använda marknaden och effektivt allokera 

resurser. Enligt Lundsten & Löfqvist (2011) finns forskning som visar på att privatägda skolor är mer 

effektiva, lönsamma och friskare än kommunala skolor. De beskriver även olika åtgärder för att öka 

värdet i en investering. Ett av dessa är att ge ledningen incitament genom aktieandelar i företaget för att 

de ska ta bra beslut för företaget. Man kan även arbeta med övervakning av företaget för att ledningen 

och aktieägarna ska arbeta för samma intressen. En tredje teknik för värdeskapande är operativ 

effektivitet som kan bidra med erfarenhet och kunskap. 

 

Respondenten Victor Englesson beskriver i intervjun hur EQT arbetar med värdeskapande i de bolag 

som de förvärvar. De arbetar med sina bolag genom styrelsen och genom att ha rätt personer på rätt 

plats. Han beskriver vikten av att ha rätt person som VD då det är svårt att följa en ledare man inte ser 

upp till. Man kan koppla detta resultat till operativ effektivitet som beskrivs ovan. Vilket stärker teorin 
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om att erfarenhet och branschkunskap är en viktig faktor bakom värdeskapande i ett portföljbolag. Detta 

är även något som Eva Meyer berättar att Frösundas ägare är bra på, de är aktiva och kunniga.  

 

Lundsten & Löfqvist (2011) berättar hur förespråkare för riskkapitalbolag säger att man kan förbättra 

det ekonomiska värdet medan motståndarna påstår att man inte skapar något operativt värde. I en studie 

av Bergström, Grubb & Jonsson (2007) kommer man fram till att värdeförbättringar består av 

förbättringar i verksamheten som kan uppnås med operativ effektivitet på flera områden. Enligt 

Hartman (2011) är argumenten mot konkurrensutsättning inom välfärden att det blir sämre tjänster då 

riskkapitalbolag genererar vinst. De säger att privatiseringen inte leder till nya metoder och gör att 

kvalitén försämras.  

 

Uppsatsens resultat visar på att riskkapitalbolag oftast reinvesterar pengar i sina bolag för att göra dem 

bättre, öka kvalitén och därmed värdet till dem ska sälja sina bolag vidare. Victor Englesson säger att de 

nästan aldrig plockar ut pengar ur bolagen utan använder pengarna för att skapa bra bolag för att det ska 

bli en bra affär. I resultatet kan man även se att de bolag som är riskkapitalägda bolag jobbar mycket 

med kvalitet och värdeskapande i sina bolag.  

 

Victor Englesson beskriver att det är viktigt för att skapa värde i ett portföljbolag att man har rätt 

kompetens på plats både i styrelsen och som VD. Enlig Isabella de Feudis är det viktigt att skapa hög 

kvalitet för att öka värdet i ett företag. Kvalitet är något som man arbetar mycket med i Academedia och 

Hammerskog beskriver att de mäter kvalité i tre parametrar, funktionell kvalitet, upplevd kvalitet och 

ändamålsenlig kvalitet. Wigelius skriver även han att Praktiska lägger stort fokus på kvalitetsarbete. 

Med detta resultat kan man se att riskkapitalbolag är medvetna om att kvalitén är avgörande för deras 

verksamhet i de fria val som idag finns. 
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6. Diskussion  

Den avslutande diskussionen i detta avsnitt kommer att ha sin utgångspunkt i de tre forskningsfrågorna 

för uppsatsen och diskussionen leder fram till uppsatsens slutsatser.  

 

I och med debatten om huruvida riskkapitalbolagen ska vara aktiva inom välfärden diskuteras varför 

riskkapitalbolagen är aktiva inom välfärdssektorn. Det resultat som kom fram i intervjun med Victor 

Englesson från riskkapitalbolaget EQT visar på att välfärdsmarknaden är relativt outvecklad. Den fria 

konkurrensutsättningen inom välfärden är jämförelsevis ny och det finns därför mycket inom 

marknaden som kan effektiviseras och stora utvecklingsmöjligheter för riskkapitalbolagen. Marknaden 

har investeringsbehov och konkurrensen är viktig för att upprätthålla kvaliteten och bygga och utveckla 

konkurrenskraftiga företag. Det finns även möjlighet för företagen att expandera och ta 

marknadsandelar.  

 

Frågan är hur länge riskkapitalbolagen kommer att stå ut med den negativa publicitet som riktas mot 

ägarformen. En fortsatt diskussion eller en reglering av marknaden kommer förmodligen att leda till att 

riskkapitalbolagen drivs ur marknaden. Investeringsbehovet kommer att kvarstå då det i takt med att vi 

lever längre och den ökade befolkningen kommer krävas att någon annan går in och finansiera detta, 

något som kommuner och landsting inte har resurser till. Ännu en aspekt att ta i beaktning är att en 

större efterfrågan på valfrihet har kommit att växa fram där man är villig att betala mer för 

välfärdstjänsterna vilket leder till att det ställs högre krav än tidigare.  

 

Trots att minskad kvalitet är huvudargumentet mot riskkapitalbolag i debatten så visar resultatet i denna 

uppsats att riskkapitalbolag är mycket benägna att skapa hög kvalitet i sina bolag. Ökad avkastning 

kräver satsningar på kvalitet och värdeskapande i välfärdssektorn, något som sällan nämns i debatten om 

riskkapitalbolagens vinstintresse. För att locka nya investerare och kunna sälja till ett högre värde krävs 

att man har byggt upp ett starkt bolag med hög kvalitet och gott rykte. 

 

En intressant poäng i diskussionen om riskkapitalbolagen och dess kvalitet är att intäkten inom 

välfärden är konstant och baseras på t.ex. antal elever i skolan. Inom skolan får de en viss summa per 

elev, vilket leder till att bolagen är beroende av hög kvalitet för att eleverna ska välja deras skolor. Detta 

blir en effekt av det fria skolval som finns, de som inte håller tillräckligt hög kvalitet i sina bolag, får 

inga elever och går i konkurs. Skolan har mycket fasta kostnader vilket gör att om företagen har mer 



 40 

elever, täcks dessa kostnader snabbare och det blir mer pengar över till att lägga på 

undervisningsmaterial etc. På detta sätta reinvesterar riskkapitalbolagen och utvecklar sina bolag. 

 

Fokus i debatten ligger i riskkapitalbolaget som ägarform i stället för att faktiskt se till hur 

konsumenterna av välfärdstjänsterna ser på kvalitén i riskkapitalägda bolag. Detta gör att man lätt får en 

skev bild av vad riskkapitalbolag gör och hur marknaden ser ut. Att riskkapitalbolagen tidigare inte varit 

öppna med sina investeringar och investeringsprocesser kan ha bidragit till debatten kring 

riskkapitalbolag i välfärden. Även bristen på kunskap om detta relativt nya fenomen inom välfärden kan 

ha lett till den negativa vinklingen i media och samhället.  

 

Debatten om huruvida riskkapitalbolagen ska få vara aktiva inom välfärden och vilka regleringar som 

ska införas är av stor vikt för framtiden. Det behövs regleringar på denna nya marknad men frågan är 

om fokus i denna debatt ligger på rätt saker. Man fokuserar så hårt på regleringar som skulle stänga ute 

riskkapitalbolagen från marknaden i stället för att se till regleringar som kan stoppa alla bolag från att 

utnyttja välfärden för egen vinning. Och varför inte reglera marknaden så att alla bolag ska uppnå de 

kvalitetskrav som krävs.  
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7. Slutsats 

Utifrån studiens forskningsfrågor och diskussion presenteras i detta avsnitt uppsatsens slutsatser.  

 

Varför är riskkapitalbolag aktiva inom välfärdssektorn? 

Det som studien kommer fram till är att riskkapitalbolagen är aktiva inom välfärdsmarknaden då det är 

en marknad med stor utvecklingspotential där det finns utrymme för värdeskapande och 

effektiviseringar i bolagen de förvärvar. Då det är en ny marknad finns det även möjlighet att ta 

marknadsandelar.  

 

Hur påverkas välfärden av att riskkapitalbolagen är verksamma inom välfärdssektorn? 

Ur samhället och medias perspektiv minskar kvalitén i välfärdssektorn av att ha riskkapitalbolag som 

ägare. Ingen tidigare forskning visar på försämrad kvalitet med riskkapitalbolag som ägare. Studien 

kommer istället fram till att riskkapitalbolagen ökar kvalitén i sina bolag genom ett aktivt ägande. Den 

fria konkurrensen på marknaden bidrar också till en ständig utveckling och bättre kvalitet.  

 

Vad skulle regleringar för långsiktigt ägande inom marknaden få för konsekvenser? 

En reglering av marknaden skulle innebära att riskkapitalbolagen förmodligen inte kommer fortsätta 

vara aktiva inom denna sektor. Då välfärdssektorn är i stort behov av investeringar för att leva upp till 

framtidens förväntningar så blir frågan vem som kommer gå in och finansiera den utveckling som krävs.  
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8. Vidare forskning 

I detta avsnitt presenteras förslag på fördjupning inom ämnet och övriga rekommendationer för vidare 

forskning.  

 

I denna studie har endast riskkapitalbolag eller företag med koppling till riskkapitalbolag intervjuats och 

uppsatsen kan därför bli vinklad från privata bolag. Det hade därför varit intressant med en mer 

omfattande studie av både privatägada och kommunala bolag för att få en mer representativ bild av hela 

marknaden. Det hade även underlättat för att få en bättre förståelse till mediedebattens bakgrund samt 

att det hade underlättat för en slutdiskussion. 

 

Det hade även varit intressant att göra en studie med mer fokus på konsumenterna av tjänsterna inom 

välfärden. Detta för att det bör ligga mer fokus på hur kunderna upplever riskkapitalbolagens kvalitet i 

debatten och inte på vilken ägarform de är som utför tjänsterna. Man hade då kunnat undersöka om 

företagen lever upp till den kvalitet som de arbetar för. Detta är av stor relevans för hela debatten i 

media då det största motargumentet mot riskkapitalbolag i välfärden är att deras vinster leder till 

minskad kvalitet.   
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Bilagor 
Bilaga	  1	  Intervju	  EQT	  
Victor Englesson 
 

1. Vilka motiv och faktorer ligger normalt bakom en buyout? 

EQT investerar gärna i marknadsledande bolag som har en stark marknadsposition och är ett solitt bolag 

och ser gärna till att accelerera tillväxten och marknadspositionen. Det finns vissa olika strategier inom 

riskkapitalbranschen. Vissa private equity eller riskkapitalbolag köper hellre bolag som har det väldigt 

tufft och köper dem ganska billigt, och gör sedan en turnaround på dem och ser till att det blir ett bra 

bolag. Men vi fokuserar främst på att köpa bolag med starka marknadsledande positioner och ser till att 

göra dem ännu bättre. 

 

2. Hur väljer ni era investeringsobjekt? 

Enkelt så kan man ranka bolagen i tillgänglighet och attractiveness. För det första måste ju ett bolag på 

något sett vara till salu för att vi ska kunna köpa det. Det finns många fina spännande bolag som vi 

skulle vilja äga som är på börsen eller som ägs av andra privata ägare och därför inte är till salu. Så det 

är steg ett, finns det en möjlighet att vi kan köpa bolaget. Sen så gör vi en så kallad due diligence då vi 

genomgranskar bolaget inför ett förvärv. Det första vi tittar på är ofta kommersiell due diligence då vi 

tittar på de kommersiella aspekterna. Vi tittar på hur bolaget är positionerat i marknaden och hur 

framtidsutsikterna generellt för marknaden ser ut. Finns det en underliggande marknadstillväxt så 

behöver du inte göra allting rätt. Har du en stabil tillväxt i ryggen då kan du kalibrera lite allt eftersom. 

Jobbar du i en marknad som går åt fel håll, som är döende då har du mycket tuffare. Ett exempel är dem 

som tillverkade maskinskrivare när datorerna kom, det var då en döende marknad. Det spelar då ingen 

roll att du gör en jättebra maskinskrivare om den marknaden ändå kommer att försvinna. Så därför är en 

underliggande marknadstillväxt ett första steg. Och sen hur det här bolaget är positionerat på markanden 

och hur bolagets förutsättningar ser ut. Det är ur kommersiell synpunkt, sedan tittar vi på finansiella 

aspekter. Att det är ordning och reda i böckerna och att finansiell data stämmer. Sedan tittar vi även 

legalt att det inte finns några lawsuits eller liknande som pågår. Men i första skedet, primärt så är det ju 

fundamentalt, om det här är en bransch, en industri som vi tycker är spännande och är i så fall bolaget 

rätt positionerat för att ta fördel av de stora trenderna.  

 

3. Vilka förutsättningar/egenskaper anser ni att ett eventuellt investeringsobjekt ska ha?  
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Vi investerar ju gärna i megatrender som vi kallar det, där man ser en stark underliggande tillväxt. 

Sedan vill vi, det är inte ett krav, men vi vill gärna se att bolaget har förutsättningar att åtminstone rida 

på den trenden eller till och med kanske ta marknadsandelar man ser på den trenden. Men i slutändan 

handlar det väldigt mycket om att ha rätt personer på plats. Allt ifrån att vi får in rätt industriella 

rådgivare som vi sätter i styrelsen så att vi har rätt kompetens i styrelsen. Men även, nästan ännu 

viktigare, att vi har rätt person i management teamet och då främst VDn.   

 

4. Vad ser ni för trender på buyout marknaden?  

Just nu så är det ju väldigt låga räntor, och det är väldigt stor tillgång till lånefinansiering. Även börsen 

har gått väldigt bra. Så det är en ganska het marknad just nu, en ganska säljarvänlig marknad. I norden 

så etablerades riskkapitalbolagen i slutet av 80 talet, början av 90 talet. Och det här börjar bli en mogen 

marknad som alla andra. I början var det här helt nytt och man kunde köpa bolag och det var ingen stor 

konkurrens om förvärven. Idag är det här en etablerad del av samhället och därför så är det ganska stor 

konkurrens om potentiella uppköp. Detta gör att priserna pressas upp vilket gör att vår avkastning då 

potentiellt pressas ner. Så det är väl en trend man ser. En annan trend vi ser är det vi var inne på tidigare 

med media men även att våra investerare kräver mer och mer transparens, och det är både i form av 

EQT som bolag, hur vi opererar och vad som händer här. Men även i våra bolag, vad som händer där. Så 

investerarna kan säkert vilja att vi tar det ansvaret som långsiktiga ägare.  

 

5. Hur arbetar ni med värdeskapande i de företag ni förvärvar?  

Vi styr våra bolag genom styrelsen, så det är i styrelsen som vi ser till att ha rätt policydokument och så 

vidare. Men jag tycker också att värdeskapande och värdegrunder till viss del är individberoende. Så där 

handlar det också om kultur, värden, värderingar som är väldigt viktigt och att man har rätt personer på 

plats. I min värld så sätts ofta värderingar i kultur från toppen. Du kan ha hur fina värderingar och 

policydokument som helst men om du har en VD som inte följer dem, det är ju som ett barn på ett sätt. 

Det gör inte som den som säger till dig vad man ska göra. Man gör som den man ser upp till gör, eller 

ledaren gör. Så därför är det återigen extremt viktigt att man har rätt person på plats. 

 

6. Hur skiljer sig välfärdsmarknaden från andra branscher? 

Jag tror att det är ännu viktigare att det är transparens i det vi gör när vi är inne i välfärdsbranscherna 

och att det har blivit en ganska konstig debatt i media där man inte fokuserar på kvalitet på något sätt 

utan man pratar om kortsiktighet. Man pratar aldrig om bra eller dåliga ägare på något sätt och det är det 

som är huvudsaken, vad är en bra ägare och vad är en dålig ägare? Jag tycker man lite rör till begreppen. 
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Jag tror att vi här är väldigt öppna, t.ex. Academedia att man inför väldigt hårda kvalitetskrav. Vi är de 

första som omfamnar det. Så vi mäts gärna och utvärderas men att bara säga att vi är dåliga ägare är lite 

trubbigt tycker jag. 

Elin: Men det känns ändå som att det har stått i en del artiklar att riskkapitalbolag leder till sämre 

kvalitet men det står väl egentligen inte så mycket om på vilket sätt det är? 

Nej och det där är också intressant också i just skolvärlden t.ex. då de är beroende av att få in nya 

studenter så om vi inte har kvalitet så får vi ju inte några nya studenter och då kommer ju bolaget 

försvinna efter några år. Vi är om något intresserade av att ha kvalitet och att ha en bra skola för då 

kommer vi få nya elever det blir det en bra investering. 

Många av argumentet vi hör är även det här med att vi är kortsiktiga och att vi bara vill plocka ut pengar 

från de här bolagen men det är väldigt ovanligt att vi tar ut pengar. Om man jämför med börsen då 

bolaget är noterat och man har aktieägare som gärna vill ha utdelning varje år så plockar man ut pengar 

från bolaget varje år. Det gör ju aldrig vi eller aldrig ska jag inte säga. Det har väl hänt någon gång, men 

det är ovanligt att vi gör det. Oftast så återinvesterar vi alla pengarna i bolaget för att göra det ännu 

bättre.  För vår teori är att om vi köper ett bolag nu och fem år senare har gjort det till ett mycket bättre 

bolag då kommer vi få mer betalt för det också och då kommer det bli en bra affär för oss, det blir en bra 

affär eleverna och en bra affär för våra investerare. Så att det är nog också en missuppfattning. 

Även det här med korta perspektivet är intressant när politiker tycker att vi har ett kort perspektiv med 

tanke på att de går i mandat och får fyra år att styra ett helt land och tycker att de kan göra stora 

förändringar – ”det är väldigt viktigt att ni väljer oss annars kommer Sverige att gå under”. Men så säger 

de till oss ”hur ska ni kunna göra någonting på fem år, det är alldeles för kort sikt med ett bolag ”, då 

kan man tycka att det är lite konstig argumentation från deras sida om vi har en längre horisont än vad 

de har. 

Om vi köper ett bolag idag och kanske ska sälja det om fem år, men för att vi ska få bra betalt för det så 

måste det ju vara ett väldigt bra bolag där nästa köpare känner att om fem år så är det inga moln på 

himlen -då ser allting bra ut. Så vi måste i praktiken ha minst ett tioårsperspektiv på våra investeringar, 

att allt vi gör idag ska påverka hur bolaget ser ut om fem år när nästa köpare eller ägare ska ta över. 

Jämför man med ett bolag på börsen där man hela tiden ska släppa en kvartalsrapport nästa kvartal och 

man jagas av sina ägare att leverera och man måste göra kostnadsbesparingar så är det ganska stor 

skillnad. 
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7. Varför är EQT verksamma inom denna bransch? 

Just t.ex. Academedia tror jag att det finns mycket man kan göra bättre. Egentligen tror jag att om man 

tar ett steg tillbaka och ser så är friskolorna en väldigt liten del av det totala skolväsendet. Om vi då bara 

genom den delen kan påvisa att det finns mycket effektiviseringar att göra i skolan då kommer vi frigöra 

en massa pengar genom att då kunna effektivisera den kommunala skolan. Som man då kan 

återinvestera och göra skolan bättre. Bara genom att vi driver Academedia och tjänar massa pengar så är 

ju det ett tecken på att de andra skolorna kanske inte drivs lika effektivt. Då om man skulle kunna driva 

de skolorna lika effektivt så skulle det bli en hel del pengar över som man skulle kunna satsa på 

utbildningsmaterial eller flera lärare eller vad det nu kan vara. 

 

8. Vad ser EQT för möjligheter på välfärdsmarknaden? 

I många fall så är det fundamentala underliggande tillväxter som vi tycker verkar intressanta.  Om det är 

vård eller äldrevård så ser man att vi lever längre, vi har mer pengar när vi blir gamla än vad man har 

haft innan och det gör att det finns en betalningsvilja att få bra vård när man blir gammal och flera 

sådana demografiska faktorer som gör att det kommer finnas ett större behov av äldrevård. Nu har inte 

vi investerat i det men det skulle kunna vara den typen av trender vi ser. Ser man då ett bolag som är bra 

positionerat och har ett bra erbjudande så skulle vi kunna tänka oss att investera i den sektorn. 

9. Vad ser EQT för risker med investeringar i välfärden? 

Jag tror att det är mycket medialt och finns då risk att det blir populistiskt bland politikerna att se att här 

kan man vinna enkla poäng genom att förbjuda det och att lagstiftningen gör att det blir svårt att driva 

privatägande inom de här områdena. 

 

10. Hur ser ni på publiciteten kring era investeringar? 

Vi jobbar väldigt mycket för att vi ska bli mer transparenta och försöker vara. Som våra 

årsredovisningar som vi gör och öppnar upp och lämnar ut väldigt mycket information. I våra 

portföljbolag jobbar en halv miljon människor så vi är en ganska stor integrerad del utav samhället och 

då måste vi ta det ansvaret också och vara öppna, att vara med i debatten och ta diskussionen. 

 

11. EQT är kända för att köpa företag, investera i verksamheten och försöka hitta en köpare som 

ser det högre värdet efter förädlingen. hur ser ni på denna investering i välfärdsmarknaden där 

intäkten är konstant. 
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Jag tror att det är att vi ser att vi kan driva skolan på ett bättre sätt och att effektivisera mycket.  I en 

skola t.ex. har man rätt så mycket fasta kostnader även om man har en fast intäkt, kan man då fylla 

skolan med mycket elever så blir det en bättre ekonomi genom att få bättre effektivitet i skolan och 

kunna ha fler klasser. Och om du ska få fler elever så måste du ha en bra skola med bra kvalitet som 

lockar fler elever. 

12. Investeringen i Academedia är gjord. Med tanke på alla skriverier och debatt som detta givit, 

tror du att ni hade gjort denna investering om ni hade vetat om detta i förväg? 

Ja vi visste att det fanns en stor risk. Det var redan då 2010 tror jag en debatt kring det. Det här det kan 

ha eskalerat på senare år men vi visste att det fanns politisk risk i det men det skulle vi. Så det var en del 

av riskerna när vi gjorde investeringen. 

 

13. Vi har förstått att Academedia inte vill ge intervjuer pga att då man tidigare gjort det så har 

det vinklats och blivit konstiga artiklar. Om ni fick möjlighet att skriva artikeln helt själva, vad 

skulle den handla om?, hur skulle budskapet vara? 

Det har både VD och ordförande och ansvarig partner har skrivit en hel del artiklar från debattinlägg så 

de kan ni läsa! 
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Bilaga	  2	  Intervju	  SVCA	  
Isabella de Feudis 
 
1.    Hur skiljer sig välfärdsmarknaden från andra branscher? 

Inget svar.   

  
2.  Varför är riskkapitalbolagen verksamma inom denna bransch? 

Vi använder oss av begreppet Private Equity (PE) som bättre beskriver våra medlemmars verksamhet. 

Vår definition är Private Equity aktörer som är finansiella mellanhänder.  De pengar Private Equity 

investerar kommer från internationella pensionsfonder i USA och Australien men även svenska 

pensionsfonder och försäkringsbolag. PE står för en stor del av kapitalimporten till Sverige. Företag 

behöver olika ägare i olika faser. Pensionsfonderna behöver placera pensionsmedlen i olika tillgångsslag 

för att få bra och säker avkastning. Det PE är bra på är att vara aktiva ägare till verksamheter med behov 

av förändring och omstrukturering. PE-fonder investerar inte enbart i bolag i välfärden utan i många 

olika samhällssektorer. PE bidrar med att stärka konkurrenskraften hos svenska företag. 

  
Ca 200 000 är anställda i PE-ägda portföljbolag varav ca 60 000 i utbildning- vård och omsorg.  Sverige 

står inför enorma investeringsbehov i välfärden i takt med att allt färre ska försörja allt fler. Vi lever 

längre och ställer högre krav på välfärdstjänsterna.  Sverige har blivit ett land av mångfald. Brukarna av 

tjänsterna vill ha valfrihet, för att det ska finnas valfrihet krävs olika typer av ägare.  PE bidrar inte 

enbart med kapital utan också kunnande som leder till effektivisering mer vård, skola och omsorg för 

samma pengar. 

Det som är viktigt är att kommuner och landsting ställer tydliga krav på kvalitet i upphandlingar av 

äldreboende och inte enbart antar anbud med lägsta pris. 

PE är tvärtemot vad som framhållits i media långsiktiga investeringshorisonten är 10-15 år. 

Portföljbolagen  måste vara bättre och mer värda när PE säljer bolaget vidare efter 5-7 år. De mest 

betydande vårdföretagen är Capio/St Göran, Attendo och Vardaga/Nytida (tidigare Carema) 

  
  
3.Vilka möjligheter finns för riskkapitalbolagen på välfärdsmarknaden?  

Möjligheten för de som investerar i PE-fonder är att placera pengarna långsiktigt. Den politiska 

osäkerheten debatten om vinster i välfärden, politiskt hattande ”skolreformer” har lett fram till att PE:s 

investeringar i bolag i välfärden har fallit dramatiskt sedan 2011. Det är det egentliga samhällsproblemet 

att färre vill investera i välfärden. Kommuner och landsting har inte dessa pengar. Levererar man bra 

kvalitet får man kunder i form av elever och brukare. PE-ägda företag delar inte ut vinst.  Vinsten 
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uppkommer i regeln när man säljer företaget inte under den tid bolaget finns i PE-fondens ägo. För att 

ett företag inom omsorg ska öka i värde krävs att företaget håller en hög kvalitet i verksamheten och 

skapar ett gott namn för att locka till sig nya brukare och patienter. 

  
4. Vilka risker finns för riskkapitalbolagen med att investera i välfärden? 

Politisk kortsiktighet och politisk osäkerhet oklara spelregler tycker inga investerare om. 

  
5. Hur ser SVCA på publiciteten kring riskkapitalbolag i välfärden? Hur påverkar denna 

publicitet riskkapitalbolagen? hur påverkas marknaden? 

SVCA har ett 100 medlemmar, det är ett fåtal som har investeringar i välfärden. Se ovan och tidigare 

mail. Det stora samhällsproblemet är att det har minskat investeringsviljan i välfärden. Välfärdssektorn 

attraherar inte kapital till investeringar samtidigt som många äldreboenden mm står inför enorma 

renoveringsbehov.  Renoveringsbehovet uppgår till ca 70-90 miljarder enbart för äldreboenden som 

behöver stambytas och standardanpassas till de regelverk som finns i dag. De myter som florerar i media 

stämmer inte med verkligheten. Lästips Cecilia Stenshamn bok om Caremadrevet – lögnen om 

Koppargården. Det har ju i efterhand visat sig att Carema i mångt och mycket vara ett mediedrev. 

  
PE-aktörerna har tidigare kommunicerat för lite med det omgivande samhället. Man har tyckt att det 

räckt med att kommunicera med investerarna pensionsfonderna då det är onoterade bolag som ägs via 

PE-fonder. 

  
I dag är de flesta PE-aktörer betydligt mer öppna och kommunicerar med det omgivande samhället. 

SVCA arbetar med en uppförandekod för medlemmarna som tar sikte på det omgivande samhället. Våra 

medlemmar har redan höga etiska krav på sig från pensionsfonderna. Det som SVCA:s kod handlar om 

är informationsgivning och hur man uppträder som ägare till svenska bolag. Koden beräknas vara klar 

under 2014 

  
6. Vilken påverkan har riskkapitalbolagen på den svenska välfärdsmarknaden? 

PE tillför strategiskt kunnande till sina portföljbolag. De vill som ägare utveckla företaget till något 

bättre vilket också innebär att värdet på företaget ökar. Vård och omsorgsföretag som ägs av PE-fonder 

är stabila och håller hög kvalitet. Det är självklart bra för patienterna. 

Se magisteruppsats från Handelshögskolan av Jacob Westerberg och John Arfwidsson från 2012 som 

visar på att PE-ägda företag inom omsorgen var bättre än andra utförare på processindikatorer: måltider, 

genomförandeplaner, riskbedömning av fall, trycksår och undernäring 
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För mer info kontakta Vårdföretagarna Håkan Tenelius. 

  
  
7. Hur påverkar kortsiktigt ägandet kvaliten i portföljbolagen? 

Se ovan Private Equity är inte kortsiktiga tvärtom det handlar om långa pensionspengar. 

Investeringshorisonten är 10-15  år. Företagen ska vara bättre hålla hög kvalitet och ha ett bra renomme 

för att de ska vara mera värda när de säljs. Se ovan ingen vinst tas ut under ägartiden det innebär att 

överskottet går till reinvesteringar i verksamheten.  

  
PE äger i 5-7 år att jämföra med en mandatperiod i politiken som är fyra år. För att privata investeringar 

ska ske i välfärden behöver politiken och upphandlingarna vara mer långsiktiga än en mandatperiod . 

Det måste vara förutsägbara regler. Det offentliga måste ställa bättre krav på kvalitet och inte upphandla 

enbart på lägsta pris. 

  
Enligt Joacim Tåg forskare nationalekonomi institutet för näringslivsforskning så minskar inte antalet 

anställda i PE-ägda portföljbolag. 

  
  
8. Om välfärdsmarknaden skulle regleras till långsiktigt ägande, vilka konsekvenser skulle det få 

för Välfärdsmarknaden? 

Se ovan företag behöver olika ägare under olika faser. Ibland 

Kommentar till Jan Björklundsutspel: Är en ägare som ägar i 9,5 år oseriös medan en ägare som äger i 

10,5 år seriös?  Det viktiga är inte ägartiden utan att besluten i verksamheten är långsiktiga och leder till 

hög kvalitet. 

  
Det offentliga har sällan varit bra ägare till företag och verksamheter. Ska staten eller marknaden besluta 

om ägartid?  Det viktiga är återigen kvaliteten. Håller man inte bra kvalitet får  man inga kunder och då 

är företaget mindre värt. PE arbetar med att utveckla företagen så det är bättre när de säljs än när de 

köptes. Tilläggsdirektivet till ägarprövningsutredningen skulle ha varit klart i december men är nu 

ytterligare uppskjutet. 

Såväl LO:s chefsekonom Ola Pettersson som Per Strömberg forskare i finansiell ekonomi på Handels 

avvisar de politiska utspelen om ägartid. Strömberg menar att det inte finns belägg i forskningen för att 

PE skulle vara sämre ägare och Pettersson menar att Björklunds argumentation inte håller. Se länk till 

Studio 1 i föregående mail. 
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Bilaga	  3	  Intervju	  Academedia	  
Paula Hammerskog 
 
1. Hur ser ni på riskkapitalbolag som ägare inom välfärdssektorn?  

Så länge som det är bra ägare, alltså ägare som vill utveckla företaget, ser inte vi ägarformen som en stor 

fråga. Riskkapitalägande kan, liksom alla andra ägarformer (privat ägande, statligt ägande, stiftelser, 

börsen etc), vara en bra ägarform om bolaget eller personerna bakom det är bra ägare. Motsatsen gäller 

också. Den debatt som förs nu när riskkapitalbolag, bara för att de är riskkapitalbolag, skulle vara dåliga 

ägare i just välfärdssektorn känns både förenklad och till delar populistisk, det är ju enkla poänger att 

göra.  

 

2. Vad ser ni för möjligheter med riskkapitalbolag som ägare? 

Det riskkapitalbolag vi ägs av är bra just på att utveckla företag och satsa på det som är viktigt – i vårt 

fall ett systematiskt och hållbart kvalitetsarbete. Det hade knappast gått att göra en så fokuserad satsning 

om vi varit börsägda. Det har varit, och är, en stor möjlighet för oss som företag.  

 

3. Vad ser ni för risker med riskkapitalbolag som ägare? 

Främst mediadebatten och de politiska riskerna – den riskerar att skada både oss och ägarna.  

 

4. Hur ser ni på den publicitet som riktas mot riskkapitalbolag som ägare inom denna sektor? 

Hur påverkas ert bolag av denna publicitet?  

Den är trist, inte minst eftersom den är så förenklad. Den är också svår att motverka eftersom den är så 

känslostyrd, det "känns" fel med riskkapitalbolag inom välfärdssektorn. De som inte vet vad ett 

riskkapitalbolag gör och hur de arbetar får lätt en skev bild, att bemöta det med fakta är väldigt svårt. 

Ord som "räntesnurror" och "skatteparadis" är anklagande även om de är felaktigt använda – 

AcadeMedia betalar skatt i Sverige, liksom våra ägare, och vi använder inga räntesnurror. Orden nämns 

ändå hela tiden i vår närhet, och känslan som åhöraren får är givetvis "ingen rök utan eld".  

 

5. Hur arbetar Academedia med kvalitet i sitt bolag 

Vi mäter kvalitet enligt tre parametrar: 

Funktionell kvalitet – vi vilken mån nås de nationella målen för utbildningen/verksamheten 

Upplevd kvalitet – hur nöjda är våra deltagare, elever och föräldrar med verksamheten 

Ändamålsenlig kvalitet – hur går det för våra barn, elever och deltagare sedan de lämnat utbildningen? 
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Alla dessa mått, och analyser av dem, kontrolleras och redovisas öppet på tre nivåer – enhet (skola, 

förskola, vuxenutbildningsenhet), huvudman (Vittra, Pysslingen, NTI-gymnasiet etc) och koncern. Vår 

senaste kvalitetsrapport på koncernnivå hittar ni här: 

http://multi.mediapaper.nu/?PubId=CA3AE875D3DDFBF5DF3DE137AFB36CF9 

 

6. Hur påverkar riskkapitalbolagens kortsiktiga ägande kvalitén? 

:-) En hyggligt tendentiös fråga skulle jag vilja säga – som pekar precis på det problem vi har. 

Riskkapitalbolagens ägande kan vara från tre till åtta-tio år. Deras mål är ju att bygga långsiktigt 

hållbara företag, annars skulle ju affärsidén inte fungera. Vem bestämmer vad kortsiktighet är? Politiker 

som är valda på fyra år? Är de kortsiktiga?  

 

Om vi då övergår till själva frågan är svaret "det vet jag inte, däremot vet jag att våra ägare satsar på 

kvalitetsutveckling eftersom de ser det som det absolut viktigaste för våra barn, elever och deltagare – 

och det är bara genom nöjda sådana som AcadeMedia behåller eller ökar sitt värde".  

Private equity bolag bör öka transaparensen och ligga i linje med eller helst före andra företag inom 

välfärdssektorn för att visa att de gör rätt. 

7. På vilket sätt skulle ni påverkas om regleringar för långsiktigt ägande införs? 

Det kan jag inte svara på, det beror ju helt på hur de reglerna ser ut. Det påverkar förmodligen i så fall 

våra ägare mer 
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Bilaga	  4	  Intervju	  Praktiska	  
Patrik Wigelius 
 
1. Hur ser ni på riskkapitalbolag som ägare inom välfärdssektorn?  

Generellt ser vi inte att typen av ägare är en kärnfråga. Viktigare för verksamheten är att ägaren tar sitt 

ägaransvar på ett bra sätt. Vår erfarenhet av riskkapitalbolag inom skolsektorn är att det är väl 

fungerande ägare som är måna om verksamheten.  

 

2. Hur ser ni på den publicitet som riktas mot riskkapitalbolag som ägare inom denna sektor? 

Hur påverkas ert bolag av denna publicitet?  

Att granska skattefinansierad privatdriven verksamhet är både bra och naturligt och vi välkomnar sådana 

granskningar. Ibland kan dock artiklar och uttalanden kännas onyanserade och vinklad för att passa 

enskilda intressen och syften. I den bästa av värdar sker samma granskning även mot den offentliga 

verksamheten och inte bara riktad mot den privata. Något som saknas i dagen debatt. Publiciteten 

påverkar naturligtvis omvärldens bild av vår verksamhet, positiv såväl som negativ. Internt påverkas 

också personal och elever av den ofta hårt vinklade debatten.  

 

3. Vad ser ni för möjligheter med riskkapitalbolag som ägare? 

En stabil ägare med resurser att utveckla och förvalta verksamheten.  

 

4. Vad ser ni för risker med riskkapitalbolag som ägare? 

Egentligen inga, men just nu viss negativ publicitet. 

 

5. Hur arbetar ni med kvalitet i era bolag? 

De senaste två åren har Skolinspektionen granskat koncernens och våra skolors kvalitetsarbete. Vi har 

därför haft ett mycket stort fokus på kvalitetsfrågor de senaste åren. Vi har en kvalitetsavdelning inom 

koncernen som via styrdokument från ledningen jobbar för att säkerställa kvalitén på vår verksamhet. 

Kvalité är en förutsättning för att få elever till verksamheten. 

 

6. Hur påverkar riskkapitalbolagens kortsiktiga ägande kvalitén? 



 57 

Absolut inte negativt! Vi ser inte ägarfrågan kopplad till verksamheten på det viset. Ägarna vill ha ett 

sunt bolag med en bra verksamhet som gör att eleverna vill gå hos oss, därför är kvalitén viktig även för 

dem. VD och ledningen driver sedan bolaget. Våra ägare stöttar oss starkt i utvecklingen av vårt 

kvalitetsarbete och ger oss många gånger resurser som en svagare ägare inte skulle kunna ge. 

 

7. På vilket sätt skulle ni påverkas om regleringar för långsiktigt ägande införs?  

Det beror helt på hur regleringen utformas. 

 

Bilaga	  5	  Intervju	  Frösunda	  

Eva Meyer 

 

1. Hur ser ni på riskkapitalbolag som ägare inom välfärdssektorn?  

Vårt mål är att bedriva en god omsorg med nöjda kunder. Har vi nöjda kunder och motiverade 

medarbetare följer också ett bra ekonomiskt resultat. För att nå dit satsar vi på att utveckla nya 

innovativa arbetssätt, höja kompetensen och naturligtvis effektivisera - detta gör vi tillsammans med 

våra ägare.  

Vår verksamhet finansieras av statliga medel. Detta gör att det är extra viktigt för oss såväl som för 

andra aktörer - privata som offentliga – att se till att de resurser som samhället ställer till förfogande 

används på ett ansvarsfullt sätt.  

 

2. Hur ser ni på den publicitet som riktas mot riskkapitalbolag som ägare inom denna sektor? 

Hur påverkas ert bolag av denna publicitet? 

Debatt behövs och vi välkomnar att vår bransch granskas, dock är det beklagligt att debatten haft fokus 

på ägarform och vinst när fokus borde ligga på hur kunden upplever kvaliteten.  

 

Vi efterfrågar en mer nyanserad och saklig debatt, liksom en mer jämlik granskning mellan kommunala 

och privat drivna verksamheter. 

 

3. Vad ser ni för möjligheter med riskkapitalbolag som ägare? 

Våra ägare satsar på att utveckla verksamheten och skapa nöjdare kunder och medarbetare, enkelt 

uttryckt ett företag med hög kvalitet. Våra ägare satsar på utveckling och att höja kvaliteten genom att 

utveckla verktyg och processer, höja kompetensen, effektivisera och utveckla rutiner.  Ägarna är 

branschkunniga och engagerade och ger Frösunda en ekonomisk trygghet. Som tidigare nämnts har vi 
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tydliga mål för verksamheten. För möjliggöra en verksamhet med kvalitets- och kundfokus har 

Frösunda Kundombudsman, kvalitetsavdelningen och ett kundvårdssystem.  

 

4. Vad ser ni för risker med riskkapitalbolag som ägare? 

Vi ser inga risker med de ägare vi har. En utmaning är dock medias och allmänhetens syn på 

riskkapitalbolag inom vård och omsorg, vilket även påverkat den politiska debatten. Det blir därmed 

alltför stort fokus på ägarformen, istället för på det som är viktigt. Hög kvalitet och nöjda kunder. 

 

5. Hur arbetar ni med kvalitet i era bolag? 

För att skapa en hög kvalitet på våra tjänster utgår vi alltid från hur kunden upplever oss och gör 

regelbundna uppföljningar på vårt arbete. Frösundas kvalitetsarbete är fokuserat på kundens trygghet, 

vår tillgänglighet och transparens. 

 

För att skapa trygghet innebär vårt kvalitetsarbete att vi har ett ledningssystem med beskrivna 

arbetsprocesser, dessa utvecklas under revision och uppföljning. Vi arbetar också med uppsatta 

kvalitetsmål för alla intressenter; kunder, kommuner, samarbetspartners och medarbetare, som vi 

noggrant mäter och följer upp. Frösundas verksamheter har en lång tradition av att arbeta för kvalitet. 

Utöver tillsyn från Socialstyrelsen, andra myndigheter och interna revisioner blir vi också granskade av 

externa revisorer. Vi har idag en kvalitetsavdelning med 7 personer. 2013 tog vi kvalitetsarbetet till en 

ny nivå och introducerade vår Förtroenderedovisning. Förtroenderedovisningen visar vår syn på kvalitet, 

vad vi gjort under året och vad vi planerar att göra kommande år. Kvalitet och öppenhet är vårt sätt att 

bygga förtroende. 

 

Frösundas strukturerade ledningssystem för kvalitet är i enlighet med SOSFS 2011:9 (och SOSFS 

2005:12). 

 

6. Hur påverkar riskkapitalbolagens kortsiktiga ägande kvalitén? 

Vi menar att ägarformen inte är avgörande för kvaliteten i omsorgen. Våra ägare har påverkat Frösundas 

kvalitetsarbete på ett mycket positivt sätt. Det är vidare Frösundas ledning som ansvarar för ett 

långsiktigt arbetssätt. Vårt fokus är en god kvalitet och nöjda kunder. 

Våra ägares investering i företaget har möjliggjort expansion av vår verksamhet. Det har bland annat 

inneburit att vi kunnat förvärva bolag, anställa fler, skapat en ny kvalitetsavdelning samt utvecklat helt 

nya metoder för verksamhetsstöd och uppföljning.  
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7. På vilket sätt skulle ni påverkas om regleringar för långsiktigt ägande införs?  

Med nuvarande ägarbild skulle vi påverkas om regleringar infördes. På vilket sätt beror på hur 

regleringarna är utformade.  

 

Framöver hoppas vi på en debatt där kvalitet utifrån kundens perspektiv är i fokus, inte ägarform och 

vinst. 

 


