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Sammanfattning 
 
Bakgrund 
Denna uppsats studerar ämnet underkapitalisering. Med underkapitalisering menas sambandet 
mellan ett företags skulder och dess egna kapital.  
Underkapitalisering kan användas inom koncerner där moder- och dotterbolag har skatterättslig 
hemvist i olika länder och kan därmed använda sig av skillnader i skattelagstiftningen för att minska 
sina skattekostnader. Då moderbolaget finansierar dotterbolaget med lånat kapital istället för att 
skjuta till eget kapital uppstår räntekostnader som minskar dotterbolagets skattemässiga resultat och 
därmed sjunker skattekostnaderna. Koncerner kan alltså använda sig av underkapitalisering i syfte 
att skatteplanera. 
Uppsatsen kommer även att studera regleringen runt underkapitalisering och speciellt 
inkomstskattelagens 24e kapitel och hur den har reviderats för att undvika att företag använder sig 
av underkapitalisering. 
 
Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om privata välfärdsbolag i Sverige är finansierade på sådant 
sätt att de går att klassificera som underkapitaliserade. Detta genom att studera företagens soliditet 
och deras interna räntekostnader för att sedan dra slutsatser av resultatet.  
 
Syftet är även att studera hur revideringen av inkomstskattelagens 24e kapitel har påverkat 
koncernernas kapitalstruktur. 
 
Frågeställning:  

• Är svenska privata välfärdsbolag med ägare i länder med en lägre bolagsskatt 
underkapitaliserade? 

• Har revideringen av inkomstskattelagens 24e kapitel, angående begränsningen i 
avdragsrätten för räntekostnader gjort att koncernerna har ändrat sin kapitalstruktur? 

 
Metod 
Författarna har genom att studera tio utvalda välfärdskoncerner ämnat att undersöka om 
underkapitalisering föreligger eller inte. Detta har gjorts genom att undersöka deras soliditet samt 
kapitalstrukturen i de utvalda koncernernas bolag.  
 
Urval 
I undersökningen ingår tio välfärdskoncerner som ägs av utländska ägare som har sin hemvist i 
länder med lägre bolagsskatt än i Sverige. 
 

Resultat:  
Undersökningen visar att fem av de undersökta koncernerna hade en soliditet under minst ett av de 
tre år som undersökningen spann över som kvalificerade dem som underkapitaliserade enligt den 
danska lagstiftningen som säger att skulderna inte får överstiga det egna kapitalet i förhållandet 4:1.  
Uppsatsen visar även hur flera koncerner har minskat sina interna räntekostnader efter att 
revideringen av inkomstskattelagens 24e kapitel genomfördes 2013.  
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1. Inledning 
Under följande kapitel kommer en bakgrund beskrivas på ett övergripande sätt för att ge läsaren en 
förståelse för ämnet. Kapitlet avslutas med att uppsatsens syfte och frågeställning presenteras. 
 
1.1 Bakgrund 
Bolag världen över utsätts ständigt för mer och mer konkurrens när länders gränser suddas ut vilket 
tvingar bolagen att vinstmaximera och ständigt försöka hitta sätt att minska kostnader alternativt 
höja intäkterna.1 
För att minska sina kostnader kan bolagen använda sig av underkapitalisering som ett sätt att 
minska skattekostnaderna för bolaget. Ett sätt att göra detta kan vara att bolagen utnyttjar de 
skillnader som finns i skattelagstiftningen mellan länder. Skillnaden i skattelagstiftning gäller 
främst skillnader i bolagsskatten. 
 
Underkapitalisering går ut på att flytta kapital mellan bolag inom samma koncern som har 
skatterättslig hemvist i olika länder. Ett allmänt begrepp för detta är skatteplanering. 
Uttrycket underkapitalisering syftar på förhållandet mellan ett bolags eget kapital och skulder. När 
ett bolag är underkapitaliserat anser man ofta att bolaget är finansierat med en stor andel lånat 
kapital.2 
 
Ett finansiellt nyckeltal som kan användas för att mäta om ett bolag är underkapitaliserat är 
soliditet. Det anger hur stor del av bolagets egna kapital som är finansierat med lån. 
Ett bolag som är underkapitaliserat har en låg soliditet vilket då innebär därmed att bolaget till stor 
del är finansierat med lån. Den definition av underkapitalisering som kommer att användas i denna 
uppsats är således att ett bolag med låg soliditet är underkapitaliserat. 
 
Underkapitalisering kan användas inom en koncern där ett moderbolag ger ett dotterbolag tillskott 
av kapital i form av interna lån istället för att förse dem med eget kapital. Detta kan ofta sättas i ett 
internationellt perspektiv där exempelvis ett moderbolag som med skatterättslig hemvist i ett land 
som har lägre bolagsskatt finansierar ett dotterbolag med lån. Detta istället för att skjuta till eget 
kapital kan leda till att dotterbolaget får en låg soliditet och därmed blir underkapitaliserat. På detta 
sätt utnyttjas skillnader i skattelagstiftningen i olika länder i syfte att skatteplanera. 
 
Att en koncern väljer att låta ett bolag vara underkapitaliserat kan ha flera anledningar men en av 
dem kan vara att ägarna vill minimera skattekostnaderna. Ett vinstgivande bolag som har sin 
hemvist i ett land där bolagsskatten är hög så finns det fördelar att finansiera ett sådant bolag med 
interna lån. Räntorna på sådana lån är sedan avdragsgilla. Det bolag som finansierat med ett intern 
lån finns ofta i ett land där beskattningen är lägre och koncernen kan därigenom minska sin totala 
skatt. Ur koncernens synpunkt är det därför förmånligt att ha bolag inom koncernen som har sin 
hemvist i länder där bolagsskatten är hög.3 
 
Vanligtvis betalas vinsten i ett dotterbolag ut till moderbolaget i form av utdelningar men i länder 
där skatten för dotterbolaget är relativt hög kan utdelningarna istället förtäckas genom att ske i form 
av räntebetalningar som i Sverige är avdragsgilla. För att sedan kunna betala så mycket som möjligt 
till moderbolaget så sätts de interna räntorna till en nivå som är högre än den marknadsmässiga, det 
vill säga högre än om motsvarande lån hade tagits via ett finansiellt institut på den fria marknaden. 

                                                 
1 Vinnova. Globalisering 
2 Gäverth. Skatteplanering och kapitaliseringsfrågor, 42 
3 SOU 2014:40. Neutral bolagsskatt - för ökad effektivitet och stabilitet 
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Dotterbolaget får genom sina lån till moderbolaget en hög skuldsättning som medför höga 
räntekostnader vilket i slutändan leder till ett lägre skattemässigt resultat och en lägre skattekostnad.  
 
När dotterbolaget betalar ränta på det interna lånet till moderbolaget så beskattas kapitalet istället i 
moderbolagets hemvistland där skatten är lägre eller obefintlig. Genom dessa räntebetalningar kan 
alltså vinst från ett bolag flyttas från ett land med högre beskattning till ett land med lägre 
beskattning.4 Detta sätt kallas att flytta vinster genom internränta kallas för en räntesnurra.5  
 

  
 
Figur 1.1 Räntesnurra 
 
 
Redan 2009 kom en lag för att förhindra så kallade räntesnurror. Det var i inkomstskattelagens 24e 
kap. 10§ som de nya reglerna för att förhindra att bolagen smet från skatten hamnade. Innan dess 
hade skatteflyktslagen använts för att försöka förhindra att inkomster och vinstmedel som skulle ha 
beskattats i Sverige förs ut ur landet.6 Men trots en ny lag togs i bruk 2009 för att förhindra att bolag 
förde över medlen mellan varandra genom nystartade bolag och ränteutbetalningar vilka till slut 
hamnade hos moderbolaget som låg i ett så kallat skatteparadis så använde sig många välfärdsbolag 
med riskkapitalägare av så kallade räntesnurror i alla fall. De länder som i sammanhanget benämns 
som skatteparadis är länder med fördelaktiga skatteregler. Exempel på sådana länder är enligt 
Skatteverket: Isle of Man, Jersey, Guernsey, Caymanöarna, Bermuda, Nederländska Antillerna, 
Brittiska Jungfruöarna, Monaco och Liechtenstein.7  På exempelvis Jersey och Guernsey i den 
engelska kanalen är standarden för bolagsskatten noll procent.8 
 
Anledningen till att bolagen kunde fortsätta med samma upplägg med höga interna räntekostnader 
var för att lagen som kom 2009 bara gällde interna lån som finansierade interna förvärv och inte lån 
som finansierade externa förvärv. Den blev då, tillsammans med andra tillkortakommanden i 
lagtexten relativt verkningslös. Detta för att bolagen gick runt lagstiftningen och lånade då istället 
från externa bolag då dessa räntekostnader fortfarande var avdragsgilla. 
 
Regeringen uppmärksammade hur välfärdsbolagen kringgick lagarna och bad skatteverket om en 
utredning angående skatteplanering i välfärdsbolagen. Den kom i slutet av 2012 och till den första 
januari 2013 så trädde en ny lag i kraft, vilken blev en uppdatering av lagen från 2009 då den 

                                                 
4 Lore. Thin Capitalisation 
5 Skatteverket. Räntesnurror - Ny lagstiftning f.o.m. den 1 januari 2009 
6 Skatteverket. Lagen om skatteflykt. 
6 Skatteverket. Skatteverkets kontroller av dolda inkomster i utlandet. 
8 Deloitte. International Tax. Jersey Highlights 2014. 
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ytterligare försvårade för bolagen att göra ränteavdrag då den nu gällde nästan alla lån som inte 
hade normal beskattning.9  
 
Ett uppmärksammat fall som i högsta grad berör interna räntekostnaderna handlar om Arlanda 
Express och deras förra ägare, australienska Macquire10. Skatteverket drog ägarna inför rätta i 
Förvaltningsrätten för att de med hjälp av ett aktieägarlån betalat 13 % i ränta vilket då har 
genererat att bolaget har haft möjlighet dra av 100-tals miljoner på vinsten för att på så sätt minska 
det beskattningsbara resultatet.11 Macquire vann dock sedan överklagandet i Kammarrätten i 
november 2012 efter att Kammarrätten gått på bolagets linje att aktieägarlånet var, med hänvisning 
till den stora risk som fanns, affärsmässigt motiverat.  
 
Det finns två uttryck som har blivit mer aktuella efter att lagen uppdaterades 2013. Det är tio 
procentregeln samt den så kallade ventilen. Dessa två kan lite förenklat beskrivas som att tio 
procentregeln innebär att räntekostnaden får dras av om det bolag som får ränteintäkten beskattas 
med minst tio procent i sitt hemland och den så kallade ventilen är ett begrepp som beskriver en 
situation så som den ovan beskrivna tvisten med ägarna för Arlanda Express och Skatteverket. 
Ventilen kan då användas om det långivande bolaget inte beskattas med minst tio procent och 
finansieringen inte hade kunnat ske med tillskott i stället. Då kan räntekostnaden dras av om den, 
som i fallet med Macquire kan anses vara affärsmässigt motiverad. 
 
Regeringen hade redan 2011 beslutat att en kommitté skulle tillsättas för att utreda beskattningen av 
bolag. Uppdraget de fick var att lämna ett förslag på hur bolagsbeskattningen skulle kunna se ut i 
framtiden. Förhoppningen var att förslaget ska öka neutraliteten mellan eget och lånat kapital och 
revidera de nuvarande ränteavdragen. 
2014 lämnades det förslag som kommittén kommit fram till som de kallade “Neutral bolagsskatt - 
för ökad effektivitet och stabilitet”. 
 
Idag har så kallade multinationella bolag starka incitament att redovisa sina vinster i länder där 
vinsterna beskattas lågt och sedan dra av de kostnaderna i de länder där det skattemässiga avdraget 
är stort. Det var alltså en viktig utgångspunkt för kommittén att förslaget skulle minimera 
möjligheterna att via ränteavdrag föra ut vinster ur Sverige. 
 
Den nuvarande bolagsbeskattningen snedvrider bolagens finansieringsval eftersom finansiering 
med lån subventioneras framför eget kapital på så sätt att räntor får dras av medan kostnaden för 
eget kapital alltså utdelning inte får dras av. 
Skattesystemet bör i framtiden utformas så att enbart de lönsamma investeringarna genomförs. 
Investeringar som är olönsamma före skatt kan inte bli lönsamma efter skatt. Men en lagändring 
kommer förtagen alltså att enbart göra investeringar där intäkterna överstiger kostnaderna. 
 
Kommitténs förslag innebär att det införs ett finansieringsavdrag i kombination med att 
avdragsrätten för finansiella kostnader begränsas. Begräsningen av avdragsrätten innebär att enbart 
finansiella kostnader som motiveras av finansiella intäkter får dras av. Övriga finansiella kostnader 
får inte dras av överhuvudtaget. Avdraget blir schablonmässigt och uppgår till 25 procent av 
bolagets resultat före skatt. 
 
Förslaget kommer alltså att begränsa rätten till avdrag för räntor och övriga finansiella kostnader. 
Kommittén hoppas på att förslaget ska leda till en ökad neutralitet mellan eget och lånat kapital. 
Förhoppningen är att förslaget kommer att leda till att den nuvarande snedvridningen i bolagens 

                                                 
9 Skatteverket. Skatteplanering med ränteavdrag i företagssektorn. 
10 Iskander. 4 miljarder för Arlanda Express. 
11 SvD Näringsliv. Arlanda Express vann räntemål.  
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finansieringsval kommer att rättas till och att en större andel av investeringarna kommer att 
finansieras med eget kapital vilket kommer att stärka bolagens soliditet.  
 
 
 
 
För att avgöra om ett bolag är underkapitaliserat kan man använda sig av två metoder, den första är 
den objektiva metoden som innebär att man har en fast gräns för förhållandet mellan eget kapital 
och lånat kapital. Den andra metoden, den subjektiva innebär att man gör en individuell bedömning 
av hur bolaget är finansierat för att sedan avgöra.12 USA, Danmark och Tyskland använder sig av 
den objektiva metoden och har infört lagar mot underkapitaliserade bolag där de har en gräns för 
förhållandet mellan ett bolags eget kapital och lånat kapital. Om det lånade beloppet överstiger 
denna gräns räknas det inte som avdragsgill utan beskattas som vanligt. 
 
På Irland använder de sig av den subjektiva metoden och de har utfärdat en lag för att kringgå 
skatteplanering där räntor inte är avdragsgilla om mottagaren är ett utländskt bolag som har 
gemensamma intressen med det irländska bolaget. För att tydliggöra - ett irländskt bolag som 
betalar räntor till ett utländskt bolag med gemensamma intressen så kommer räntorna att klassas 
som utdelning. Det som skiljer de irländska reglerna från exempelvis de tyska eller amerikanska är 
att här beror de inte på volymen av det lånade kapitalet utan mer vem som är mottagare av 
räntebetalningarna vilket blir en subjektiv bedömning från fall till fall.13 
 
I Sverige finns det idag ingen lag mot underkapitalisering, en anledning till detta kan vara att den 
svenska staten vill locka utländska investerare till den svenska marknaden. 
IFA som står för International Fiscal Association menar på att Sveriges avsaknad av lagar för 
underkapitaliserade bolag kommer att bidra till att mer räntor kommer att betalas ut till utländska 
bolag och en mindre tillförsel på kapital kommer att flöda in vilket kommer leda till att staten får en 
lägre skatteinkomst. Även Leif Gäverth, doktor i Skatterätt vid Uppsala Universitet skriver att då 
bolagsskatten sänks så minskas behovet av en lag då skatterna närmar sig varandra så minskar de 
skattemässiga skälen till att använda sig av underkapitalisering. 
I Sverige är bolagsskatten relativt låg vilket kan ge incitament till bolag att ge utdelning istället för 
ränteutbetalningar och detta kan motivera att Sverige inte behöver införa regler mot 
underkapitalisering.14 
 
 
1.2 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att undersöka om privata välfärdsbolag i Sverige är finansierade på sådant 
sätt att de går att klassificera som underkapitaliserade. Detta genom att studera företagens soliditet 
och deras interna räntekostnader för att sedan dra slutsatser av resultatet. 
 
Syftet är även att studera om revideringen av inkomstskattelagens 24e kapitel kan ha påverkat 
koncernernas kapitalstruktur. 
 
1.3 Frågeställning  

• Är svenska privata välfärdskoncerner med ägare i länder med en lägre bolagsskatt 

underkapitaliserade?  

                                                 
12 Wenehed. Vad är internationell skatterätt eller behöver Sverige underkapitaliseringsregler? 
13 SOU 2001:11. Utdelningar och kapitalvinter på företagsägda andelar - lösning i andra stater 
14 Gäverth. Skatteflykt och kapitaliseringsfrågor 
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• Kan revideringen av inkomstskattelagens 24e kapitel, angående begränsningen i 

avdragsrätten för räntekostnader ha påverkat koncernerna att ändra sin kapitalstruktur? 
  
2. Metod  
I metodavsnittet kommer val av metod att beskrivas, hur författarna har samlat in data samt hur 
denna information sedan bearbetats. En kort kritik av metodvalet kommer även att diskuteras. 
 
2.1 Val av metod 
Enligt Arbnor och Bjerke som har skrivit boken ”Företagsekonomisk metodlära” finns det tre olika 
metodsynsätt inom bolagsekonomi. Analytiskt synsätt, systemsynsätt och aktörssynsätt.15 Den här 
uppsatsen utgår framför allt utifrån det analytiska synsättet vilket menar att de olika delarna av det 
som undersöks kan summeras och det resultat som då fås fram visar den helhet som de olika delarna 
tillsammans utgör. 
Synsättet utgår vidare från antagandet om ”en objektiv verklighet”, till skillnad från de andra två 
synsätten, där systemsynsättet antar att ”verkligheten är objektivt tillgänglig” och aktörssynsättet 
som antar ”att verkligheten är en social konstruktion”.  
 
Vidare förklarar Arbnor och Bjerke det analytiska synsättet utifrån tre delar: Förutsättning, 
Förklaring och Resultat. 
 
2.2 Förutsättning  
Förutsättning för ett analytiskt synsätt är att man använder sig av befintliga och givna teorier och 
tekniker för att bestämma om hypoteserna stämmer. De svaren man får fram kan man sedan 
summera och det ska ge en bild som stämmer av den verklighet som vi ser som objektiv. I vårt fall 
så använder vi oss av soliditetsmått och de andra teorier vi presenterar i uppsatsen.   
För att applicera detta på denna undersökning så kan man se det som att förutsättningen för den här 
uppsatsen är att de teorier som används i uppsatsen tillsammans med de data som fås fram ska 
kunna svara på om den frågeställning vi använder oss av. Alltså kommer vi få svar på om bolagen 
är underkapitaliserade om vi summerar ihop de resultat vi får av de mått vi har använt oss av.  
 
2.3 Förklaring  
Att hitta en förklaring med det analytiska synsättet är att med kausalitetssamband, försöka hitta en 
orsak som förklaring till varför verkligheten ser ut som den gör, och då gäller att, ”ju fler bevisande 
orsaker, desto bättre förklaring”. Detta går att överföra på uppsatsen då vi försöker att förklara hur 
kapitalstrukturen i bolagen ser ut med hjälp av de data vi får fram. Det betyder att ju mer data som 
pekar i en specifik riktning desto mer kan det ses som en förklaring. Det finns enligt Bjerke och 
Arbnor två olika typer av kausala samband. Deterministiska och stokastiska där det första går ut på, 
att för att få en verkan behövs det ett antal nödvändiga och tillräckliga orsaker. Det sistnämnda 
sambandet innebär dock att de orsaker man funnit inte är tillräckliga, trots att de är nödvändiga för 
verkan ska inträffa. Anledningen till att orsakerna som först antagits inte kan ses som tillräckliga 
kan vara för att modellen som använts inte har varit omfattande nog.  
 

                                                 
15 Arbnor. Bjerke. Företagsekonomisk metodlära, 65. 
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2.4 Resultatet  
Resultatet i det analytiska synsättet går ut på att få fram ”renodlande orsak - verkan samband, 
logiska modeller och representativa fall”. Det ska gå att kunna generalisera resultatet för att det ska 
gå att undersöka ämnet vidare. Arbnor och Bjerke vill alltså att det ska gå att, utifrån det som 
undersöks och med de teorier som valts, kunna få ett resultat som ska kunna generaliseras. 16  
Dock så kan vi inte riktigt generalisera det resultat vi får fram då de bolagen vi undersöker är 
utvalda ur ett bekvämlighetsurval och då inte kan representera alla de koncerner inom 
välfärdssektorn med utländska ägare som har sin hemvist i ett land med en lägre bolagsskatt än i 
Sverige. Men det går att se en riktning som, framför allt de stora koncernerna rör sig mot då de 
koncerner som undersöks är så stora att de ger arbete åt 75000 av 16000017 privatanställda inom 
välfärden. De kapitalstruktursteorier som används går inte att applicera fullt ut på det som vill 
undersöka då teorierna utgår från att företagen har externa långivare vilket inte stämmer överens 
med vårt urval då vi till stor del studerar koncerner med interna långivare. Så att vi ska kunna 
generalisera de resultat vi får, baserat på de analyser vi gör av de utvalda koncernernas och deras 
bolags årsredovisningar med de teorier vi använder är inte troligt. 
 
2.5 Deduktion  
Uppsatsen utgår även från ett deduktivt synsätt som innebär att relevanta existerande teorier inom 
ämnet redan finns och kan användas som stöd i denna undersökning. Det betyder alltså att då 
uppsatsen utgår från det analytiska synsättet så används deduktion då författarna, efter att ha 
kontrollerat vad teorierna säger om de fenomen som studeras kan verifiera teorierna med de data 
författarna har.18  
Undersökningen är även deskriptiv vilket innebär att författaren kommer att beskriva det ämne som 
undersöks men ämnar inte förklara det.19  
 
 
2.6 Reliabilitet och Validitet  
För att visa hur god mätning undersökningen är gjord av kan man ta hjälp av reliabilitet och 
validitet. Att undersökningen är reliabel betyder att den ger samma resultat nästa gång en likadan 
undersökning görs, alltså då proceduren upprepas. Då undersökningen grundar sig på officiella och 
granskade siffror så kommer undersökningen ses den har god reliabilitet om samma teorier och 
siffror tillämpas om den genomförs igen. 
 
Validitet, vilket betyder frånvaro av systematiska mätfel20 är med det analytiska synsättet det 
viktigaste sättet för att bedöma undersökningens resultat. I det analytiska synsättet så kräver 
validiteten reliabilitet. Detta gäller dock inte nödvändigtvis för reliabiliteten.  
 
Bjerke och Arbnor skriver att begreppet validitet går att ses på olika sätt. Det går att se på 
validiteten som ett test eller mätinstrument och det ska då gå att fråga sig ”vad är det som detta test 
eller mätinstrument mäter?”  
Men det går även att se på validiteten som ett mätresultat och det man då ska fråga sig är: ”Avbildar 
detta resultat verkligheten?”  
Bjerke och Arbnor skriver att om inget bra svar kan ges på dessa två frågor så är resultaten som 
mätningarna fått fram, allt enligt det analytiska synsättet, meningslösa.  

                                                 
16 Ibid, 70 
17 Ekonomifakta.se. Anställda och kunder i Den privata välfärdssektorn 
18 Arbnor. Bjerke. Företagsekonomisk metodlära, 107 
19 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna 
20 Sveriges bibliotek. Validitet 
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Vidare menar de att om validiteten inte är tillräckligt hög och inte mäter det som den första frågan 
ställer så kan den förbättras om teorierna och metoderna som används för att undersöka hela tiden 
anpassas till varandra.21  
I arbetet med att ta reda på om bolagen är underkapitaliserade och hur kapitalstrukturen ser ut mäts 
soliditeten mot en bestämd gräns och teorierna används kompletterande för att få fram ett resultat 
som ska ge en så god validitet som möjligt.  
 
2.7 Tillvägagångssätt 
Tillvägagångssättet för denna undersökning har börjat med att vi har undersökt välfärdsbranschen 
för att få en helhetsbild över branschens storlek, omsättning, antal anställda etcetera. 
Välfärdsbranschen består i sin tur av de tre branscherna: vård, skola och omsorg.    
Därefter tog vi reda på vilka de största bolagen inom respektive bransch är via sökmotorn Business 
Retriever. Där har bolagens koncernträd som visar hur ägarstrukturen ser ut, samt var dotter- och 
moderbolag har sin skatterättsliga hemvist studerats. Av de största bolagen från de tre branscherna 
har totalt tio bolag, vars majoritetsägare finns i ett land med fördelaktigare skatteregler än Sverige 
valts ut för att ingå i undersökning.  
 
Anledningen till att tio valdes ut var för att inom välfärdssektorn så finns det väldigt många aktörer 
men det är väldigt få som har en stor del av marknaden. Så med hänsyn till att spridningen av 
storleken på de bolag som skulle jämföras inte skulle bli för stor så jämfördes de tio största som 
passade in på kraven. Det ger då att alla tio bolag en tillräckligt stor del av marknaden för att 
jämförelsen ska bli någorlunda riktig. 
 
Vidare har bolagens årsredovisningar undersökts och därifrån har information om bolagens 
redovisningsprinciper hämtats samt finansiell information såsom kapitalstruktur, skuldsättning och 
soliditet hittats samt räknats fram. Med hjälp av detta har vi sedan försökt fastställa om 
underkapitalisering föreligger. I uppsatsen har vi studerat bolagens räntekostnader och ränteintäkter 
och även undersökt om dessa kan kopplas till bolagens koncerninterna lån.  
 
Det nyckeltal som kommer att användas i denna undersökning är soliditet. För att undersöka om 
koncernerna är underkapitaliserade eller inte är det den danska lagstiftningen vi har använt oss av 
som definition för att bestämma om en koncern är underkapitaliserad. Detta för att Sverige inte har 
någon lag mot underkapitalisering. Den danska lagstiftningen utgår från principen att om skulderna 
överstiger det egna kapitalet i förhållandet fyra till ett, det vill säga 25 % så får bolaget inte använda 
ränteavdrag.22 
 
Soliditet beräknas genom att dividera det eget kapital med det totala kapitalet, man vill alltså se hur 
stor del av bolagets totala kapital som består av eget kapital. Soliditeten visar på ett bolags 
kapitalstyrka och visar på deras återbetalningsförmåga på lång sikt. Måttet visar även ett bolags 
förmåga att överleva finansiella svårigheter och kriser. 
Ett bolag med en soliditet på 100 procent finansieras helt av eget kapital och tvärtom ett bolag med 
noll procent soliditet finansieras enbart av skulder. 
Som tidigare beskrivits så har bolag som är underkapitaliserade en låg soliditet.23  
 

                                                 
21 Arbnor. Bjerke. Företagsekonomisk metodlära, 247 
22 SOU 2001:11. Utdelningar och kapitalvinter på företagsägda andelar - lösning i andra stater 
23 Ljung. Nilsson & Olsson. Bolag och marknad: samarbete och konkurrens 
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Kapitalstruktur är ett begrepp som kommer att användas i undersökningen då den visar på hur ett 
bolag valt att kombinera det egna kapitalet med lånat kapital för att finansiera sina tillgångar.24  
 

 
Figur 2.1 Kapitalstrukturen 
 
Ett bolag kan välja om de vill finansiera sig via lånat eller eget kapital. När finansieringen sker 
mestadels via lån kan det innebära vissa skattelättnader för bolaget på grund av avdragsrätten för 
ränteutbetalningar. Ibland kan finansieringsvalet bottna i att bolaget vill utnyttja ränteavdrag och 
minska sina kostnader och andra gånger handlar det mer om ett bolags ekonomiska val utifrån vad 
som passar bolaget bäst just då.25 Detta begrepp kommer att användas i uppsatsen för att ge djupare 
kunskap i ämnet om hur bolag kan välja att finansiera sitt bolag och vilka för- och nackdelar som 
kan finnas. 
 
Undersökningen jämför hur soliditeten och de interna räntorna har ändrats från bokslut för åren 
2011 till och med 2013 i de valda koncernerna samt i de bolag som ingår i koncernens undersökta 
bolag. Detta för att vi inte bara ville undersöka vilka av koncernerna som vid bokslutet 2013 var 
underkapitaliserade utan för att vi ville undersöka vilka koncerner som har legat under gränsen för 
vad den danska lagen anser är underkapitalisering även innan lagen för att begränsa ränteavdrag 
utvidgades i januari 2013.  
 
Koncerner i sig är inte skattesubjekt utan bolagen inom koncernen är självständiga skattesubjekt. 
Då inte koncernerna själva är skattesubjekt kan soliditeten, som är ett mått på den finansiella 
styrkan vara missvisande för enskilda bolag inom koncernen om koncernens soliditet inte alls 
motsvarar de i uppsatsen undersökta bolagens soliditet. De bolag vi granskar inom respektive 
koncern ligger högst upp i koncernträdet och i flera fall utgörs koncernerna av många fler bolag än 
de vi undersöker. Det gör att även om vi konstaterar att koncernens soliditet gör att den kan klassas 
som underkapitaliserad så behöver inte det betyda att de bolag som vi undersöker inom koncernen 
är det. Men koncernens soliditet är ändå ett mått på dess långsiktiga överlevnad26 och hur väl det 
klarar eventuella lågkonjunkturer och förluster under flera perioder27 och då bolagen kan flytta 
inkomster mellan dem så avspeglar koncernens soliditet ett mått som måste kunna anses som 
relevant.28 
 
Vi har vidare studerat hur koncernernas soliditet samt deras, av uppsatsen, undersökta bolag har 
behandlat de interna räntekostnader samt ränteintäkter de senaste tre åren. Detta för att vi har velat 
att analyserat om ändringen av inkomstskattelagens 24e kapitel har påverkat koncernernas 
räntebetalningar. Huvudregeln i lagen säger, att ett bolag inte får dra av räntekostnaden till ett annat 
bolag inom intressesfären, alltså är interna räntekostnader till andra bolag i koncernen inte 
avdragsgilla. Dock finns det i lagen vissa undantag. Dessa är huvudsakligen de två begrepp som 
omnämndes i bakgrunden, de så kallade ”tio procentregeln” samt ”ventilen”.  
 
                                                 
24 Företagsvärdering.org. Definition av kapitalstruktur. 
25 Groth. Anderson. Capital Structure: Perspectives for Managers, 552-561. 
26 Nilsson. Isaksson. & Martikainen, Företagsvärdering med fundamental analys, 153 
27 Lönnqvist. Årsredovisning i koncerner, 220 
28 Skatteverket. Koncernbidrag. 
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Paragraf 10 d, vilken beskriver tio procentregeln, säger att:  
 
 ”Ränteutgifter avseende sådana skulder som avses i 10 b § ska dras av om inkomsten som 
 motsvarar ränteutgiften skulle ha beskattats med minst 10 procent enligt lagstiftningen i den 
 stat där det bolag inom intressegemenskapen som faktiskt har rätt till inkomsten hör hemma, 
 om bolaget bara skulle ha haft den inkomsten.”  
 
Alltså får det låntagande bolaget dra av räntekostnaden om det bolaget som får ränteintäkten skattar 
minst tio procent i sitt eget land. Dock så säger lagen att avdrag för ränteutgifter inte får göras om 
lånet har tillkommit för att uppnå skattefördelar.29 
 
Paragrafen 10 e som beskriver ventilen säger att:  
 
 ”Även om förutsättningarna i 10 d § första eller andra stycket inte är uppfyllda ska 
 ränteutgifter avseende sådana skulder som avses i 10 b § dras av om det skuldförhållande 
 som ligger till grund för ränteutgiften är huvudsakligen affärsmässigt motiverat.” 30 
 
Detta kallas alltså för ventilen och den säger då att om skatten är mindre än tio procent i landet där 
det långivande företaget finns men om räntekostnaden kan anses vara affärsmässigt motiverat så får 
den dras av. Men precis som med tio-procentregeln så finns det krav för att regeln ska kunna 
tillämpas. Det bolag som får ränteintäkten måste finnas i en stat som tillhör det Europeiska 
ekonomiska samarbetsrådet, ett samarbetsavtal som går ut på att stärka EU:s inre marknad och 
underlätta fri rörlighet av bland annat varor och kapital31, eller vara en stat som Sverige har ingått 
ett icke begränsat skatteavtal med. Dessutom så måste lånet kunna motiveras som affärsmässigt då 
det inte ska ha varit möjligt för det långivande bolaget, eller för ett bolag inom intressesfären med 
väsentligt inflytande att finansiera det låntagande bolaget med ett tillskott istället för ett lån.32 
 
2.8 Datainsamling  
Underlaget till undersökningen består av sekundärdata om bolagens årsredovisningar men även 
avhandlingar, artiklar och studielitteratur inom området. 
Att författarna valt att använda sig av sekundärinformation innebär att data redan är insamlad av 
tidigare forskare inom ämnet.33 
 
Jämförbarheten och tillförlitligheten i det material som är insamlat av andra är två problem som kan 
uppstå. Har materialet som tidigare samlats in gjorts i ett annat syfte och har det medfört att den nu 
är uppställd för att visa annat än den här undersökningen? Tillförlitlighetens problem uppstår i att vi 
inte vet exakt hur korrekt de data är som redan har samlats in av andra tidigare. 
 
Datainsamlingen har skett via databasen Business Retriever. Jämförbarheten i empirin som finns 
tillgänglig är god då de är gjorda och informationen i dem är uppställda på liknande sätt. Alla 
årsredovisningar är också externt granskade av en auktoriserad revisor, vilket gör att uppgifterna i 
årsredovisningarna får anses i stort sätt korrekta. 
 
För att räkna ut soliditeten har summa av eget kapital dividerats med summa skulder och eget 
kapital. Data som har använts för att räkna ut koncernens soliditet har tagits från det svenska bolag i 
koncernen som utfärdar koncernredovisningen. Då hela koncernens soliditet räknats ut har även de 

                                                 
29 SFS 1999:1229. Inkomstskattelagen 24 kap. 10 d § 
30 SFS 1999:1229. Inkomstskattelagen 24 kap. 10 e § 
31 Europaparlamentet. ESS 
32 SFS 1999:1229. Inkomstskattelagen 24 kap. 10 d-e § 
33 Arbnor. Bjerke. Företagsekonomisk metodlära, 241 
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minoritetsintressen som eventuellt finns räknats med, detta efter rekommendation av Sveriges 
Finansanalytikers Förening.  
 
2.9 Avgränsning och Urval 
I undersökningen har tio svenska koncerner med utländska ägare i länder med låg bolagsbeskattning 
valts ut. Uppsatsen är avgränsad på så sätt att de koncerner med respektive bolag som undersöks 
verkar inom välfärden, det vill säga vård, skola och omsorg och de måste dessutom ha utländska 
ägare högst upp i koncernträdet. Med ett utländskt ägande menas ett bolag som bedriver sin 
verksamhet utanför Sveriges gränser. Således kan det vara ett svenskt bolag som står som 
koncernmoderbolag men ägarna till det måste ha koppling till ett land med lägre bolagsskatt. 
 
I uppsatsen har vi använt oss av ett icke-sannolikhetsurval vilket innebär att urvalet i 
undersökningen inte skett med hjälp av en slumpmässig process. Författarna har även använt sig av 
ett bekvämlighetsurval som innebär att bolagen valdes ut efter tillgänglighet.34 
 
De välfärdskoncerner uppsatsen valt att undersöka närmare är: Academedia, Ambea, Attendo, 
Capio, Frösunda, Humana, RE Education, Solhagagruppen, Team Olivia samt Vindorakoncernen. 
Av dessa är Academedia, RE Education samt Vindora skolkoncerner medan resterande sju verkar 
inom vård och omsorg. 
 
Det finns i Sverige ungefär 14000 privata välfärdsbolag och totalt har branschen cirka 160 000 
anställda35 och av dessa så har bolagen som omfattas i vår undersökning ungefär 75000 anställda.36  
Av de 14000 välfärdsbolag som finns är ungefär 11000 vårdföretag och av de privata 
vårdföretagarnas egna förbund går det att läsa att företag som har fler än 250 anställda är under en 
procent.37  
 
Liknande mönster finns hos de privata skolorna. Enligt friskolornas riksförbund så utgör de tio 
största bolagen som driver friskolor ungefär en procent av alla Sveriges friskolor.38 Enligt den 
offentliga utredning, Friskolorna i samhället så går 60 procent av alla elever som går i en friskola i 
en som tillhör en koncern.39 
 
Detta gör att de koncerner och bolag som undersöks inte kan sägas representera det genomsnittliga 
välfärdsbolaget utan den grupp som undersöks representerar de största av välfärdsbolagen. 
Dessutom så undersöks i uppsatsen endast välfärdskoncerner som har utländska ägare i ett land med 
låg bolagsskatt och siffror på hur många av de 14000 välfärdsbolag som har utländska ägare går är 
svårt att veta.  
 
2.10 Kritisk granskning av metoden 
Kritik kan riktas mot tillvägagångssättet när det exempelvis gäller antalet bolag som 
undersökningen baseras på. Urvalet är relativt litet så författarna behöver ha det i åtanke när det 
senare kommer till att analysera resultatet och dra slutsatser. 
Då undersökningen baseras på sekundär data och främst bolagens årsredovisningar är sannolikheten 
mycket hög att resultatet skulle bli detsamma även om undersökningen gjordes om med samma 
bolag av någon annan. Dock så kan resultatet variera om andra bolag hade valts ut. 

                                                 
34 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna 
35 Ekonomifakta.se. Anställda och kunder i Den privata välfärdssektorn 
36 Business Retriever 
37 Almega. Privat vårdfakta 2013 
38 Friskolornas Riksförbund. Skolor och Elever 
39 SOU 2013:56 Friskolorna i Samhället 
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3. Teori  
I följande teoriavsnitt kommer relevanta teorier och forskningsartiklar utifrån uppsatsens syfte och 
problem att presenteras. Avsnittet avslutas med en djupare beskrivning av underkapitalisering 
 
I uppsatsen använder vi oss av fem olika teorier som har två olika funktioner. Enhetsteorin, 
ägarteorin och moderföretagsteorin är så kallade kapitalteorier. Dessa kapitalteorier har två 
huvudsakliga uppgifter, att visa på den relation som finns mellan redovisningsenheten, ägarna samt 
övriga intressenterna samt att definiera vad som är intäkt och kostnad. Modigliani och Millers teori 
samt Trade-off teorin är teorier om bolagens kapitalstruktur och de använder vi för att försöka 
förstår hur bolagen, med sin kapitalstruktur, kan ha ett så bra förhållande som möjligt mellan lånat 
och eget kapital. Dessa två teorier ska då användas för att kunna ge en möjlig förklaring till varför 
de av oss påstått underkapitaliserade bolagen har valt den finansiering de gjort. 
 
3.1 Enhetsteorin 
När bolag växer och det bildas koncerner så kan inte ägarna längre ha en vidare aktiv roll. Den 
starka kopplingen mellan bolaget och dess ägare är då inte längre lika tydlig och det är då som 
enhetsteorin kan ses som en teori som frikopplar bolaget från ägarna. Enligt enhetsteorin så utgår 
redovisningen från företagets synvinkel och till skillnad från ägarteorin så kopplas inte 
nettoresultatet till ägarna utan ägarna är skilda från företaget och nettoresultatet räknas således till 
företaget. 
 
Intäkter och skulder tillhör bolaget men då det är ansvarigt gentemot ägarna så kommer bolaget 
även att agera till ägarnas fördel vilket gör att räntor och utdelningar kommer att frambringas åt 
ägarna. Dock är det enbart öronmärkta medel som ska lämna bolaget, d.v.s. utdelningen till ägare, 
koncernbidrag samt räntebetalningar till finansiärer. Då bolaget står skilt från ägarna men ska agera 
åt dem så ses det enligt teorin som ansvarigt för att uppfylla de krav som ställts av aktieägare och 
borgenärer och då ses enhetsteorin som resultatinriktad och med det även resultaträkningsinriktad. 
 
Enhetsteorin gör ingen skillnad på skulder och eget kapital eftersom att då pengarna finns i bolaget 
så tillhör de bolaget och då ses de båda finansieringssätten som varsin källa till kapital.40 Det 
betyder även att informationen inte skulle vara särskilt hjälpsam till framtida investerare. 
Enhetsteorin kan nu delas upp på två sätt. En traditionell syn och en modernare. Enligt den 
modernare synen på teorin så ses dock utbetalningarna som en kostnad då det egna kapitalet tillhör 
bolaget och inte ägarna. Finansiärerna ses enligt den modernare tolkningen inte ens som 
andelsinnehavare vilket gör att resultatet hör till bolaget och det finns inte heller något krav på att 
dela ut det till finansiärer och ägare. Dock så måste bolaget om det vill ha kapital i framtiden dela ut 
dessa medel till ägare och finansiärer. Enligt den traditionella synen på enhetsteorin så ses 
utdelningar och betalningar av ränta som en omfördelning av resurserna och det gör att de då inte 
ses som intäkter eller kostnader. Därför ska de enligt den traditionella synen på enhetsteorin inte 
heller redovisas över resultaträkningen.414243 
 

                                                 
40 Schroeder. Clark. Cathey. Financial Accounting Theory and Analysis 
41 Falkman. Teori för redovisning 
42 Bellandi. Dual Reporting for Equity and Other Comprehensive Income under IFRSs and U.S. 
GAAP 
43 Artsberg. Redovisningsteori –policy och -praxis 
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3.2 Ägarteorin  
Enligt ägarteorin utgår redovisningen från ägarna och företaget är så kopplat till ägarna att det kan 
ses som en förlängning av dem. Ägarna kan sägas använda företaget som en agent genom vilken de 
agerar. Såväl bolagets tillgångar som skulder tillhör ägarna och då ses bolagets kostnader som 
minskningar i ägarkapitalet och intäkter som ökningar. Bolagets intäkter minus kostnader under en 
given period ses då enligt teorin som förändringar i ägarnas kapital. Ägarteorin är således 
balansräkningsorienterad och dess primära syfte är att bestämma ägarnas nettoförmögenhet. 
Då ägarteorin är så pass inriktad på att ägarna till ett företag är själva företaget så ser teorin på 
transaktioner dem emellan som något som ska elimineras i redovisningssynpunkt, en utdelning är 
då inte en kostnad utan det är bara en omfördelning av de resurser som ändå tillhör ägarna. De 
redovisningsproblem som då uppstår när utdelningen endast är en förflyttning av en resurs blir 
exempelvis att ”det redovisade nettoresultatet förs direkt mot balansräkningens eget kapital och då 
symboliseras av en ökning av ägarnas privata förmögenhet”44.  
 
Med den utgångspunkten så blir det inte heller en värdeökning för aktieägarna vid utdelning då det 
inte klassas som en inkomst utan bara ses som ett uttag för ägarna vilket leder till att utdelningen då 
inte ska beskattas. Men det är inte bara utdelningar, utan även kapitaltillskott, koncernbidrag och 
emissioner är händelser som inte anses ändrar ägarnas förmögenhet. Detta gör att när de istället 
klassas som en omfördelning av ägarnas kapital så leder det till att de inte heller tas med i 
resultatbegreppet. Ägarteorin kan sägas utgå från två synsätt av vilka som ingår i ägargruppen. I det 
ena synsättet så är bara ägare till stamaktier inkluderade och i den andra delen av teorin så 
inkluderas ägare till både stamaktier och preferensaktier. Anledningen till att bara ägare till 
stamaktier inkluderas i det ena synsättet är för att utdelning till preferensaktierna dras av vid 
beräkningen av inkomster för ägarna.4546 
 
3.3 Moderföretagsteorin 
Moderföretagsteorin har sina rötter i ägarteorin och ser aktieägarna till moderbolaget som en grupp 
som har ägarintresse i hela koncernens nettotillgångar. Det gör att koncernredovisningen enligt 
teorin ska vara riktad till moderbolagets ägare. Moderföretagsteorin kan dock sägas fungera som en 
mix av ägarteorin och enhetsteorin då samtidigt som teorin ser till moderbolagets intressen vilket 
gör att moderföretagsteorin i det avseendet tillämpar ägarteorins perspektiv med ägarna i fokus även 
ser, i likhet med enhetsteorin, moderbolaget som en oberoende enhet. Vidare bygger teorin på ett 
synsätt som tar hänsyn till det juridiska ägandet och inte till den ekonomiska andelen av ägandet. 
Detta eftersom att moderbolaget har, genom sin roll som majoritetsägare, kontroll över hela bolaget. 
4748 
 
3.4 Modigliani och Miller  
Modigliani och Millers teori behandlar hur bolag kan se på sin kapitalstruktur. Modigliani Miller-
teorin utkom först med ett teorem utan skatt år 1958 och utkom sedan med en reviderad version 
som inkluderar skatter år 1963.  
 
De paralleller som går att se med koncernerna i uppsatsen blir då främst på den uppdaterade 
versionen med skatter, då uppsatsen grundar sig i att undersöka om koncernernas bolag använder 
sig av skattelagstiftningen för att exempelvis sänka sitt skattemässiga resultat. 
Grundidén bakom Modigliani och Millers teori är att det inte spelar någon roll om ett bolag 
finansieras av eget kapital eller av skulder när det gäller att fastställa ett bolags bolagsvärde. 

                                                 
44 Falkman. Teori för redovisning. 
45 Ibid. 
46 Artsberg. Redovisningsteori –policy och –praxis. 
47 Artsberg. Redovisningsteori –policy och –praxis. 
48 Arnaboldi, Azzone, Giorgino. Performance Measurement and Management for Engineers. 
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Modigliani och Miller presenterade 1958 i huvudsak två propositioner för att sedan publicera två till 
som var menade som kompletteringar till de första två. 
 
Den första propositionen beskriver att på en perfekt kapitalmarknad, där det inte förekommer 
exempelvis transaktionskostnader eller skatter, så spelar ett bolags kapitalstruktur inte någon roll. 
Ett belånat bolag har ett lika högt marknadsvärde som ett obelånat.  
 
Den andra propositionen hur ett bolags skuldsättningsgrad och dess avkastningskrav är 
sammanlänkade. Detta för att bolag som har en högre skuldsättningsgrad även har ett högre 
avkastningskrav då den finansiella risken för exempelvis konkurs är större. Detta väger då upp den 
minskade kapitalkostnaden som bolaget får när de har en högre skuldsättningsgrad. 
  
Den andra propositionen menar alltså på att finansieringskostnaden för lånat kapital till skillnad från 
eget kapital inte nödvändigtvis behöver vara lägre. Detta för att ju högre skuldsättningsgrad ett 
bolag har, desto större blir risken med finansieringen. Denna ökade risk gör att aktieägarna höjer 
sina avkastningskrav vilket gör att kostnaden för kapital stiger.  
 
De koncerner som undersöks har alla en stor majoritetsägare i utlandet, samt i vissa fall ett fåtal 
mindre ägare som kan ha sin hemvist i Sverige. De är således inga publika aktiebolag noterade på 
någon börs och med att uppsatsen undersöker underkapitaliserade koncerner så gör det att ägarna 
genom interna lån istället för utdelning får inkomster i form av ränteinbetalningar istället. 
 
Den tredje propositionen menar på att ett bolags marknadsvärde är oberoende av bolagets 
utdelningspolitik och den fjärde propositionen säger att ett bolags aktieägare är likgiltiga när det 
kommer till ett bolags finansiella policys. 
 
Den reviderade versionen som utkom 1963 inkluderar skatteeffekter. Detta teorem visade att det 
finns ett positivt samband mellan skuldsättningsgrad och bolagets värde. Den reviderade versionen 
visade att i ett bolag som är finansierat med lån uppstår räntekostnader som är avdragsgilla vilket 
ger bolaget vad som brukar kallas för en skattesköld som beräknas genom att man tar skatteskulden 
multiplicerat med bolagsskatten. 
I och med räntekostnaderna så får bolaget ett lägre beskattningsbart resultat jämfört med ett icke-
skuldsatt bolag. Detta leder till slutsatsen att ett skuldsatt bolag betalar mindre i skatt än ett icke 
skuldsatt bolag. Modigliani Millers andra teorem menar alltså att en högre andel skulder ger en 
högre så kallad skattesköld som minskar det beskattningsbara resultatet och minskar den del av 
resultatet som annars skulle gått till skatter och ökar därmed värdet på bolaget. Skatteskölden gör 
alltså att skattekostnaden blir lägre som innebär att bolagets värde blir högre än om det vore 
obelånat. Ökad skuldsättningsgrad ger alltså en skattefördel.49 
 
Så enligt denna teori bör alltså bolagen inom koncernen ha en relativt hög skuldsättning för att 
utnyttja de skattefördelar som finns. I alla fall under åren fram till 2013 då inkomstskattelagen 
reviderades. Då kan teorin i stora drag appliceras på de underkapitaliserade koncernerna i uppsatsen 
då den kan ge en förklaring till varför de har en kapitalstruktur som går ut på att de finansierar sin 
verksamhet genom lån istället för vilket är grunden i underkapitalisering. Det får dock inte glömmas 
bort att Modigliani och Miller antog att när bolagen finansierade sig med lån så var det externa lån 
och inte lån från ägare eller andra bolag inom koncernen.   
 
 

                                                 
49 Modigliani. Miller. Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A correction 
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3.5 Trade-off  
Trade-off teorin formulerades av Alan Kraus och Robert H. Litzenberger år 1973. Trade-off teorin 
säger att ett bolag kan uppnå en optimal kapitalstruktur genom att öka sin skuldsättningsgrad och 
bolag bör skuldsätta sig i syfte att kunna utnyttja skatteavdragen till max. Precis som med de ovan 
beskrivna teorierna så bygger Trade-off teorin på antagandet att finansiering med lån kommer från 
externt håll och inte från ägare eller andra bolag inom koncernen.  
 
Teorin säger också att bolagen bör väga fördelarna mot nackdelarna när de bestämmer sin optimala 
skuldsättning för att det finns både för- och nackdelar. Fördelarna med skuldsättning är att bolagen 
kan utnyttja skattefördelarna som tillkommer med ett lägre skattemässigt resultat och att 
skattekostnaderna minskar genom att ett underkapitaliserat bolag betalar räntekostnader istället för 
att ge utdelning till sitt moderbolag. Den här delen av teorin kan förklara och ge bakomliggande 
kunskap och information till varför ett bolag väljer att skuldsätta sig till en viss nivå. Enligt teorin 
väljer bolagen sin egen optimala skuldsättningsgrad vilket kan förklara varför ett bolags 
kapitalstruktur ser ut på ett visst sätt då teorin i det här avseendet behandlar det upplägg som vi 
antar att de undersöka koncernerna använder i form av att minskat beskattningsbart resultat genom 
ränteavdrag. 
 
Nackdelarna som finns med att skuldsätta sig är att teorin säger att i takt med att 
skuldsättningsgraden ökar så ökar även konkurskostnader. Konkurskostnader kan vara både direkta 
och indirekta. De direkta kostnaderna är de direkta kostnader som uppkommer i samband med en 
konkurs exempelvis kostnaden att anlita en konsult för att hantera konkursen. De indirekta 
kostnaderna är relaterade till att bolaget vid en hotande eller stundande konkurs förlorar viktiga 
kunder eller att de tvingas sälja sina tillgångar till ett underpris. Trade-off teorin menar på att i takt 
med att bolaget ökar sin skuldsättningsgrad så ökar även konkurskostnaderna och att bolaget därför 
måste hitta en optimal balans mellan de fördelaktiga skattefördelarna och konkurskostnaderna. 
Slutsatsen av teorin blir alltså att bolaget ska öka sin skuldsättningsgrad tills den är på samma nivå 
som skattefördelarna.50  
 
Nackdelarna som omfattas i teorin form av konkurskostnader kan anses vara mindre relevanta i vår 
undersökning då skuldsättning av dotterbolagen antas ha tillkommit genom att en skatteplanering. 
Dessutom är de koncerner som undersöks är så stora och med så kapitalstarka ägare att eventuella 
konkurser och med det, eventuella konkurskostnader får anses som irrelevant i sammanhanget. 
 
3.6 Underkapitalisering  
Leif Gäverth som är doktor i Skatterätt vid Uppsala Universitet har förklarat fenomenet 
underkapitalisering i sin studie ”Skatteplanering och kapitaliseringsfrågor”. I boken förklaras 
underkapitalisering som att det är en fråga om företagens soliditet i förhållande till den verksamhet 
som bedrivs gör att de inte kan få ett lån till samma villkor som dess ägare kan lämna. Det kapital 
som företaget får tillskjutet av sin ägare blir då ett lån som de kan dra fördelar av då de får en 
avdragsgill ränta. Gäverth förklarar vidare att trots att det är ett lån kan det ändå ses som ett 
kapitaltillskott om syftet med lånet är annat än vad som först sägs vilket leder till att räntan inte blir 
avdragsgill.51  
 
Gäverth förklarar vidare i sin studie vilken kom 1999, alltså tio år innan inkomstskattelagen första 
gången reviderades för att begränsa företagens avdragsrätt, att skatteeffekten är en viktig del i 
underkapitaliseringen och han belyser problemet med att lånen istället kan ses som rena 
kapitaltillskott. Alltså något som nästan femton år senare fortfarande diskuterades.  
 

                                                 
50 Kraus. Litzenberger. A state-preference model of optimal financial leverage. 
51 Gävert. Skatteplanering och Kapitaliseringsfrågor, 30 
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I rapporten Skatteplanering med ränteavdrag inom företagssektorn från 2014, vilken Skatteverket 
har gjort på beställning av regeringen så beskriver de hur strukturen i koncernerna som använder sig 
av ränteavdrag kan se ut. Av 23 studerade koncerner hade 18 förvärvats av riskkapitalbolag. De 
beskriver i rapporten att ungefär liknande upplägg har gjort av alla men att det kan finnas mindre 
skillnader när ett riskkapitalbolag förvärvar en välfärdskoncern av ett annat riskkapitalbolag. 
Koncernens nya ägare är då en riskkapitalfond vilken sedan flera holdingbolag under sig i 
företagsstrukturen. Sedan utses ett av de nybildade svenska holdingbolagen, vilket då är till 
övervägande del finansierat med både interna och externa lån till förvärvsbolag av koncernen. De 
räntekostnader som det svenska förvärvande bolaget får kan de sedan kvitta mot de koncernbidrag 
som vårdkoncernen ger till holdingbolaget. Det gör att skattekostnaden kan bli i princip obefintlig.52 
 
Koncernbidrag blir då en viktig del i användandet av ränteavdrag för att de gör att inkomster kan 
föras över mellan bolagen i koncernen genom koncernbidrag då de är avdragsgilla för den som ger 
men skattepliktiga för mottagaren. Då kan bolagen kvitta räntekostnaden för ett internt lån mot 
skattekostnaden för det mottagna koncernbidraget. På så sätt går det att flytta och fördela inkomster 
inom koncernen för jämna ut resultatet mellan de olika bolagen som om koncernen vore ett enda 
bolag. Alltså kan bolag med stor vinst och som då får en stor skattekostnad ge koncernbidrag till 
bolag inom koncernen med stora kostnader för att på så sätt jämna ut skattekostnaden som om 
koncernen vore ett enda bolag. Koncernbidrag är alltså en del i hur bolagen reducera skatten på 
både interna och externa lån.53 De koncernbidrag som redovisas i uppsatsen är bolagets netto, då de 
oftast både ger och får koncernbidrag.  
 
 
4. Tidigare forskning 
 
4.1 Corporate tax planning and thin-capitalization rules: evidence from a quasi-experiment 
I artikeln Corporate tax planning and thin-capitalization rules: evidence from a quasi-experiment 
har Michael Overescha och Georg Wamser har studerat skatteplanering i tyska bolag som använder 
sig av koncernintern finansiering. Anledningen till att Tyskland har valts som undersökningsland är 
enligt artikelförfattarna för att de har en förhållandevis hög bolagsbeskattning i landet. De 
empiriska data är från åren mellan 1996 och 2004 och det som undersöks är om de åtstramningar 
som gjordes av de tyska underkapitaliseringsreglerna fick någon effekt. Därför mäts resultat från 
2001 och från 2004 för att sedan ställa dem emot varandra. 
Artikelförfattarna testar med matematiska formler huruvida ändringar dotterbolagets finansiering 
från eget kapital till lån från moderbolaget påverkas av införandet av regler mot underkapitalisering 
samt om skatten ändras i något av de två bolagens hemvistländer. Utifrån dessa antaganden och 
uträkningar presenterar de två propositioner som de sedan testas. 
 
Proposition 1: Artikelförfattarna menar att om skatterna ökar i landet där dotterbolag finns så 
kommer de koncerninterna skulderna öka motsvarande ökningen och om skatterna skatten höjs i 
landet där koncernmodern har sin hemvist kommer de koncerninterna skulderna minska 
motsvarande ökningen så att andelen skulder anses som optimal. 
 
Proposition 2: Om koncerninterna skulder används för att flytta skattepliktiga vinster så bör lagar 
mot underkapitalisering leda till att koncernernas användande av skatteplanering minskar vilket gör 
att koncernerna då minskar sina koncerninterna skulder. 
 

                                                 
52 Skatteverket. Skatteplanering med ränteavdrag i företagssektorn 
53 Skatteverket. Koncernbidrag. 
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Det som artikelförfattarna kommer fram till är att det spelar en roll i vilket land moderbolaget har 
sin hemvist. Detta för att med olika skattesatser i olika länder gör att bolagsskatten i det land som 
moderbolaget finns i påverkar hur stor utlåningen är till de tyska dotterbolag som studeras. De ser 
även i sina empiriska studier att de reformer i reglerna om underkapitalisering som Tyskland 
införde 2001 och som sedan stärktes 2004 har haft en effektiv påverkan på minskningen av 
skuldsättningsgraden hos de tyska bolagen vilket har gett betydligt mindre andelar koncerninterna 
lån. De framhäver också att då den tyska regeringen kan begränsa möjligheterna till skatteplanering 
så kan det även ge negativa konsekvenser i företagens vilja att investera i landet.54  
 
4.2 Firms' financial choices and thin capitalization 
I Andreas Hauflers och Marco Runkels artikel "Firms' financial choices and thin capitalization" från 
2012 i European Economic Review så beskriver de ett befintligt skattesystem som tillåter 
ränteavdrag men inte avdrag för avkastningen på aktier. Det ger då inte bolagen några incitament 
till alternativa investeringsmöjligheter mer än genom lånefinansiering. För stora multinationella 
företag så ökar då möjligheten att genom hög intern skuldsättning flytta vinsten från 
högskatteländer där verksamheten bedrivs till så kallade lågskatteländer. De skriver att den senaste 
tiden forskning visar på att multinationella företag ändrar sin finansiella struktur efter hur 
beskattningen ser ut i de länder de verkar. De förklarar även hur dessa multinationella företag oftast 
betalar en lägre skatt än inhemska företag och anledningen till det är att de mer använder den 
finansiella politiken på ett för dem gynnsammare sätt. Då många länder har infört regler för att 
motverka underkapitalisering och för att begränsa avdragsrätten på interna räntor tar författarna 
bland annat upp Irland och Spanien som exempel på att länder som gått tvärtemot. De skriver om 
hur de har lättat på restriktioner för företagens kapitalstruktur i form av avskaffade 
underkapitaliseringsregler om lån kommer från ett annat EU-baserat företag. Vidare förklarar 
författarna att länder kan använda lättade underkapitaliseringsregler som ett medel riktat till de stora 
multinationella företagen för att hjälpa dem med skattelättnader.  
 
I artikeln presenterar de flera modeller där de jämför länder i olika och i samma storlek och med 
olika underkapitaliseringslagar och skattesatser för kapitalbeskattning. Länderna konkurrerar mot 
varandra om företagens rörliga och trögrörliga kapital genom både lagstadgade skattesatser och 
underkapitaliseringsregler och hur lagarna ser ut i de olika länderna påverkar hur företagen 
påverkas av ländernas styrmedel.  
 
Då investeringar från stora företag är viktiga för länder så måste de, för att inte förlora investeringar 
från stora före företag till andra länder konkurrera mot dem i form av mindre hårda 
underkapitaliseringsregler än vad som det av dem är önskvärt. Det är på det här sättet som länderna 
bedriver en skattekonkurrens mot varandra. Av författarnas analyser kan de se att skattekonkurrens 
mellan liknande länder främst sker med underkapitaliseringsregler och en åtstramning och 
koordinering av underkapitaliseringsreglerna kan gynna dem båda. Resultatet av undersökningen i 
artikeln visar nämligen att om liknande åtstramningar av reglerna sker från båda håll så kan det vara 
ömsesidigt välfärdshöjande. Åtstramningar från båda håll kommer dock enligt artikeln visserligen 
leda till att de konkurrerar mer med varandra genom deras lagstadgade skatter när 
underkapitaliseringsreglerna är samordnande dem emellan men den största skattekonkurrensen 
mellan länder sker ändock främst med underkapitaliseringsregler.55 
 
4.3 Internal financing of multinational subsidiaries: Debt vs. Equity 
I artikeln ”Internal financing of multinational subsidiaries: Debt vs. Equity” av Bhagwan Chowdhry 
och Joshua D. Coval beskrivs hur kapitalstrukturen i dotterbolag ska se ut för att uppnå mest 

                                                 
54 Overesch. Wamser. Corporate tax planning and thin-capitalization rules: evidence from a quasi-
experiment 
55 Haufler. Runkel. Firms’ financial choices and thin capitalization 
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skattefördelar när moderbolag och dotterbolag har olika hemvistländer. Artikeln börjar med att 
förklara att det egentligen inte finns några konkurskostnader förknippade med intern finansiering då 
ett lån från moderbolaget inte utgör något direkt hot om konkurrs. Vidare tar den upp att det är 
allmänt förstått att valet mellan intern finansiering av dotterbolag från moderbolag beror på vart 
skatten är högst. Är skatten lägre i landet där moderbolaget finns är skuldsättning att föredra då 
ränteavdrag kan ske och moderbolaget har då betalat den lägre skatten då pengarna kommer som en 
inkomst i moderbolagets land istället. Är däremot skatten lägre i dotterbolagets land så bör 
utdelning istället ges till moderbolaget. Författarna skriver dock att det inte är så enkelt att 
dotterbolaget bara ska vara finansierat enligt de ena eller det andra sättet. De hävdar att enligt 
empiriska studier är det typiska sättet att finansiera ett dotterbolag till ett utländskt moderbolag är 
med både eget kapital och med skulder. 
 
Artikelförfattarna menar att det finns två anledningar till varför en blandad variant kan vara att 
föredra. Dotterbolaget genererar inte hela tiden ett positivt flöde med pengar till moderbolaget och 
för det andra så sker beskattningen av vinster och förluster alltid vid olika tillfällen. Med det menas 
att bolagen får allt betala skatt på vinster men de får inte tillbaka pengar på förluster. Däremot kan 
de flytta fram (eller bak) skattemässiga underskott till senare. Problemet med det förklaras med att 
både värdet på pengar ändras över tid samt att bolagen ska ha i åtanke att tiden som underskotten 
kan flyttas fram är oftast begränsad.  
 
Utifrån detta så beskriver de fem propositioner som behandlar dotterbolagets kapitalstruktur i olika 
scenarier. De påståenden som är mest relevans för vår undersökning behandlar valet av finansiering 
beroende på i vilket land som skattesatsen är högst, moderbolagets eller dotterbolaget.  
 
För att svara på dessa påståenden så skapade författarna en modell som analyserar den optimala 
skattestrategin för multinationella koncerner (med moderbolag i USA). Modellen ska visa hur 
utdelning mellan moderbolag och dotterbolag påverkas beroende på i vilket av de olika bolagens 
länder som skattesatsen är högst. Författarna visar att strategin att finansiera dotterbolaget med så 
mycket skulder som möjligt endast är optimal då skattesatsen mellan länderna som de olika bolagen 
befinner sig i skiljer sig ordentligt. Modellen visar att dotterbolagets skuldsättningsgrad har en 
positiv relation till skattesatsen för dotterbolaget och en negativ relation till moderbolagets.56 

                                                 
56 Chowdhry. Coval. Internal financing of multinational subsidiaries: Debt vs. Equity. 
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5. Presentation av koncernerna  
Nedan följer en presentation av de koncerner och dess bolag som ingått i undersökningen. De 
presenteras så som deras koncernträd ser ut. 
 
5.1 Academedia 
svensk Utbildning Intressenter Final Holding AB är koncernens svenska moderbolag och de ägs till 
95 procent av Marwin Holding Ltd från Guernsey vilka i sin tur ägs av en EQT fond vid namn EQT 
V. I fonden har bland annat Fjärde AP-fonden, Sjätte AP-fonden samt Investor investerat. 
Koncernen bedriver verksamhet inom utbildning fördelade på ungefär 360 enheter inom 
vuxenutbildningar, gymnasieskolor samt för- och grundskolor.57  
 
svensk Utbildning Intressenter Final Holding AB  
  
 Academedia AB 
  
  ACM 2010 AB 
  
   ACM 2001 AB 
 
(Koncernträd över de bolag som undersöks i uppsatsen) 

 
5.2 Ambea  
Ambea Holding AB är det svenska moderbolaget i koncernen. Totalt är Ambea Holding AB 
koncernmoderbolag till 36 svenska aktiebolag. De utländska ägarna till Ambea Holding AB är 
Triton och KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co), dessa två bolag äger 50 procent var.  
 
Triton har kontor på sex platser i Europa och de bedriver verksamhet i sju europeiska länder men 
det är på Jersey i den engelska kanalen de är registrerade och det är av finanskommissionen 
(Financial Services Commission) på Jersey som de regleras.58  
KKR som är den andra partnern köpte den sista mars 2010 in sig tillsammans med Triton i Ambea. 
KKR handlas genom KKR & Co vilket är registrerat på Guernsey i den engelska kanalen59.  
 
Ambea Holding AB 
 
    Ambea AB   
   
  Ambea Vård och Omsorg AB  
    
   Vardaga och Nytida AB  
 
    Vardaga AB 

 
            
 
(Koncernträd över de bolag som undersöks i uppsatsen) 

 

                                                 
57 Academedia. Ägare 
58 Triton 
59 KKR. Media Center 
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5.3 Attendo 
Attendos högsta moderbolag i Sverige är Attendo AB men koncernens moderbolag är IK2004 Fund 
vilket är en fond som har sitt administrativa säte på Jersey, en ö i den engelska kanalen.60 
 
Ik2004 Fund är riskkapitalbolaget som är störste ägare i Attendo, övriga ägare är Intermediate 
Capital Group, Varma samt medarbetare i bolagets styrelse.61  
 
Attendo AB  
 
 Attendo Utveckling AB  
 
  Attendo Intressenter AB  
 
   Attendo Group AB  
 
    Attendo Holding AB  
 
     Attendo Sverige AB  
 
      Attendo Individ och Familj AB  
  
      Attendo LSS AB 

 
(Koncernträd över de bolag som undersöks i uppsatsen) 

 
5.4 Capio 
Ygeia Topholding AB är det svenska moderbolag som upprättar koncernens redovisning. De ägs i 
sin tur av Cidra Holding SARL som har sitt säte i Luxembourg och som är koncernens moderbolag. 
De ägs i sin tur av Cidra SARL vilket är ägt av fonder som är rådgivna eller förvaltade av tre 
bolag.62 Totalt finns det 44 bolag i hela koncernen.  
 
Ygeia Topholding AB 
  
 Ygeia Equity AB  
 
  Capio Holding AB  
 
   Capio AB 
 
 
(Koncernträd över de bolag som undersöks i uppsatsen) 

 
5.5 Frösunda  
Frösundakoncernens utländska moderbolag är Frösunda Luxco SARL från Luxembourg och det 
svenska moderbolaget för koncernen är Frösunda Holdco AB. Totalt finns det 20 bolag i koncernen 
och 18 av dessa är svenskregistrerade.63  
 
Frösunda Holdco AB 
 
 Frösunda Bidco AB  
 
  Frösunda Group AB  
 
   Frösunda Omsorg AB 
 
(Koncernträd över de bolag som undersöks i uppsatsen) 

                                                 
60 IK Invest Partners 
61 Business Retriever. Attendo AB 
62 Capio. Ägare 
63 Business Retriever. Frösunda Holdco AB Årsredovisning 
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5.6 Humana 
Humanakoncernens moderbolag är Humana Investment AB och de ägs i sin tur av 
riskkapitalbolaget Argan Capital med säte i London dock med kopplingar till Jersey i den engelska 
kanalen64. Totalt finns det 32 bolag i koncernen och det är Humana AB som är moderbolag till 
majoriteten av dessa.   
 
Humana Investment Holding AB 
 
 Humana Group Holding AB 
 
  Humana Group AB  
 
   Humana AB 

 
(Koncernträd över de bolag som undersöks i uppsatsen) 

 
 
5.7 RE Education  
Koncernen driver skolor, förskolor, gymnasier samt yrkeshögskolor i Stockholm, Göteborg och 
Malmö genom PPS Power Planning System Aktiebolag som är moderbolag till bland annat Cyber-
gymnasieskolorna. Koncernredovisningen upprättas i det högsta svenska bolaget, RE Education 
Holding AB som till 80 procent ägs av REF S.á.r.l med säte i Luxembourg. Resterande 20 procent 
ägs av två svenska investmentbolag.65 
 
RE Education Holding AB 
 
 RE Education AB  
 
  PPS Power Planning System AB 
 
(Koncernträd över de bolag som undersöks i uppsatsen) 
 
 
5.8 Solhagagruppen  
Solhagagruppen har ungefär 100 verksamheter i Sverige och bedriver verksamhet inom skola och 
omsorg. Solhagagruppen ägs idag av BBTPS SARL från Luxembourg. Koncernens högsta svenska 
bolag är Solhagagruppen Holding AB. De är i sin tur moderbolag till Solhagagruppen AB vilka i sin 
tur har elva dotterbolag och två av dessa elva dotterbolag har ytterligare tio bolag tillsammans.66  
 
Solhagagruppen Holding AB  
 
 Solhagagruppen AB 
 
(Koncernträd över de bolag som undersöks i uppsatsen) 
 
 

                                                 
64 United States Securities and Exchange Commision. Argan Capital 
65 Business Retriever. RE Education Holding AB Årsredovisning 
66 Business Retriever. Solhagagruppen Holding AB Årsredovisning 
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5.9 Team Olivia  
Team Olivia är en koncern där Team Olivia AB är koncernmoderbolag. Bolaget har 30 dotterbolag 
varv två av dessa är norska. Team Olivia AB ägs sedan 2008 av Procuritas Capital Investors IV, 
vilket är en fond från riskkapitalbolaget Procuritas med kopplingar i Sverige, Schweiz och 
Guernsey i den engelska kanalen.67 
 
Team Olivia AB är det enda bolaget som undersöks i koncernen då nästan alla resterande är bolag 
som alla har Team Olivia AB som moderbolag vilket gör att koncernträd en kan ritas upp. 
 
 
5.10 Vindora  
Vindorakoncernen bedriver utbildning i form av bland annat gymnasieskolor, lärlingsutbildningar 
och yrkesutbildningar och finns över hela landet. Vindora Holding AB är koncernens högsta 
svenska bolag och är det bolag i vilken koncernredovisningen upprättas. De ägs dock i sin tur till 
59,7 procent av FSN Capital III Limited Partnership som har sitt säte på Jersey i den engelska 
kanalen. Resterande ägs av det svenska värdepappersbolaget Nordstenen AB som har 34,8 procent 
och övriga aktieägare har 5,5 procent.68  
 
Vindora Holding AB 
 
 Vindora AB 
 
  Utbildning och Vård Koncern Sverige AB  
 
   Vindora Utbildning AB 
 
    Movant AB 
 
    Praktiska AB 
 
(Koncernträd över de bolag som undersöks i uppsatsen) 

 
 
 

 
 

                                                 
67 Procuritas. Procuritas Capital Investors IV 
68 Business Retriever. Vindora Holding AB Årsredovisning 
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6. Empiri 

I detta avsnitt kommer uppsatsens resultat att presenteras. Det kommer sedan att analyseras och 
slutsatser kommer att dras i senare avsnitt.  
 
Empirin består av koncernernas soliditet i förhållande till varandra samt soliditeten i koncernernas 
bolag under de tre åren 2011, 2012 och 2013 som är undersökta. Detta kommer att presenteras 
nedan. Vidare består empirin som uppsatsen grundar sig på av koncernernas bolags egna kapital, 
totala skulder, koncerninterna skulder, koncernbidrag/aktieägartillskott, koncerninterna 
ränteintäkter, koncerninterna räntekostnader samt externa räntekostnader. Detta finns i tabellform 
som bilaga. 
Uppsatsen har som tidigare beskrivits valt Danmarks lagstiftning när det gäller ett bolags 
förhållande mellan skulder och eget kapital. 
 
För 2011 hade fem av koncernerna en soliditet på över 25 %. Undersökningen visar att de fem i 
toppen av diagrammet hade en soliditet mellan 26 % och dryga 36 %. De fem i botten hade en 
soliditet mellan 11,62 % och knappa tre procent. 
 

Diagram 6.1 Koncernernas soliditet 2011 

 
Soliditet 2011 (%) 

 
För 2012 så hade fyra koncerner en soliditet på under 25 % och tre hade en soliditet under noll, de 
hade alltså en negativ soliditet. De sex koncerner som låg över 25 % låg på mellan 26,01 % och 
36,17 %.  
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Diagram 6.2 Koncernernas soliditet 2012 

 
Soliditet 2012 (%) 

 
Till 2013 så hade sju av tio koncerner en soliditet på över 25 %. Det var två  
koncerner som hade en negativ soliditet 2013. Anmärkningsvärt är att Frösundakoncernen som hade 
lägst soliditet 2012 hade högst 2013.  
 
 
 

Diagram 6.3 Koncernernas soliditet 2013 

 
Soliditet 2013 (%) 

 
De fem koncerner som något av de tre åren från 2011 till 2013 uppvisade en soliditet på under 25 % 
var Attendo, Frösunda, RE Education, Solhagagruppen och Vindora. Nedan presenteras samtliga 
undersökta bolags soliditet för de tre undersökta åren, 2011, 2012 och 2013. 
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Academedia    Diagram 6.4 Academedias soliditet 

 
 

Soliditet 2013 (%)    Soliditet 2012 (%)   Soliditet 2011 (%) 
 
Det som kan utläsas från ovanstående diagram över Academedias soliditet under åren 2011, 2012 
och 2013 är att soliditeten för de undersökta bolagen inom koncernen skiljer sig ganska markant åt. 
Exempelvis Academedia AB hade en soliditet på 100 % samtliga år medan ACM 2001 AB 
uppnådde en soliditet på cirka 30-40 %. 
Den totala soliditeten för koncernen låg runt ungefär 30-34 % för de tre åren.  
 
 

Ambea    Diagram 6.5 Ambeas soliditet 

 
 

Soliditet 2013 (%)    Soliditet 2012 (%)   Soliditet 2011 (%) 
 
Inom Ambeakoncernen följs de undersökta företagen inom koncernen relativt väl åt. Det bolag som 
markant skiljer sig från de övriga är Vardaga AB med en soliditet på mellan 24 % och 40 % 
samtliga tre år. Koncernens totala soliditet låg under de tre åren på dryga 30 %. 
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Attendo    Diagram 6.6 Attendos soliditet  

 
 

Soliditet 2013 (%)    Soliditet 2012 (%)   Soliditet 2011 (%) 
 
Ovan visas soliditeten för Attendo-koncernen och de undersökta bolagen inom den. Koncernen 
uppvisade en negativ soliditet för år 2011 på nästan -8 % för att sedan öka till dryga 30 % året 
därefter. De undersökta bolagen visar på ett relativt brett spektra när det kommer till deras soliditet. 
Attendo Utveckling AB och Attendo Intressenter AB är av de undersökta bolagen de två som 
förändrats mest från år 2011 till 2012, från att år 2011 legat på en soliditet under 25 % och därmed 
enligt vårt mått varit underkapitaliserade har de både ökat sin soliditet och är därmed inte 
underkapitaliserade längre. Attendo Group AB är det enda undersökta bolaget som befunnit sig 
under 25 % -linjen samtliga tre år.  
 

Capio    Diagram 6.7 Capios soliditet 

 
Soliditet 2013 (%)   Soliditet 2012 (%)   Soliditet 2011 (%) 

 
Capio-koncernen har samtliga tre år befunnit sig ovanför 25 % -linjen och har enligt våra mått 
undvikit underkapitalisering. De undersökta bolagen har samtliga haft en relativt hög soliditet under 
alla tre åren, Ygeia Topholding AB har exempelvis haft en soliditet på 100 %. Diagrammet visar att 
Inget av företagen har varit underkapitaliserade enligt våra mått. 
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Frösunda    Diagram 6.8 Frösundas soliditet 

 
Soliditet 2013 (%)   Soliditet 2012 (%)   Soliditet 2011 (%) 

 
Frösundakoncernen har enligt vår undersökning varit underkapitaliserade både 2011 och 2012 för 
att 2013 ökat sin soliditet till cirka 40 %. Tre av de fyra undersökta bolagen har följt liknande 
mönster där de varit underkapitaliserade 2011 och 2012 för att sedan hamna ovanför 25 %-gränsen 
och därmed har de inte varit underkapitaliserade längre. Frösunda Group AB är det enda undersökta 
bolag vars soliditet legat relativt högt samtliga tre år. Något man även kan utläsa är att samtliga 
bolag och även koncernen minskade sin soliditet från 2011 till år 2012. Koncernen hade 2012 till 
och med en negativ soliditet. Den största förändringen i soliditet står Frösunda Holdco AB och 
Frösunda Bidco AB från år 2012 till år 2013. 

 
 

Humana    Diagram 6.9 Humanas soliditet 
 

 
Soliditet 2013 (%)   Soliditet 2012 (%)   Soliditet 2011 (%) 

 
Humanakoncernen har samtliga år befunnit sig över 25 % -gränsen, det gäller även för Humana 
Investment Holding AB. De övriga tre företagen har däremot haft en relativt låg soliditet alla tre 
åren med en soliditet nära noll, och har inte ändrats nämnvärt mellan åren. 
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RE Education   Diagram 6.10 RE Educations soliditet 

 
Soliditet 2013 (%)   Soliditet 2012 (%)   Soliditet 2011 (%) 

 
RE Educationkoncernen var enligt våra mått underkapitaliserad redan år 2011 men med en positiv 
soliditet, för att sedan uppvisa en negativ soliditet både år 2012 och 2013. De undersökta bolagen 
inom koncernen följde samma mönster och samtliga minskade sin soliditet gradvis mellan alla tre 
år. Den största förändringen stod dock PS Planning System Aktiebolag för som minskade sin 
soliditet relativt markant från år 2011 till år 2012. 

 
Solhagagruppen  Diagram 6.11 Solhagagruppens soliditet 

 
Soliditet 2013 (%)   Soliditet 2012 (%)   Soliditet 2011 (%) 

 
Solhagakoncernen började med en positiv soliditet år 2011, dock var soliditeten på en sådan nivå att 
vi anser den underkapitaliserad. De två efterföljande åren vände koncernen och hade en negativ 
soliditet. De två bolag inom koncernen som vi har undersökt skiljer sig åt då Solhagagruppen 
Holding AB var underkapitaliserad samtliga tre år medan Solhagagruppen AB hamnade långt 
ovanför 25 % -gränsen samtliga tre år. 
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Team Olivia    Diagram 6.12 Team Olivias soliditet 

 
Soliditet 2013 (%)   Soliditet 2012 (%)   Soliditet 2011 (%) 

 
 
Team Olivia-koncernens soliditet har samtliga tre år följts relativt väl åt och de har hållit sig 
ovanför 25 % -strecket samtliga år och därmed undvikit underkapitalisering helt. Team Olivia AB 
däremot var underkapitaliserat 2011, 2012 och 2013.  

 
 

Vindora     Diagram 6.13 Vindoras soliditet 

 
Soliditet 2013 (%)   Soliditet 2012 (%)   Soliditet 2011 (%) 

 
 

Vindorakoncernen hade en positiv soliditet samtliga tre år, dock var soliditeten under 25 % och 
anses enligt våra mått som underkapitaliserad. Bland de undersökta bolagen skiljde sig resultaten åt 
där exempelvis Vindora Holding AB hade en soliditet på 100 % alla tre år, medan Vindora AB 
hamnade under 25 % -gränsen alla tre år och var därmed underkapitaliserade. 
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7. Analys  
I följande avsnitt kommer uppsatsens resultat att analyseras och tolkas. En koppling mellan 
resultatet och uppsatsens teorier kommer även att presenteras. 
 
I det här avsnittet så analyseras bolagen till de fem koncerner som vi, genom uppsatsens 
undersökning anser är underkapitaliserade. Detta för att koncernerna inte själva är skattesubjekt. De 
koncerner som inte är underkapitaliserade kommer att lämnas utanför analysen. 
 
Det är koncernens soliditet som ligger till grund för antagande om vilka som är underkapitaliserade, 
för att vi ska ha bedömt dem som det anser vi att de ska ha haft en soliditet på högst 25 %. Detta för 
att ett bolag enligt den danska lagstiftningen räknas som underkapitaliserat om de har mer än fyra 
gånger så stora skulder som det egna kapitalet. Det vill säga en soliditet under 25 %. 
 
Från empirin går det att utläsa att det totalt är fem koncerner som har haft en soliditet på 25 % eller 
mindre under de tre åren från 2011 till och med 2013 som undersökning omfattar. Vi analyserar hur 
de underkapitaliserade koncernerna har behandlat sina räntekostnader och ränteintäkter samt om vi 
kan implicera deras kapitalstruktur och finansiella agerande på de teorier vi använder oss av. 
Då det är koncernernas soliditet som undersöks så betyder det att de bolag som ingår i koncernerna 
som vi undersöker kan ha en soliditet på över 25 %. Men det kan även betyda att det finns 
koncerner som vi undersöker som har en soliditet på över 25 % men där de bolagen som finns med i 
uppsatsen har en soliditet som ligger under gränsen. 
 
De kapitalstruktursteorierna som används kan inte användas fullt ut i analysen av bolagen för att 
teorierna utgår ifrån att bolagen, om de vill finansiera sig med lån söker dessa från externt håll. Det 
är inte fallet för bolagen i vår undersökning för de ingår i en koncern med en utländsk 
koncernmoder i form av ett riskkapitalbolag eller en fond, vilket gör att interna lån från dessa 
används precis som externa för att ändra kapitalstrukturen i bolaget. 
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7.1 Attendo 
2011 hade de tre högsta bolagen i koncernträdet den lägsta soliditeten, dessa tre var Attendo 
Utveckling AB, vilka då var dess svenska koncernmoderbolag, Attendo Intressenter AB och 
Attendo Group AB. De hade alla en soliditet på mellan 3,51 och 11,76. De resterande fyra bolagen 
hade en soliditet på mellan 31,46 % och 43,48 %.  
 
Detta avspeglar sig då också i de sju bolagens interna räntekostnader och interna ränteintäkter för 
2011 innan inkomstskattelagens 24e kapitel hade utvidgats. De totala räntekostnaderna för de 
interna lån som de tre bolagen med lägst soliditet hade var 666 miljoner men de totala 
ränteintäkterna var nästan 882 miljoner. De tre hade alltså 215 miljoner mer i intäkter än i 
kostnader.  

 
 

Diagram 7.1 

 
Interna räntekostnader respektive interna ränteintäkter för bolagen i Attendokoncernen. 
 
Resterande fyra bolag hade 2011 betydligt lägre koncerninterna räntekostnader och ränteintäkter. 
Totalt så betalde de knappa elva miljoner i räntekostnader till andra koncernbolag och fick 
tillsammans ränteintäkter på dryga 20 miljoner. Men ett av dem, Attendo Holding AB stod för en 
klart övervägande del av dessa. Att de tre bolagen, som är högre upp i koncernträdet och som har en 
lägre soliditet alla betalade betydligt mer koncerninterna räntor än de fyra med högre soliditet är 
givetvis rimligt då högre räntekostnader blir en naturlig följd till högre skulder. 
 
Både Attendo Intressenter AB och Attendo Utveckling AB bildades då den nya ägaren IK 2004 
Fund tog över koncernen. Vilket resulterade i att Attendo Utveckling AB hade ett aktieägarlån med 
15 % ränta samt att Attendo Intressenter AB hade ett aktieägarlån från Attendo Utveckling AB på 
15 % ränta vilka fortfarande gällde 2011, det gör att Attendo Intressenter AB:s räntekostnader på 
dryga 500 miljoner hamnade hos Attendo Utveckling AB som interna ränteintäkter. 
 
Både Attendo Intressenter AB och Attendo Group AB fick för 2011 ungefär lika stora 
koncernbidrag som de interna räntekostnader de betalade. Det gör att de följer de mönster som 
underkapitaliserade koncerner använder då skatten för koncernbidraget äts upp av ränteavdragen 
som räntekostnaderna för med sig. Attendo Holding AB fick 16,7 miljoner i interna ränteintäkter 
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vilket är lite mindre än de koncernbidrag och räntekostnader de betalade till andra bolag inom 
koncernen. 
 
Det är de fyra bolagen med lägst räntekostnader och ränteintäkter som ger iväg de större 
koncernbidragen. Attendo Sverige AB som är de verksamhetsdrivande bolagens moderbolag gav 
nästan 400 miljoner i koncernbidrag medan de enbart fick 2,7 miljoner i ränteintäkter och betalade 
1,3 miljoner i räntekostnader. Inte riktigt lika stort koncernbidrag lämnade Attendo Holding AB:s 
två dotterbolag Attendo Individ och Familj AB och Attendo LSS AB. De två lämnade 59 miljoner 
respektive dryga 85 miljoner, dock så betalade inte något av de två bolagen några interna räntor och 
de ränteintäkter de fick in var tillsammans på under miljonen. 
 
Skatteverkets beskrivning hur koncernbidrag ges till de bolag som startas då en ny ägare tar över 
och som får en roll som holdingbolag stämmer bra överens med hur Attendokoncernen har gjort. 
Det stora koncernbidrag som Attendo Intressenter AB fick på dryga 500 miljoner kronor är i 
storleksordningen ungefärligt med de stora räntekostnader som bolaget hade för året. 
 
Då har de som Modigliani och Miller beskrev i sin teori anpassat en skattesköld för att uppnå en 
skattefördel vilket gick att göra 2011 då lagen om ränteavdrag inte hade uppdaterats för att stoppa 
fall där ränteavdrag görs just för att uppnå skattefördelar. Syftet med skuldsättningen är då för att 
bolagen ska kunna använda de skatteavdrag som var möjliga till max och precis som Trade-off 
teorin förespråkar så är alltså den höga skuldsättningen självvald.  
 
2012 hade koncernen hade soliditet på 33,10 % och de av de tre bolagen som året innan alla hade en 
soliditet på under 25 % hade två av dem ökat soliditeten avsevärt. Attendo Utveckling AB vilka då 
fortfarande var den svenska koncernmodern ökat sin soliditet från 8,22 % till 79,41 % och deras 
dotterbolag Attendo Intressenter AB hade ökat från 3,51 % till 49,79 %. Attendo Group AB som 
2011 hade 11,76 % hade dock bara ökat till 12,55 %.  
 
Anledningen till att två av de nämnda bolagen fick en markant högre soliditet var för att de 
konverterade aktieägarlån vilket minskade skulderna för, Attendo Utveckling AB från dryga fyra 
miljarder till knappt en miljard och för Attendo Intressenter AB så halverades nästan skulderna från 
dryga åtta miljarder till dryga fyra miljarder. Detta medförde att Attendo Intressenter AB minskade 
de koncerninterna räntekostnaderna från de dryga 500 miljonerna året innan till 137 miljoner. Till 
det följer också att Attendo Utveckling AB då minskade ränteintäkterna med ungefär lika belopp. 
För koncernens resterande bolag (av de som undersöks i uppsatsen) så låg soliditeten kvar på 
samma nivåer som föregående år. 
 
 
De verksamhetsdrivande bolagen i koncernen, Attendo LSS AB, Attendo Individ och Familj AB 
och Attendo Sverige AB som är moderbolag till de två nyss nämnda fortsatte under 2012 att lämna 
koncernbidrag i ungefär samma storleksordning vilket då fortsatt är avdragsgillt för dem. 
 
 
Det var alltså under 2012, samma år som lagförslaget om en uppstramning av ränteavdragsreglerna 
lades fram som bolaget ändrade kapitalstrukturen och minskade räntekostnaderna. I enlighet med 
enhetsteorin så spelar det ingen roll för företaget om det är finansierat med eget kapital eller med 
skulder för båda ses likvärdigt som kapital. 
 
Det är svårt att applicera Modigliani och Millers påstående att bolaget ska ha höga räntekostnader 
för att de ska användas som en skattesköld för bolaget när de visste att lagarna skulle komma att 
ändrades året efter. 
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Bolaget har minskat skulderna, genom främst konvertering av aktieägarlån. Att konvertera ett 
aktieägarlån till preferensaktier gör att bolaget minskar skulder och ökar det egna kapitalet och 
därmed så stärks soliditeten. Innehavaren av en preferensaktie har företräde till utdelning framför 
vanliga stamaktier men även förtur i prioritetsordningen vid både eventuell likvidation eller 
konkurs. Men preferensaktier ger även en bestämd utdelning vilken kan ackumuleras under åren.69 
70   
 
Till 2013 var det bara Attendo Group AB som hade en soliditet på under 25 %. Den låg för året på 
12,55 % vilket var i princip samma så för de två föregående ren. Attendo Group AB hade ett eget 
kapital på dryga 300 miljoner och skulder på strax över 2,1 miljarder. Av dessa så var över 99 % 
skulder till andra koncernbolag och för detta betalade dem lite över 142 miljoner kronor om året i 
interna räntekostnader. Attendo Group AB kan alltså ses som underkapitaliserat medan de 
resterande bolagen som undersöks i koncernen inte gör det.  
 
Sedan de nya reglerna trädde i kraft som har försvårat för bolagen att använda ränteavdrag för att 
minska det beskattningsbara resultatet har Attendos räntekostnader i koncernens moderbolag 
minskat från dryga 677 miljoner 2011 till dryga 242 miljoner 2013. Det är en minskning med 435 
miljoner, det vill säga en minskning med 64,3 %. 
  
De ränteintäkter som de undersökta bolagen har tagit emot från övriga bolag i koncernen har under 
samma period minskat från 902 miljoner 2011 till 340 miljoner 2013 vilket är en minskning med 
563 miljoner, eller 62,3 %. 
 

Diagram 7.2 

   
Diagrammet visar hur koncernens interna räntekostnader har fördelats under de tre undersökta åren. 
 
 
 
 
 

                                                 
69 Bolagsverket. Olika aktieslag 
70 Andersson. Ekonomikunskap - preferensaktier. 

Kostnad	  
2013	  

Kostnad	  
2012	  

Kostnad	  
2011	  
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7.2 Frösunda  
Frösundakoncernen har gått från att vara underkapitaliserad 2011 och 2012 till att ha en kraftigt 
ökad soliditet 2013. Koncernen hade 2011 en soliditet på 2,96 % och 2012 en soliditet på -5,19 %.  
 
Koncernen har totalt 20 bolag varav 18 svenska och vi undersöker fyra av dessa. Av de fyra vi 
undersöker fungerar tre av dem som holdingbolag och det fjärde i ordningen, Frösunda Omsorg AB 
är moderbolag till de verksamhetsdrivande bolagen.  
 
2011 hade två av fyra bolag en soliditet på under 25 % men ett bolag stack ut och det var Frösunda 
Group AB, som inte hade några skulder alls, det vill säga en soliditet på 100 %.  
 

Diagram 7.3 

 
 Interna räntekostnader respektive interna ränteintäkter för bolagen i Frösundakoncernen. 
 
 
Som det framgår av diagrammet ovan så är det bara koncernmodern som har en liknande storlek på 
ränteintäkter som de har på räntekostnaderna då de betalar dryga 111 miljoner i räntekostnader och 
får strax över 103 miljoner i ränteintäkter. Deras dotterbolag Frösunda Bidco AB får in betydligt 
mindre i ränteintäkter men betalar strax över 102 miljoner i räntekostnader. Av de två andra 
bolagen är det bara Frösunda Omsorg som betalar koncerninterna räntekostnader men inte i 
närheten så stora som de förstnämnda två då bolagets skulder till majoriteten är externa. Det är 
också stora skillnader i räntekostnaderna som de fyra bolagen har och det kan förklaras med att de 
skulderna som de två bolagen som betalar mest interna räntekostnader har är nästan uteslutande 
koncerninterna lån medan Frösunda Omsorg AB som även de har stora skulder har till största del 
externa lån. 
 
Frösunda Omsorg AB var det bolag som gav koncernbidrag och Frösunda Bidco AB och Frösunda 
Holdco AB, som är den svenska koncernmodern tog emot koncernbidrag. Koncernbidragen som 
Frösunda Omsorg AB gav var dock inte i samma storleksordning som de ränteintäkter de fick från 
övriga koncernbolag utan det var bara ett av bolagen, Frösunda Bidco AB som hade ett 
koncernbidrag som matchade de räntekostnader de betalade. Vilket då gör att de följer principen för 
att utjämna koncernbidragen med kostnaderna för lånen.  
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Till år 2012 så hade då koncernen en minussoliditet och soliditeten hos alla de fyra bolag vi 
undersöker minskade. Koncernmodern Frösunda Holdco AB ökade både de interna 
räntekostnaderna och ränteintäkterna med 20 miljoner och dotterbolaget Frösunda Bidco AB ökade 
då även dem räntekostnaderna med 20 miljoner då alla deras räntekostnader går till koncernmodern 
precis som Frösunda Omsorg AB betalar lika mycket i interna räntekostnader som Frösunda Bidco 
AB får i ränteintäkter. Även koncernbidragen som Frösunda Omsorg AB ger minskade i storlek och 
koncernbidragen som, framför allt Frösunda Bidco AB tog emot, minskade i storlek.  
 
Av koncernens kapitalstruktur för 2011 och 2012 så går det att se att de har stora skulder och för de 
tre bolag högst upp i koncernen så kan vi se att det till största del är koncerninterna skulder. De 
använder då precis som Modigliani och Miller förespråkar, en hög skuldsättning för att få höga 
avdragsgilla räntekostnader. 
 
Till 2013 när inkomstskattelagen stramades åt så ökade de två högsta bolagen i koncernträdet, 
Frösunda Holdco AB och Frösunda Bidco AB sin soliditet rejält till 100 respektive 86,38 %. Det 
var genom nyemissioner och aktieägartillskott som de ökade det egna kapitalet och minskade 
skulderna med över en miljard per bolag. Deras interna skulder försvann också helt till bokslut 2013 
vilket gjorde att de interna räntekostnaderna minskade med ungefär 80 miljoner per bolag men de 
fortsatte ändå att lämna stora koncernbidrag som till och med ökade mot föregående år.  
 
Då koncernen minskade lånen och helt upphörde med de interna lånen till det att 
inkomstskattelagen reviderades så har en ändring i kapitalstrukturen skett från höga interna lån fram 
till 2013 och inga alls därefter. Enligt Trade-off teorin så ska bolagen välja den kapitalstruktur som 
passar dem bäst och genom att väga för- och nackdelar med skuldsättning. Att då koncernen valde 
att helt lägga om sin kapitalstruktur till 2013 kan ge en bild av att de minskade de interna lånen då 
nivån på skuldsättningen ska ligga på samma nivå som de skattefördelar koncernen kan få med 
framför allt ränteavdragen. 
 

   Diagram 7.4 

  
Diagrammet visar hur koncernens interna räntekostnader har fördelats under de tre undersökta åren. 
 
 

Kostnad	  
2013	  

Kostnad	  
2012	  

Kostnad	  
2011	  
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7.3 RE Education 
RE Educationkoncernen förvärvades i september 2011 av Riverside Invest71 och deras ägare är 
sedan dess fonden Ref sarl IV (Riverside Europe Fund). RE Education Holding AB vilket är 
koncernens svenska moderbolag samt RE Education AB bildades då 2011 och det sistnämnda 
företaget var det som förvärvades PPS Power Planning System AB (härefter efter skrivet PPS AB) 
vilket startades 2000. För 2011 så hade koncernen en soliditet på 11,66 %. 

Diagram 7.5 

 
Interna räntekostnader respektive interna ränteintäkter för bolagen i RE Educationkoncernen. 
 
 
 
Räkenskapsåret för 2011 innefattar då bara dryga månaden mellan mitten av september till sista 
oktober vilket leder till att koncerninterna ränteintäkter och räntekostnader inte finns. Bolagen får 
dock ovillkorliga aktieägartillskott till de två nystartade bolagen, vilket varken är avdragsgillt hos 
givaren eller blir skattepliktigt hos mottagaren72. Annars finansierade sig de två nystartade bolagen 
med externa lån 2011 men 2012 togs de lånen över av koncernens ägare Ref sarl IV. Så då 
skuldsätter de sig internt istället och RE Education AB betalar ränta till RE Education Holding AB 
som betalar till bolagets ägare. De kan då som Trade-off teorin förespråkar ha vägt för och 
nackdelar med externa, respektive interna lån och sedan utnyttja att de har kapitalstarka ägare då de 
har möjlighet att ändra sin kapitalstruktur för att utnyttja maximala fördelar.  
 
2012 så minskade soliditeten i koncernen till -4,72 % men det var bara för PPS AB som den sjönk 
markant mot föregående år då den 2012 låg på 1,77 % mot 14,76 % året innan. För koncernens två 
nybildade bolag låg soliditeten på 21,28 % för den svenska koncernmodern och 9,76 % för dess 
dotterbolag RE Education AB mot 22,99 % respektive 13,91 %.  
 
PPS AB:s egna kapital minskade med två tredjedelar till 2012 samtidigt som de totala skulderna 
ökade med 300 miljoner till 415 miljoner, och av dessa så stod de interna skulderna nu för 75 %. De 
hade då ökat från knappa 27 miljoner till 313 miljoner. Ökningen av de interna lånen har sin 

                                                 
71 Riverside Invest. Riverside Invest in Swedish Private School Operator 
72 Skatteverket. Övrig normgivning från Redovisningsrådet, FAR och SKV 
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förklaring i att ägarna Ref sarl även tog över PPS AB:s alla lån till kreditinstitut och anledningen till 
att det egna kapitalet sjönk var att bolaget korrigerade en skuld angående arbetsgivaravgifter och 
källskatt.  
 
Till 2013 så ökade de interna räntekostnaderna med de ökade skulderna ytterligare för alla tre bolag 
som vi undersöker och framför allt RE Education AB ökade sina räntekostnader till moderbolaget 
med ungefär 50 % vilket även moderbolaget gjorde med sina räntekostnader till ägarna. Detta 
gjorde att soliditeten för de undersökta bolagen minskade ytterligare och koncernens soliditet blev 
2013 -27,95 %.  
 
Det som skiljer koncernen mot övriga är att de inte ger så stora koncernbidrag som övriga 
analyserade koncerner utan att de istället ger ovillkorliga aktieägartillskott. De har dessutom 
tvärtemot de andra koncernerna ökat sina interna räntekostnader, även till året efter att 
inkomstskattelagen förändrades och då följer de teorierna om att öka skuldsättningen av bolagen för 
att minska det beskattningsbara resultatet.  
 

    Diagram 7.6 

 
Diagrammet visar hur koncernens interna räntekostnader har fördelats under de tre undersökta åren. 
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7.4 Solhagagruppen 
Solhagagruppens koncern hade 2011 en soliditet på 6,34 % och de två bolagen i koncernen som 
ingår i uppsatsen, Solhagagruppen Holding AB och Solhagagruppen AB, vilket är moderbolag till 
alla verksamhetsdrivande bolag hade 7,16 % respektive 55,04 % i soliditet. 
 

Diagram 7.7 

 
Interna räntekostnader respektive interna ränteintäkter för bolagen i Solhagagruppens koncern. 
 
  
Med en soliditet på 7,16 % 2011 så hade Solhagagruppen Holding AB precis som Modigliani och 
Miller förespråkar så har ett lågt eget kapital 2011 i relation till skulderna. Totalt hade bolaget 
skulder på nästan 440 miljoner och ungefär 350 miljoner av dessa var koncerninterna vilket betyder 
att de betalade ungefär 35 miljoner till ägarna i räntekostnader. Till 2012 så ökade det egna kapitalet 
vilket även skulderna gjorde men inte med lika mycket, dock så betalade de då lite mer i interna 
räntekostnader mot föregående år.  
 
Solhagagruppen AB som hade en soliditet på dryga 55 % 2011 betalade inte några större summor i 
räntekostnader och fick inte heller in några nämnvärda summor i interna ränteintäkter. Till året efter 
så ökade de sina skulder och minskade det egna kapitalet vilket medförde att soliditeten sjönk till 
41,08 % och de gav även ett koncernbidrag på ungefär 33 miljoner vilket då drar ner det 
beskattningsbara resultatet.  
 
Till 2013 så hade koncernens soliditet sjunkit ytterligare till -10,02 % men de båda bolagen gick åt 
motsatt håll och ökade det egna kapitalet igen. Holdingbolaget som är den svenska koncernmodern 
hade också, till skillnad från det verksamhetsdrivande dotterbolaget ökat skulderna och med dem 
även ökat de koncerninterna skulderna till 432 miljoner vilka då hade ökat med drygt 80 miljoner 
sedan 2011. Detta gjort i motsats till vad Solhagagruppen AB gjort som mot året innan minskat 
samtliga skulder inklusive de koncerninterna, dock låg de fortfarande på högre nivå än 2011.  
 
De undersökta bolagen i koncernen gick mot att öka det egna kapitalet till 2013 då lagen om 
ränteavdrag skärptes men räntekostnaderna ökade också för holdingbolaget vilket gjorde att de 
kunde minska det beskattningsbara resultatet. Då båda bolagen ökade det egna kapitalet men bara 
ett av dem minskade skulderna kan tyda på att de ändrar kapitalstrukturerna för bolagen då 
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holdingbolaget enligt skapar en skattesköld medan de försöker finansiera det verksamhetsdrivande 
bolaget med eget kapital istället.  
 

    Diagram 7.8 

 
Diagrammet visar hur koncernens interna räntekostnader har fördelats under de tre undersökta åren. 
 
7.5 Vindora 
Vindorakoncernen som består av sex bolag bedriver till skillnad från de andra undersökta 
koncernerna verksamheten från två bolag och inte på så sätt att alla verksamheter är ett eget bolag. 
Koncernens soliditet 2011 var på 7,79 % och det kan förklaras med att Vindora Holding AB och 
Vindora AB grundades och köpte upp koncernen. Dock med samma ägare som innan. Till 2011 
hade två av koncernens bolag en soliditet på under 25 %. Det var det nystartade Vindora AB samt 
det inom vuxenutbildning verksamhetsdrivande bolaget, Movant AB som hade en soliditet på 24,92 
%. 
 

Diagram 7.9 

 
Interna räntekostnader respektive interna ränteintäkter för bolagen i Vindorakoncernen. 
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Det går att se att bolagen 2011 utnyttjar ränteavdrag och kvittningsrätt på utgifterna då Vindora 
Utbildning AB betalar interna räntor men får också koncernbidrag så skatteeffekten av bidraget går 
att kvitta. Dess moderbolag Utbildning och Vård Koncern Sverige AB får knappa 15 miljoner i 
interna ränteintäkter och betalar samma summa för externa lån så upplägget för att underkapitalisera 
en koncern kan då användas då finansiering med lån gör att de kan dra av för intäkter.  
 
Koncernen hade en högre soliditet 2012 då den låg på nästan 23 %. Detta efter att koncernen har 
ändrat i sin kapitalstruktur och genom nyemissioner och ovillkorade aktieägartillskott ökat det egna 
kapitalet hos koncernmodern Vindora Holding AB. Externa lån har då betalats av men de interna 
lånen har istället ökat i alla bolag under året. Detta leder till att bolaget skuldsätter sig då en ökad 
skuldsättning ger skattefördelar om bolagen kan utnyttja ränteavdrag.  
 
Vindorakoncernen hade för 2013 en soliditet på 17,23 %. Av de sex bolagen i koncernen så hade 
två av dem en soliditet på under 25 % och det var Vindora AB och Movant AB. Vindora AB:s 
soliditet var 4,44 % och Movant AB:s soliditet låg på 8,79 %. Movant AB hade till 2013 ökat det 
egen kapital med en miljon men även skulderna hade ökat med tio miljoner till dryga 26,5 miljoner 
kronor i, av dessa var nästan 16 miljoner till andra bolag inom koncernen.  
 
Vindora AB som är koncernens näst högsta svenska bolag hade ett eget kapital på bara 16 miljoner i 
relation till bolagets totala skulder på 346 miljoner kronor. 44 % av bolagets skulder var 2013 
koncerninterna, alltså ungefär 152 miljoner kronor, dock betalar inte bolaget mer än dryga 2,2 
miljoner kronor i räntor till de andra bolagen i koncernen.  
Vindorakoncernens holdingbolag som är högsta svenska bolag samt dess dotter har till skillnad från 
bolagen längre ner i koncernträdet ökat sina externa räntekostnader från 2011 till 2013.  
 
Från 2011 till 2013 har fyra av koncernens sex bolag ökat den interna skuldsättningen men under 
den tiden har de interna räntekostnaderna sjunkit från 17,7 miljoner till 2,2 miljoner vilket kan ses 
som att de i och med revideringen av inkomstskattelagen har ändrat från en kapitalstruktur med 
högra räntekostnader som tidigare kunde användas som avdragsgilla. Så trots att de fyra av sex 
bolag i koncernen visar en hög soliditet och då finansieras till stor del av eget kapital så ökar de 
även den interna skuldsättningen.  
 
        Diagram 7.10 

 
Diagrammet visar hur koncernens interna räntekostnader har fördelats under de tre undersökta åren. 
 
Av de undersökta koncernerna så är det enbart Attendo som upprättar sin koncernredovisning enligt 
IFRS. Frösunda, RE Education, Solhagagruppen och Vindora upprättar alla koncernredovisningen 
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enligt förvärvsmetoden och årsredovisningen enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd. 
 
Koncernredovisningen har i och med IFRS 3s (som behandlar rörelseförvärv) införande 2005 börjat 
överge ägarteorin till förmån för enhetsteorin. Det betyder att med ett enhetsteoretiskt synsätt så 
åtskiljs ägarna från bolagen mer och mer. Exempelvis har det enhetsteoretiska synsättet bidragit till 
att då stegvisa förvärv sker och ägande går från 49 % till 51 % så kommer hela dotterbolagets 
tillgångar och skulder räknas med i koncernredovisningen. Anledningen till att det kopplas till 
enhetsteorin är att ett minoritetsintresse ses som att det tillhör bolaget och inte ägarna i sig vilket 
särskiljer enhetsteorin mot ägarteorin.73  
 
I och med att alla bolagen upprättar en koncernredovisning enligt förvärvsmetoden betyder att de 
konsoliderar hela dotterbolagets tillgångar även fast inte 100 % av dotterbolaget har förvärvats. Det 
betyder att förvärvet redovisas till verkligt värde. Hade ett ägarperspektiv tillämpats så hade en 
proportionerlig konsolidering använts, vilket inte är tillåtet i dotterföretag vilket gör att bolagen 
använder enhetsteorins och moderföretagsteorins synsätt då moderbolaget har kontroll över hela 
dotterbolaget i en juridisk mening.  
 
Enhetsteorins respektive ägarteorins synsätt på utdelningar, emissioner och koncernbidrag skiljer 
sig åt och då enhetsteorin ser koncernbidrag som något som påverkar enhetens resultat så ska de 
redovisas i resultaträkningen. I enlighet med IFRS som har ett enhetsperspektiv på koncernen så ska 
koncernbidrag redovisas som en finansiell intäkt medan för koncerner som följer 
Årsredovisningslagen ska koncernbidrag redovisas över eget kapital vilket följer ägarteori mer74. 
Det bara är Attendo som redovisar enligt IFRS och för dem gäller att moderbolaget ska redovisa på 
samma sätt som koncernen och till 2011 så ändrade Rådet för finansiell rapportering sina 
rekommendationer angående koncernbidrag. Fram till 2011 så skulle koncernbidrag redovisas enligt 
sin ekonomiska innebörd enligt URA 7 i balansräkningen över eget kapital men Rådet för finansiell 
rapportering ändrade sig och ansåg att det inte var förenligt med IFRS. Då moderbolaget tillämpar 
RFR 2 så ska moderbolagsredovisningen och koncernredovisningen redovisa på samma sätt och 
vilket betyder att till 2011 så följde moderbolagets redovisning och koncernredovisningen ett 
enhetsteoretiskt synsätt då mottagna koncernbidrag redovisades över resultaträkningen.75  
 
Attendokoncernens dotterbolag fortsatte att följa URA 7 som sa att både erhållet och lämnat 
koncernbidrag ska redovisas över eget kapital om syftet är att minska koncernens skatt. Då även de 
fyra andra analyserade koncernerna redovisar enligt Årsredovisningslagen så ska även de redovisa 
koncernbidrag enligt dess ekonomiska betydelse. Vilket då betyder att om ett bolag inom koncernen 
lämnar eller tar emot ett koncernbidrag för att minska skatten så ska minskningen alternativt 
ökningen redovisas i eget kapital.76 Koncernbidraget ses då på som en omfördelning av det egna 
kapitalet i enlighet med ägarteorin.  
 
Genomgående för de analyserade bolagen är att koncernbidrag lämnas från de verksamhetsdrivande 
bolagen i koncernerna till de högsta bolagen i koncernträdet. Enhetsteorin menar att hela koncernen 
kan ses som en enhet och skiljer då enheten från ägarna. De resultat som bolagen i koncernen gör 
tillhör då inte ägarna utan bolaget och koncernen. Dock så ska enheten, koncernen i det här fallet, 
tillfredsställa finansiärer och ägare genom att uppfylla de krav som ställts på enheten av finansiärer 
och ägare.  Det gör att de verksamhetsdrivande bolagen som gör vinst bidrar med pengar till hela 
verksamheten och betalar koncernbidrag till de bolag högre upp i koncernträdet för att det ska 

                                                 
73 Falkman. Pär, Marton. Jan, Historien förklarar logiken bakom de nya IFRS 3-reglerna.  
74 Nylund. FARs samlingsvolym 
75 Rådet för finansiell rapportering. RFR 2, Redovisning för juridiska personer 
76 Redovisningsrådet. URA 7, Koncernbidrag och aktieägartillskott 
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kunna betala räntor till ägarna. Att bolagen i koncernen har låg soliditet är inget som spelar någon 
roll i ett enhetsteoretiskt perspektiv då bolagen enligt teorin inte gör skillnad på om de är 
finansierade med eget kapital eller skulder. 
 
8. Slutsats och Diskussion  
I slutsatsen kommer uppsatsens frågeställning att besvaras. Då uppsatsens urval är relativt litet 
kommer inga generella slutsatser att kunna dras. 
 
Uppsatsen har förklarat hur utländska riskkapitalbolag och fonder som äger välfärdskoncerner i 
Sverige har använt sig av det faktum att Sverige har saknat lagar för underkapitalisering, samt hur 
de har utnyttjat att lagen som begränsar ränteavdrag inte reviderades förrän 2013. Vi har också 
förklarat hur bolagen använder sig av koncerninterna räntekostnader och koncernbidrag samt 
beskrivit exempel på hur det har använts. Men att undersöka så här stora koncerner som ägs av 
utländska riskkapitalbolag är problematiskt. Redovisningarna för ägarna har inte kunnat kommas åt 
och antalet bolag i koncernerna har varit fler än de vi studerat då ofta varje verksamhet drivs som 
ett enda bolag. Det har gjort att undersökningen hur kapital har flyttats inom koncernens bolag 
främst har fokuserats på de bolag inom koncernerna som har befunnit sig högst upp i koncernträdet.  
 
Vidare har de koncerner som ansetts vara underkapitaliserade analyserats. Detta är gjort mot 
kapitalteorier samt teorierna om kapitalstruktur av Modigliani och Miller samt Trade-off teorin. Vi 
har även undersökt hur ändringen av inkomstskattelagens 24e kapitel angående ränteavdrag har 
påverkat kapitalstrukturen i de koncerner vi sett som underkapitaliserade.  

 

• Är svenska privata välfärdskoncerner med ägare i länder med en lägre bolagsskatt 

underkapitaliserade?  
 
Vår undersökning visar att fem av de tio undersökta välfärdskoncernerna, har under någon 
redovisningsperiod under åren 2011 till 2013, haft en soliditet som enligt definitionen som 
uppsatsen utgår från gjort dem underkapitaliserade.  
 
Dessa var: Attendo, Frösunda, RE Education, Solhagagruppen och Vindora. Av de fem var RE 
Education, Solhagagruppen och Vindora underkapitaliserade under alla tre år som vi undersökt och 
Attendo och Frösunda under två av åren.  
 
I och med att vår gränsdragning för när en koncern och dess bolag kan anses vara 
underkapitaliserad utgår från koncernens soliditet och bedöms efter en gräns som går efter den 
danska lagstiftningen så kan vi kommit att missa bolag som kan passa in i kriterierna för att vara 
underkapitaliserade. Detta för att det finns koncerner vars soliditet är över gränsen men vars bolag 
som ingår i uppsatsen har en väldigt låg soliditet. 
 
I vår gränsdragning för underkapitaliserade koncerner så har vi, enligt den danska lagstiftningen 
som säger att skulderna inte får överstiga det egna kapitalet i förhållande 4:1, räknat koncerner med 
en soliditet på under 25 % som underkapitaliserade. Gränsdragningen blir dock svår då det finns 
koncerner som ligger så nära som 26,01 % med bolag som har en lägre soliditet än den som vår 
gräns utgår från.  
 
Det som analyserna av bolagen har visat är att bolagen högt upp i koncernträdet oftare har en högre 
soliditet än de lägre verksamhetsdrivande bolagen har. Det kan härledas till att det är de 
verksamhetsdrivande bolagen som delar ut sina vinster till bolagen högt upp i koncernträdet. Det 
minskar de verksamhetsdrivande bolagens soliditet då det egna kapitalet delas ut och det minskar 
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deras beskattningsbara resultat då bolaget som erhåller koncernbidraget ska betala skatt på 
detsamma. Men då det är moderbolaget som betalar räntekostnaderna till ägarna så använder de då 
de mottagna koncernbidraget för att utnyttja ränteavdragen och därmed minska skattekostnaderna.  
 
 
Antalet underkapitaliserade koncerner har minskat från fem 2011 till tre 2013 Att vi i 
undersökningen ser att hälften av koncernerna har eller har haft en så låg soliditet att de enligt den 
danska lagstiftningen inte skulle kunna använda sig av ränteavdrag är inget vi kan dra några 
generella slutsatser av. Av de fem underkapitaliserade koncernerna så har soliditeten för tre av dem 
ökat under de tre åren men för de koncerner som inte har legat under gränsen för att vara 
underkapitaliserade så har soliditeten för fyra av de fem minskat. Dock har spannet från koncern 
med högst soliditet till den med lägst ökat från 2011 till 2013. 

 

 

• Kan revideringen av inkomstskattelagens 24e kapitel, angående begränsningen i 

avdragsrätten för räntekostnader ha gjort att koncernerna har ändrat sin kapitalstruktur? 
 
Till det att inkomstskattelagen skärptes från den första januari 2013 kan vi konstatera att de flesta 
av de undersökta bolagen, vare sig koncernerna de ingår i är underkapitaliserade eller ej kraftigt 
minskade sina interna räntekostnader från de nivåer de hade 2011. 
 
          Diagram 8.1             Diagram 8.2 

    

Interna räntekostnader för bolagen i ej underkapitaliserade koncerner.    Interna räntor för bolagen i underkapitaliserade koncerner.  
 
Men det syns även en minskning i koncernernas räntebetalningar redan 2012 och det kan grunda sig 
i de samhällsdiskussioner om vinster i välfärden som uppstod de här åren vilket ledde till att förslag 
om en revidering av inkomstskattelagen redan diskuterades77.  
 
Då tre av de fem koncernerna som under de undersökta åren någon gång var underkapitaliserade 
fortfarande hade en soliditet på under 25 % 2013 så tyder det på att dessa fortfarande finansierade 
sig till största delen med lån istället för med eget kapital. Men räntekostnaderna hade däremot 
kraftigt minskat. Detta kan förklaras med att det var framför allt Attendo och Frösunda som stod för 
de största räntekostnaderna av de underkapitaliserade koncernerna men båda två höjde sin soliditet 
kraftigt mot 2011. Det gjorde de genom nyemissioner och genom konvertering av aktieägarlån till 
preferensaktie.   
 
Att de både Attendo och Frösunda ändrade sin kapitalstruktur på de sätten kan vara en följd av den 
reviderade lagen. När bolagen genomför nyemissioner samt konverterar aktieägarlån till 
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preferensaktier sänker det skuldsättningen men ökar det egna kapitalet. Men även det faktum att 
Attendos ägare (som även ägde Ambea och Capio) blev av Skatteverket dragna inför rätta i 
förvaltningsrätten för de ränteavdrag de hade gjort, och då trots att Attendo vann i högsta instans, 
kan ha bidragit till att koncernerna i stort minskade de interna lånen. 
 
Det som går att utläsa att de totala räntebetalningarna har minskat kraftigt för de flesta av 
koncernerna under de tre åren vi undersökt. Men av undersökningen kan vi även konstatera att inte 
alla koncerner minskade sin interna skuldsättning. RE Educationkoncernens ägare tog istället över 
bolagens externa lån från kreditinstituten vilket medförde att de istället ökade de interna 
räntekostnaderna i koncernens alla undersökta bolag. Att det har skett ändringar i kapitalstrukturen 
kan vi se men det går inte att säga att alla koncerner har minskat sina skulder. Däremot kan vi se en 
trend i att det egna kapitalet även det har ökat för koncernerna under de tre undersökta åren.  
 
 
 
9. Förslag på fortsatt forskning  
 
För att kunna dra generella slutsatser från de resultat som undersökningen kommit fram till skulle 
en uppföljning av dessa resultat behöva göras. Då den senaste lagändringen angående 
underkapitalisering och räntesnurror trädde i kraft 2013 vore det intressant att genomföra en 
liknande undersökning som denna om ytterligare ett par år för att se hur företagen har anpassat sig 
och kanske även om den svenska lagstiftningen har hunnit ändrats ytterligare.  
Det vore även intressant att genomföra en liknande undersökning men att utvidga urvalet till andra 
branscher och andra företag, eller att göra en jämförelse med andra länder och kanske specifikt de 
andra länderna i Norden. 
 
 
Att göra en kvalitativ undersökning om underkapitalisering och hur företag kan använda sig av 
interna räntekostnader fast från företagens perspektiv skulle även vara en intressant kontrast till 
denna undersökning och som i dagsläget känns relativt outforskat.  
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Bilaga 
I bilagan finns de data vi använt oss av från respektive koncerns bolag. Observera att tabellerna är 
utformade så at 2013 är högst upp och 2011 är längst ned.  
 
Academedia  
Svensk Utbildning Intressenter Final Holding AB 

Eget kapital Skulder Lämnade/ 
Erhållna 
koncern-

bidrag 

Skulder till 
Koncernbolag 

Fordringar på 
koncernbolag 

Ränteintäkter 
från koncern-

bolag 

Interna ränte-
kostnader 

Externa ränte-
kostnader 

1.451.370 223.169 29176 0 29.364 0 0 28.752 

1.444.810 194.137 0 0 170 0 0 25.861 

1.284.679 157.871 0 0 0 0 0 2.962 

(TSEK) 
 
Academedia AB 

Eget kapital Skulder Koncern-
bidrag/Aktie

ägar-
tillskott/Utd

elning 

Skulder till 
Koncernbolag 

Fordringar på 
koncernbolag 

Ränteintäkter 
från koncern-

bolag 

Interna ränte-
kostnader 

Externa ränte-
kostnader 

1.652.282 1.254 816* 535 816 0 0 0 

1.652.001 170 177.833* 0 0 0 0 0 

1.474.293 0 0 0 0 31.744 31.744 0 

(TSEK) 
* Aktieägartillskott  
 
ACM 2010 AB 

Eget kapital Skulder Koncern-
bidrag/Akti

eägar-
tillskott/Ut

delning 

Skulder till 
koncern-

bolag 

Fordringar på 
koncernbolag 

Ränteintäkter 
från koncern-

bolag 

Interna ränte-
kostnader 

Externa ränte-
kostnader 

1.570.441 1.358.906 170.672 113.199 36.187 0 0 129.474 

1.516.511 1.303.683 30.000*/ 
177.332*
* 

0 591 0 0 122.629 

1.331.752 1.311.013  0 0 0 0 118.361 

(TSEK) 
* Utdelning 
** Aktieägartillskott  
 
 
 
 
 



  

ACM 2001 AB 
Eget kapital Skulder Koncern-

bidrag/Aktie
ägar-

tillskott/Utde
lning 

Skulder till 
koncern-

bolag 

Fordringar på 
koncernbolag 

Ränteintäkter 
från koncern-

bolag 

Interna ränte-
kostnader 

Externa ränte-
kostnader 

1.012.748 2.130.863 121.570 1.276.909 562.596 4.938 10.203 49.209 

993.383 1.873.926 102.195 1.012.290 320.578 7.125 15.638 53.933 

854.306 1.124.183 50.721 733.407 235.201 0 0 26.163 

(TSEK) 
 
 
Ambea 
Ambea Holding AB 

Eget kapital Skulder Lämnade/
Erhållna 
koncern-

bidrag 

Skulder till 
koncern-

bolag 

Fordringar hos 
koncernbolag 

Ränteintäkter 
från koncern-

bolag 

Interna ränte-
kostnader 

Externa ränte-
kostnader 

3.344.400 1.148.000 0 0 0 0 123.000  

3.608.100 1.025.000 0 0 0 0 112.300  

100 4.659.400 11.800 0 0 0 371.600  

(TSEK) 
 
Ambea AB 

Eget kapital Skulder Lämnade/ 
Erhållna 
koncern-

bidrag 

Skulder till 
koncern-

bolag 

Fordringar hos 
koncernbolag 

Ränteintäkter 
från koncern-

bolag 

Interna ränte-
kostnader 

Externa 
ränte-

kostnader 

6.351.700 1.227.300 124.600 3.000 127.900* 3.200 4.800 128.900 

6.408.000 1.301.000 160.200 18.000 178.500* 17.600 0 184.400 

4.429.900 1.482.800 164.700 46.400 162.300 15.400 7.600 102.300 

(TSEK) 
*Ej räntebärande 
 
Ambea Vård och Omsorg 

Eget kapital Skulder Lämnade/ 
Erhållna 
koncern-

bidrag 

Skulder till 
koncern-

bolag 

Fordringar hos 
koncernbolag 

Ränteintäkter 
från koncern-

bolag 

Interna ränte-
kostnader 

Externa ränte-
kostnader 

1.837.348 318.636 −9.367 318.636 33.792 0 5.488 1 

1.837.348 342.986 −33.718 342.986 32.559 0 2.206 0 

3.819.592 323.440 −10.392 323.369 1.607.595 0 2.027 27 

(TSEK) 
 
 



  

Vardaga & Nytida AB 
Eget 

kapital 
Skulder Lämnade/ 

Erhållna 
koncern-

bidrag 

Skulder till 
koncernbolag 

Fordringar hos 
koncernbolag 

Ränteintäkter 
från koncern-

bolag 

Interna ränte-
kostnader 

Externa ränte-
kostnader 

822.418 179.597 −4.100 179.103 528.559 4.656 0 0 

821.369 14.862 0 0 537.464 349 1.863 2 

328.974 174.891 1.769 179.504 4.064 41 1.670 81 

(TSEK) 
 
Vardaga AB 

Eget 
kapital 

Skulder Lämnade/ 
Erhållna 
koncern-

bidrag 

Skulder till 
koncern-bolag 

Fordringar hos 
koncernbolag 

Ränteintäkter 
från koncern-

bolag 

Interna ränte-
kostnader 

Externa ränte-
kostnader 

360.738 539.806 65.203 479.881 241.744 687 17.399 19 

185.738 562.942 93.395 475.055 91.264 781 20.175 62 

186.463 514.202 36.535 412.983 39.681 311 13.631 14 

(TSEK) 
 

Attendo  
Attendo AB 

Eget kapital Skulder Lämnade/ 
Erhållna 

koncernbidrag 

Skulder till 
koncern-

bolag 

Fordringar hos 
koncern-bolag 

Ränte-
intäkter från 

koncern-
bolag 

Interna ränte-
kostnader 

Externa ränte-
kostnader 

2.162.433  - 1.195.000     

(TSEK) 
Bolaget förvärvade Attendo Utveckling AB (då Attendo AB) genom apportemission till 2013. 
 
Attendo Utveckling AB  

Eget kapital Skulder Lämnade/ 
Erhållna 

koncernbidrag 

Skulder till 
koncern-

bolag 

Fordringar 
hos koncern-

bolag 

Ränteintäkter 
från koncern-

bolag 

Interna 
ränte-

kostnader 

Externa 
ränte-

kostnader 

3.084.857 1.935.212 264.083 639.161 517.828 59.478 24.378 78.223 

3.810.514 988.200 78.957 639.336 408.840 137.393 26.195 127.800 

377.700 4.218.317 −180.100 597.300 3.942.900 508.300. 11.422 464.268 

(TSEK) 
 
 
 
 
 



  

Attendo Intressenter AB 
Eget kapital Skulder Lämnade/ 

Erhållna 
koncernbidrag 

Skulder till 
koncern-

bolag 

Fordringar 
hos koncern-

bolag 

Ränte-
intäkter från 

koncern-
bolag 

Interna 
ränte-

kostnader 

Externa ränte-
kostnader 

4.166.820 4.353.720 58.182 516.839 4.560.170 246.822 59.477 200.840 

4.167.741 4.202.502 258.362 409.030 4.568.873 266.840 137.385 244.664 

294.232 8.091.278 516.661 3.942.936 5.588.879 372.062 508.372 295.209 

(TSEK) 
 
Attendo Group AB 

Eget 
kapital 

Skulder Lämnade/ 
Erhållna 
koncern-

bidrag 

Skulder till 
koncern-

bolag 

Fordringar hos 
koncernbolag 

Ränteintäkter 
från 

koncernbolag 

Interna ränte-
kostnader 

Externa 
räntekostnader 

304.757 2.122.899 140.944 2.122.885 205.673 1.351 142.231 - 

304.757 2.122.895 168.262 2.122.885 205.679 1.662 148.155 - 

283.033 2.122.913 145.580 2.122.885 183.973 1.527 146.680 - 

(TSEK) 
 

Attendo Holding AB 
Eget 

kapital 
Skulder Lämnade/Erhå

llna koncern-
bidrag 

Skulder till 
koncernbolag 

Fordringar hos 
koncernbolag  

Ränteintäkter 
från koncern-

bolag 

Interna 
ränte-

kostnader 

Externa 
ränte-

kostnader 

850.026 1.933.223 −12.824 1.933.221 1.298.079 27.929 14.457  

850.282 1.844.412 −19.699 1.844.404 1.081.275 36.996 18.668  

850.538 1.621.152 −8.958 1.621.126 814.294 16.736 9.652  

(TSEK) 
 

Attendo Sverige AB 
Eget 

kapital 
Skulder Lämnade/ 

Erhållna 
koncern-

bidrag 

Skulder till 
koncernbolag 

Fordringar hos 
koncernbolag 

Ränteintäkter 
från koncern-

bolag 

Interna 
ränte-

kostnader 

Externa ränte-
kostnader 

809.032 871.024 −312.786 378.347 598.520 3.591 1.867 85 

647.469 979.143 −328.443 474.980 528.047 3.180 1.434 116 

525.499 850.999 −397.036 387.390 447.163 2.711 1.327 0 

(TSEK) 
 
 



  

Attendo Individ och Familj AB 
Eget kapital Skulder Lämnade/Erhållna 

koncernbidrag 
Skulder till 

koncernbolag 
Fordringar 

hos koncern-
bolag 

Ränte-
intäkter från 

koncern-
bolag 

Interna ränte-
kostnader 

Externa 
ränte-

kostnader 

142.392 129.537 −66.173 67.960 112.435 513 0 14 

115.968 143.996 −71.200 76.919 97.022 637 0 107 

88.770 115.386 −59.287 59.626 68.364 4 0 48 

(TSEK) 
 
Attendo LSS AB 

Eget 
kapital 

Skulder Lämnade/ 
Erhållna 

koncernbidrag 

Skulder till 
koncern-

bolag 

Fordringar hos 
koncernbolag 

Ränteintäkter 
från koncern-

bolag 

Interna 
ränte-

kostnader 

Externa ränte-
kostnader 

114.881 171.936 −78.838 82.578 133.526 685 0 55 

122.591 158.707 −78.076 78.141 108.099 834 0 19 

74.786 162.942 −85.523 85.523 105.533 884 0 0 

(TSEK)    
 
 
Capio  
Ygeia Topholding AB 

Eget kapital Skulder Koncernbidrag/ 
Aktieägar-

tillskott/Utdelning 

Skulder till 
koncern-

bolag 

Fordringar på 
koncern-bolag 

Ränteintäkter 
från koncern-

bolag 

Interna ränte-
kostnader 

Externa ränte-
kostnader 

3.823.000 2.000 0 2.000  0 0 0 

3.824.000 1.000 0 2.000  0 0 0 

3.825.000 3.000 0/5.980.000* 2.000 599.000 0 0 0 

(TSEK) 
*Erhållet aktieägartillskott 
 
Ygeia Equity AB 

Eget kapital Skulder Koncern-
bidrag/Aktie-
ägartillskott/

Utdelning 

Skulder till 
koncernbolag 

Fordringar på 
koncernbolag 

Ränteintäkter 
från koncern-

bolag 

Interna ränte-
kostnader 

Externa 
räntekostnader 

3.738.000 0 0 0 0 0 0 0 

3.737.000 0 599.000* 0 172.000 0 0 8.000 

3.146.000 602.00
0 

1.325.000*
* 

598.000 308.000 32.000 0 66.000 

(TSEK) 
* Aktieägartillskott från moderbolaget 
** Utdelning  



  

 
Capio Holding AB 

Eget kapital Skulder Koncern-
bidrag/Aktie-
ägartillskott 

Skulder till 
Koncernbolag 

Fordringar på 
koncernbolag 

Ränteintäkter 
från koncern-

bolag 

Interna ränte-
kostnader 

Externa ränte-
kostnader 

3.906.000 4.000 0 0 0 0 0 0 

3.737.000 176.000 0 172.000 0 2.000 0 0 

3.103.000 640.000 0 636.000 68.000 68.000 108.000 0 

(TSEK) 
 
Capio AB 

Eget kapital Skulder Koncern-
bidrag/Aktie-
ägartillskott 

Skulder till 
koncernbolag 

Fordringar på 
koncernbolag 

Ränteintäkter 
från koncern-

bolag 

Interna ränte-
kostnader 

Externa ränte-
kostnader 

4.933.000 2.609.000 108.000 721.000 1.314.000 155.000 3.000 183.000 

5.023.000 3.534.000 680.000 559.000 2.591.000 209.000 9.000 178.000 

5.013.000 3.148.000 164.000 1.025.000 3.184.000 181.000 82.000 179.000 

(TSEK) 
 
 
Försunda  
Frösunda Holdco AB 

Eget kapital Skulder Koncern-
bidrag/Aktie
ägartillskott 

Skulder till 
koncern-

bolag 

Fordringar på 
koncernbolag 

Ränteintäkter 
från koncern-

bolag 

Interna ränte-
kostnader 

Externa ränte-
kostnader 

1.500.915 10 345.061* 0 11.241 45.552 49.274 0 

224.114 1.232.416 0 1.138.789 1.151.186 122.013 131.985 0 

235.477 1.099.873 6.874 1.016.776 1.030.006 102.368 111.534 0 

(TSEK) 
*Aktieägartillskott 
 
Frösunda Bidco AB 

Eget kapital Skulder Koncern-
bidrag/Aktie
ägartillskott 

Skulder till 
koncernbolag 

Fordringar på 
koncernbolag 

Ränteintäkter 
från koncern-

bolag 

Interna ränte-
kostnader 

Externa 
ränte-

kostnader 

1.397.364 220.289 91.873 0 155.342 4.743 45.552 15.034 

224.129 1.396.173 60.843 1.138.789 250.267 14.230 122.013 22.291 

305.305 1.316.502 127.690 1.016.776 251.572 16.120 102.170 26.528 

(TSEK) 



  

Frösunda Group AB 
Eget 

kapital 
Skulder Koncern-

bidrag/Aktie-
ägartillskott 

Skulder till 
koncernbolag 

Fordringar på 
koncernbolag 

Ränteintäkter 
från koncern-

bolag 

Interna ränte-
kostnader 

Externa ränte-
kostnader 

568.296 91.874 −184 91.874 117.609 186 101 0 

568.296 60.843 −336 60.843 86.579 349 0 0 

568.296 0 −13 0 25.736 39 0 0 

(TSEK) 
 
Frösunda Omsorg AB 

Eget 
kapital 

Skulder Koncern-
bidrag/Aktie
ägartillskott 

Skulder till 
koncernbolag 

Fordringar på 
koncernbolag 

Ränteintäkter 
från koncern-

bolag 

Interna ränte-
kostnader 

Externa ränte-
kostnader 

454.684 1.114.632 −54.923 369.195 277.944 11.242 4.743 34.500 

365.128 1.219.399 −23.024 483.887 310.644 11.145 14.230 39.436 

394.542 1.192.740 −75.636 446.053 279.530 6.497 19.998 28.434 

(TSEK) 
 
 
Humana  
Humana Investment Holding AB 

Eget 
kapital 

Skulder Koncern-
bidrag/Aktie-
ägartillskott 

Skulder till 
koncernbolag 

Fordringar på 
koncernbolag 

Ränteintäkter 
från koncern-

bolag 

Interna ränte-
kostnader 

Externa ränte-
kostnader 

921.737 229.734 227.500* 0 449.236 0 0 10.741 

788.582 268.182 196.185* 0 318.751 0 0 15.320 

722.100 406.151 172.674* 81.984 343.236 0 0 80.933 

(TSEK) 
*Utdelning Koncernbolag 
 
Humana Group Holding AB 

Eget 
kapital 

Skulder Koncern-
bidrag/Aktie-
ägartillskott 

Skulder till 
koncernbolag 

Fordringar på 
koncernbolag 

Ränteintäkter 
från koncern-

bolag 

Interna ränte-
kostnader 

Externa ränte-
kostnader 

5.411 240.987 3.000 193.844 6.344 0 0 3.841 

5.146 238.646 3.794 143.316 3.794 0 0 2.718 

5.146 242.804 3.961 146.731 7.261 0 0 3.972 

(TSEK) 
 
 



  

Humana Group AB 
Eget 

kapital 
Skulder Koncern-

bidrag/Aktie-
ägartillskott 

Skulder till 
koncernbolag 

Fordringar på 
koncernbolag 

Ränteintäkter 
från koncern-

bolag 

Interna ränte-
kostnader 

Externa ränte-
kostnader 

5.231 256.895 0 256.890 2,5 0 0 0 

5.182 184.895 0 184.890 2,5 0 0 0 

5.183 184.897 2 184.890 2,5 0 0 0 

(TSEK) 
 
Humana AB 

Eget 
kapital 

Skulder Koncern-
bidrag/Aktie-
ägartillskott 

Skulder till 
koncernbolag 

Fordringar på 
koncernbolag 

Ränteintäkter 
från koncern-

bolag 

Interna ränte-
kostnader 

Externa ränte-
kostnader 

819 906.402 −230.500 531.771 158.664 0 0 11.280 

2.086 570.722 −162.272 339.564 73.876 0 0 10.711 

1.692 512.234 −179.276 354.153 134.209 0 0 5.009 

(TSEK) 
 
 
RE Education  
RE Education Holding AB 

Eget 
kapital 

Skulder Koncern-
bidrag/Aktie-
ägartillskott 

Skulder till 
koncernbolag 

Fordringar på 
koncernbolag 

Ränteintäkter 
från koncern-

bolag 

Interna ränte-
kostnader 

Externa ränte-
kostnader 

43.214 206.781 -16.000** 119.951 180.440 15.659 14.316 16.013 

43.667 161.538 -  109.101 146.562 9.721 9.721 10.089 

44.546 149.219 44.496** 0 144.304  0 732 

(TSEK) 
** Ovillkorat aktieägartillskott 
 
RE Education AB 

Eget 
kapital 

Skulder Koncern-
bidrag/Aktie-
ägartillskott 

Skulder till 
koncern-

bolag 

Fordringar på 
koncernbolag 

Ränteintäkter 
från koncern-

bolag 

Interna ränte-
kostnader 

Externa ränte-
kostnader 

19.149 312.942 16.093** 311.638 64.223 0 15.389 7.852 

29.197 269.850 15.000** 179.774 48.752 0 9.721 2.784 

36.868 228.528 355/ 
38.500** 

144.659 15.655 0 - 1.426 

(TSEK) 
** Ovillkorat aktieägartillskott 



  

PPS Power Planning System AB 
Eget 

kapital 
Skulder Koncern-

bidrag/Aktie-
ägartillskott 

Skulder till 
koncernbolag 

Fordringar på 
koncernbolag 

Ränteintäkter 
från koncern-

bolag 

Interna ränte-
kostnader 

Externa ränte-
kostnader 

1.030 537.794 24.201** 413.986 364.195 0 2.950 3.154 

6.161 414.908 −263/15.000
** 

313.041 268.112 0 1.692 1.469 

19.918 115.052 −1.000 26.798 282 0 0 1.256 

(TSEK) 
** Ovillkorat aktieägartillskott 
 
 
Solhagagruppen 
Solhagagruppen Holding AB  

Eget 
kapital 

Skulder Koncern-
bidrag/Aktie-
ägartillskott 

Skulder till 
koncernbolag 

Fordringar 
på koncern-

bolag 

Ränteintäkter 
från koncern-

bolag 

Interna ränte-
kostnader 

Externa ränte-
kostnader 

64.693 488.403 - 432.239* 93.063 -  42.725 5.044 

54.280 469.838 - 389.514* 73.321 -  38.696 10.669 

33.657 436.481 - 350.818* 11.379  - 34.769 21.327 

(TSEK) 
* Övriga Långfristiga skulder. Fanns ej koncerninterna.  
 
Solhagagruppen AB 

Eget 
kapital 

Skulder Koncern-
bidrag/Aktie
ägartillskott 

Skulder till 
koncernbolag 

Fordringar på 
koncernbolag 

Ränteintäkter 
från koncern-

bolag 

Interna ränte-
kostnader 

Externa ränte-
kostnader 

154.981 191.651 43.732 137.225 56.453 0 188 1.437 

140.403 219.167 −33.297 164.294 51.946 0 456 2.170 

176.783 159.781 0 99.709 48.641 332 613 4.465 

(TSEK) 
 
Team Olivia  
Team Olivia  

Eget 
kapital 

Skulder Lämnade/ 
Erhållna 
koncern-

bidrag 

Skulder till 
koncernbolag 

Fordringar på 
koncernbolag 

Ränteintäkter 
från koncern-

bolag 

Interna ränte-
kostnader 

Externa ränte-
kostnader 

157.590 685.084 6.500 492.935 149.457 203 2.107 6.023 

96.203 523.083 32.500 392.050 44.476 313 4.048 6.069 

94.134 444.028 25.800 298.856 41.991 501 5.739 6.961 

(TSEK)  



  

 
Vindora  
Vindora Holding AB 

Eget 
kapital 

Skulder Koncern-
bidrag/Aktie-
ägartillskott 

Skulder till 
koncernbolag 

Fordringar på 
koncernbolag 

Ränteintäkter 
från koncern-

bolag 

Interna ränte-
kostnader 

Externa ränte-
kostnader 

141.111 339  - 89.795 0 0 0 

142.036 222  - 90.218 0 0 320 

30.004 94  -  0 0 0 

(TSEK) 
* Ej specificerat om de är koncerninterna eller inte. 
 
Vindora AB 

Eget 
kapital 

Skulder Koncern-
bidrag/Aktie-
ägartillskott 

Skulder till 
koncernbolag 

Fordringar på 
koncernbolag 

Ränteintäkter 
från koncern-

bolag 

Interna ränte-
kostnader 

Externa ränte-
kostnader 

16.029 346.114  152.477 80.122 0 2.248 17.243 

33.782 335.635 69.500** 146.285 80.368 0 0 21.733 

22.175 295.996  2.629 5.246 0 0 4.887 

(TSEK) 
** Ovillkorat aktieägartillskott från Vindora Holding AB. 
 
Utbildning och Vård Koncern Sverige AB 

Eget 
kapital 

Skulder Koncern-
bidrag/Aktie
ägartillskott 

Skulder till 
koncernbolag 

Fordringar på 
koncernbolag 

Ränteintäkter 
från koncern-

bolag 

Interna ränte-
kostnader 

Externa ränte-
kostnader 

90.864 26.441  21.715 - - - 60 

91.145 26.283  21.511 - - - 80 

96.173 21.525  21.456 - 14.982 - 14.982 

(TSEK) 
 
Vindora Utbildning AB 

Eget 
kapital 

Skulder Koncern-
bidrag/Aktie
ägartillskott 

Skulder till 
koncernbolag 

Fordringar på 
koncernbolag 

Ränteintäkter 
från koncern-

bolag 

Interna ränte-
kostnader 

Externa ränte-
kostnader 

250.212 161.302 - 157.854 21.733 - - 57 

255.349 138.353 - 130.751 21.265 - 2.180 1.494 

310.433 102.027 21.736 87.994 21.210 - 17.709 7.747 

(TSEK) 



  

Movant AB 
Eget 

kapital 
Skulder Koncern-

bidrag/Aktie
ägartillskott 

Skulder till 
koncernbolag 

Fordringar på 
koncernbolag 

Ränteintäkter 
från koncern-

bolag 

Interna ränte-
kostnader 

Externa ränte-
kostnader 

2.186 26.791 - 15.850 10.754 - - 14 

1.276 16.930 - 8.567 4.199 - - 14 

995 6.832 −467 1.497 2.926 - - 2 

(TSEK) 
 
Praktiska Sverige AB 

Eget 
kapital 

Skulder Koncern-
bidrag/Aktie
ägartillskott 

Skulder till 
koncernbolag 

Fordringar på 
koncernbolag 

Ränteintäkter 
från koncern-

bolag 

Interna ränte-
kostnader 

Externa ränte-
kostnader 

40.196 107.860 0 0 139.603 2.249 0 0 

25.427 92.890 0 0 104.689 2.249 0 51 

51.893 114.497 −21.392 24.268 107.460 2.249 0 743 

(TSEK)  
 
 
 
 

 
 


