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Sammanfattning 
Företagsförvärv är en vanlig företeelse i dagens näringsliv. Förvärven sker av olika 
anledningar, exempelvis en önskan om att utöka ett företags marknadsandelar, skapa 
synergieffekter, utöka ett företags produktportfölj, med mera. Inför ett företagsförvärv, 
genomförs ofta en omsorgsfull analys av det företag som skall förvärvas, för att köparen 
skall få tillräcklig förtrogenhet och kännedom om företaget. Det är denna analys som 
kallas för Due Diligence analysen. Förutom att en Due Diligence medför en ökad 
förtrogenhet och kännedom orsakar även en Due Diligence mindre fördelaktiga 
sakförhållanden, såsom ökade kostnader och en fördröjning av förvärvet. Utifrån denna 
diskussion ställs följande problemformulering: Due Diligence, ett värdefullt verktyg eller 
slöseri med resurser? Syftet med uppsatsen är att dels ge en heltäckande beskrivning av 
Due Diligence analysen och dels skapa en förståelse för de fördelar och nackdelar som 
vanligtvis associeras med analysen. Uppsatsen skall även granska hur framtiden kan 
komma att se ut för Due Diligence.  
 
Vår teoretiska referensram, som framställts utifrån relevanta böcker och vetenskapliga 
artiklar, har för avsikt att ge en heltäckande beskrivning av Due Diligence analysen och 
dess fördelar och nackdelar. Med utgångspunkt från den teoretiska referensramen har 
sedan empiriska iakttagelser gjorts med hjälp av kvalitativa djupintervjuer. Totalt 
intervjuades åtta respondenter där urvalet av respondenterna valdes med avsikt att täcka 
in samtliga aktörer som är verksamma vid en Due Diligence. Under intervjuerna 
diskuterades tre huvudområden, fördelar med Due Diligence, nackdelar med Due 
Diligence samt framtiden och Due Diligence. Dessa empiriska iakttagelser relaterades 
därefter till teorierna som framlades inom vår teoretiska referensram.  
 
Uppsatsens resultat visade på ett antal fördelar och nackdelar som brukar associeras med 
Due Diligence. Dessutom gavs intressant inblick i hur Due Diligence kan komma att se ut 
i framtiden. De främsta fördelarna som framkom var att Due Diligence ger en möjlighet 
för köparen att utvärdera risken med ett förvärv, att Due Diligence är en förutsättning för 
finansiering av förvärvet, att analysen är ett effektivt förhandlingsunderlag samt att den 
ger kännedom av vad som förvärvas. De främsta nackdelarna som framkom var Due 
Diligence analysens kostnad, dess tidsåtgång samt den stora mängd information som 
uppkommer vid analysen. De viktigaste faktorerna som framkom kring framtiden och 
Due Diligence är Vendor Due Diligence, där säljaren analyserar sitt eget företag innan 
det säljs, försäkringslösningar i samband med företagsförvärv, att Due Diligence 
analyserna blir allt mer skräddarsydda samt att de finansiella aktörerna blir en allt större 
användargrupp av Due Diligence tjänster.  
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel presenteras uppsatsens problembakgrund, problemformulering, 
syfte, ämnesval, avgränsningar, begreppsförklaringar och disposition. Vi vill med dessa 
avsnitt sätta in läsaren i det aktuella ämnet och möjliggöra en fortsatt givande läsning av 
uppsatsen. 
 

1.1 Problembakgrund 
Tillväxt är ett vanligt förekommande begrepp som många företag använder sig av då dessa 
presenterar sin framtida målsättning. Tillväxt kan ske inom en rad olika områden, exempelvis 
inom företagets omsättning eller dess marknadsandelar.  Det finns två olika typer av tillväxt, 
nämligen organisk tillväxt och expansiv tillväxt:1  
 

• Organisk tillväxt 
o Tillväxt som uppkommer tack vare marknadens efterfrågeökningar av 

företagens produkter 
 

• Expansiv tillväxt 
o Tillväxt som sker snabbare än marknadens efterfrågeökningar av företagets 

produkter 
 
 
Organisk tillväxt kan ses som det klassiska sättet för företag att växa. Nya produktlanseringar, 
effektivisering av produktionen eller en positiv branschutveckling är exempel på faktorer som 
kan bidra till en positiv organisk tillväxt. En expansiv tillväxt sker då ett företag växer 
snabbare än marknadens efterfrågeökning av företagets produkter. En sådan tillväxt kan 
uppstå då företaget verkställer olika typer av strategiska handlingar.  Exempel på sådana 
strategiska handlingar kan vara företagsförvärv, sammanslagning med ett annat företag eller 
vid större investeringar. Den expansiva tillväxten, i form av företagsförvärv och 
sammanslagningar, blir allt vanligare bland världens företag. Förvärven och 
sammanslagningarna bland världens alla företag ökade med 19 procent under år 2005. Störst 
var ökningen i de asiatiska länderna.2  
 
Vid expansiv tillväxt, i form av företagsförvärv, sammanslagningar och större investeringar 
finns naturligtvis en önskan om att affären på sikt ska vara lönsam. Förvärven sker av olika 
syften, exempelvis en önskan om att utöka ett företags marknadsandelar, skapa 
synergieffekter, utöka ett företags produktportfölj, med mera. Dessa affärer handlar ofta om 
stora summor pengar varför det krävs välplanerade förarbeten innan affären är redo att 
verkställas. Välplanerade förarbeten gynnar såväl köparen som säljaren och minskar risken att 
affären utvecklas till ett alltför kostsamt projekt.3  Förarbetet kan ses som en slags omfattande 
analys som genomförs för att säkerställa värdet på investeringsobjektet och för att tillförsäkra 
                                                 
1 Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin och Connect Sverige (1999) Att starta och driva tillväxtföretag –några 
råd på vägen. [www dokument] URL 
http://www.connectsverige.se/obj/docpart/e2cc68ebd41fe407a737a8f000cf5e76.pdf Hämtad: 2006-03-19 
2 KPMG (2006-01-04) Kraftig total ökning av fusioner och förvärv i världen - men i Sverige är det middle 
market som står för tillväxten. [www dokument] URL www.kpmg.se/pages/103661.html Hämtad: 2006-03-19 
3Martin Thomson and Christopher Hayes, “Adding value through an effective Due diligence process.” Chartered 
accountants journal, (July 2005), 60 
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sig om att allt står rätt till med detta.4 Detta förarbete, eller denna process kallas för Due 
Diligence processen. Historien visar tydliga exempel där bristande förarbeten lett till mycket 
kostsamma affärer. Exemplet nedan belyser vikten av en välplanerad teknisk Due Diligence 
vid ett fastighetsköp:  
 
I juni 2001 köpte en amerikansk investerare en fastighet i nordvästra USA. Köpet föregicks 
av en teknisk inventering av byggnaden; en inventering som i efterhand skulle visa sig vara 
bristfällig. Inventeringen hade nämligen missat en rad brandsäkerhetsmässiga fel. Då dessa fel 
uppdagades av myndigheterna uppmanades den nya fastighetsägaren att åtgärda dessa fel 
snarast möjligt. Detta ledde till slut till mångmiljonkostnader för den nye fastighetsägaren i 
form av reparationskostnader och uteblivna hyresintäkter.5 
 
Den nye fastighetsägaren i exemplet ovan drabbades av stora kostnader på grund av en alltför 
bristfällig teknisk inventering av byggnaden som föregick köpet. Hade mer tid och resurser 
lagts ner på inventeringen hade de brandsäkerhetsmässiga felen troligtvis upptäckts i tid. Med 
kännedom om dessa fel hade investeraren exempelvis haft möjligheten att omförhandla om 
priset eller till och med helt avstå från köpet. Att genomföra en Due Diligence analys innan 
förvärv och sammanslagningar, eller vid större investeringar som i exemplet ovan, tar tid och 
kräver resurser. Det kan ibland tyckas överflödigt att lägga ner så mycket pengar och andra 
resurser som en komplett Due Diligence analys kräver. Dessutom drar en Due Diligence 
analys ut på tiden och senarelägger den eventuella affären, vilket också kan bli dyrbart för 
parterna. Utifrån dessa resonemang ställer vi oss följande problemformulering. 
 

1.2 Problemformulering 
Due Diligence, värdefullt verktyg eller slöseri med resurser? 
 

1.3 Uppsatsens syfte 
Syftet med denna uppsats är att beskriva vad en Due Diligence analys är samt att skapa 
förståelse för vilka fördelar och nackdelar som associeras med analysen. Uppsatsen skall 
dessutom granska hur framtiden ser ut för Due Diligence.  
 

1.4 Ämnesval 
Valet av det ämne som denna uppsats handlar om beror främst på uppsatsskrivarnas 
personliga intresse i det aktuella ämnet. Begreppet Due Diligence fångade vårt intresse redan 
när det introducerades för oss tidigare under vår utbildning.  I media rapporteras det dessutom 
ständigt om förvärv och fusioner vilket gör företagsvärdering och Due Diligence analyser till 
ett ständigt aktuellt ämne, vilket ytterligare motiverade oss i vårt val av uppsatsämne. 
 
 

                                                 
4 Thompson and Hayes, “Adding value through an effective Due diligence process”, 60 
5 Benjamin J.M Dutton, “Drama over Due diligence.” National real estate investor, (February 2006), 80 
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1.5 Uppsatsens avgränsningar 
En Due Diligence brukar vanligtvis användas som beslutsunderlag inför vissa strategiska 
handlingar, exempelvis inför företagsförvärv, sammanslagningar eller större investeringar.6 
Det finns dock en rad andra tillfällen då en färdigställd Due Diligence skulle kunna vara 
användbar. Den skulle kunna användas av banker och låneinstitut då dessa utvärderar 
kreditrisken hos sina kunder. Företagsadvokater skulle kunna använda sig av den för att få en 
inblick hos sina klienter. Revisorer skulle kunna ha nytta av den för att skapa en 
helhetsförståelse för det företag denne arbetar med.7 En heltäckande företagsanalys skulle 
alltså kunna vara till nytta för en rad olika intressenter. I denna uppsats analyseras dock Due 
Diligence endast utifrån dess syfte att användas som beslutsunderlag för köparen inför ett 
företagsförvärv. 

                                                 
6 Deloitte Förvärv och avyttringar, För säljare eller investerare. [www dokument] URL 
http://www.deloitte.com/dtt/section_node/0,1042,sid%253D38879,00.html Hämtad: 2006-05-02  
7 Gordon Bing, Due Diligence, Techniques and Analysis (Westport: Quorum Books, 1996), 16 
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2 Teoretisk metod 
I detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska metod. Författarnas förförståelse, 
uppsatsens vetenskapsuppfattning och dess angreppssätt presenteras. Argument för vilken 
vetenskaplig metod som används i uppsatsen beskrivs också. Sist ges en genomgång av 
källkritiken.  
 

 
2.1 Författarnas förförståelse 
I detta avsnitt beskrivs uppsatsförfattarnas förförståelse om uppsatsämnet. Dessutom redogörs 
för hur denna förförståelse kan komma att påverka uppsatsens resultat. Särskilt då kvalitativa 
ansatser används för en studie är det viktigt att redogöra för vilken förförståelse författarna 
har.8 Eftersom denna uppsats tillämpar just en kvalitativ ansats är det viktigt att vi i detta 
avsnitt redogör för våra kunskaper, tankar och erfarenheter om uppsatsämnet. 
 
Innan arbetet med en studie kan påbörjas ställs ofta studiens författare inför en rad olika val 
för hur studien skall genomföras. Det kan exempelvis röra sig om olika val beträffande 
studiens angreppssätt, val av metod för datainsamling, val av sekundärkällor, val av teorier, 
mm.  Många av dessa val påverkas av vilken förförståelse författarna har av ämnet innan 
studien påbörjas.  Innan arbetet med denna uppsats påbörjades hade begreppet Due Diligence 
endast behandlats översiktligt under vår utbildning. Innan arbetet inleddes var alltså våra 
kunskaper, tankar och erfarenheter om ämnet rätt blygsamma. Uppsatsens genomförande hade 
säkert sett annorlunda ut om vi hade haft en mer omfattande förförståelse om ämnet innan 
uppsatsen påbörjades. Då hade vi exempelvis haft en större bekantskap med de rådande 
teorierna om ämnet; något som i sin tur skulle ha kunnat påverka våra val av teorier, våra val 
av sekundärkällor och artiklar, mm.   
 
Vid genomförandet av en studie är en viss förförståelse av ämnet hos författarna en tillgång 
för studien då författarna ska förstå, tolka och skapa mening för det som ska undersökas.9 
Egentligen kan mening och förståelse inte skapas överhuvudtaget om det inte finns någon 
förförståelse om det ämne som ska förstås och tolkas.10 Enligt denna paradoxala omständighet 
hade vi inte kunnat skapa någon mening eller förståelse alls om uppsatsens ämne om vi inte 
hade haft några kunskaper, tankar eller erfarenheter om ämnet. Även om vår förförståelse om 
uppsatsämnet var begränsad, hade vi i alla fall en viss insikt om ämnet innan arbetet med 
uppsatsen påbörjades. Tack vare vår, om än något begränsade, förförståelse hade vi därför 
förutsättningarna för att skapa mening och förståelse för uppsatsens ämne. Önskvärt vore 
dock att vi hade haft mer kunskap, fler tankar och en större erfarenhet om ämnet innan arbetet 
med uppsatsen påbörjades.  
 
Att en förförståelse kan vara en tillgång förklaras också av en känd process; en process som 
förklarar hur mening kan skapas för ett visst ämne. Processen kallas den hermeneutiska 
cirkeln. Enligt denna process råder ett ständigt samspel mellan förförståelse och förståelse hos 

                                                 
8 Henny Olsson och Stefan Sörensson, Forskningsprocessen, kvalitativa och kvantitativa perspektiv (Falköping: 

Liber AB, 2001), 15 
9 Runa Patel och Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder (Lund: Studentlitteratur, 2003), 30 
10 Torsten Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare (Stockholm: Runa förlag AB, 1993), 58 
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dem som ska skapa sig en mening om det aktuella ämnet. Ju mer förförståelse, desto mer 
underlättas samverkan mellan förförståelsen och förståelsen och desto lättare kan mening 
skapas för ämnet.11 Vår anspråkslösa förförståelse om Due Diligence skulle enligt detta 
resonemang, för vår del, ha inneburit en bristande tolkningsförmåga och förståelse kring 
aspekter rörande ämnet. Under uppsatsens gång har dock en inlärningsprocess om ämnet 
pågått hos oss författare, då vi löpande har tagit del av de teorier som idag finns om ämnet. 
Allteftersom uppsatsarbetet har pågått har alltså vår tolkningsförmåga och förståelse kring 
Due Diligence ökat. Tack vare denna pågående inlärningsprocess borde vår blygsamma 
förförståelse därför inte ha haft någon större inverkan på uppsatsens resultat. 
 

2.2 Vetenskapsuppfattning 
Nedan beskrivs vilken vetenskapsuppfattning, eller kunskapssyn som ligger till grund för 
denna uppsats. En studie kan genomföras utifrån en rad olika vetenskapsuppfattningar, såsom 
hermeneutiken, positivismen, realismen, fenomenalism, mm.12 
 
Syftet med denna uppsats är enligt tidigare resonemang, att beskriva vad en Due Diligence 
analys är samt att skapa förståelse för vilka fördelar och nackdelar som associeras med 
analysen. Det är denna sistnämnda önskade förståelse som ligger till grund för uppsatsens 
genomgående kunskapssyn. Uppsatsen har förvisso en avsikt att initiellt beskriva vad en Due 
Diligence är, men dess främsta avsikt är att skapa förståelse för vilka fördelar och nackdelar 
som associeras med analysen. Att den huvudsakliga meningen med uppsatsen är att förstå, 
snarare än att beskriva, anser vi bestyrka det faktum om att uppsatsen har en genomgående 
hermeneutisk kunskapssyn.13  
 
Det är inte företagen i sig som resonerar, bedömer, avväger och agerar i frågor rörande Due 
Diligence, utan snarare de ansvariga beslutsfattarna i företagen. Beslut kring Due Diligence 
påverkar både beslutsfattarna själva och företagen de arbetar för. Beslutsfattarnas handlingar 
betyder därför något; dessa skapar mening för dem själva och för företagen. Detta faktum, att 
beslutsfattarnas handlingar är meningsfulla för dem själva och för företagen, motiverar oss 
ytterligare att uppsatsen har en genomgående hermeneutisk kunskapssyn, just eftersom denna 
ståndpunkt är viktig för kunskapssynen.14 
 
Efter det att vi samlat in vårt empiriska material, det vill säga efter vi genomfört våra 
intervjuer, ville vi först övergripande se och förstå helheten av det insamlade materialet för att 
därefter bearbeta och analysera materialet bit för bit. Detta tillvägagångssätt, att börja 
analysen med att först se helheten av det insamlade materialet stämmer också väl överens med 
den hermeneutiska vetenskapsuppfattningen.15 Under analysen har vi ständigt växlat mellan 
att överskåda helheten av de insamlade intervjusvaren och att analysera svaren bit för bit. 
Exempelvis har vi, efter noggranna analyser av svaren som gavs, granskat hur svaren kunde 
relateras till materialet som helhet. Detta sätt att skapa förståelse för ett ämne, att ständigt 

                                                 
11 Johan Lindström, Vetenskapsteori för psykologi och samhällsvetenskap (Göteborg: INOVA, 2001), 16-17 
12 Ulrika Nylén, Att presentera kvalitativa data (Malmö: Liber ekonomi, 2005), 10 
13 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Ljubljana: Liber ekonomi, 2004), 25-26 
14 Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, Handbook of qualitative research (Thousand Oaks: Sage     

Publicications, Inc., 2000), 191 
15 Patel Runa och Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder (Lund: Studentlitteratur, 2003), 30 
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växla mellan helhetsbilden av insamlat material och de ingående delarna av materialet, brukar 
benämnas den hermeneutiska spiralen.16  
 

2.3 Angreppssätt 
I detta avsnitt vill vi visa vilken relation som råder mellan teori och empiri i denna uppsats. 
En viktig del av arbetsgången då en studie genomförs är just att relatera teorin med det 
insamlade empiriska materialet.17 Med våra empiriska iakttagelser vill vi skapa en förståelse 
för fördelarna och nackdelarna som finns med Due Diligence. Vi önskar således inte pröva 
rådande teorier om ämnet utan vi vill snarare generera en ny insikt kring Due Diligence 
analysens fördelar och nackdelar. Denna relation mellan empiri och teori stämmer väl överens 
med ett induktivt arbetssätt.18 Under ett induktivt arbetsförfarande insamlas fakta från 
verkligheten, vartefter lagar, begrepp och teorier genereras om det undersökta ämnet. Just 
detta arbetsförfarande brukar vanligtvis tillämpas i kvalitativa undersökningar.19 Motsatsen, 
nämligen det deduktiva arbetsförfarandet, som ofta tillämpas i kvantitativa undersökningar, 
utgår istället från rådande teorier och lagar. Utifrån insamlat material sker sedan ofta en 
hypotesprövning då de rådande teorierna eller lagarna prövas. 20  
 

2.4 Metodval 
I detta avsnitt vill vi redogöra för vilken typ av strategi vi har använt oss av i uppsatsen. Det 
är viktigt att valet av strategi baseras på vilket syfte själva uppsatsen har, snarare än att valet 
av strategi görs rent rutin- eller vanemässigt.21 Förutom studiens syfte, brukar strategivalet för 
en studie baseras på vilken kunskapssyn som råder i studien.22  
 
Syftet med denna uppsats är enligt tidigare resonemang, att beskriva vad en Due Diligence 
analys är samt att skapa förståelse för vilka fördelar och nackdelar som associeras med 
analysen. Vi tror att en sådan förståelse lättast kan uppnås med hjälp av kvalitativa intervjuer 
där valet av respondenter och utformningen av frågorna är väl genomtänkt. För att ge svar på 
uppsatsens frågeställning fann vi inga andra metoder lämpliga än just en kvalitativ metod. En 
kvantitativ ansats, med exempelvis en enkätundersökning, var inte tänkbar eftersom vi inte 
ansåg att vi kunde utreda frågeställningen med hjälp av en sådan metod. Fördelarna och 
nackdelarna med Due Diligence analysen hade, enligt oss, inte kunnat urskiljas på ett effektivt 
sätt med en kvantitativ metod. Uppsatsen har heller inte för avsikt att resultera i en statisk 
kvantifiering av data, utan syftar till att förstå Due Diligence analysens fördelar och 
nackdelar. Kvalitativa intervjuer har enkla frågor medan svaren ofta är långa och 
omfattande.23 Ur våra omfattande svar har slutsatser kunnat dras om de fördelar och nackdelar 
som finns med en Due Diligence.  
 
                                                 
16 Henny Olsson och Stefan Sörensson, Forskningsprocessen, kvalitativa och kvantitativa perspektiv (Falköping: 
Liber AB, 2001), 101-103 
17 Runa Patel och Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder (Lund: Studentlitteratur, 2003), 23 
18 Ibid. 17 
19 R. Grover and J. Glazier, “Implications for application of qualitative methods to library and information 
science research”, Library and information science research (Jul-Sep 1985, Volume 7), 247-60 
20 Henny Olsson och Stefan Sörensson, Forskningsprocessen, kvalitativa och kvantitativa perspektiv (Falköping: 
Liber AB, 2001), 15 
21 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer (Lund: Studentlitteratur, 1997), 7 
22 Henny Olsson och Stefan Sörensson, Forskningsprocessen, kvalitativa och kvantitativa perspektiv (Falköping: 
Liber AB, 2001), 63 
23 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer (Lund: Studentlitteratur, 1997), 7 
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Efter intervjuerna var klara, var det vår, uppsatsförfattares, uppgift att bearbeta, tyda och 
analysera respondenternas svar. Vi anser att en förståelse för Due Diligence analysens 
fördelar och nackdelar enklast kunde skapas då våra respondenter tilläts resonera fritt kring 
områden som dessa ansåg var väsentliga för den aktuella frågan.  
 
För att kunna förstå Due Diligence analysens fördelar och nackdelar var det mycket viktigt att 
vi, efter intervjuerna, till att börja med sökte efter ett helhetsintryck av det insamlade 
materialet, för att därefter analysera materialet bit för bit. Vi läste alltså först igenom allt vad 
respondenterna hade svarat, för att därefter analysera svar efter svar. Förutom att detta 
tillvägagångssätt för studier stämmer väl överens med den hermeneutiska 
vetenskapsuppfattningen, brukar detta förfarande även tillämpas då studien har en kvalitativ 
inriktning.24 
 

2.5 Insamling av sekundärkällor 
Nedan följer en redogörelse för tillvägagångssättet då vi samlade in de sekundära källorna till 
denna uppsats.  
 
Insamlingen av de sekundärkällor vi har använt oss utav i denna uppsats har främst skett i 
bibliotek och med hjälp av databaser över vetenskapliga artiklar och forskningsrapporter. Vi 
har även beställt rapporter om företagsförvärv och Due Diligence direkt från revisions- och 
fondbolag. Då vi, för uppsatsens teorikapitel, har sökt i databaserna har vårt vanligaste sökord 
varit begreppet ”Due Diligence”. Eftersom det finns mycket litteratur om detta begrepp fick vi 
många träffar i sökresultaten. Vi lade därför ner mycket tid på att sortera och sålla bland de 
omfattande sökresultaten vi fick fram. Sorteringen och sållningen gick för det mesta ut på att 
läsa abstractavsnittet för respektive sökträff för att därefter välja huruvida källan var lämplig 
eller ej att använda i uppsatsen. Det stora urvalet av böcker, artiklar och rapporter som fanns 
att tillgå om begreppet Due Diligence innebar både fördelar och nackdelar. Det breda 
sortimentet gav oss möjligheten att använda många olika källor och därmed möjliggöra en 
bred inblick om begreppet. Med bred inblick menas här användandet av flera olika författares 
teorier om begreppet Due Diligence. Nackdelen bestod i det stora arbetet med att sortera och 
sålla bland den mängd information som fanns att tillgå. Då arbetet med denna uppsats 
genomförs under ett pressat tidsschema kunde vi dock inte lägga ner alltför mycket tid på att 
förfina urvalet av sekundärkällorna. Om mer tid funnits till vårt förfogande hade vi kunnat 
bredda inblicken bland teorierna ännu mera och därmed troligtvis förbättrat uppsatsens 
resultat ytterligare.  
 
Förutom det källmaterial som söktes för uppsatsens teorikapitel har vi även sökt efter lämpligt 
källmaterial att använda i detta metodkapitel. Den litteratur som användes i detta kapitel 
behandlade främst områden som forskningsmetodik, vetenskapliga synsätt, mm. Även kring 
dessa områden finns det en mängd litteratur, varför vi likaså här fick sortera och sålla bland 
sökträffarna. Utöver dessa källmaterial har Ingmar Backmans bok Rapporter och uppsatser 
använts som källa till inspiration och vägledning för allmän skrivteknik och utformning av 
noter.  
 

                                                 
24 Henny Olsson och Stefan Sörensson, Forskningsprocessen, kvalitativa och kvantitativa perspektiv (Falköping: 
Liber AB, 2001), 62 
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2.5.1 Kritik av sekundärkällor 
I Thorsten Thuréns skrift Sant eller falskt är: ”Källkritik är en metod att bedöma 
sanningshalten i olika påståenden om verkligheten”25 För att säkerställa en studies kvalitet 
och tillförlitlighet är det viktigt att de sekundärkällor som används i studien är just 
sanningsenliga samt att dessa uppfyller vissa kriterier. I detta avsnitt vill vi därför kritiskt 
granska de sekundärkällor som vi har använt oss utav i uppsatsen. Det finns en rad kriterier, 
utifrån vilka sekundärkällorna bör granskas. De kriterier vi tar upp är äkthetskriteriet, 
tidskriteriet samt beroendekriteriet. 
 

2.5.2 Äkthetskriteriet 
Med äkthetskriteriet menas huruvida de källor som används i en studie verkligen är vad de 
utger sig för att vara. Äkthetskriteriet kan därför användas för att utesluta att de källor en 
studie baseras på är förfalskningar eller liknande.26  En genomgående prövning av de källor vi 
använt oss utav är helt omöjlig att genomföra för denna uppsats, då vi saknar både tid och 
resurser för att genomföra en sådan prövning. Däremot har vi kunnat styra vilka källor vi 
använt oss utav. De böcker som anges i källförteckningen kommer uteslutande från bibliotek 
eller bokhandel. Böckerna är dessutom relativt välkända. Artiklarna har vi hämtat från seriösa 
databaser, exempelvis Libris, Artikelsök, Emerald, Business Source Premier, mm. Vi har 
dessutom i möjligaste mån enbart använt oss av granskade artiklar.  De rapporter vi använt 
oss utav kommer direkt från revisions- och fondbolag. Vi utgår ifrån att informationen i dessa 
rapporter är fullt sanningsenliga. Internetkällorna vi använt oss utav har vi uteslutande hämtat 
från välkända företag, eller organisationers hemsidor. I källförteckningen kan dessutom 
utläsas när dessa webbdokument hämtades. Utifrån denna strategi för informationssökning 
har vi utgått ifrån att de sekundärkällor vi använt oss utav uppfyller äkthetskriteriet. 
 

2.5.3 Tidskriteriet 
Med tidskriteriet menas helt enkelt hur pass aktuell den använda källan är. Kriteriet har en 
övergripande policy som menar att ”ju nyare källan är, desto bättre”.27 Informationssökningen 
för denna uppsats har, så gott som det går, utgått från denna policy. Då en stor del av de 
sakförhållanden och de teorier som finns om uppsatsens ämne ständigt förnyas, revideras eller 
uppdateras är detta kriterium viktigt för denna uppsats. Det gäller särskilt de juridiska 
sakförhållandena som behandlas längre fram i uppsatsen. Eftersom det finns en stor mängd 
böcker, artiklar och rapporter om uppsatsens ämne har det varit relativt lätt att hitta aktuell 
information. Således har tidskriteriet kunnat uppfyllas väl. 
 

2.5.4 Beroendekriteriet 
Med beroendekriteriet menas till vilken omfattning en källa är beroende av en annan källa. 
Om vi exempelvis skulle använda oss av en källa, som i sin tur är beroende av en annan källa, 
anses vår använda källa mindre trovärdig, jämfört med om vi hade använt oss av den 
ursprungliga, primära källan.28 Då vi i böcker och artiklar funnit information som var hämtad 
från andra källor har vi, i möjligaste mån sökt upp den ursprungliga källan och bekräftat 
informationen från denna. Även om vi sökt upp den ursprungliga källan kvarstår det faktum 

                                                 
25 Thorsten Thurén, Sant eller falskt, (Krisberedskapsmyndighetens utbildningsserie 2003:7), 8 
26 Thorsten Thurén, Källkritik, (Falköping: Liber AB, 2000), 12 
27 Ibid. 26 
28 Ibid. 34 
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att denna källa blir en sekundärkälla för vår uppsats. De enda primära källorna vi använt oss 
utav utgörs av den information vi själva har insamlat. De primära källorna för denna uppsats 
utgörs således av de empiriska iakttagelser vi fick från våra intervjuer. Enligt 
beroendekriteriet är alltså denna information den mest trovärdiga källan vi använt oss utav. 



 10

3 Due Diligence 
Kapitel tre tillägnas att presentera teorin bakom uppsatsämnet. Due Diligence är ett 
omfattande område varför ett urval av teorierna bakom begreppet har gjorts. Vi valde att 
närmare beskriva Due Diligence utifrån dess för- och nackdelar samt utifrån de vanligaste 
delanalyser som brukar genomföras under en Due Diligence.  
 
 

3.1 Introduktion av begreppet Due Diligence 
På Nuteks hemsida går det att läsa följande definition av begreppet Due Diligence: 
 

”Den granskning av företaget som görs innan beslutet om en investering tas. Vid en Due 
diligence tittar  
 bl a på de legala, finansiella och marknadsmässiga aspekterna och ger den presumtive 
ägaren en möjlighet att bilda sig en uppfattning om företaget samt att kontrollera att de 
uppgifter som säljaren lämnat stämmer med verkligheten.”29 

 
En Due Diligence kan alltså ses som en slags omfattande, heltäckande analys av ett 
investeringsobjekt; en analys som genomförs för att investeraren ska få kunskap, förtrogenhet 
och förståelse för investeringsobjektet. Begreppet Due Diligence började användas inom 
affärsvärlden på 1980-talet och avsåg då den företagsanalys som brukar genomföras i 
samband med förvärv och sammanslagningar. Idag brukar begreppet användas synonymt för 
en rad olika analyser som genomförs vid olika transaktioner och affärsuppgörelser.30 När 
begreppet Due Diligence vidare nämns i denna uppsats, syftas begreppet dock till den analys 
som det köpande företaget genomför inför ett företagsförvärv. 
 
Antag en situation där ett företag, Företag A, vill köpa upp ett annat företag, Företag B. Innan 
köpet fullföljs vill Företag A granska och utvärdera Företag B så att de känner till alla 
aspekter, förhållanden och omständigheter kring företaget och dess verksamhet. För att få 
reda på alla aspekter, förhållanden och omständigheter krävs det att Företag A genomför en 
omfattande analys av Företag B. Det är denna omfattande analys som kallas Due Diligence. 
När Due Diligence processen är klar brukar denna i regel mynna ut i en rapport; en rapport 
som Företag A kan använda som beslutsunderlag, förhandlingsunderlag och värderingsgrund 
vid förvärvet eller vid en budgivning.31 En företeelse som är relativt ny är att även det 
säljande företaget genomför en analys av sig själv, inför ett företagsförvärv.32 När ett företag 
vill genomföra en Due Diligence tar de ofta hjälp av inhyrd specialkompetens, ofta i form av 
revisionsbyråer. Företagen kan även utföra en Due Diligence på egen hand men då krävs att 
företaget har tillgång till den breda kompetens som en Due Diligence kräver.33 En färdigställd 
Due Diligence är inte bara användbar för ett företag som ska förvärva ett annat företag, utan 
skulle kunna nyttjas av en rad andra intressenter, såsom banker, låneinstitut, 
företagsadvokater, revisorer, mm. Banker och låneinstitut kan exempelvis använda en Due 
Diligence då dessa utvärderar kreditrisker, företagsadvokater kan använda den som värdefull 

                                                 
29 Nutek, Verket för näringslivsutveckling (2005-06-21) [www dokument] URL 
http://www.nutek.se/sb/d/463/a/1462 Hämtad: 2006-05-04  
30 Bing, Due Diligence, Techniques and Analysis, 1 
31 Sven-Erik Johansson och Magnus Hult, Köpa och sälja företag (Uppsala: Industrilitteratur AB, 2002), 35 
32 Milledge A Hart and Andrew J Sherman, Mergers & acquisitions from A to Z (New York: Amacom, 2006), 23 
33 Johansson och Hult, Köpa och sälja företag, 35 
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informationsbas om sina klienter, revisorer kan använda den för att skapa sig en mer helhetlig 
bild av det företag som denne arbetar med, osv.34 
 

3.2 Fördelar med Due Diligence 
Det finns en rad positiva effekter som en väl genomförd Due Diligence medför. En väl 
genomförd Due Diligence ger köparen en bättre värderingsgrund vilket underlättar 
uppskattningen av lämplig köpeskilling för företaget. Due Diligence kan ibland också fungera 
som en förutsättning för finansiering av företagsförvärvet. Informationen som fås ur Due 
Diligence rapporten kan nyttjas som förhandlingsunderlag vid förvärvsförhandlingarna. En 
Due Diligence kan uppdaga dolda negativa omständigheter kring det säljande företaget; något 
som det köpande företaget skulle kunna använda som argument för en lägre köpeskilling. De 
uppdagade, dolda, negativa omständigheterna kan till och med medföra att det köpande 
företaget avbryter affären helt och hållet.35 Exempel på sådana negativa omständigheter kan 
vara rådande domstolsprocesser mot företaget, obetalda skatteskulder, negativa miljömässiga 
förhållanden, slitna tillgångar mm.36  
 
Ett citat hämtat ur en artikel ur tidskriften Financial Executive tar upp liknande fördelar som 
en väl genomförd Due Diligence innebär:  
 

”Better quality Due diligence can indicate whether the asking price is too high, or 
whether there is “hidden” value in the business.”37  

 
Det finns ytterligare omständigheter och förhållanden som kan upptäckas under en Due 
Diligence; omständigheter och förhållanden som det köpande företaget bör ha kännedom om. 
Exempel på sådana omständigheter och förhållanden kan vara företagets 
organisationshierarki, grad av individuellt- kontra kollektivt arbete hos medarbetarna, 
vedertagna redovisningsprinciper, mm.  
 

3.3 Nackdelar med Due Diligence 
De mest uppenbara nackdelarna som en Due Diligence medför är dels kostnaden för arvoden 
till den expertis som genomför granskningarna och dels den tidsåtgång som en väl genomförd 
Due Diligence kräver. Tidsåtgången är egentligen en indirekt kostnad i form av utdragna 
förvärvsprocesser. Både arvoden och tidsåtgång är naturligtvis beroende på hur pass 
omfattande Due Diligence processen görs. Ofta behövs därför en förgranskning innan Due 
Diligence processen startar där det gås igenom hur pass omfattande den kommande analysen 
behöver vara. Det är viktigt att veta vilka aspekter av företaget och dess verksamhet som har 
störst betydelse för förvärvet och den kommande integrationen så att särskild uppmärksamhet 
kan tillägnas dessa aspekter under den kommande Due Diligence processen. En bristande 

                                                 
34 Deloitte, Förvärv och avyttringar, För säljare eller investerare. [www dokument] URL 
http://www.deloitte.com/dtt/section_node/0,1042,sid%253D38879,00.html Hämtad: 2006-05-02 
35 Anders Isaksson, Teppo Martikainen och Henrik Nilsson, Företagsvärdering med fundamental analys (Lund: 
Studentlitteratur, 2002), 365 
36 Richard Green II and James J. Carroll, Investigating entrepreneurial opportunities (Thousand Oaks: Sage 
Publicications, Inc., 2000), 7 
37 Wayne H. Elowe and Michale E. Hollingsworth II, “How Buyers Can Get An Edge In Middle-Markets Deals” 
Financial Executive,  (Dec. 2005, Volume 21, no 10), 46 
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förgranskning innebär att Due Diligence processen blir oplanerad, vilket i sin tur kan medföra 
att analysen i slutändan kan komma att kosta mer än hela förvärvet.38 
 
En Due Diligence kan medföra vissa andra problem. Den stora mängd information som 
förmedlas via en färdigställd Due Diligence rapport kan medföra att köparen tappar fokus på 
vad som egentligen är väsentligt inför förvärvet. Vissa framställda oekonomiska 
angelägenheter beträffande företaget kanske inte alls är av betydelse för det aktuella förvärvet. 
Dessa angelägenheter kan då riskera att bidra till ett ogrundat värderingsunderlag vilket i sin 
tur kan medföra att köparen fattar fel beslut.39  
 

3.4 Kapitlets fortsatta disposition 
Due Diligence brukar vanligtvis delas in i olika delanalyser. Under respektive delanalys, 
granskas en särskild aspekt av företaget.40 För att ge läsaren en heltäckande beskrivning av 
Due Diligence analysen ägnar vi resten av kapitel 3 åt att redogöra för de delanalyser som 
vanligtvis brukar ingå i en Due Diligence för att därmed ge en helhetsbild av hela analysen. 
De delanalyser som vi väljer att ta upp är följande:  
 

• Juridisk Due Diligence 
• Kommersiell Due Diligence 
• Arbetsrättslig Due Diligence 
• Skattemässig Due Diligence 
• Miljömässig Due Diligence 
• Finansiell Due Diligence 
• Teknisk Due Diligence 
• Kulturell Due Diligence 
 

I de böcker och artiklar som vi funnit kring detta ämne nämns en rad ytterligare delanalyser 
som brukar ingå i en Due Diligence, exempelvis Human Resource Due Diligence, 
Management Due Diligence, Due Diligence för redovisning, Due Diligence för informations- 
och ekonomisystem, Due Diligence för marknadsföring, med mera. Naturligtvis vore det 
önskvärt att beskriva samtliga dessa delanalyser i uppsatsen för att på så sätt förmedla en 
maximal förståelse för Due Diligence till läsaren. Vissa av dessa ingår dock under de 
delanalyser vi har valt att ta upp. Exempelvis beskrivs Due Diligence för redovisning i 
avsnittet Finansiell Due Diligence, Due Diligence för marknadsföring beskrivs i avsnittet 
Kommersiell Due Diligence, osv. De delanalyser vi har valt att ta upp är alltså förhållandevis 
övergripande och heltäckande. Nedanstående figur ger en översiktlig bild över dessa 
delanalyser, samt de viktigaste företeelserna som tas upp inom respektive delanalys. Bilden 
kan ses som en grov översikt över resterande del av detta kapitel.  
 
 
 
 

                                                 
38 Peter Howson, Due Diligence: The Critical Stage in Acquisitions and Mergers (E-bok, Gower Publishing 
Limited, 2003), 15 
39 Elowe and Hollingsworth II, “How Buyers Can Get An Edge In Middle-Markets Deals”, 47 
40 Isaksson, Martikainen och Nilsson, Företagsvärdering med fundamental analys, 368 



 13

 

 
 
 
 
 
 



 14

3.5 Juridisk Due diligence 
Ett stort och viktigt område inom Due Diligence är juridiska och avtalsrättsliga frågor. Vid 
företagsförvärv är det av yttersta vikt att såväl köpare och säljare är insatta i de skyldigheter 
och rättigheter som följer med köpet.41 Ur en köparens synvinkel är alla avtal som företaget 
ingått, av betydelse för att få underlag till en prissättning. Exempel på dylika avtal är licenser, 
patent och upphovsrätter.42 Den juridiska delen av Due Diligence processen är också viktig 
för att klargöra vilken risk som föreligger med förvärvet.43 Ingår rättigheter till ett varumärke, 
patent eller en licens, så är det viktigt att detta framgår i resultatet av den juridiska 
granskningen. Biltillverkaren Wolkswagen köp av Rolls Royce rörelse för biltillverkning är 
ett bra exempel på detta problem då det visade sig att rättigheterna till varumärket inte ingick i 
köpet.44 Dessa rättigheter tillföll en konkurrent till Wolkswagen och förändrade 
förutsättningarna totalt kring förvärvet.45 
 
Köparen måste också granska om det finns någon begränsning i rättigheter eller avtal som kan 
ha en inverkan på förvärvet.46 Exempelvis kan patenträttigheter ha en stor inverkan på ett 
företags värde och genom att granska alla rättigheter och avtal får också säljarna ofta en mer 
korrekt bild över företagets värde.47  En genomgående legal företagsbesiktning reducerar 
risken i transaktionen och överraskningar som i fallet Wolkswagen undviks.  
 
De lagar och regler som gäller vid företagsförvärv regleras i köplagen.48 Köplagen reglerar 
ansvar vid ”fel på varan” och köparens och säljarens skyldigheter vid ett företagsförvärv där 
aktier överlåts.49 Köplagen är en dispositiv lag vilket gör den möjlig att förhandla bort i 
samband med företagsförvärv och därmed skapa en egen ram för hur ett avtal upprättas50  
 
Vid legal Due Diligence är det viktigt att granska gällande lager och regler i det aktuella 
landet. Inom EU finns skillnader i lagstiftning, men också gemensamma regler kring 
konkurrens51 och miljölagstiftning52.  USA har s.k. Antitrust law som detaljerat reglerar 
konkurrensvillkor för att undvika uppkomst av monopol och oligopol som leder till 
marknadsimperfektioner.53 Ett företagsförvärv kan leda till att de berörda myndigheterna 
anser att de sammanslagna företagen kommer att ha en alltför dominerande ställning på 
marknaden och i dessa fall inträder dessa regler.54 Köparen bör granska det enskilda fallet om 
det finns risk för att företaget förvärv kommer att omfattas av dessa regler.55 
 
Juridisk Due Diligence blir ofta omfattande och processen anpassas till förvärvsobjektet. Det 
finns som regel ingen uppställd modell för att gå igenom alla delar utan varje process 
                                                 
41 Martin Orrbeck, Företagsförvärv I praktiken, 78 
42 Isaksson, Martikainen, och Nilsson, Företagsvärdering med fundamental analys, 367  
43 Hart and Sherman, Mergers & Acquisitions from A to Z, 64 
44 Robert Sevenius, Företagsförvärv (Lund: Studentlitteratur, 2003), 118 
45 Ibid. 118 
46 Orrbeck, Företagsförvärv I praktiken (Lund: Studentlitteratur 2006), 78 
47 Isaksson, Martikainen, och Nilsson, Företagsvärdering med fundamental analys, 308 
48 Sevenius, Företagsförvärv en introduktion, 102 
49 Köplag (1990:931) 1§ 
50 Köplag (1990:931) 3§ 
51 Konkurrensverket (2004-01-29) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 139/2004 [www dokument] URL 
http://europa.eu/eur-lex/pri/sv/oj/dat/2004/l_024/l_02420040129sv00010022.pdf, Hämtad: 2006-05-16 
52 EU-upplysningen (2007-07-05) [www dokument] URL http://www.eu-
upplysningen.se/Amnesomraden/Miljo/, Hämtad: 2007-11-20 
53 Hart and Sherman, Mergers & Acquisitions from A to Z, 93 
54 Fred J Weston and Samuel C Weaver, Mergers and Acquisitions, (New York: McGraw-Hill, 2001), 33-34 
55 Elson and Lajoux, The art of M&A Due Diligence, 263 
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utarbetas med det aktuella företaget i fokus och efter kundens önskemål.56 Granskning av 
avtal och rättigheter kan ofta vara problematiska områden att hantera och tar kostnader och tid 
i anspråk.57 I vissa fall kan delar av processen redovisas först efter förvärvet. Parterna kan då 
komma överens om förutsättningar och åtaganden för dylika avtal avseende försäkringar och 
trygghet för köparen.58 Ett effektivt informationssystem och en utvecklad internkontroll är till 
stor hjälp vid företagsförvärv som sparar tid och därigenom reducerar kostnaderna för den 
legala granskningen.59 Möjligheten till att identifiera och hantera områden inom företaget är 
beroende av hur pass utvecklade och omfattande dessa system är. Det ger också säljaren 
styrka vid förhandling om köpeskilling då det är lättare att visa på historisk data och verifiera 
rutinerna inom företaget. Den juridiska Due Diligence processen underlättas av dessa 
informationskanaler och påverkar således totalkostnaden.60 
 

3.5.1 Säljarens skyldigheter  
Säljaren har enligt lagstiftningen ett upplysningsansvar gentemot köparen.61 Krav ställs också 
på hur de av säljaren överlämnade uppgifter preciseras.62 Uppgifternas relevans skall ligga 
inom det som anses ha en påverkan på köpet. Det bör inte av säljaren lämnas garantier och 
utfästelser som kan leda till tvistemål och ökade kostnader för både köpare och säljare.63 
Säljarens ansvar för uppgifter om företaget tolkas strikt av rättsväsendet och säljaren bör 
uppmana köparen till granskning av överlämnade uppgifter.64 Säljarens möjligheter att 
friskriva sig ansvar är normalt begränsad genom 30 § och 33 § i avtalslagen.65  
Upplysningsplikten kring fel regleras i 17 § i köplagen och denna paragraf tolkas som ett 
strikt ansvar på säljaren.66 Det är dock av stor betydelse att inse att detta är delar som de 
förhandlande parterna kan förhandla bort och därmed förändra köplagens inverkan kring 
detta.67 Följande utdrag är hämtat från avtalslagen: 
 
”Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till 
avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets vid avtalets tillkomst, senare inträffade 
förhållanden och omständigheter i övrigt. Har villkoret sådan betydelse för avtalet att det 
icke skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet 
jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet lämnas utan avseende.”68 
 

3.5.2 Köparens skyldigheter 
I en förvärvssituation ställs det höga krav på den förvärvande parten. Denne skall vara väl 
insatt i vad köpet innebär och ta del av väsentlig dokumentation som har inverkan på köpet. 

                                                 
56 Hart and Sherman, Mergers & Acquisitions from A to Z, 68-70 
57 Orrbeck, Företagsförvärv i praktiken, 78 
58 Sevenius, Företagsförvärv en introduktion, 120 
59 Ibid. 114-115  
60 Ibid. 116-117 
61 Köplag (1990:931) 17§ 
62 Gorton Lars, Jonsson, Lucas och Liljegren, Niklas, Due Diligence garantier och undersökning vid olika 
avtalstyper (Lund: Studentlitteratur, 2002), 52  
63 Orrbeck, Företagsförvärv I praktiken, 130 
64 Gorton, Jonsson och Liljegren, Due Diligence garantier och undersökning vid olika avtalstyper, 105 
65 Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (1915:218) 30§, 33§ 
66 Köplag (1990:931) 17§ 
67 Ibid. 1§ 
68 Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (1915:218) 36§  
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Köparens undersökningsplikt är till för att göra kunna göra en bedömning av fel och brister i 
det tänkta förvärvet.69  
 
Följande utdrag är hämtat från Köplagen: 
 
”20 § Köpl: Köparen får inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet. 
Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa 
säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha 
märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder.  
Andra stycket gäller även när köparen före köpet har fått tillfälle att undersöka prov på varan 
och felet gäller en egenskap som skulle framgå av provet.”70 
 
Om en köpare genomför en undersökning av det tänkta förvärvet med låg kvalité, kan inte 
köparen ta upp oegentligheter som kunde identifieras genom en mer grundläggande 
undersökning.71 Lagen anser i ett sådant fall att köparen brustit i sin undersökningsplikt och 
köparen har alltså skyldighet att undersöka allt material som säljaren presenterar.72 Om en 
säljare erbjuder löften och säkerheter under en förvärvsprocess är lagen något oklar huruvida 
dennes undersökningsplikt fortfarande gäller.73 En lämnad garanti av den säljande parten, 
tillsammans med en uppmaning till kontroll kan skapa en ovisshet kring vad som egentligen 
gäller. Köparen bör därför gå genom alla uppgifter och om nödvändigt upprätta en s.k. 
garantikatalog för att skapa tydlighet kring risk och ansvar.74 Den förvärvande parten har 
också en skyldighet att kontrollera att säljaren verkligen äger eller har förfoganderätt till 
aktierna i företaget och dessa kan övergå i annans ägo.75  
 

3.5.3 Avslutande ord om juridisk Due Diligence  
Inom den legala delen av förvärvsprocessen uppkommer en lång rad frågetecken som skall 
kontrolleras. Denna del kan sägas ”mäta risk och ansvar” kring företagsförvärvet. Detta då 
regler och avtalstolkningars verkliga innebörd skiljer sig åt runt om i världen. Den dispositiva 
rätt som finns i avtalskonstruktion gör att det sällan finns en given mall vid 
företagsöverlåtelser, utan överlåtelseavtal utarbetas utifrån det aktuella förvärvsobjektet och 
förhandlande parterna. 
 
 
 
  
 
 
 
 

                                                 
69 Sevenius, Företagsförvärv en introduktion, 102 
70 Köplag (1990:931) 20§  
71 Sevenius, Företagsförvärv en introduktion, 103-104 
72 Gorton, Jonsson och Liljegren, Due Diligence garantier och undersökning vid olika avtalstyper, 82 
73 Ibid. 84 
74 Sevenius, Företagsförvärv en introduktion, 168-169 
75 Hart and Sherman, Mergers & Acquisitions from A to Z, 70 
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3.6 Kommersiell Due diligence 
I detta avsnitt presenteras den kommersiella delen av en Due Diligence process. Rent 
övergripande kan sägas att den kommersiella delen syftar till att utvärdera det säljande 
företagets framtida möjligheter till lönsamhet samt att ta reda på vilka affärsmässiga risker 
som finns hos företaget.76 Lönsamheten och den affärsmässiga risken hos det säljande 
företaget är av avgörande betydelse för att företagsförvärvet skall utvecklas till ett lyckat 
projekt. Analysen, vilken kan likställas med en slags strategisk analys, omfattar en granskning 
av de faktorer hos företaget som kan öka eller minska lönsamheten samt en granskning av de 
faktorer som avgör vilka ekonomiska risker som föreligger hos företaget och dess 
verksamhet.77 Avsnittet är uppdelat efter de vanligaste faktorerna som brukar granskas under 
en kommersiell Due Diligence. Om det säljande företaget ligger i ett annat land bör analysen 
även omfatta en granskning av landets specifika förhållanden. Det kan exempelvis gälla 
förhållanden kring landets politik, lagar, språk, seder, infrastruktur, ekonomiska läge, mm.  
 

3.6.1 Branschsanalys 
Det finns likheter mellan en Due Diligence process som genomförs inför ett företagsförvärv 
och den process som entreprenörer genomgår då dessa utvärderar möjligheterna för sin 
framtida affärsverksamhet. Det finns naturligtvis stora skillnader mellan dessa; största 
skillnaden är att en Due Diligence inför ett företagsförvärv är mycket mer omfattande samt att 
denna syftar till att utvärdera ett existerande företag, medan den entreprenöriella Due 
Diligence analysen syftar till att utvärdera en framtida verksamhet.78 På samma sätt som en 
entreprenör bedömer vinstmöjligheterna hos branschen för sin framtida verksamhet, syftar en 
del av den kommersiella Due Diligence analysen till att bedöma vinstmöjligheterna för den 
bransch där det utvärderade företaget har sin verksamhet.79 Vinstmöjligheterna för branschen 
beror på faktorer som konkurrensens omfattning, vilken efterfrågan som finns för branschens 
produkter, tillväxten för branschen, osv.80  Det är viktigt att bedöma hur dessa förhållanden 
kommer att se ut i framtiden. Exempelvis kan vinstmöjligheterna för branschen komma att 
påverkas av faktorer som förändringar i efterfrågan, ny teknologi, nya lagar och regleringar, 
dyrare eller billigare råvaror, mm.81 En inblick i företagets geografiska marknad bör också 
finnas. För denna inblick finns många frågar att ställa. Är företagets geografiska marknad 
lokal, regional, nationell eller internationell? Varför är företaget verksamt inom vissa regioner 
men inte inom andra? Vilka förankringar finns i de verksamma regionerna vad gäller kunder, 
leverantörer, mm? Vilka förutsättningar och resurser finns för att företagets verksamhet skall 
kunna spridas till andra regioner?82 En kännedom om de geografiska förutsättningarna 
underlättar om köparen till exempel önskar utvidga det uppköpta företagets geografiska 
marknad. 
 

3.6.2 Konkurrentanalys 
Antag att Företag A är intresserade att köpa Företag B. En mycket viktig faktor som Företag 
A då bör känna till om Företag B och som därmed bör ingå i en Due Diligence är vilka 
konkurrenter som företag B har. Förutom att ha kännedom om dagens konkurrenter är det 
                                                 
76 Isaksson, Martikainen och Nilsson, Företagsvärdering med fundamental analys, 368 
77 Ibid. 75 
78 James J. Carroll and Richard Green II, Investigating entrepreneurial opportunities, 2 
79 Isaksson, Martikainen och Nilsson, Företagsvärdering med fundamental analys, 77 
80 Ibid. 77-86 
81 Bing, Due Diligence, Techniques and Analysis, 108 
82 Ibid. 108-109 
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ännu viktigare att ha en inblick i vilka konkurrenter Företag B eventuellt skulle kunna ha i 
framtiden.83 Med konkurrenter menas inte bara de som säljer liknande produkter som Företag 
B utan även de som säljer alternativa produkter.84 Då konkurrenterna, eller snarare graden av 
konkurrensnivå, har en stor betydelse för företagets lönsamhet är det av yttersta vikt för 
Företag A att ha kännedom kring detta. En konkurrensanalys är därför ett mycket viktig inslag 
i en Due Diligence.85 När dagens och morgondagens konkurrenter är identifierade bör Företag 
A granska och utvärdera dessas marknadsandelar, styrkor, svagheter, kunder, leverantörer, 
framtidsutsikter, mm.86 Utifrån dessa uppgifter sammanställs en redogörelse om vilket hot 
dessa konkurrenter utgör mot Företag B, samt vilka möjligheter som finns att effektivt 
konkurrera mot dessa andra företag. Eftersom Företag A planerar att köpa Företag B, är det 
naturligtvis även viktigt att veta hur Företag A, med hjälp av sin strategi och sina resurser, kan 
bidra till en effektiv konkurrensstrategi. 
 

3.6.3 Kundanalys 
En kundanalys har för avsikt att identifiera och granska befintliga och potentiella kunder hos 
det företag som ska köpas upp. Det är dock, på motsvarande sätt som vid en 
konkurrensanalys, ännu viktigare att identifiera och granska företagets framtida kunder. 
Demografiska faktorer kan här ha en central betydelse vid identifiering av framtidens kunder. 
Framtida befolkningssammansättningar, invånarantal, befolkningstätheter, mm kan spela en 
stor roll då ett företags framtida kundunderlag formas.87 Om Företag A vill köpa Företag B, 
bör Företag A dessutom ta reda på vad sannolikheten är att dagens kunder kommer att 
fortsätta att köpa Företag B:s produkter framöver.88 En viktig aspekt för Företag A vad gäller 
kundanalysen är att ta reda på antalet kunder som Företag B har.89 Ett stort antal kunder 
sänker den affärsmässiga risken och sänker därmed risken att företagsförvärvet skall utvecklas 
till ett alltför kostsamt projekt. 
 

3.6.4 Marknadsföringsanalys 
Den rådande marknadsföringen hos Företag B bör också granskas av Företag A under en 
kommersiell Due Diligence. Prissättning, produktutveckling, försäljnings- och 
distributionskanaler och annonseringar är exempel på delar av Företag B:s marknadsföring 
som Företag A bör ha kännedom om.90 En insikt i dessa faktorer underlättar integreringen 
som följer efter det eventuella förvärvet. Bristande insikt i dessa faktorer riskerar att göra 
integrationsprocessen långvarig, omständlig eller till och med ogörlig. Företag A skulle 
exempelvis kunna ställa sig följande frågor om Företag B: Hur ser försäljningskanalen av 
företagets produkter ut? Kan vi effektivisera denna med hjälp av våra resurser? Hur väl 
överrensstämmer Företag B:s marknadsföringsstrategier med våra egna? Hur mycket tid och 
resurser kommer det att krävas för att integrera Företags B:s marknadsföringsstrategi med vår 
egen? 
 
                                                 
83Bing, Due Diligence, Techniques and Analysis, 107 
84 Isaksson, Martikainen och Nilsson, Företagsvärdering med fundamental analys, 83 
85 Duncan Angwin, “Mergers and Acquisitions across European Borders: National Perspectives on 
Preacquisition Due Diligence and the Use of Professional Advisors.” Journal of world business,  (Spring 2001, 
Volume 36, no 1), 35 
86 Bing, Due Diligence, Techniques and Analysis, 109 
87 Ibid. 108 
88 Ibid. 110 
89 Ibid. 109 
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3.6.5 Avslutande ord om kommersiell Due Diligence 
De faktorer som beskrivits ovan är exempel på delar som vanligtvis brukar granskas under en 
kommersiell Due Diligence. Det finns ingen korrekt utformning för hur en kommersiell Due 
Diligence skall genomföras; analysen behöver alltid skräddarsys för det företag som ska 
analyseras. Det viktiga är i slutändan att få reda på den information som krävs för att skapa ett 
tillräckligt starkt beslutsunderlag, som kan användas vid beslutet, då det avgörs om företaget 
skall förvärvas eller inte. 
 

3.7 Arbetsrättslig Due Diligence 
Vid ett företagsförvärv granskas de arbetsrättsliga regler och avtal parterna omfattas av. Det 
gäller främst avtal rörande anställningar och fackliga avtal. Regelverk och lagstiftning för 
säljare och köpare regleras i medbestämmandelagen, MBL.91 Avtal mellan säljare och köpare 
kan inte slutas utan att förhandling sker med representanter för de anställda inom företaget.92 
Säljaren har förhandlingsskyldighet gentemot anställda enligt 11 § i MBL, när det finns 
gällande kollektivavtal och detta avtal kommer att övergå till köparen.93 Kollektivavtal 
regleras i sin helhet i MBL och är till största del tvingande, dock finns en mindre justering 
mot EG rätt.94 
 
Inom EU har en harmonisering skett kring arbetsrättsliga regler. Företagen omfattas dock 
fortfarande av bestämmelser i det land där verksamhet bedrivs och Sverige har till skillnad 
från länder inom EU inte fastslagit någon minimilön för anställda utan har löst detta genom 
kollektivavtal med arbetsgivarna.95 
 
Det finns ingen skyldighet att teckna avtal med fackföreningar, men avsteg från denna praxis 
brukar leda till tvister och stridsåtgärder som resulterar i stora kostnader för företagen. 
Arbetsgivaren har viss förhandlingsskyldighet, även om inget kollektivavtal slutits enligt 13 § 
i MBL.96 Regleringar runt anställningsskydd och anställningsförhållande återfås i lagen om 
anställningsskydd, LAS, och vid s.k. ”inkråmsförvärv” övergår gällande anställningsavtal till 
den nya arbetsgivaren.97 Det betyder att vid inkråmsförvärv har de anställda på företaget rätt 
till fortsatt anställning hos köparen med vissa begränsningar t.ex. åtaganden utöver vad gäller 
grundreglerna.98 I en förvärvssituation gäller att den förvärvande parten är insatt i vilka 
kollektivavtal och övriga avtal runt anställningar, pensioner och anställningsförhållanden som 
denne omfattas av, samt hur dessa inverkar på köpet.99 Lagstiftning och praxis inom arbetsrätt 
är komplex och det gäller att under en Due Diligence process granskar detta område ingående 
så att en korrekt risknivå kan fastställas.  
 
 
  
 
 

                                                 
91 Lag (1976:580), om medbestämmande i arbetslivet, 1§  
92 Ibid. 11§ 
93 Ibid. 11§ 
94 Anderz Andersson, Örjan Edström och Lars Zanderin, Arbetsrätt, (Lund: Liber, 2002), 27 
95 Staffan Ingmanson, ”MBL”, intervju av Martin Carlsson (2006-05-12)  
96 Lag (1976:580), om medbestämmande i arbetslivet, 13§  
97 Lag (1982:80), om anställningsavtal, 6b §  
98 Sevenius, Företagsförvärv en introduktion, 143 
99 Isaksson, Martikainen och Nilsson, Företagsvärdering med fundamental analys, 369-370 
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3.8 Skattemässig Due Diligence 
Skattemässig Due Diligence handlar om att klargöra hur ett företagsförvärv kommer att 
påverka köparen ur skattesynpunkt.100 Vid ett förvärv av företag gäller att köparen är 
medveten om skattekonsekvenserna av köpet. Det kan gälla exempelvis avdragsrätt, 
förlustavdrag och obeskattade reserver i företaget.101 Skatteområdet blir mer omfattande om 
det gäller internationella förvärv. Avdragsrätten, justeringar, skattefrihet och hantering av 
kapital skiljer sig i runt om i världen.102  
 
Denna studie inriktas främst på förvärv av företag som verkar under svenska skattregler och 
skatteeffekterna är av stort intresse för både köpare och säljare. En köpare kan exempelvis 
drabbas av kedjebeskattning som kan göra att förvärvsobjektets vinst kan beskattas flera 
gånger.103 Detta är en följeffekt som kan förändra förutsättningarna för köparen, men även 
säljaren kan drabbas då denne hamnar i ett sämre förhandlingsläge.   
 
Beskattningsområdet är under ständig förändring och utveckling och det är viktigt att köpare 
och säljare kontrollerar vad som gäller vid det aktuella förvärvet.104 Ett exempel på vikten av 
detta är att lagen gör skillnad på om det är aktier eller inkråm som överlåts.105 I det senare 
fallet kan köparen bli skyldig att inräkna mervärdeskatt på tillgångarna, dock finns några 
undantag från denna regel i mervärdeskattslagen.106 Detta är något som kan förändra 
förutsättningarna för båda parterna under förvärvsprocessen. 
 

3.9 Miljömässig Due Diligence 
Följande avsnitt handlar om den miljömässiga granskningen som vanligtvis brukar föregå ett 
företagsförvärv. Granskningen syftar till att uppdaga och klargöra alla de miljömässiga 
förhållanden som råder hos företaget och dess verksamhet. Granskningen omfattar 
exempelvis utsläppsnivåer, miljömässiga risker och regleringar, olika avtal, mm.107 En 
liknande granskning, dock i mindre omfattning, brukar även genomföras vid större 
investeringar, till exempel vid fastighetsköp.108 Avsnittet handlar dock om granskningen vid 
företagsförvärv.  
 
Den miljömässiga granskningen har, på senaste tiden, blivit allt mer betydelsefull vid förvärv 
och sammanslagningar mellan företag.109 Detta beror till stor del på allmänhetens ökade 
uppmärksamhet och den alltmer omfattande lagstiftningen inom detta område.110 En 
miljömässig Due Diligence kan ha stor påverkan på ett planerat företagsförvärv. En 
granskning kan exempelvis uppdaga dolda miljöförhållanden, varpå förhandlingarna om 

                                                 
100 Orrbeck, Företagsförvärv I praktiken  47 
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företagsförvärvet kan komma att påverkas.111 Nedan presenteras ett fall för att belysa hur en 
miljömässig Due Diligence kan gå till och vad konsekvenserna av en sådan kan bli. 
 
Antag att Företag A är intresserade av att köpa Företag B. Innan förvärvet genomförs och alla 
kontrakt skrivs under, vill Företag A genomföra en miljömässig Due Diligence på Företag B. 
Expertis kallas in, varpå en granskning av Företag B:s miljöförhållanden inleds.  Nedan följer 
ett antal exempel på frågor som Företag A skulle kunna tänkas vilja ha svar på med hjälp av 
sin granskning och som därmed kan ge dom ett bra beslutsunderlag inför förvärvsbeslutet.112  
 

• Vilka rutiner finns kring miljöarbetet i företaget? 
• Har företaget tidigare blivit inspekterade och utvärderade av någon slags 

miljöinspektion? I så fall, vad blev resultatet av utvärderingen? 
• Vilka utsläppsnivåer genererar företaget? 
• Vilka avtal finns att granska inom området? 
• Finns det tidigare utfärdade domar mot företaget inom miljölagstiftningen? 
• Är vi beredda att axla det miljömässiga ansvar som ett förvärv skulle innebära? 

 
Antag att granskningen upptäckter att Företag B hade mycket högre utsläppsnivåer än vad 
Företag A visste om. Då högre utsläppsnivåer innebär ökade kostnader för exempelvis 
filtrering och rening, medförde denna upptäckt att Företag A ville omförhandla priset på 
Företag B. Genomförandet av en miljömässig Due Diligence kan alltså komma att påverka 
förvärvsprocessen. Granskningen kan resultera i en omförhandling av villkoren, omförhandlig 
av priset, eller den kan till och med leda till att förvärvet inte genomförs.113 De vanligaste 
orsakerna till att ett företagsförvärv föregås av en miljömässig Due Diligence är de lagliga 
och finansiella konsekvenser som kan bli följden om granskningen inte utförs.114 
 

3.10   Finansiell Due Diligence 
I den finansiella delen av Due Diligence processen granskas det aktuella objektets finansiella 
ställning och redovisning. Det är vanligt att köparen gör en makroekonomisk analys, beroende 
på storlek på förvärvet, som visar på kapitalmarknadens struktur, räntnivå och politiska 
kostnader samt de risker i det land där företaget är lokaliserat.115 Den makroekonomiska 
analysen är starkt sammankopplad med den kommersiella analysen, vilken har behandlats 
tidigare i uppsatsen.   
 

3.10.1 Redovisning och finansiell rapportring 
Denna del är stor betydelse inte bara för köparen utan också för säljaren som kan lyfta fram 
fördelar och nackdelar samt dess betydelse för värderingen. Det som brukar anses vara de tre 
viktigaste komponenterna inom detta granskningsområde är balansräkning, resultaträkning 
och kassaflödesanalys.116 Dessa delar ger en köpare en god uppfattning om företagets 
finansiella struktur, redovisningspolicy och rutiner inom företaget.  
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115 Sevenius, Företagsförvärv en introduktion, 74-75 
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Ett bra hjälpmedel kan vara branschnyckeltal som ger en uppfattning om vad som kan anses 
vara skäliga avkastningar och marginaler. Extrema övervinster eller stora fluktuationer kan 
vara tecken på att det krävs ytterligare undersökning vad som ligger bakom variationerna.117  
 
Nyckelposter vid granskning av företagets redovisning är enligt Isaksson, med flera.118 
 

• Tillgångar 
• Skulder  
• Eget kapital 
• Intäkter  
• Kostnader 

 
Företagets redovisningssystem är en stor tillgång för en köpare eller säljare i 
förvärvssituationer. Det ger en köpare möjlighet att se vilka redovisningsprinciper och norm 
som företaget använder sig av.119 Säljaren som andra part kan med hjälp av denna information 
hamna i ett bättre läge värderingsmässigt. Det ger en styrka att kunna minimera de s.k. 
”moln” som en köpare upplever och därmed skapa en tryggare atmosfär för fortsatt 
förhandling.120  Det är viktigt att kontrollera om företaget använder sig av en standardiserad 
princip eller har alternativa regler. GAAP eller IFRS internationella normer ökar förtroende 
och trovärdigheten för hur redovisningen har utförts. Det är också viktigt att bra revisorer har 
anlitats som granskar företagets rapportering och kontrollerar att uppsatta regelverk 
efterlevs.121 Redovisningsprincip och standard har också betydelse för hur företagets 
tillgångar värderas. Olika metoder som till exempel Lifo och Fifo används runt om i världen 
och har en inverkan på hur exempelvis lagertillgångar värderas i företaget.122Andra delar i 
företagets redovisning som är av intresse är bl.a. avskrivningar som kan vara linjära, 
progressiva eller degressiva, vilket har en direkt påverkan på företagets redovisande 
resultat.123 Företagets goodwillposter är en del av företagets redovisning som kan vålla 
huvudbry och som förändrats under senare år. Dessa ska enligt nya regler omprövas årligen 
enligt ett så kallat Impairment test som granskar om redovisat värde är korrekt i de fall 
bolaget tillämpar reglerna enligt IAS/IFRS.124 Andra redovisningsposter vid försäljningar av 
företag är intäkter och kostnader där periodiseringen är av särskilt intresse, samt löner, 
bonusprogram och pensioner som blivit en del av företagets räkenskaper som kräver en 
genomgående analys.125 En viktig del i denna process är att köparen har förtroende för 
företagsledningen och företagets finansiella rapportering. En del i detta kan vara att köparen 
granskar ”management letters” från revisor till CEO eller styrelse och granskar anmärkningar 
och kommentarer i denna information.126 Under en Due Diligence analys är också ett väl 
utvecklat system för intern rapportering och kontroll till stor hjälp för köpare och säljare.127 
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Parterna erhåller med en god internredovisning en bättre kunskapsbas kring de områden som 
är av intresse i den fortsatta transaktionsprocessen. 
 

3.10.2 Finansiell granskning 
Från den redovisningsmässiga delen fortsätter parterna med den finansiella granskningen. 
Den finansiella granskningen är mer framåtblickande och innefattar värdering, 
tillväxtpotential och förväntad avkastning av förvärvsobjektet.128 Idag tillämpas flera olika 
värderingsprinciper av företag. De vanligaste värderingsmodellerna är substansvärdering, 
diskonterat nuvärde och en jämförande värdering.129 En sällsynt och något komplicerad 
modell som också tillämpas är en ”break up” eller likvidationsvärdes modell som kan 
användas vid en industriell utfasning.130 
I teorin rörande detta område används främst substans och diskonterade nuvärdesmodeller 
men en kortfattad beskrivning av de övriga modellerna ges också.  
 
Substansvärdering  
En substansvärderingsmodell utgår från ett företags tillgångar och skulder och utförs med 
justeringar för verkligt värde och skatteeffekter.131  
En frekvent förekommande formel för en substansvärdering är 
Substansvärde= JEK+ OR*(1- skattesats), där JEK är justerat eget kapital och OR är de 
obeskattade reserverna i företaget.132 
 
Diskontering av nuvärde (DCF) 
Denna modell uppskattar den nivå på det fria kassaflödet som är möjlig att uppnå för 
företaget.133 Värderingen går sedan ut på att göra olika typer av justeringar för att anpassa 
modellen till det aktuella förvärvsobjektet. Med hänsyn till dessa justeringar diskonteras de 
framräknade värdena med hänsyn till den kalkylränta som köparen har satt upp.134 Modellen 
lägger stor vikt på att skapa rätt periodiseringar och kunna uppskatta den risk som 
förändringar i antaganden medför.135 Diskonterade kassaflödesvärdering är en allmänt känd 
värderingsmodell som används i de flesta förvärvssituationer idag och anpassas ofta med 
tillväxt och inflationsjusteringar.136 
 
Komparativ värdering  
Med detta menas en jämförande värdering som utgår från ett liknande företag.137 
Värderingsmodellen bygger på att bolagets tidigare vinstnivåer sätts i relation med företagets 
värdering vid tidpunkten.138 Att använda multiplar som mått på vissa ingående delar är ett 
vanligt sätt för att bygga modellen och som kopplas till företagets intäkter och vinst.139 
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Modellens svaghet är att det ofta finns svårigheter att hitta ett bra jämförelseobjekt och att 
värderingen av detta företag kan vara över eller underskattat.140 
 
Likvidationsvärde 
Metoden innebär att förvärvet ses på ur ett så kallat exitperspektiv där företagets värde, rensat 
från skulder och andra åtaganden beaktas.141 
Ett företags likvidationsvärde är av intresse när förvärvet är inriktat mot en mer kortsiktig 
strategi där vinsten i regel uppkommer i skillnader mellan marknads och bokfört värde.142 
 

3.10.3 Betalning  
I slutet av en förvärvsprocess ska betalningsprocessen klargöras. Hur en sådan process ser ut 
varierar ofta från förvärv till förvärv. Vanligt är att en köpare betalar en kontant summa för 
företaget eller att säljaren får delar eller hela köpeskillingen i alternativ form som t ex aktier 
från köparen.143 Val av form för betalning kan få en betydande inverkan för både köpare och 
säljare sett ur risksynpunkt och kontroll.144 En risk kan t.ex. vara att aktier som en del i den 
totala ersättningen för ett förvärv kan göra mottagaren till minoritetsägare med liten möjlighet 
att påverka företaget och värdet.145 Aktier som hel eller delvis betalning gör ofta att den totala 
kostnaden för förvärvet ökar i jämförelse med ett förvärv med externt kapital.146 
 
Betalningsprocessen är en viktig del av Due Diligence processen och anpassas som nämnts 
ovan till det aktuella förvärvet. En modell som förekommer är att avtalade garantier löses via 
avsättning av en del av likviden till speciella konton, escrow.147 Dessa konton fungerar som 
en försäkring för köparen om förvärvet t.ex. inte klarar uppsatta vinstnivåer. 
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3.11   Teknisk Due Diligence 
Följande avsnitt handlar om den tekniska delen av Due Diligence processen. En teknisk Due 
Diligence avser att analysera alla de tekniska angelägenheterna som finns förknippade med 
företaget och dess verksamhet. Det kan exempelvis röra sig om en teknisk granskning av den 
produkt som företaget säljer eller en teknisk besiktning av företagets tillgångar.148 Vad gäller 
produktgranskningen beror omfattningen av en sådan naturligtvis på hur pass tekniskt 
beskaffad företagets produkt är. Det fall som beskrevs i inledningskapitlet, där ett 
fastighetsköp i nordvästra USA föregicks av en teknisk inventering av fastigheten, är ett 
typexempel på vad som kan ingå i en teknisk besiktning av företagets materiella tillgångar. En 
granskning av företagets eventuella patent brukar också ingå i en teknisk Due Diligence.  Vad 
gäller patentgranskningen är det särskilt viktigt att utvärdera vilka patent som är mest 
värdefulla och när de olika patenten går ut.149 Under en teknisk Due Diligence brukar även en 
besiktning av företagets IT-tekniska system utföras för att säkerställa att systemet fungerar på 
ett säkert och effektivt sätt.150 En teknisk Due Diligence brukar oftast genomföras i samarbete 
med tekniska konsulter som besitter den kunskap och färdighet som krävs för att 
sammanställa en utvärdering av hög kvalitet.151 
 

3.11.1 Forskning och utveckling 
Innan ett företagsförvärv fullföljs bör även en grundlig genomgång av det säljande företagets 
forskning och utveckling genomföras. Kostnader, framtida budgetplaner, tidigare prestationer, 
aktuella processer och strategier kring det säljande företagets FoU är exempel på faktorer som 
köparen bör ha kännedom om.152 Med hjälp av en sådan kännedom kan det avgöras hur pass 
väl säljarens FoU-strategier överrensstämmer med köparens FoU-strategier och vad som 
eventuellt kommer att krävas för att kunna integrera dessa båda strategier i framtiden. 
Omfattningen av FoU-analysen beror naturligtvis på i vilken omfattning det säljande företaget 
bedriver FoU. En studie om den FoU-integration som följde efter Ford Motor Companys 
förvärv av Volvo Cars 1999 upptäckte att en integration av två olika företagens FoU-
strategier inte alltid stärker det enskilda företagets långsiktiga konkurrensfördel. Studien fann 
att vissa delar av respektive företags FoU-strategier bör integreras i förvärvet medan andra 
delar bör hållas kvar oförändrade.153  
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3.12   Kulturell Due Diligence 
Följande avsnitt avser belysa de kulturella aspekter som brukar granskas inför ett 
företagsförvärv. Den kulturella analysen av Due Diligence processen skildrar de kulturella 
skillnaderna som föreligger mellan köparen och säljaren. Olika organisationsstrukturer, skilda 
syner på ledarskap, olika värderingar, skillnader i språk, osv. är exempel på de kulturella 
skillnader som kan förekomma mellan olika företag.154 Den kulturella Due Diligence analysen 
skiljer sig något åt från övriga Due Diligence delar. Bland annat brukar tillvägagångssättet för 
den kulturella analysen variera mer jämfört med de övriga analyserna.155 Nedan förklaras 
olika aspekter av den kulturella Due Diligence analysen vid företagsförvärv över 
nationsgränserna samt vid företagsförvärv inom nationsgränserna. 
 

3.12.1 Förvärv över nationsgränserna 
Geert Hofstede tar i sin bok Organisationer och kulturer upp fyra faktorer däri det vanligtvis 
förekommer kulturella skillnader mellan företag i olika länder.156 Dessa faktorer är: 
 

• Grad av kollektivism bland medarbetarna 
• Grad av centralisering hos organisationen 
• Hur osäkerhet hanteras bland medarbetarna 
• Manlighet/kvinnlighet i företaget 

 
Med grad av kollektivism menas till vilken omfattning medarbetarna i ett företag är vana att 
arbeta i grupp. Med grad av centralisering menas hur organisationsstrukturen är uppbyggd; 
hur hierarkisk eller platt organisationen är. Med osäkerhetshantering bland medarbetarna 
menas omfattningen av företagens inrättade regelverk som finns för att hantera uppkommen 
osäkerhet hos medarbetarna. Med manlighet/kvinnlighet menas graden av manliga 
värderingar jämfört med kvinnliga värderingar som förekommer bland företagen.157 Vid ett 
företagsförvärv där det uppköpta företaget ligger i ett annat land, varpå skillnader kring 
ovanstående faktorer kan förekomma, är det naturligtvis en fördel att ha kännedom om dessa 
eventuella skillnader innan förvärvet fullbordas. En god insikt minskar riskerna för olustiga 
överraskningar och underlättar den kommande integrationen som följer mellan företagen. 
Bristande insikt kan leda till konflikter, med långa eller till och med ogörliga 
integrationsprocesser mellan de två företagen som följd.  
 
Förutom Hofstedes fyra faktorer däri det vanligtvis förekommer kulturella skillnader mellan 
företag i olika länder, finns det även avgörande skillnader mellan länder beträffande synen på 
själva företagsförvärvet. Vid internationella företagsförvärv måste hänsyn tas till eventuella 
skillnader beträffande kulturella värderingar och normer; skillnader som vanligtvis inte 
förekommer vid inhemska företagsförvärv. Skillnaderna kan exempelvis uttrycka sig i 
olikartade förhandlingsprocesser och skilda syner beträffande förarbetet som föregår 
förvärvet.158 
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3.12.2 Förvärv inom nationsgränserna 
Förutom att kulturella skillnader förekommer mellan företag i olika länder kan kulturella 
skillnader även förekomma mellan företag som är verksamma inom samma land.  
 
Timothy J. Galpin och Mark Herndon beskriver i sin bok The complete guide to mergers and 
acquisitions ett inhemskt företagsförvärv, där bristande insikt om de kulturella skillnaderna 
mellan företagen, ledde till att affären blev en miljardförlust för båda parterna. Exemplet 
handlar om det amerikanska företaget AT&T som förvärvade företaget NCR i början av 90-
talet. De kulturella skillnaderna mellan företagen bestod i olika grader av centralisering inom 
organisationerna. AT&T, som var en platt och ohierarkisk organisation, blev överrumplade av 
att NCR var en så pass centraliserad organisation.  Följderna av den omorganisering som 
krävdes i NCR för att kunna integrera de båda företagen ledde bland annat till förluster på 
över tre miljarder amerikanska dollar.159  
 
Detta exempel tydliggör betydelsen av en omfattande kännedom av de kulturella aspekterna 
hos företaget som ska förvärvas, även om detta skulle ligga i samma land. 
 

3.12.3 Avslutande ord om kulturell Due Diligence 
Vissa menar att det ägnas alldeles för lite intresse åt de kulturella aspekterna inför ett 
företagsförvärv; att den kulturella Due Diligence analysen får alldeles för lite utrymme.160 
Beslutsfattare kan ha en tendens att ignorera eller tona ner den påverkan som skillnader i 
kulturella aspekter mellan företag verkligen kan ha vid ett företagsförvärv.161 Avsnittet om 
kulturell Due Diligence avslutas med några citat hämtade ur artikeln Management matters 
som publicerades i tidskriften Commercial Property News år 2004. I artikeln, som är skriven 
av Jennifer D. Duell, citeras olika personers åsikter kring kulturell Due Diligence:  
  
” ’People will do a pretty thorough financial Due diligence but don't bother to do a cultural 
Due diligence.’ ”162  
 

• Patricia Whalen, vid Northwestern University 
 
 
” ‘The strategy part and the number-oriented analysis are the easy part because the data is 
readily available and the techniques are there… the soft stuff like culture is the hard stuff 
because most companies don't understand how to value it’ "163  
 

• Jeffrey Schmidt, vid konsultföretaget Corporate Development International 
 
Ovanstående citat förklarar vikten av en kulturell Due Diligence samtidigt som det görs klart 
att en kulturell Due Diligence verkar vara svår att genomföra, särskilt I jämförelse med den 
finansiella eller den strategiska analysen. 
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4 Praktisk metod 
 
I detta kapitel avser vi att presentera för den praktiska metodiken som använts i uppsatsen. 
Syftet är att förtydliga tillvägagångssättet för uppsatsens arbete samt att möjliggöra en kritisk 
granskning av uppsatsen. 
 
 

4.1 Arbetsgång 
Nedan följer en enkel bild av arbetsgången för denna uppsats. Syftet med denna bild är att 
klargöra för läsaren hur författarnas tillvägagångssätt under uppsatsskrivandet sett ut. 
Nedanstående arbetsgång följdes inte strikt såsom pilarna indikerar. Exempelvis förekom 
ytterligare teoriinsamling efter våra empiriska iakttagelser, osv. Dock kan arbetsgången, i 
stora drag, skisseras enligt figuren. 
 
 

Val av ämne 
 
 
 

Teoriinsamling 
 
 
 

Val av respondenter 
 
 
 

Utformning av intervjuerna 
  
 
 

Empiriska iakttagelser 
 
 
 

Analyser och slutsatser 
 
 
 

Teorigenerering 
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4.2 Metodval 
Utifrån vår eftersträvade insikt om Due Diligence processens för- och nackdelar ansåg vi det 
mest lämpligt att använda oss utav ostrukturerade, kvalitativa, djupintervjuer. Då vi, för en 
utav respondenterna, inte fick möjlighet att genomföra en personlig intervju, genomfördes 
istället intervjun per telefon.  
 

4.3 Val av respondenter 
Då vi fattade beslut kring hur våra primära källor skulle samlas in ställdes vi främst inför två 
olika frågor. Dessa var:  
 

• Vilka ska vi intervjua? 
• Hur många ska vi intervjua? 

 
Här följer en genomgång om hur vi resonerade kring dessa frågor. 
 
Vilka ska vi intervjua? 
Beslutet om vilka intervjuobjekt vi skulle använda oss av fattades utifrån en inbördes 
diskussion mellan uppsatsförfattarna samt utifrån uppsatsförfattarnas samråd med handledare. 
Utifrån dessa diskussioner och samråd färdigställdes en lista över lämpliga intervjuobjekt vi 
skulle intervjua. Vi gjorde således ett medvetet, selektivt urval.164 Följande respondenter 
valdes ut från början: 
 

• Nordea 
• Handelsbanken 
• Carnegie 
• Deloitte 
• Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

 
Dessa respondenter valdes ut medvetet och selektivt på grundval utifrån hur dessa skulle 
kunna bidra till att ge svar på det vi behöver veta för uppsatsens syfte. För både kvantitativa 
och kvalitativa forskningsansatser är det väsentligt att den insamlade informationen verkligen 
täcker studiens syfte och behandlar det problem som studien bygger på.165 Syftet med denna 
uppsats är att förstå de för- och nackdelar som förknippas med en Due Diligence. De ovan 
nämnda respondenterna utför Due Diligence analyser och företagsvärderingar, de bistår med 
strategiska och finansiella rådgivningar samt med koordineringstjänster under processens 
gång. Vi ansåg därför dessa respondenter som självklara intervjuobjekt. Förutom de ovan 
nämnda respondenterna tillkom ytterligare tre respondenter i efterhand. De som tillkom 
senare var: 
 

• AIG 
• Mannheimer & Swartling 
• Riskkapitalbolaget AB 

 

                                                 
164 Svante Körner och Lars Wahlgren, Praktisk statistik (Lund: Studentlitteratur, 2002), 34 
165 Henny Olsson och Stefan Sörensson, Forskningsprocessen, kvalitativa och kvantitativa perspektiv 
(Falköping: Liber AB, 2001), 64 
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AIG bistår med försäkringslösningar för både köpare och säljare under företagsförvärv, 
Mannheimer & Swartling erbjuder affärsjuridisk rådgivning vid bland annat 
företagsöverlåtelser och Riskkapitalbolaget AB är ett riskkapitalbolag som är köpare av 
många utav dessa Due Diligence tjänster. Att inkludera även dessa respondenter möjliggjorde 
en bredare inblick bland alla de olika aktörer som är inblandade vid företagsförvärv och vid 
Due Diligence processer. Vi illustrerar hur dessa tre intervjuobjekt tillkom under arbetets 
gång i nedanstående figur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hur många ska vi intervjua? 
Ett enkelt svar på hur många respondenter som behövs i en studie ges av Steinar Kvale i 
dennes bok Den kvalitativa forskningsintervjun: 
 
”Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på det du vill veta”166 
 
Antalet personer som behövs är helt beroende på syftet med studien. Utgå från vad syftet är, 
vilka frågor som ska besvaras och vilka problem som ska behandlas, då valet av antalet 
respondenter görs. För få respondenter försvårar generaliserbarheten, medan för många 
respondenter försvårar möjligheten till förståelse och insikt för varje respondent.167 Således 
gäller det att hitta en balans mellan möjligheten att generalisera studiens resultat och 
möjligheten till förståelse för respektive respondent.  Totalt intervjuades åtta respondenter i 
denna studie. Fem stycken av dessa tillhandahåller tjänster inom företagsvärdering, 
                                                 
166 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 2001), 97 
167 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 2001), 98 
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koordinering och rådgivning. Det faktum att vi använde oss utav ett stort antal respondenter 
möjliggjorde en bred empirisk iakttagelsebas, vilket i sin tur medförde en större möjlighet att 
generalisera studiens resultat. Nackdelen med att använda så pass många respondenter låg i 
det mödosamma och tidskrävande arbete som behövdes vid insamlingen, bearbetningen och 
analysen av materialet. 
 

4.4 Utformning av intervjuerna 
I en kvalitativ undersökning är det viktigt att empirin är öppen och mångtydig.168 Vi ville 
därför inte låsa våra respondenter med ett strukturerat frågeformulär, utan strävade efter ett 
öppet intervjuförfarande där respondenterna fick det svarsutrymme de ansåg att de behövde. 
Det finns ingen egentlig, enhetlig intervjuguide för denna uppsats, utan intervjuerna 
sammansattes istället utifrån ett antal punkter som skulle tas upp. Dessa punkter är: 
 

• Fördelar med Due Diligence 
• Nackdelar med Due Diligence 
• Framtiden och Due Diligence 

 
Dessutom gavs utrymme åt följdfrågor, beroende på hur respondenten hade svarat på en 
specifik fråga som vi ställt. Kvalitativa undersökningar och kvalitativa intervjuer är ofta 
anpassningsbara, där tillvägagångssättet för undersökningen eller intervjun löpande får 
anpassas vartefter nya insikter och idéer och ny information uppdagas.169 Just denna 
flexibilitet som är möjlig kring kvalitativa undersökningar ökar möjligheterna att upptäcka 
oväntade företeelser och omständigheter.170 Tack vare att våra respondenter fick resonera fritt 
och att vi som intervjuare kunde ställa passande följdfrågor, ökade vi våra chanser att 
identifiera intressanta iakttagelser om Due Diligence; även iakttagelser som vi inte räknat med 
att upptäcka från början. Just eftersom vi, med hjälp av iakttagelserna och vårt insamlade 
material, vill generera insikter om den aktuella frågeställningen, i enlighet med det induktiva 
angreppssätt, var det väsentligt att intervjuerna var just ostrukturerade.171 Innan 
intervjutillfället fick respondenterna reda på vilka punkter som skulle tas upp under intervjun 
så att dessa kunde förbereda sig.  
 

4.5 Intervjutillfälle och access 
Innan ett intervjutillfälle äger rum är det viktigt att ha klart för sig vad intervjun syftar till och 
vilken information som eftersöks.172 Det är alltså väsentligt att vara väl förberedd innan en 
intervju kan påbörjas. Inför respektive intervju förberedde sig uppsatsförfattarna genom att 
diskutera sinsemellan vad vi ville ha svar på och vad vi ville diskutera med respondenten. 
Under samtliga intervjuer, utom vid intervjun av Riskkapitalbolaget AB, fanns båda 
uppsatsförfattare på plats. Att använda två intervjuare innebar ökade möjligheter att uppfatta 
och ta del av intressanta iakttagelser under intervjuns gång. Under våra intervjuer 
kompletterade vi, uppsatsförfattare, varandra väl. Iakttagelserna blev troligtvis mer 
                                                 
168 Ulrika Nylén, Att presentera kvalitativa data. (Malmö: Liber ekonomi, 2005), 12 
169 Henny Olsson och Stefan Sörensson. Forskningsprocessen, kvalitativa och kvantitativa perspektiv, första 
upplagan.  (Falköping: Liber AB, 2001), 14 
170 Joseph A Maxwell, Qualitative research design, an interactive approach (Thousand Oaks: Sage 
Publicications, Inc., 2005), 22 
171 Joseph A Maxwell, Qualitative research design, an interactive approach (Thousand Oaks: Sage 
Publicications, Inc., 2005), 80 
172 Heléne Thomsson, Reflexiva intervjuer (Lund: Studentlitteratur, 2002), 55 
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omfattande än de hade varit om endast en av oss hade varit där. Dessutom blev följdfrågorna 
mer varierande och olikartade tack vare att vi var två stycken som intervjuade. Användandet 
av två intervjuare kan innebära en risk att intervjuarna avbryter varandra och förhindrar 
resonemang som den ena eller den andre intervjuaren har påbörjat. Detta kan innebära att 
tänkta följdfrågor aldrig blir av och att intervjun därmed går miste om värdefull 
information.173 Vi kände dock till denna risk innan vi påbörjade våra intervjuer, varför vi var 
noggranna med att ge varandra god tid att fullfölja frågor och följdfrågor. Efter att en 
huvudpunkt var diskuterad tog vi alltid en mindre paus innan vi gick vidare till nästa 
huvudpunkt för att säkerställa att vi tömt ut alla följdfrågor vi hade. Intervjun med 
Riskkapitalbolaget AB genomfördes per telefon och med endast en intervjuare. Således gick 
vi där miste om de fördelar som finns med att genomföra personliga intervjuer samt att vara 
två stycken som intervjuar. Därav blev inte intervjun med Riskkapitalbolaget AB lika 
mångfacetterad och omfångsrik som övriga intervjuer. En ytterligare omständighet att ta 
hänsyn till vid personliga intervjuer är att välja lämplig tidpunkt och plats för intervjun samt 
att intervjun skall genomföras ostört.174 Samtliga våra intervjuer, utom då Riskkapitalbolaget 
AB, ägde rum på respektive respondents arbetsplats vid ett tillfälle valt av respondenten själv. 
Vi upplevde aldrig att någon respondent kände sig stressad under intervjuerna utan vi fick den 
tid vi behövde med varje respondent. Intervjuerna varade mellan 35 minuter 80 minuter. Vi 
var noga med att förklara syftet med studien för respondenterna och hur betydelsefull deras 
medverkan var för studiens resultat. Respondenterna fick välja huruvida de ville vara 
anonyma eller inte. Riskkapitalbolaget AB ville vara anonyma. ”Riskkapitalbolaget AB” är 
alltså inte företagets riktiga namn utan ett fiktivt namn påhittat av uppsatsförfattarna.  
 

4.6 Användande av bandspelare 
Under samtliga våra intervjuer, utom två, använde vi en MP3-spelare för att spela in 
frågestunden. Att använda en MP3-spelare istället för att föra anteckningar för hand 
underlättar den efterföljande bearbetningen av ett insamlat material. Det möjliggör också en 
mer kvalitetsmässig bearbetning av materialet då intervjuarna kan höra och återge 
respondenternas egna ord och uttryck.175  Då våra intervjuer var långa, ostrukturerade och 
omfattande var det oss till stor hjälp att kunna spela in intervjuerna. Förutom att det 
underlättade och förkortade vårt bearbetningsarbete kunde vi även återge materialet med 
respondenternas egna ord och uttryck, vilket har minskat risken för missvisande 
översättningar, skildringar och återgivningar. En nackdel med att spela in intervjuer kan vara 
att respondenten känner en ovilja att bli inspelad. Oviljan kan exempelvis bero på att 
respondenten känner sig obekväm i att bli inspelad eller att denne är rädd att bli återgiven på 
ett oönskat sätt.176 Av den anledningen förklarade vi noggrant för respektive respondent 
varför vi ville spela in intervjun och hur det inspelade materialet skulle bearbetas. Samtliga 
intervjuer, utom två, bandades efter godkännande från respondenten. Vid en intervju sa 
respondenten nej till att bli inspelad och vid telefonintervjun med Riskkapitalbolaget AB var 
inspelning ej möjlig. För dessa intervjuer förde vi istället anteckningar för hand. De ovan 
nämnda fördelar som sammanförs med inspelade intervjuer gick vi alltså miste om i dessa två 
fall. 
 

                                                 
173 Heléne Thomsson, Reflexiva intervjuer (Lund: Studentlitteratur, 2002), 76 
174 Judith Bell, Introduktion till forskningsmetodik (Lund: Studentlitteratur, 2001), 124 
175 Heléne Thomsson, Reflexiva intervjuer (Lund: Studentlitteratur, 2002), 90 
176 Heléne Thomsson, Reflexiva intervjuer (Lund: Studentlitteratur, 2002), 89 
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4.7 Validitet 
En studie av hög validitet är en studie som verkligen diskuterar kring de ställningstaganden 
som studien är avsedd att diskutera.  Vid genomförande av kvalitativa intervjuer är det 
väsentligt att intervjun och den medföljande diskussionen verkligen återspeglar det som 
studien är avsedd att ta upp.177 Som vi tidigare nämnt är syftet med denna studie att förstå de 
för- och nackdelar som förknippas med en Due Diligence. Under våra intervjuer ställde vi en 
rad olika frågor kring Due Diligence såsom hur en Due Diligence praktiskt genomförs, dess 
för- och nackdelar, vilka problemområden som finns, hur framtiden inom området ser ut, osv. 
Med hjälp av denna breda frågebas anser vi oss ha tillgodogjort oss den nödvändiga 
förståelsen kring Due Diligence och dess fördelar och nackdelar och dess framtid. Dock har 
vi, med uppsatsens syfte och problemformulering i åtanke, särskilt koncentrerat oss på frågor 
gällande de för- och nackdelar som vanligtvis förknippas med Due Diligence. Med denna 
strategi, att verkligen diskutera det som uppsatsen avser att diskutera, anser vi att uppsatsen 
uppnått en hög validitet. 
 

4.8 Reliabilitet 
I detta avsnitt vill vi redogöra för hur vi strävat efter att kvalitetssäkra vårt empiriska material. 
Med kvalitetssäkring menar vi en tillförsäkring om att det insamlade materialet är pålitligt, 
sannfärdigt och korrekt återgivet. För utvärderingen av kvalitén av vårt empiriska material har 
vi tagit hjälp av ett antal kvalitetskriterier som Steinar Kvale tar upp i sin bok Den kvalitativa 
forskningsintervjun. Nedan presenteras tre utav dessa kriterier, samt hur vi strävat efter att 
uppnå respektive kriterie. 
 
”Omfattningen av spontana, rika, specifika och relevanta svar från den intervjuade.”178 
 
Huruvida våra svar blev spontana, rika, specifika och relevanta berodde till största delen på 
respondenten och hur villig denne var att ge just spontana, rika, specifika och relevanta svar. 
Som intervjuare försökte vi inhämta sådana svar genom vårt sätt att formulera frågorna på 
eller genom att ställa uppföljningsfrågor. Svaren vi fick från respondenterna var varierande; 
vissa gav korta och koncisa svar medan andra gav mer omfattande, rika och utsvävande svar. 
De korta och koncisa svaren var oftast relevanta och lätta att bearbeta men de var svårare att 
generera intressanta insikter kring. De omfattande rika och utsvävande svaren, å andra sidan, 
krävde mer bearbetning men dessa svar gav oss samtidigt större möjlighet att identifiera 
intressanta iakttagelser (under förutsättning att de utsvävande svaren var relevanta för frågan). 
Då svaren var korta och koncisa försökte vi, i den möjligaste mån, att be respondenten att 
specificera sitt svar eller att vi fyllde ut svaret med hjälp av uppföljningsfrågor.  
 
”Den grad i vilken intervjuaren följer upp och klargör meningen i de relevanta aspekterna av 
svaren.”179 
 

Vi ville inte låsa respondenterna i ett alltför strukturerat frågeförfarande utan tillät 
respondenterna att sväva fritt kring sina svar. Dock var vi noggranna med att inhämta 
innehållsrika svar på de frågor som berörde de för- och nackdelar som förknippas med en Due 
Diligence, eftersom denna uppsats åsyftar till att behandla just dessa frågor.  Exempel på 

                                                 
177 Heléne Thomsson, Reflexiva intervjuer (Lund: Studentlitteratur, 2002), 31 
178 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 2001), 134 
179 Ibid. 134 
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frågor däri dessa svar ingick: Hur kan ni förklara nyttan med en Due Diligence? Varför 
genomförs Due Diligence? Vilka kostnader förknippas med Due Diligence? Hur lång tid tar 
det att genomföra en Due Diligence? 

”Intervjuaren försöker verifiera sina tolkningar av intervjupersonens svar under intervjuns 
förlopp.”180 
 

I möjligaste mån försökte vi bekräfta våra tolkningar av respondentens svar under 
intervjuernas gång, med hjälp av frågor som Hur menar ni med det? eller Kan ni förklara detta 
lite närmare? Dock var intervjutiderna tidsbegränsade och vi fick inte alltid möjlighet att 
bekräfta våra tolkningar på detta sätt. Detta löste vi genom att, i efterhand, skicka ut en 
sammanställning av intervjun till respondenterna, varpå dessa fick komma med kommentarer 
och synpunkter på hur vi hade ställt samman deras svar. Denna typ av feedback erhöll vi dock 
inte från alla respondenter. Vi var försiktiga med att redovisa svar vi inte kunde tolka eller 
verifiera i efterhand. Steinar Kvale beskriver också vad som karaktäriserar en god intervjuare.  
 

”Intervjuaren måste hela tiden fatta snabba beslut om vad som ska frågas och hur det ska 
frågas; vilka aspekter av intervjuarens svar som ska följas upp eller inte följas upp; vilka svar 
som ska tolkas eller inte tolkas. En intervjuare bör vara kunnig på det område som är föremål 
för undersökningen, behärska konsten att samtala, ha språkkänsla och ett öra för 
intervjupersonens speciella sätt att uttrycka sig.”181 
 

Vi kan knappast klassificera oss som professionella, erfarna intervjuare där vi snabbt kan 
besluta om vad som skulle frågas, vad som ska uppföljas eller vad som behöver tolkas 
ytterligare under intervjun. Ingen av oss har ju genomfört liknande intervjuer tidigare. 
Troligtvis hade ytterligare intressanta iakttagelser kunnat belysas om vi som intervjuare varit 
professionella och erfarna. Även om vi inte är professionella och erfarna kunde vi i alla fall 
förbereda oss genom att diskutera sinsemellan, innan intervjun, vilka frågor vi bör lägga 
särskild vikt vid. Som vi nämnde i det teoretiska metodkapitlet i denna uppsats hade 
begreppet Due Diligence endast behandlats översiktligt i vår utbildning. Därför kan vi heller 
inte påstå att vi är kunniga på det område som är föremål för undersökningen. Det vore 
naturligtvis önskvärt att vi hade besuttit en större kunskap inom området och att vi därigenom 
kunnat öka förståelsen och tolkningen av de svar som respondenterna gav oss.  

 

4.9 Kritik av primärkällor 
Först och främst vill vi klargöra att vissa respondenter inte valdes selektivt av 
uppsatsförfattarna själva. Som framgår av ovanstående figur var det från början tänkt att 
endast inkludera Nordea, Handelsbanken, Carnegie, Deloitte och PWC som respondenter. 
Försäkringsbolaget AIG tillkom efter tips från Carnegie och Mannheimer & Swartling och 
Riskkapitalbolaget AB tillkom efter tips från AIG. Respondenterna AIG, Mannheimer & 
Swartling och Riskkapitalbolaget AB valdes alltså inte selektivt av uppsatsförfattarna själva. 
Det bör alltid iakttas försiktighet i att inkludera respondenter som uppsatsförfattarna själva 
inte valt ut. Av den anledningen var vi försiktiga med att inkludera just AIG, Mannheimer & 
Swartling och Riskkapitalbolaget AB i vår empiri. Vi var särskilt angelägna om att motivera 

                                                 
180 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 2001), 134 
181 Ibid. 136 
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för oss själva varför vi ville ta med dessa respondenter. Motiveringen att inkludera AIG, 
Mannheimer & Swartling och Riskkapitalbolaget AB låg i att dessa möjliggjorde en 
ytterligare breddning av aktörer som är inblandade i Due Diligence processen. De 
ursprungligt valda respondenterna, Nordea, Handelsbanken, Carnegie, Deloitte och PWC, 
bistår med koordinering under förvärvsprocessen samt med strategiska och finansiella 
rådgivningar. Att utöver dessa även inkludera en juridisk rådgivare, ett försäkringsbolag samt 
ett riskkapitalbolag möjliggjorde en inblick hos ytterligare aktörer som är inblandade under 
processen. Vi ansåg att dessa nya respondenter kunde bidra med ny och värdefull information 
om Due Diligence och dess för- och nackdelar och hur företag resonerar kring beslut gällande 
Due Diligence, varför vi ansåg det motiverat att även inkludera dessa i empirin. 
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5 Empiri 
När uppsatsens metoder och teorier nu har lagts fram går vi över till att presentera 
uppsatsens empiri. I kapitlet skildras de empiriska iakttagelserna som gjordes under våra 
intervjuer. Dessa empiriska iakttagelser har genomförts i syfte att ”observera verkligheten” 
kring uppsatsens ämne. I nästa kapitel ställs sedan dessa empiriska iakttagelser mot de 
rådande teorierna som framlades i kapitel 3.  
 
 

5.1 Respondenter och företag 
Empirin för denna uppsats baseras på intervjuer gjorda hos åtta olika företag. De respondenter 
vi intervjuade samt de företag de arbetar för presenteras nedan. 
 
Viktor Håkansson och Paul Birell 

• Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
 
Karl Barkvall 

• Carnegie Investment Bank 
 
Anders Gustafsson 

• Deloitte 
 
Jan Olofsson 

• Handelsbanken 
 
Kenneth Westlund 

• Nordea 
 
Carl-Adam Drakenberg 

• AIG 
 
Anna Lundgren och Christer Carling  

• Mannheimer & Swartling 
 
Anonym investerare  

• Riskkapitalbolaget AB  
 
 
 
Nedan presenteras en kort presentation om de sex olika företagen: 
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5.2 Presentation av företagen 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers är ett revisions- och konsultbolag. Inom PWC:s 
affärsområde Corporate Finance utförs bland annat värderingar, strategisk rådgivning och 
Due Diligence. De utför Due Diligence för såväl noterade som onoterade bolag. 182 
 
Carnegie 
Carnegie är en oberoende nordisk investmentbank. Inom Carnegies affärsområde Investment 
Banking agerar Carnegie som finansiell rådgivare och de har både noterade och onoterade, 
industriella och finansiella kunder.183 Carnegie genomför inte Due Diligence åt sina kunder 
utan agerar mer som en finansiell rådgivare, där de koordinerar allt arbete som rör Due 
Diligence processen. 
 
Deloitte 
Deloitte är ett revisions- och konsultbolag. Inom Deloittes affärsområde Financial Advisory 
erbjuds rådgivning, finansiell Due Diligence och stöd inför bland annat värderingar, 
omstruktureringar och fusioner. 184 
 
  
Handelsbanken 
Handelsbanken är en bank som agerar inom samtliga banktjänster. Inom deras affärsområde 
Capital Markets agerar Handelsbanken bland annat som finansiell rådgivare för både köpare 
och säljare vid företagsförvärv.185 Deras uppdragsgivare inom detta område är i regel 
börsnoterade företag, vars värde överstiger 300-500 miljoner kronor.  
 
Nordea 
Nordea är en finanskoncern, verksam i Norden och Östersjöområdet inom bank, 
kapitalförvaltning och försäkring. Inom affärsområdet Corporate Finance erbjuds finansiell 
rådgivning för både köpare och säljare vid fusioner och företagsförvärv.186 
 
AIG 
AIG, American International Group är ett världsledande företag verksamt inom försäkring 
och finansiella tjänster.187 AIG erbjuder bland annat försäkringslösningar för både köpare och 
säljare vid företagsförvärv. 

                                                 
182 Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2006-05-16) [www dokument] URL 
http://www.pwc.com/extweb/service.nsf/docid/4B3A60A6AF618755802570C200471482 Hämtad: 2006-05-16 
183 Carnegie (2006-08-14) [www dokument] URL http://www.carnegie.se/templates/Iframe.aspx?id=2662 
Hämtad: 2006-05-16 
184 Deloitte (2006) [www dokument] URL 
http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/SE_Om_Deloitte_060824_w.pdf Hämtad: 2007-11-19 
185 Handelsbanken (2006) [www dokument] URL http://www.handelsbanken.se/capitalmarkets Hämtat: 2007-
11-20 
186 Nordea (2007-10-17) [www dokument] URL 
http://www.nordea.com/F%c3%b6retag%2b%2binstitutioner/Corporate%2bFinance/52102.html Hämtad: 2007-
11-20 
187 AIG (2007-05-20) [www dokument] URL http://www.aig.com/gateway/asset/1-35-3062-3059-
Sweden_Business_Risk+Finance+Solutions.htm Hämtad: 2007-05-29 
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Mannheimer & Swartling 
Mannheimer & Swartling är Sveriges ledande byrå inom affärsjuridik. Mannheimer & 
Swartling erbjuder affärsjuridisk rådgivning vid bland annat företagsöverlåtelser.188 
 
 
Riskkapitalbolaget AB  
Riskkapitalbolaget AB är ett private equity företag vars verksamhet går ut på att förvärva och 
utveckla mindre och medelstora företag.189 Medan övriga företag vi har intervjuat bistår med 
Due Diligence tjänster är Riskkapitalbolaget AB en köpare av många utav dessa typer av Due 
Diligence tjänster. Riskkapitalbolaget AB är, som tidigare nämnts, inte företagets riktiga 
namn, utan ett påhittat namn av uppsatsförfattarna. Detta påhittade namn används genom 
uppsatsen då företaget ville vara anonyma.  
 

5.3 Uppdelning av empiri 
Den följande empiriska presentationen är indelad efter följande diskussionsområden: 
 

• Fördelar med Due Diligence 
• Nackdelar med Due Diligence 
• Framtiden och Due Diligence  

 
De olika respondenterna är grupperade i fyra grupper, varpå de ovan nämnda 
diskussionsområdena tas upp för respektive grupp. Respondenterna är grupperade enligt 
följande: 
  
Tjänster inom finansiering, redovisning samt strategisk rådgivning 

• Öhrlings PriceWaterhouseCoopers 
• Carnegie 
• Deloitte 
• Handelsbanken 
• Nordea 

 
Juridiska tjänster 

• Mannheimer & Swartling 
 
Försäkringstjänster 

• AIG 
 
Riskkapitalbolag 

• Riskkapitalbolaget AB  
 
I avsnitt 5.4 Tjänster inom finansiering, redovisning samt strategisk rådgivning presenteras 
empirin från de företag som genomför värderingar av företag och tillhandahåller finansiella, 
strategiska och redovisningsmässiga Due Diligence tjänster vid företagsförvärv. I avsnitt 5.5 
Juridiska tjänster presenteras empirin från Mannheimer & Swartling som tillhandahåller 
affärsjuridisk rådgivning vid företagsförvärv. I avsnitt 5.6 Försäkringslösningar presenteras 
                                                 
188 Mannheimer & Swartling [www dokument] URL 
http://www.mannheimerswartling.se/sv/specialist_areas/areas/corporate_accountability.html Hämtat: 2007-11-20 
189 Riskkapitalbolagets hemsida [www dokument] 
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empirin från försäkringsbolaget AIG och i avsnitt 5.6 presenteras empirin från 
Riskkapitalbolaget AB. Vid behov har ytterligare diskussionsområden tagits upp för vissa 
respondenter. 
 

5.4 Tjänster inom redovisning, finansiering samt strategisk 
rådgivning 

5.4.1 Fördelar med Due Diligence 
Så gott som samtliga av studiens respondenter inom redovisning, finansiering och strategisk 
rådgivning var överens om att en genomförd Due Diligence är en förutsättning för att en 
finansiering av förvärvet ska vara möjlig. Det finns som regel krav från finansiärerna, till 
exempel banker och kreditgivare, att en omfattande analys av det aktuella bolaget är utförd för 
att dessa ska kunna godkänna de krediter som transaktionen kräver. Även om förvärvet inte 
finansieras med lån så finns ofta krav från andra aktörer, exempelvis aktieägare, om att 
förvärvet ska vara strategiskt motiverat och att det inte uppkommer dolda fel i det aktuella 
förvärvsobjektet. Deloitte framhöll vikten av att granskningen utförs av en oberoende och 
utomstående part för att inge ytterligare förtroende för de finansiärer och övriga aktörer som 
är inblandade i förvärvet. PWC och Handelsbanken ansåg att en Due Diligence fungerar som 
ett förhandlingsunderlag under förvärvsprocessen, då exempelvis nivån på köpeskillingen 
fastställs. Det kan finnas skäl att justera denna utifrån de brister som upptäcks i 
räkenskaperna, i tveksamma värderingar och ogynnsamma avtal. Detta är upptäckter som 
möjliggörs tack vare Due Diligence processen. Just betydelsen av att upptäck av det säljande 
företagets fel, risker, möjligheter och potentialer är något som samtliga respondenter vill lyfta 
fram. Senare i förvärvsprocessen uppkommer svårigheten med att göra en korrekt värdering 
av bolaget, samt att känna till de åtaganden som övergår i och med förvärvet. Det här är också 
en av de viktiga beståndsdelar som respondenterna menar är en av de svåraste under 
processen. Nordea formulerade detta som att en Due Diligence gör det möjligt för köparen att 
veta vad denne verkligen förvärvar. PWC och Deloitte betonade att en Due Diligence gör det 
möjligt att analysera objektets framtida möjligheter och jämföra dessa med uppsatta mål och 
avkastningskrav hos köparen. PWC och Deloitte trycker också på att en Due Diligence bör ha 
en framåtriktad karaktär, exempelvis då det gäller prognoser av företagets framtida 
omsättning, vinster, kassaflöden, osv. Detta menar respondenterna skapar en god kännedom 
om hur enskilda faktorer påverkar förvärvets potential. Vanligt är att rådgivarna sätter upp 
olika scenarios för dessa aktuella poster och kan då visa var de kritiska delarna finns i 
förvärvet.  Handelsbanken framhöll betydelsen av en väl genomförd kommersiell Due 
Diligence och att en sådan analys ibland får abrupta konsekvenser. Det kan i vissa fall leda till 
att förvärvet inte genomförs som tänkt. Tänkbara orsaker till detta kan vara missbedömningar 
av marknaden, låg tillväxt eller att parterna inte kommer överens om detaljer under 
förhandling.  
 

5.4.2 Nackdelar med Due Diligence 
De flesta av uppsatsens respondenter nämnde kostnaden och tidsåtgången som de största 
nackdelarna med en Due Diligence. Beträffande kostnaden så tillämpar de flesta aktörer som 
utför Due Diligence tjänster löpande ersättning per timme.  Andra prismodeller som 
respondenterna nämnde var dags-, vecko-, eller månadsdebitering. Således blir kostnaden 
oftast direkt beroende av hur lång tid Due Diligence analysen tar att genomföra. Tidsåtgången 
för en Due Diligence varierar mycket från fall till fall; respondenterna nämnde att 
genomförandet kan ta alltifrån en vecka till några månader. De faktorer som påverkar 
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tidsåtgången enligt respondenterna, var exempelvis det säljande bolagets legala struktur, 
huruvida företaget har dotterbolag eller inte, hur diversifierat bolaget är rent geografiskt och 
produktmässigt, osv. När det gäller den tredje och sista avigsidan så nämnde Carnegie och 
Handelsbanken att köparen ibland kan bli desorienterad av all den omfattande information 
som presenteras under en Due Diligence process. Det kan i sådana fall, enligt Carnegie och 
Handelsbanken, finnas en risk att köparen tappar fokus på vad som är väsentligt för det 
aktuella förvärvet. Deloitte menade att en del problem kan uppstå när det gäller 
tillgängligheten av information under processen, särskilt information rörande det säljande 
företagets pensionsplaner och eventuella dotterföretag. Andra problemområden som 
vanligtvis dyker upp under en Due Diligence var, enligt respondenterna, den finansiella och 
den juridiska Due Diligence analysen. Förvärv där delar av koncerner säljs ut brukar också 
ofta bli problematiska under granskningsarbetet.  
 

5.4.3 Framtiden och Due Diligence 
Beträffande framtiden och utvecklingen inom Due Diligence, gavs varierande svar från våra 
respondenter. Carnegie menade bland annat att frågor kring företagens pensionsplaner blivit 
mer aktuella vid företagsförvärv den senaste tiden. Detta gäller även frågor kring företagens 
revision i och med övergången till redovisningssystemet IFRS. Carnegie trodde dock att 
ökningen i dessa frågor endast är temporär.  Vidare uppgav Carnegie att olika typer av 
försäkringslösningar i samband med förvärvsprocessen blir allt vanligare. Handelsbanken och 
Deloitte påpekade ytterligare en företeelse som blivit vanligare på senare tid vid 
företagsförvärv och Due Diligence, nämligen en så kallad Vendor Due Diligence. En Vendor 
Due Diligence är en Due Diligence som genomförs av det säljande företaget. Företaget 
granskar alltså sina egna handlingar inför en säljprocess för att upptäcka eventuella 
felaktigheter, felaktigheter som kan vara bra att känna till inför en transaktionsprocess. 
Ytterligare en utveckling inom Due Diligence som nämndes av de flesta respondenter, är att 
dagens analyser får ett allt mindre traditionellt upplägg. Istället för att noggrant analysera 
samtliga delområden inom företaget, läggs nu större vikt på att skräddarsy analysen från fall 
till fall, beroende på hur företaget ser ut och vilket syfte förvärvet har. 
 

5.5 Juridiska tjänster 

5.5.1 Fördelar med Due Diligence 
Mannheimer & Swartlings uppdrag kan delas upp i två delar där den ena handlar om att förstå 
bolagets verksamhet. Kunden vill ha hjälp med att förstå vad bolaget gör, affärsidé och vilka 
viktiga kontrakt som företaget har. Processen blir i ett sådant fall att inhämta, analysera och 
värdera information om bolaget och redovisa detta för klienten. Andra uppdrag kan vara att 
granska och kontrollera risk i företaget. Det kan handla om att bolaget har miljöfarlig 
verksamhet och då inriktas processen i stor utsträckning på att visa på risk med förvärvet. 
Risk kan också delas upp i två delar där ena delen handlar om vad köparen måste vara 
medveten om t ex att denne tar över en miljöskuld i samband med förvärvet. Den andra sidan 
av risk lägger grunden för hur avtalet med säljaren ska läggas upp. Det kan handla om vad 
som ska säkras upp i avtalet och hur ansvar och ovisshet kring detaljer ska fördelas mellan 
köpare och säljaren. Nyttan handlar i stor utsträckning också om att förbereda för en övergång 
av bolaget. Vissa förvärv rör bara delar av en verksamhet, en division eller en produkt och då 
gäller det att lösgöra dessa delar från bolaget och se på vilka effekter som kan komma att 
orsaka problem. I en Vendor Due Diligence hamnar fokus inte på att minimera risk utan i stor 
utsträckning om att identifiera frågor som kan bli föremål i en förhandling. 
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Mannheimer & Swartling får vid en sådan process en god uppfattning om i vilken form 
bolaget befinner sig i och vilka delar som behöver ses över. Detta arbete ligger sedan till 
grund för att sätta upp datarum för säljprocessen. Denna typ av Due Diligence där 
Mannheimer & Swartling företräder säljaren är en del som utvecklats under senare tid. 
Mannheimer & Swartling menar att säljaren kommer i en bättre position vad gäller 
förhandlingar och fortsatt Due Diligence process om all fakta finns på bordet och 
informationen kan hanteras på rätt sätt.  
 

5.5.2 Nackdelar med Due Diligence 
Den legala delen av Due Diligence processen utmynnar som regel i olika problemställningar 
som måste hanteras av köparen eller säljaren. Vid hantering av exempelvis ett sågverksföretag 
så uppkommer alltid miljöaspekter och problem kopplade till denna typ av verksamhet. I 
dessa fall tas ofta konsulter med i processen som kan hantera frågor kring miljö, 
kemikaliehantering och regelverk.  Mannheimer & Swartling undersöker också ägarstrukturen 
i bolaget och om företaget verkligen kan säljas till köparen utan problem med 
leverantörsavtal, löptider och kostnader för att bryta dessa avtal. En viktig del är att verifiera 
ägandet i bolaget och kontrollera att till exempel aktiebrev finns och att dessa är uppdaterade 
så att en faktisk legal övergång av bolaget kan ske. Mannheimer & Swartling arbetar som 
regel också för att nå en bra lösning kring rent finansiella frågor som kan röra hur mycket 
kontroll långivaren till förvärvet eller bolagets kreditgivare till exempel en bank ska ha efter 
en avslutad affär. Detta kan påverka hur mycket kontroll över bolagets tillgångar köparen 
faktiskt innehar och inverkan på denna kontroll blir en förhandlingsfråga för parterna. Ofta 
har banker och kreditgivare inskrivet i låneavtal att uppsägning av låneavtal sker vid 
ägarbyten och detta är något som kan få stora konsekvenser för köparen om denne inte har 
andra lösningar på finansieringen i bolaget. Bolagets årsredovisning och finansiella rapporter 
är viktiga dokument under den juridiska granskningen som visar grundläggande information 
om bolaget. I denna fas går ofta den juridiska och den finansiella granskningen ihop och det 
är därför vanligt att Mannheimer & Swartling har en nära dialog med inblandade 
revisionsbyråer för att analysera rapporter och klargöra vad som kan ligga bakom till exempel 
en fotnot i årsredovisningen. Kostnader som kan bli stora i framtiden är ledningens 
ersättningar och pensionsvillkor och ibland är dessa koppade till utvecklingen för företaget 
vilket kan medföra stora årliga avsättningar för att klara dessa åtaganden. Andra poster som 
kan orsaka oväntade kostnader är garantivillkor och reklamationsmöjligheter för kunder och 
leverantörer, vilka kan bli föremål för diskussion vid en kommande prisförhandling. Något 
generellt problemområde kan inte utmålas, utan under den juridiska granskningen dyker det 
upp frågor som är av intresse för köparen och som kommer att styra den fortsatta processen i 
viss mån fram till ett avtal är slutet. Det dyker alltså upp typiska eller ovanliga avtalsvillkor 
under den juridiska Due Diligence delen men dessa löses som alla legala problem under 
processens gång.  
 

5.5.3 Framtiden och Due Diligence 
Den juridiska rollen var tidigare att rapportera allt och samla denna information i ett datarum. 
Rådgivaren satte ingen egen värdering i vilken information som var viktig för uppdraget, utan 
redovisade allt, vilket gjorde mängden information omfattande och svår att hantera. Processen 
blir mer och mer anpassad, dels till klienten men också till det tänkta förvärvsobjektet. Detta 
medför att granskningen fokuseras på information som är relevant och har betydelse för det 
kommande avtalet. Tidigare fanns ingen tydlig arbetsgång och mål med den juridiska 
granskningen utan den struktur vi ser idag kommer av utvecklingen som skett på området. En 



 42

annan stor skillnad är hur klienterna ser ut idag jämfört med tidigare. Mannheimer & 
Swartling har många riskkapitalbolag som kunder, flera med stor erfarenhet och vana att 
genomföra köp och försäljningar av bolag. Dessa klienter skapar en annan typ av process 
jämfört med en industriell aktör som gör betydligt färre förvärv. Utveckling av säljarprocesser 
är också en ny företeelse inom Due Diligence som kommer mer och mer på marknaden. 
Rapporteringsutveckling har förändrats under årens lopp och går från att som ovan nämnts, 
vara en mängd information till att vara en detaljerad produkt utifrån en given mall.   
 

5.5.4 Risk och Due Diligence 
En köpare löper en mängd risker i en förvärvssituation som kan orsaka stora kostnader för 
denne. Risken är att detaljer inte finns med i ett avtal och då kan köparen få stå för dessa delar 
själv. En annan del som köparen ofta missar är chansen att tillgodogöra sig kunskap om 
bolaget under Due Diligence granskningen. Hela processen beskriver risk för inblandade 
parter och är ett sätt att kunna värdera denna risk för köparen och att undvika rättsliga 
processer som kan göra att köpet inte går att genomföra.  
 

5.5.5 Övrigt 
Mannheimer & Swartling framhäver att köplagen är dispositiv och att denna brukar avtalas 
bort vid företagsförvärv, den fyller ingen egentlig funktion vid förvärvet. En viktig orsak till 
att köplagen brukar avtalas bort är den så kallade hävningsrätten, vilken inte är önskvärd vid 
förvärv. Köparens undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt regleras istället i 
köpeavtalet mellan parterna. Detta görs för att köparen eller säljaren inte ska ha möjlighet att 
ändra eller lägga till information lång tid efter det att förhandlingsprocessen börjat.  
 
Due Diligence kan ses som en tidslinje där det börjar med att någon bestämmer sig för att 
sälja ett företag och slutar med ett köpeavtal, där informationen kring förvärvet tas upp. Det 
händer att köparen inte har eller får tillgång till all information vid förvärvet utan tvingas 
knyta upp säljaren med tuffa garantier. Vid dessa tillfällen spelar den juridiska rådgivaren en 
viktig roll. Felaktig information eller bedrägligt förfarande från säljarens eller köparens sida 
slutar med stämningar och dyra processer i domstol.  
 
Säljaren bör inte presentera all tillgänglig information direkt vid startpunkten, utan istället 
lägga fram lite information i taget. Grundregeln är dock, enligt Mannheimer & Swartling, att 
all tillgänglig information skall visas upp. Köpeavtalet som arbetas fram är till för att skapa 
förutsägbarhet kring villkor och information, en förutsägbarhet som både köparen och säljaren 
vill ha. 
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5.6 Försäkringstjänster 
Den 18/5 genomfördes en intervju med AIG Europe S.A., A Member of the American 
International Group. Uppsatsförfattarna träffade Carl Adam Drakenberg. Först ges en kortare 
presentation av AIG:s roll inom företagsköp och Due Diligence. Därefter presenteras en 
sammanställning av intervjun.  
 

5.6.1 AIG:s roll inom företagsköp och Due Diligence 
Vid ett företagsförvärv erhåller köparen av företaget ofta garantier avseende bolagets 
verksamhet före förvärvstillfället. Garantier är faktiska uttalanden om sakomständigheter som 
föreligger före eller vid förvärvstillfället och kan till exempel omfatta bolagets redovisning, 
skatt, tillgångar, immateriella rättigheter eller miljö. Om köparen i efterhand upptäcker en 
brist som hänför sig till en omständighet som var garanterad, dvs. om garantin har brutits, har 
köparen rätt att få tillbaka en del av köpeskillingen. Ofta begränsas säljarens ansvar för 
garantibrott till en summa som är lägre än vad säljaren erhåller i köpeskilling, ett takbelopp 
för säljarens ersättningsskyldighet en så kallad Warranty Cap. Warranty Capen är beroende av 
överlåtelsen storlek och parternas förhandlingsstyrka och hamnar i normalfallet mellan 2-20% 
av bolagets värde. Säljarens exponering brukar även begränsas i tid; mellan 12-18 månader 
avseende verksamhetsgarantier och upp till 6 år avseende skattegarantier. Vi ger ett exempel 
där den totala köpeskillingen uppgår till 1 miljard kronor:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

800 miljoner 
(Ovanför Warranty Cap) 

 200 miljoner 
(Under Warranty Cap) 

 
 
I detta enkla exempel med en total köpeskilling på en miljard erhåller säljaren 800 miljoner 
direkt, detta belopp är fredat från köparens eventuella krav under garantierna. På grund av att 
säljaren är en finansiell aktör eller att säljaren kan ha solvensproblem så avsätter parterna det 
resterande beloppet (200 miljoner, 20% av den totala köpeskillingen) på ett låst bankkonto 
(ett så kallat Escrowkonto). Om nu köparen efter köpet upptäcker en brist hos garantierna har 
denne rätt att få tillbaka denna andel av köpeskillingen. Parterna har kommit överens om att 
låta 200 miljoner ligga kvar på Escrowkontot under garantiperioden. Man kan tänka sig att 
beloppet på Escrowkontot minskar över tiden, framför allt när garantiperioden för 
skattegarantierna uppgår till 60 månader. Kapitalbindningen blir en kostnad för säljaren, då 
denne istället hade kunnat investera dessa 200 miljoner i den egna verksamheten, förvärv av 
annan verksamhet eller till utdelning till aktieägare som ger bättre avkastning än vad 
Escrowkontot ger, i.e. alternativavkastningen är högre om kapitalet placeras eller delas ut. Det 
är här AIG:s roll kommer in. Genom att köparen försäkrar sig för brott mot garantierna 
behöver köparen endast kräva att säljaren placerar en mindre del av köpeskillingen på ett 
Escrowkonto, till exempel 1-2% av Enterprise Value vilket då kommer att motsvara Warranty 

1 miljard 
(Enterprise Value)



 44

Capen i avtalet mellan parterna; eventuella brott mot garantierna med ersättningskrav ovanför 
Warranty Capen ersätts då istället av den försäkring som AIG tillhandahåller. Köparen får då 
det skydd denne vill ha och säljaren undviker att placera en större del av köpeskillingen ett 
Escrowkonto. Försäkringen förutsätter en robust undersökning av bolaget (en Due Diligence) 
och att säljaren genomför en transparent informationsprocess så att kända brister under 
garantierna upptäcks, kända brister ersätts inte av försäkringen. Med andra ord, försäkringen 
som AIG tillhandahåller är ingen ersättning för Due Diligence och en transparent process från 
säljaren, utan en välgjord Due Diligence och en robust och öppen process är en förutsättning 
för att försäkringen ska kunna tecknas. 
 

5.6.2 Fördelar med Due Diligence 
AIG menade att den främsta fördelen med en Due Diligence är att en sådan minskar risken 
vid ett företagsförvärv. Vid en väl genomförd Due Diligence vet köparen vad denne köper. Ju 
mindre risk köparen vill ta, desto mer omfattande blir Due Diligence analysen men samtidigt 
också desto dyrare. 
 

5.6.3 Nackdelar med Due Diligence 
En del problem kan dyka upp vad gäller mängden av alla dokument, avtal, kundfrågor, osv. 
som handläggs vid en Due Diligence. Köparen kan bli osäker om denne verkligen fått all 
nödvändig information om företaget som krävs för att denne skall kunna fatta beslut om 
förvärvet.  
 

5.6.4 Framtiden och Due Diligence 
AIG menade att det blir allt vanligare med mer problemorienterade Due Diligence analyser. 
Istället för detaljerade analyser som granskar varje aspekt av företagen läggs mer fokus på att 
granska sådana angelägenheter hos företaget som är väsentligt hos det aktuella förvärvet. 
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5.7 Riskkapitalbolag 

5.7.1 Fördelar med Due Diligence 
Riskkapitalbolaget AB menar att den främsta nyttan med en Due Diligence är att köparen vet 
vad denne köper. Under Due Diligence processen finns det också tid att verkligen analysera 
vad som kan antas vara en normaliserad intjäningsförmåga hos målbolaget och om tillgångar 
och skulder verkligen är rätt definierade. De skulder som har angivits som korta i 
balansräkningen kan i själva verket vara långa skulder över ett år och påverkar kassaflödet för 
bolaget.  
En annan del av nyttan med en genomförd Due Diligence ur Riskkapitalbolagets synvinkel är 
finansiering av förvärvet. För vissa Private Equity aktörer med hög belåningsgrad är 
processen en förutsättning för att överhuvudtaget få en låna kapital. Due Diligence handlar till 
stor del om att skapa förutsägbarhet och få information kring förvärvet och detta är 
grundläggande komponent vid kreditprövning. Lägg till detta att Due Diligence utförs av 
oberoende rådgivare som skapar ett större förtroende för redovisat material än om det 
köpande företaget skulle ha utfört granskningen i egen regi.  
 

5.7.2 Nackdelar med Due Diligence 
Riskkapitalbolaget AB och övriga Private Equity aktörer hanterar många transaktioner och 
har därmed byggt upp en vana att upphandla rådgivning i processen. Detta medför att parterna 
har en medvetenhet om prisnivåerna för Due Diligence tjänster på markanden och har som 
regel tydliga riktlinjer för vad uppdraget omfattar. Det Riskkapitalbolaget som kund i Due 
Diligence processen upplever att ett problem kan vara styrningen av denna process. Det kan 
bli omfattande mängder information som inte alltid fyller någon funktion och detta kostar 
givetvis pengar. För att undvika sådana situationer så är det mycket viktigt att som kund vara 
preciserad av vilken fakta som är relevant och vad som önskas fås ut av processen.  
 

5.7.3 Framtiden och Due Diligence 
Due Diligence processer var tidigare mindre omfattande och främst inriktade på redovisning 
och legala områden.  Numera så har utvecklingen gått mot en bredare mer omfattande process 
som också riktar sig mot säljaren av bolaget s.k. vendor Due Diligence.   
Som aktör på markanden så tror Riskkapitalbolaget AB att Due Diligence området kommer 
att växa ytterligare och omfatta fler områden, kraven kommer att öka och processen kommer 
att bli dyrare i framtiden.  
 

5.7.4 Risk och Due Diligence 
Risk upplevs ofta som negativt men enligt Riskkapitalbolaget AB så är riskkapitalister 
duktiga på att värdera risker i transaktionsprocessen. Det är oftast inte i de finansiella och 
legala delarna som det ligger särskild risk, utan i de framåtblickande operationella delarna i 
Due Diligence processen. Uppskattningar i intjäning, tillväxt och marknad är alltid komplexa 
och det är svårt att skapa rimliga förväntningar på förvärvsobjektet. En annan del av risken är 
att auktionsprocesser och goda lånemöjligheter på markanden gör att målbolagen ofta blir 
dyra att köpa. Det kan bli en krävande uppgift för köparen att få till de kassaflöden som är 
nödvändiga för att kunna klara finansieringen av förvärvet om köparen pressas till gränsen i 
auktionsprocessen. 
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5.7.5 Ansvar och garantier 
Riskkapitalbolaget AB ställer hårda krav på inblandande rådgivare. Företaget arbetar för att 
ha ett långsiktigt samarbete med Due Diligence rådgivarna och detta förutsätter en god 
relation och klara riktlinjer, sant att en e v tvist löses på ett godtagbart sätt.  
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6 Analys 
När uppsatsens empiri presenterats går vi nu över till att relatera teorierna med våra 
empiriska iakttagelser. Följande analyskapitel är indelat efter fördelar och nackdelar med 
Due Diligence samt framtiden och Due Diligence.  
 
 

6.1 Fördelar med Due Diligence 
Den verkliga nyttan med en Due Diligence process är enligt uppsatsens respondenter att 
utvärdera risker i transaktionen, att köparen vet vad denne köper, processen ger underlag för 
finansiering och fungerar som förhandlingsunderlag. Risken i en transaktionsprocess är ett 
komplext mått och risknivån fastställs ofta av hur pass genomlysande och omfattande Due 
Diligence analysen blir. Uppdragsgivaren, det vill säga köparen, kan komma med önskemål 
om att exempelvis inte titta på poster understigande ett visst belopp. Ett Due Diligence 
uppdrag sätts upp utifrån klientens önskemål och nyttan ligger i att utifrån det s.k. 
uppdragsbrevet analysera och värdera osäkerheten i förvärvet eller försäljningen. Risk kan 
enligt våra intervjuade respondenter beskrivas som faktorer som kan komma att påverka 
köpeskillingen eller den fortsatta processen. Nyttan finns i att hitta dessa faktorer och därmed 
komma i ett bättre förhandlingsläge gentemot den andra parten. Risken i förvärvet nämndes 
även av övriga respondenter som en viktig anledning till att göra en Due Diligence. Det gäller 
för rådgivarna att skapa trygghet genom att kunna visa på vad risken är och hur den ska 
hanteras.  
 
Uppsatsens respondenter beskriver även nyttan med Due Diligence som möjligheten att skapa 
förståelse kring företaget. Med detta menas att det under processen inhämtas, analyseras och 
utvärderas stora mängder information om det aktuella bolaget som kan vara till stor hjälp i ett 
senare skede, exempelvis vid förhandling om köpeskilling. En köpare kan, exempelvis utifrån 
informationen förbereda integreringen av företaget, och en säljare kan med hjälp av 
informationen få möjlighet att förbereda perioden efter försäljningen. I teorin återfinns belägg 
för att just information kring det säljande företaget är en av Due Diligence analysens stora 
fördelar. Upptäckt information kan medföra stora konsekvenser såsom, skillnader i 
köpeskilling av företaget, mm.190  
 
Deloitte och Mannheimer & Swartling nämner positioneringen som viktig nytta i en Due 
Diligence för att komma rätt i ett tidigt stadium. Detta stämmer väl överens med den teori 
som exempelvis Harvey & Lusch presenterar, där författarna menar att det är av stor betydelse 
att det finns en strategisk passform, en så kallad ”fit”, mellan förvärvsobjektet och köparen.191  
 
Det empiriska resultatet kring den juridiska granskningen skiljer sig något från den juridiska 
teoretiska referensramen som uppsatsen bygger på. Det framkommer av den intervju som 
gjorts med Mannheimer & Swartling att överlåtelseavtal sätts upp för att passa det enskilda 
förvärvet eller klienten. Som beskrivits i det juridiska teorikapitlet gäller köplagen och 
avtalslagen vid företagsöverlåtelser. Det finns dock möjligheter för parterna att delvis frångå 
dessa genom att utnyttja den dispositiva rätt som finns och då öppnas möjligheter att 

                                                 
190 Isaksson, Martikainen och Nilsson, Företagsvärdering med fundamental analys, 365 
191 Michael Harvey and Robert F Lusch “Beyond Traditional Due Diligence for Mergers and Acquisitions in the 
21st Century”, Review of Business, Volume 19, Issue 3  (1998), 22 
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konstruera ett avtal som är tillämpbart på den specifika transaktionen. När de inblandade 
aktörerna i processen ska sätta samman en finansiering av förvärvet så krävs som regel att en 
oberoende Due Diligence är utförd för att en kreditgivare ska kunna godkänna ett köp. 
Fördelen med att göra en Due Diligence är således att kunna få en finansiering, vilket alla av 
de intervjuade respondenterna tog upp som en ofta huvudsaklig orsak till att göra en Due 
Diligence. Det finns aktörer på marknaden som arbetar med en hög belåningsgrad på sina 
förvärv och att då ha en utomstående granskning är direkt avgörande för att kunna erhålla en 
godtagbar finansieringslösning. 
 

6.2 Nackdelar med Due Diligence 
De främsta nackdelarna som, enligt uppsatsens respondenter, brukar förknippas med en Due 
Diligence är dess kostnad, dess tidsåtgång samt den stora mängd information som behöver 
handläggas. Nedan följer en analys om hur denna empiriska iakttagelse kan kopplas med de 
teorier som nämndes i kapitel tre. Kostnaden som en Due Diligence medför består av de 
arvoden som det köpande företaget betalar till de aktörer som bistår med rådgivning och 
analyser. Denna kostnad kan undvikas om det köpande företaget undviker att ta in extern 
hjälp vilket beskrevs i det inledande teorikapitlet.192 Detta förutsätter att det köpande företaget 
har de resurser som krävs för att genomföra en Due Diligence. Då kostnaden oftast är relaterat 
till hur lång tid Due Diligence analysen tar att genomföra kan kostnaderna minskas om 
tidsåtgången minskas. Tidsåtgången och därmed kostnaden kan minskas med hjälp av en 
förundersökning där man granskar hur omfattande Due Diligence analysen behöver göras. 
Tidsåtgången för en Due Diligence kan, enligt respondenterna, bero på flera olika faktorer.  
Företaget kan ha en komplex legal struktur med många olika dotterbolag, företaget kan vara 
utspridd geografiskt, osv. Dessa faktorer komplicerar analysarbetet och medför att Due 
Diligence analysen tar lång tid. Företagsförvärv över nationsgränserna kan komplicera den 
juridiska granskningen då olika lagar råder i olika länder, beträffande exempelvis avtalslagar, 
arbetsrättsliga lagar, osv. Inom EU har dock en viss harmonisering av just arbetsrättsliga lagar 
och regler kring konkurrens och miljölagstiftning skett, något som beskrivs närmare i 
teorikapitlet.193 Sådana harmoniseringar underlättar naturligtvis Due Diligence analysen då 
analysen berör sådana frågor. Förvärv över nationsgränserna förutsätter även förståelse för de 
kulturella skillnader som förekommer mellan företag i olika länder. Faktorer såsom skillnader 
i grad av kollektivism och grad av centralisering mellan olika länder togs upp i teorikapitlet 
som viktiga aspekter att belysa under den kulturella Due Diligence analysen.194 En analys och 
förståelse av sådana faktorer är nödvändigt men kan naturligtvis komplicera och fördröja Due 
Diligence analysen. Carnegie och Handelsbanken tog även upp att köparen kan tappa fokus på 
vad som egentligen är väsentligt då denna tar del av all den information som brukar läggas 
fram vid en Due Diligence. Sett till vad som togs upp i teorikapitlet, exempelvis Due 
Diligence inom finans, juridik, kultur, teknik, miljö, arbetsrätt mm. är det lätt att förstå att den 
producerade mängden information kan bli mycket stor. Dock behövs det oftast inte en 
grundlig analys av samtliga aspekter av ett företag som skall förvärvas. Att skräddarsy Due 
Diligence analysen från fall till fall för att på så vis minska mängden information är något 
som blivit allt mer populärt på senare tid. Detta beskrivs närmare i analysavsnittet om 
framtiden för Due Diligence. 

                                                 
192 Johansson och Hult, Köpa och sälja företag, 35 
193 Konkurrensverket (2007) [www dokument] URL 
http://www.konkurrensverket.se/konkurrens/eus_konkurrensregler.shtm Hämtat: 2007-11-20 
194 Hofstede, Organisationer och kulturer, 23 
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6.3 Framtiden och Due Diligence 
En av de verkligt intressanta delarna av Due Diligence är hur utvecklingen och framtiden ser 
ut för Due Diligence processen. Respondenterna har fått beskriva hur de upplever framtiden 
och utvecklingen inom området. Uppsatsens juridiska respondent, Mannheimer& Swartling, 
beskriver den tidigare processen som mycket omfattande och tidskrävande. Tidigare samlades 
all tillgänglig information in om förvärvsobjektet och skapade en omfattande process att 
utvärdera vilken information som är relevant för uppdraget. Intressant i Mannheimer & 
Swartlings resonemang är att rådgivaren tidigare inte styrde informationsvärderingen utan 
arbetade utifrån att all tillgänglig information skulle granskas. Med utgångspunkt i detta ställs 
det med andra ord högre krav på dagens rådgivare som tvingas arbeta utifrån ett noggrant 
selekterat material utan att göra avkall på uppdragets kvalitet. Denna utveckling har påtagligt 
reducerat Due Diligence processens totala kostnad och skapat en utarbetad struktur att arbeta 
från.  
 
En annan del i utvecklingen som lyfts fram av Mannheimer & Swartling är förändringen av 
klienterna.  Världens finansmarknader har utvecklat riskkapitalbolagen till att bli de största 
aktörerna på marknaden för Due Diligence rådgivning och dessa ställer som redovisats i 
empirin högre krav på rådgivarna.  
 
Vendor Due Diligence är enligt samtliga av de intervjuade företagen en relativt ny företeelse, 
där processen har ett lite annorlunda flöde. Uppsatsens respondenter trycker på att Vendor 
Due Diligence är ett av de områden som utvecklats mest under senare år och kommer få en 
given roll inom företagstransaktioner. Från att tidigare arbetat utifrån köparens perspektiv, 
blir rådgivarens roll under en Vendor Due Diligence att analysera, kontrollera och värdera 
risker åt det säljande företaget. Respondenterna ser denna utveckling mot Vendor Due 
Diligence som ännu ett bevis på att kraven på rådgivarna ökar, samtidigt som Vendor Due 
Diligence öppnar en potentiell marknad för rådgivningstjänster.  
 
Respondenterna tar även upp utvecklingen inom Vendor Due Diligence som en direkt 
påverkande faktor när det gäller uppdrag för köparen. Dessa förvärvsobjekt har genomgått en 
granskning innan en presentation sker för potentiella köpare och en ev. budgivning inleds. Det 
ställs med andra ord ökade krav på rådgivarna att i dessa fall kunna avgöra vad som är 
justerade komponenter. Ett exempel på detta är att kunna hitta en normaliserad nivå efter det 
att säljaren genomdrivit förändringar i företaget som ännu inte uppnått full effekt på resultatet. 
I ett fall som detta tar Mannheimer & Swartling upp möjligheten att knyta upp motparten med 
garantier kring dessa delar.  
 
Investmentbanken Carnegie tar under utveckling och framtid upp förekomsten av så kallade 
virtuella datarum som något mer förekommande. Dessa gör att informationsgranskningen 
löper lättare då rådgivare kan arbeta via Internetanslutning och spara tid och reskostnader. 
Carnegie fortsätter med att konstatera att försäkringar kring företagstransaktioner kommer att 
öka. Aktörerna på marknaden vill genom dessa minska sin riskexponering vid förvärv och 
försäljningar och säkrar upp delar av kontrakt genom att teckna speciella avtal som täcker upp 
eventuella skador. Försäkringsrådgivaren AIG instämmer i detta och ser en större markand för 
denna typ av produkter. Uppsatsens konsument av Due Diligence, Riskkapitalbolaget AB, har 
en god insyn hur utvecklingen och framtiden ser ut för processen. Företaget bekräftar de 
kommentarer som framkommit från uppsatsens övriga respondenter och att kostnaderna 
förväntas stiga. 
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Från detta kan konstateras att framtiden för Due Diligence som verktyg i stor utsträckning 
styrs av efterfrågan hos kunderna.  
 
Uppsatsens empiriska material har analyserats ovan och fortsätter med en återkoppling till de 
teorier som presenterats tidigare. Teorierna som går att koppla till framtid och utveckling är 
begränsade, men inom den finansiella delen så tar Picot upp betydelsen av företagets 
redovisningssystem195. Denna teori verifieras av uppsatsens respondenter som även tar upp 
detta och att en avvikande redovisningsmodell ger utslag i värdet på företaget. Utvecklingen 
mot en mer enhetlig redovisningsmodell är alltså något som kommer att underlätta Due 
Diligence processer. När det gäller juridiska teorier så återkopplas teori med empiri till viss 
del. Orrbeck visar på vikten av att identifiera ägande och delar som kan bli föremål under en 
avtalskonstruktion och detta är något som Mannheimer & Swartling beskriver ingående.196 
Den omvända analysen, Vendor Due Diligence, är som nämnts ovan en relativt ny företeelse 
som är under utveckling. Författarna Andrew J Sherman och Milledge A Harts teorier 
bekräftar vikten av att även säljaren genomför en Due Diligence innan en försäljning sker.197 
En Vendor Due Diligence kan liknas med att det säljande företaget analyserar företagets 
styrkor, svagheter, möjligheter och hot, något som kan liknas med att genomföra en SWOT 
analys, vilket i sin tur guidar och stödjer säljaren i den fortsatta transaktionen.  

                                                 
195 Gerhard Picot, Handbook of international mergers and acquisitions (Basingstoke: Palgrave, 2002), 164 
196 Orrbeck, Företagsförvärv i praktiken,  78 
197 Hart, A, Milledge, Sherman, J, Andrew, Mergers & acquisitions from A to Z, (New York: Amacom, 2006), 
23  
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7 Slutsats 
I detta sista kapitel vill vi sammanfatta och diskutera de viktigaste punkterna vi kommit fram 
till med denna uppsats, samt ge förslag till fortsatt forskning inom ämnet.   
 
 
Due Diligence är ett verktyg som används för att säkerställa kvaliteten hos ett företag som 
skall förvärvas. I denna uppsats har vi beskrivit vad en Due Diligence är, hur en sådan 
används samt analyserat vilka fördelar och nackdelar som associeras med analysen. Dessa 
avklarade göromål avspeglar avsikten med uppsatsen. Beskrivningen av Due Diligence, 
förklaringen av hur en sådan används samt analysen av analysens fördelar och nackdelar har 
gjorts med avsikt att utvärdera och svara på vår ställda problemformulering: 
 
Due Diligence, värdefullt verktyg eller slöseri med resurser? 
 
Kan vi då, med utgångspunkt från vad som hittills tagits upp i uppsatsen fastställa huruvida 
Due Diligence analysen är ett värdefullt verktyg eller slöseri med resurser? För att besvara 
denna fråga vill vi, i punktform, sammanfatta de viktigaste fördelarna och de viktigaste 
nackdelarna med Due Diligence analysen. 
 
Fördelar: 
 

• Utvärdering av risk 
o Med hjälp av Due Diligence är det lättare att kontrollera risken som ett 

företagsförvärv innebär. Med god information som bas reduceras risken som 
köparen tar. 

 
• Förutsättning för finansiering 

o Banker och övriga kreditgivare kräver att ett företagsförvärv föregås av en 
analys av god kvalitet för att lånen som finansierar förvärvet skall kunna 
beviljas. 

 
• Effektivt förhandlingsunderlag 

o Kännedom om det säljande företagets aspekter kan utnyttjas som ett effektivt 
förhandlingsunderlag, då exempelvis köpeskillingen bestäms. 

 
• Kännedom om vad som förvärvas 

o Köparen måste naturligtvis veta vad denne köper för att säkerställa förvärvets 
strategiska målsättning uppfylls. Det ger dessutom köparen chansen att finna 
betydenheter hos det företag som skall förvärvas som köparen behöver ha 
kännedom om. 
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Nackdelar 
 

• Kostnad 
o Arvoden till de aktörer som utför tjänster inom Due Diligence 

 
• Tidsåtgång 

o Den fördröjning av förvärvet som en Due Diligence analys medför 
 

• Informationshantering 
o Den stora mängd information som uppkommer vid en Due Diligence som kan 

medföra att köparen blir desorienterad och tappa grepp om vad som verkligen 
är väsentligt vid förvärvet.  

 
Ovanstående punkter kan ses som en sammanfattning av uppsatsens resultat. Hur kan då vår 
problemformulering besvaras utifrån ovan nämnda fördelar och nackdelar? Fördelarna belyser 
hur Due Diligence analysen kan ses som ett värdefullt verktyg medan nackdelarna belyser hur 
Due Diligence analysen kan bli slöseri med resurser. Olika företagsförvärv ser olika ut 
beroende på den aktuella situationen. Förvärv kan ske med olika syften, exempelvis att utöka 
marknadsandelar eller att utöka produktsortimentet. Förvärv kan ske i olika branscher där 
olika förutsättningar råder. Förvärv kan ske i olika storlekar med olika storlekar på 
köpeskillingen. Sammantaget innebär olikartade villkor för företagsförvärv att fördelarna och 
nackdelarna är mer eller mindre betydelsefulla, beroende på den aktuella situationen. Ett 
företagsförvärvs olika förutsättningar bestämmer alltså spelreglerna för hur pass konkreta 
fördelarna och nackdelarna med en Due Diligence blir. 
 
I praktiken genomförs naturligtvis alltid någon slags analys inför ett företagsförvärv. Att det 
företag som skall förvärvas analyseras ordentligt är en självklarhet. Frågan bör egentligen 
ställas till vilken omfattning Due Diligence analysen skall genomföras. En Due Diligence är 
alltid ett värdefullt verktyg men den kan bli ett slöseri med resurser om analysen görs onödigt 
omfattande. Ju mer omfattande analysen görs desto mer påtagligare blir både fördelarna och 
nackdelarna som associeras med analysen. En omfattande Due Diligence som analyserar 
samtliga aspekter av ett företag ger ett bra underlag för finansiering, det fungerar som ett 
effektivt förhandlingsunderlag och köparen vet då verkligen vad denne köper. Å andra sidan 
medför en sådan analys stora kostnader, stor tidsåtgång och en stor mängd information att 
hantera. Således gäller det att granska fördelarna mot nackdelarna med utgångspunk för den 
aktuella situationen för att kunna avgöra till vilken omfattning Due Diligence analysen skall 
genomföras. 
 
Beträffande framtiden för Due Diligence har en hel del intressanta insikter lagts fram, främst 
genom vårt empiriska material men till viss del även utifrån teorierna. Nedan presenteras de 
viktigaste faktorerna kring Due Diligence och framtiden: 
 
 
 

• Vendor Due Diligence 
o Due Diligence analys som det säljande företaget genomför av sitt eget företag 

blir en allt vanligare företeelse. 
 

• Försäkringslösningar 
o Ny företeelse där försäkringslösningar erbjuds inom företagsförvärv. 
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• Skräddarsydda Due Diligence analyser 

o Due Diligence analyser utformas specifikt från fall till fall beroende på den 
aktuella situationen. 

 
• Fler finansiella aktörer 

o De finansiella aktörerna, exempelvis riskkapitalbolag, blir en allt större 
användargrupp av Due Diligence analyser 

 
 
Utöver dessa punkter nämndes ytterligare faktorer som kan komma att påverka Due Diligence 
i framtiden, exempelvis en utveckling mot mer enhetliga redovisningssystem. Vissa av dessa 
punkter är direkt relaterade till Due Diligence processen, såsom Vendor Due Diligence, 
försäkringslösningar och att Due Diligence analyser blir mer skräddarsydda. Resterande 
faktorer, att fler finansiella aktörer nyttjar Due Diligence analyser samt övergången mot mer 
enhetliga redovisningssystem är övergripande trender som påverkar Due Diligence analysen 
indirekt. Dessa trender ändrar förutsättningarna för Due Diligence och medför att analysen 
behöver justeras utifrån dessa nya förutsättningar. Användarna av Due Diligence analyser bör 
naturligtvis vara medvetna om hur Due Diligence kan komma att se ut i framtiden. De bör 
känna till dessa punkter och hur de kan ställa om sig till de nya förutsättningarna för att 
därmed kunna använda framtidens Due Diligence så effektivt som möjligt i deras framtida 
företagsförvärv. 
 

7.1.1 Förslag till fortsatt forskning 
Vad gäller insikten kring de framtidsfaktorer kring Due Diligence som framkommit i 
uppsatsen finns en hel del rekommendationer till fortsatt forskning att ge. Vendor Due 
Diligence, försäkringslösningar i samband med företagsförvärv samt att analyserna blir 
alltmer skräddarsydda är enligt ovan, allt vanligare företeelser bland företagsförvärv. Hur 
påverkar dessa företeelser Due Diligence analysens nackdelar i form av dess kostnader, 
tidsåtgång och stora informationsmängd? Hur påverkas Due Diligence analysens fördelar? 
Kan ytterligare faktorer såsom priset på det företag som säljs påverkas av dessa företeelser? 
Att de finansiella aktörerna, i form av exempelvis riskkapitalbolag, blir en allt större 
användargrupp av Due Diligence tjänster är också något som bekräftats i uppsatsen. Hur 
ställer sig dessa användare till Due Diligence analysen och vilka krav ställer de på dess 
utformning? Finns det någon skillnad i hur dessa användare betraktar Due Diligence analysen 
jämfört med de mer traditionella industriella köparna? Hur påverkas de finansiella köparna av 
analysens fördelar och nackdelar som vi beskrivit i uppsatsen? Vi vill, med dessa 
frågeställningar, ge inspiration till fortsatt forskning inom ämnet.  
 
 


