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FÖRORD 
 
För en fortsatt hög tillväxt och välfärd i Sverige behövs ett dynamiskt näringsliv som bland 
annat innefattar fusioner och förvärv av bolag. Genom att studera hur den process som ligger 
till grund för överlåtelser av bolag effektiviseras av ett nytt inslag, Vendor due diligence, 
hoppas jag ha kunnat bidragit med nya insikter och kunskaper genom denna uppsats.  
 
Utan stöd från familj och information från respondenterna hade inte detta arbete kunnat 
genomföras. Jag vill därför rikta ett varmt och innerligt tack! till alla respondenter som 
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tack!  
 
 
Umeå 2008-05-22 
 
 
Ann-Christine Schmidt  
 



 

 

SAMMANFATTNING 
 
Välfärd kräver tillväxt och tillväxt kräver ett dynamiskt näringsliv 
För att kunna erbjuda medborgarna i Sverige en bra välfärd krävs att antalet företag blir fler 
och att existerande företag kan utvecklas. Detta möjliggörs genom att ett dynamiskt och 
utvecklande näringslivsklimat skapas där förutsättningarna för landets företagare kontinuerligt 
utvecklas. Företag utvecklas genom egen utveckling, så kallad ”organisk tillväxt”, eller 
genom fusion eller förvärv av andra bolag, så kallad ”förvärvad tillväxt”. 
 
Tillväxt genom fusioner eller förvärv (Mergers & Acquisitions) fortsätter att öka och omsätter 
årligen stora summor och är för de medverkande parterna, säljaren och köparen, ofta en 
omfattande och resurskrävande process med långsiktiga konsekvenser.  
 
Nya förutsättningar – nya instrument och produkter  
De förutsättningar som omger ett företag förändras kontinuerligt och skapar behov av bland 
annat nya finansiell instrument och produkter.  
 
Studenterna Martin Carlsson och Carl Hermansson uppmärksammade i en tidigare uppsats om 
Due diligence, ”Due Diligence, värdefullt verktyg eller slöseri med resurser?: En studie om 
analysens för- och nackdelar”, ett nytt instrument i förvärvsprocessen, Vendor due diligence, 
något som jag själv också uppmärksammat i annan litteratur om fusioner och förvärv. Vendor 
due diligence uppstod för några år sedan i USA och är numera även vanligt förekommande 
inom förvärvsbranschen i bland annat England och Australien men även i Sverige. 
Uppkomsten av Vendor due diligence sägs vara att den expansiva utvecklingen av antalet 
fusioner och förvärv fört med sig ett behov av ett instrument för att effektivisera förvärvs-
processen. Vendor due diligence innebär att säljaren utför en grundlig undersökning av det 
egna bolaget till skillnad från det mer kända förfarandet, Due diligence, där den möjliga 
köparen undersöker det tänkta förvärvsobjektet. Båda instrumenten genererar information om 
förvärvsobjektet i form av en rapport men genomförs alltså utifrån olika perspektiv och i 
varierande omfattning. Mot bakgrund av detta blev avsikten med denna uppsats att studera 
hur Vendor due diligence påverkar förvärvsprocessen genom att besvara uppsatsens 
problemformulering, ”Hur kan Vendor due diligence effektivisera förvärvsprocessen”? i syfte 
att studera: 

• utbredningen av Vendor due diligence   
• om Vendor due diligence innebär att en köpare enklare kan identifieras 
• om Vendor due diligence påverkar försäljningspriset 
• om och i sådana fall på vilket sätt Vendor due diligence skiljer sig från en  

Due diligence 
 
Sekundär- och primärdata 
Med utgångspunkt i forskarna Henrik Nilsson, Anders Isaksson och Teppo Martikainens 
processbild som presenteras i boken ”Företagsvärdering med fundamental analys”, har studien 
genomförts utifrån en deduktiv ansats och med en kvalitativ forskningsstrategi genom att 
samla in och analysera sekundär- och primärdata från välrenommerad litteratur och från några 
av förvärvsbranschens mest framgångsrika aktörer. 
 



 

 

Förvärvsprocessen 
Förvärvsprocessen genomförs utifrån ett antal faser. Enligt Nilsson, Isaksson och 
Martikainens något förenklade processmodell genomförs processen enligt fyra faser; Söka 
och välja objekt, Fundamental analys och värdering, Due diligence och Bud och förhandling. 
Processen genomförs i de allra flesta fall av managementkonsulter, företagsmäklare, kredit-
givare, revisorer, advokater och andra specialister. Utifrån bland annat överlåtelseobjektets 
storlek och verksamhet, varierar antalet deltagande aktörer från fall till fall. Enligt svensk lag 
har båda både säljaren och köparen vissa skyldigheter att uppfylla i samband med en 
överlåtelsetransaktion, säljaren en upplysningsskyldighet och köparen en undersökningsplikt 
vilket ställer vissa krav på den information som lämnas och insamlas i samband med en 
förvärvsprocess. 
 
Vendor due diligence=effektivare förvärvsprocess 
Utifrån insamlad sekundär- och primärdata visar det sig att Vendor due diligence används i 
den svenska förvärvsbranschen i samband med förvärvsprocesser där värdet på det bolag som 
är till försäljning överstiger 1 miljard SEK.   
 
Vendor due diligence kan sägas effektivisera förvärvsprocessen genom att säljaren inled-
ningsvis tillhandahåller en del av den information som de potentiella köparna önskar under-
söka närmare i en senare del av processen, vilket minskar köparens undersökningsfas, Due 
diligence, något som både sekundär- och primärdata visar. Skillnaden i att ta fram en Vendor 
due diligence och Due diligence är att den förstnämnda rapporten tas fram för att tillfreds-
ställa många möjliga köpares behov medan informationen i en Due diligence-rapport kan 
variera eftersom den genomförs av den möjliga köparen utifrån dennes behov.  
 
Min tolkning är också att den information som genereras från en Vendor due diligence även 
kan sägas effektivisera processen då både säljaren och köparen får ett bättre beslutsunderlag 
genom att säljaren redan inledningsvis har en större kännedom om olika faktorer som kan 
påverka bolagets värde och dels genom att köparen tidigt i processen får tillgång till 
information som skulle kunna ha en processavgörande inverkan utifrån dennes perspektiv.  
 
Uppkomsten och utbredningen av Vendor due diligence innebär att förvärvsprocessen, enligt 
den processmodell som Nilsson, Isaksson och Martikainen presenterade i sin bok 2002 (figur 
”Förvärvsprocessen enligt Nilsson, Isaksson och Martikainen kompletterad med Vendor due 
diligence”) har utvecklats. 
 
Förvärvsprocessen enligt Nilsson, Isaksson och Martikainen kompletterad med Vendor due 
diligence. 
 

 
 
Att processen skulle effektiviseras genom att den möjliga köparen enklare kan identifieras 
vilket sekundärdata antyder, stöds ej av insamlad primärdata. Sekundärdata menar också att 
försäljningspriset på ett förvärvsobjekt skulle kunna bli högre om Vendor due diligence 
genomförs något som primärdata både bekräftar och dementerar.  
 

Söka och 
välja objekt 

Vendor due 
diligence 

Fundamental 
värdering och 
analys

Due 
diligence 

Bud och 
förhandling 



 

 

Vid insamlandet av primärdata uppkom även information om att de fysiska ”Datarum” (den 
lokal som används vid köparens Due diligence där säljarens information om bolaget görs 
tillgänglig till den möjliga köparen) mer och mer ersätts av elektroniska datarum via Internet, 
vilket precis som Vendor due diligence kan sägas ha uppstått utifrån ändrade förutsättningar i 
företagens omvärld. Elektroniska datarum skulle enligt min bedömning ytterligare kunna 
effektivisera förvärvsprocessen då de personer som genomför Due diligence-fasen inte behöv-
er infinna sig fysiskt för att göra arbetet, med minskade kostnader för både köparen och sälja-
ren som resultat.  
 
De insamlade primärdata visar även att den ”traditionella” förvärvsprocessen enligt den 
processmodell som Nilsson, Isaksson och Martikainen presenterar mer och mer verkar 
ersättas av en annan process, en så kallad ”Auktionsprocess”, med den största skillnaden att 
förvärvsprocessen styrs av att de intresserade köparna lämnar bud i flera omgångar under 
processens gång. Auktionsprocessen ska enligt uppgift också ha tillkommit som ett resultat av 
de senaste årens expansiva utveckling av antalet fusioner och förvärv. Om Auktionsprocessen 
kan sägas effektivisera förvärvsprocessen eller ej återstår dock att se! 
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1. INLEDNING 
För att ge läsaren en god inblick till uppsatsens ursprung redogör jag i detta inledande 
kapitel för bakgrunden till valt problemområde och vald problemformulering som jag avser 
att studera närmare och besvara i samband med detta arbete.  

1.1 Problembakgrund   

1.1.1 Fusioner och förvärv – för tillväxt och välfärd  
För att Sverige ska kunna behålla och öka landets välfärd är tillväxt en förutsättning.1 Genom 
en ökad tillväxt ökar de ekonomiska resurserna som kan trygga och förbättra invånarnas lev-
nadsförhållanden.2 För en ökad tillväxt krävs det enligt Sveriges regering att landets företag 
kan hålla en hög produktionshastighet och att antalet arbetstimmar ökar i kombination med en 
större befolkningsmängd.3 Näringsdepartementet uttrycker på sin hemsida att, ”Fler och 
växande företag är centralt för en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning”.4 I 
boken ”Köpa och sälja företag” utgiven av Industrilitteratur, menar författarna att överlåtelse 
av företag är nödvändiga händelser i dagens ekonomi och att dynamiken i näringslivet 
förutsätter företagsöverlåtelser.5 Enligt Statistiska Centralbyrån, SCB, finns idag (mars 2008) 
cirka 954 000 ekonomiskt verksamma bolag i Sverige.6 

1.1.2 Fusioner och förvärv – en stor och växande industri 
Till följd av en fortsatt stark konjunktur fortsätter också antal överlåtelser i Sverige att öka 
och omsätter årligen stora summor. Det massmediala rapporterandet om aktuella fusioner och 
förvärv visar att det är ett område som fortsätter att öka i omfattning med industribolag och 
riskkapitalbolag som de största aktörerna. I en artikel i Veckans affärer, ”…och juristerna firar 
jubelfest” konstateras att antalet utköpsaffärer (där ett bolag, i det här fallet riskkapitalbolag, 
köper ut hela eller delar av ett företag) under tiden 2005-2006 ökade med hela 300% enligt 
uppgifter från Svenska riskkapitalföreningen, SCVA.7 Enligt SCVA´s helårsrapport för 2007 
tror dessutom 85% av riskkapitalbolagen att de kommer att investera mer eller lika mycket 
kapital i projekt och företag som under 2007 då investeringar gjordes till ett sammanlagt 
värde av 344 miljarder SEK.8 I en nyligen publicerad artikel i Dagens Industri säger också 
några av förvärvsbranschens företrädare att det fortfarande råder en hög aktivitet hos 
branschens kunder och att många överlåtelser är att vänta före sommaren till följd av att både 
industribolag och riskkapitalbolag har ”välfyllda kassor”.9 Att förvärvsindustrin är attraktiv 
även i en svagare konjunktur, visar den svenska kommunikationskoncernen McCanns nyligen 
genomförda förvärv av den digitala strategibyrån Starsky10 och Bryggerikoncernen Spendrups 
förvärv av Hellefors Bryggeri11. Som exempel på tidigare genomförda överlåtelser av publika 
bolag kan nämnas Handelsbankens försäljning av SPP till norska Storebrand, Statoils fusion 

                                                 
1 Sveriges regering, http://www.regeringen.se/sb/d/2540, hämtad: 2008-04-15, 09:00. 
2 Sveriges regering, http://www.regeringen.se/sb/d/3909/a/23803, hämtad: 2008-04-15, 09:10. 
3 Sveriges regering, http://www.regeringen.se/sb/d/3922, hämtad: 2008-04-15, 09:14. 
4 Sveriges regering, http://www.regeringen.se/sb/d/2954, hämtad: 2008-04-15, 09:45. 
5 Johansson, Sven-Erik och Magnus Hult, Köpa och sälja företag, Strategi-Värdering-Genomförande 
(Stockholm: Industrilitteratur, 2002), 5. 
6 Statistiska centralbyrån, SCB, http://proxy.ub.umu.se:2884/templates/Standard____36175.asp och 
http://proxy.ub.umu.se:2884/templates/Listning1____19851.asp, 2008-04-08, 15:34. 
7 Öqvist, Per, http://www.va.se/magasinet/2007/38/guldregn-over-norrmalmsto/, hämtad: 2008-04-14,12:55.  
8 Svenska riskkapitalföreningen, http://www.svca.se/common/load_ext_file.asp?Source= 
ext_pagesx&ContainerID=26717&id=29, hämtad: 2008-05-14, kl 13:22. 
9 Granström, Klas och Stefan Lundell, ”Uppköpsvåg på väg före sommaren”, Dagens Industri, 6 maj 2008, s. 8.  
10 Hellbom, Ola, ”Storåkers storhandlar”, Dagens Industri, 7 maj 2008, s. 26. 
11 Frisell, Håkan, ”Spendrups köper Hellefors”, Dagens Industri, 5 maj, 2000, s. 12. 
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med Norsk Hydro12 samt Postens köp av Strålfors13. Ett annat förvärv som på senare tid har 
fått stor uppmärksamhet i svensk media är svenska statens utförsäljning av Vin & Sprit AB 
som nyligen förvärvades av det franska bolaget Pernod Ricard för 55 miljarder SEK14. Staten 
förbereder också utförsäljningar av andra svenska statliga bolag där bland annat utförsälj-
ningen av fastighetsbolaget Vasakronan och bolåneinstitutet SBAB står på agendan.15 Under 
pågående process är också Postens fusion med Post Danmark A/S.16  
 
Av olika skäl är det svårare att få fram uppgifter om förhållandena kring förvärv av privata 
bolag. Trots upprepade försök har jag inte lyckats få fram uppgifter om hur många privata 
bolag som under till exempel 2007 bytte ägare i Sverige, trots att dessa uppgifter finns 
registrerade hos såväl Bolagsverket, som är det statliga verk i Sverige som ansvarar för att 
registrera företag eller föreningar17, som hos Skatteverket som bland annat för register över 
samtliga momsskyldiga företag eller föreningar i Sverige. Efter diverse mail-korrespondens 
visar det sig att Bolagsverket inte kan sortera ut dessa uppgifter ur sitt register och att Skatte-
verket helt enkelt inte får lämna ut uppgifterna, eftersom de enligt uppgift från Skattemyndig-
heten är sekretessbelagda uppgifter.  
 
Ett annat exempel på att marknaden för fusioner och förvärv fortsätter att öka är det antal 
webbaserade marknadsplatser för bolagsöverlåtelser som växer fram. Blocket.se är ett sådant 
exempel. Blocket.se var tidigare en marknadsplats endast för försäljning och köp av varor 
mellan privatpersoner men har nu även blivit en marknadsplats för försäljning och köp av 
bolag.18 En sökning på Blocket.se, sorterad på Affärsöverlåtelser över hela Sverige, visar att 
det just nu finns 1331 bolag till försäljning.19 Bolagsplatsen.se är ytterligare ett exempel på en 
nätbaserad mäklartjänst av bolag. Där återfinns just nu 866 bolag till försäljning.20 

1.1.3 Fusioner och förvärv – en del av ett företags utveckling 
Företag utvecklas och växer, antingen genom egen tillväxt så kallad ”organisk tillväxt” eller 
genom ”förvärvad tillväxt”, där företag utvecklas genom fusion eller förvärv av andra bolag.21  
 
Anledningarna till att många bolag väljer att utvecklas genom att fusionera sig med andra 
bolag eller att förvärva annat bolag kan vara många. Utifrån tidigare forskning redogör 
Melissa E. Graebner vid University of Texas och Austin Kathleen M. Eisenhardt vid Stanford 
University i artikeln, “The Seller's Side of the Story: Acquisition as Courtship and Gover-
nance as Syndicate in Entrepreneurial Firms”, för ett antal av dessa anledningar. Bland annat 
nämns att en förvärvare (köpare) kan förvärva ett bolag som ett sätt att snabbt etablera sig på 
en ny marknad, genom en utveckling av den egna produktportföljen eller som ett sätt att 
förändra en konkurrenssituation. I artikeln nämns också att tidigare forskning har visat att 
                                                 
12 Morgan Stanley, http://www.morganstanley.com/about/offices/sweden-transactions.html, hämtad: 2008-04-16, 
15:07. 
13 DagensPS, http://www.dagensps.se/article.aspx?articleID=16491&categID=41, hämtad: 2008-05-07, 16:08. 
14 Dagens Industri, http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2008\03\31\277026&sectionid=undefined, 
hämtad: 2008-04-16, kl 14:05. 
15  Wallén, Mosse, ”Odell nära göra ny spritaffär”, Dagens Industri, 8 april 2008, s. 10. 
16 Posten, http://www.posten.se/m/finansiell, hämtad: 2008-05-07, 16:00. 
17 Bolagsverket, http://www.bolagsverket.se/om_bolagsverket/, hämtad: 2008-05-01, 09:35. 
18 Lövgren, Anders ”Fullträff på Blocket”, Dagens Industri, 11 april 2008, 22. 
19 Blocket.se, http://www.blocket.se/li?ca=2_s&f=c&q=&c=47&w=3, hämtad: 2008-04-16, 15:30. 
20 Bolagsplatsen.se, http://www.bolagsplatsen.se/ads/?fo=1&t=3&gclid=CO34r6Pf35ICFQ2HlAod9XWM6Q& 
bevaka=&login=&dc=&i=&c=&cma=&cmi=&ft=, hämtad 2008-04-16, kl 16:10. 
21 Carlsson, Pål och Anna Sundin. Ekonomisk uppslagsbok, andra upplagan. (Näsviken: Björn Lundén 
Information AB, 2007), 304. 
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bolagens ledningar ser förvärv som ett sätt att förändra en organisation, såväl tekniska 
förändringar som etableringar utomlands men även som ett sätt att omstrukturera olönsamma 
verksamheter.22 En förvärvssituation kan även uppstå vid ett generationsskifte där säljaren 
överlåter bolaget till en familjemedlem.23 Sammantaget kan konstateras att fusioner och 
förvärv handlar om att skapa ett mervärde för företagets ägare och att det är en del av ett före-
tags strategiska planering som ofta får långsiktiga konsekvenser.24  

1.1.4 Fusioner och förvärv – processen 
Vid ett fusions- eller ett förvärvsförfarande går de inblandade parterna (säljaren och köparen) 
igenom en process innan den egentliga fusionen eller förvärvet kan anses vara genomfört. 
Forskarna Henrik Nilsson, Anders Isaksson och Teppo Martikainen benämner denna process 
för ”Förvärvsprocessen”.25 Processen används vid fusion eller förvärv av såväl privata bolag 
(onoterade eller så kallade ägarledda företag) eller publika bolag (noterade) men inte när det 
handlar om att mindre aktieposter som säljs eller förvärvas via en marknadsplats.26 Nilsson, 
Isaksson och Martikainen beskriver förvärvsprocessen i fyra, något förenklade faser, enligt 
figur 1:1. 
 
Figur 1:1 Förvärvsprocessen enligt Henrik Nilsson, Anders Isaksson och  
Teppo Martikainen.27 
 

 
 
 
I den första fasen, Söka och välja objekt möts säljaren och köparen ofta för första gången. 
Motiven till ett samgående eller en försäljning kan vara många som tidigare nämnts (ref. 
avsnitt 1.1.3). I fas två görs därefter en Fundamental analys och värdering av företaget på 
basis av både historiska dokument som prognoser om framtiden för att uppskatta företagets 
värde. I den tredje fasen, Due diligence, genomför köparen en mer grundlig genomgång av 
tänkt förvärvsobjekt då även exempelvis bolagets produkter, marknad, kunder, leverantörer 
och konkurrenter studeras närmare. I den sista och avslutande fasen lämnar köparen ett Bud 
till säljaren på basis av framkomna resultat från de tidigare faserna och parterna kommer 
därefter överrens om ett pris och eventuellt övriga överlåtelsevillkor utifrån en Förhandling. 
 
Enligt artikeln ”…och juristerna firar jubelfest”, är en trend att fler förvärvsprocesser sker 
genom ett så kallat ”Auktionsförfarande” där den möjliga köparen lämnar bud vid flera 
tillfällen under processen utifrån ett informationsmaterial (”Informationsmemorandum” även  
IM) som säljaren förser den möjliga köparen med, till skillnad från Nilsson, Isaksson och 
Martikainens modell där bud lämnas i slutet av processen.28 

                                                 
22 Graebner, Melissa E. och Kathleen M. Eisenhardt, ”The Seller's Side of the Story: Acquisition as Courtship 
and Governance as Syndicate in Entrepreneurial Firms”, Administrative Science Ouarterly, 49 (2004): 366-403. 
23 Nilsson, Henrik, Anders Isaksson och Teppo Martikainen. Företagsvärdering med fundamental analys, (Lund: 
Studentlitteratur, 2002), 362. 
24 Johansson och Hult, 31. 
25 Ibid., 361. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Öqvist.  
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1.1.5 Fusioner och förvärv – processens deltagare 
En förvärvsprocess innebär ofta att företagets företrädare (ordförande, styrelse, vd eller annan 
ledningspersonal) måste göra ett antal ekonomiska och skattetekniska bedömningar och 
ställningstaganden.29 Detta får till följd att externa rådgivare (ofta managementkonsulter, 
företagsmäklare, kreditgivare, revisorer och advokater) kopplas in och deltar i processen.30 
Dessa är ofta anställda vid någon av landets banker, revisionsbyråer och advokatbyråer inom 
verksamhetsområden som Corporate finance och Mergers & Acqusitions. På senare tid har 
även behovet av branschspecialister ökat till följd av förändringar i marknadens 
förutsättningar.31 Det finns även indikatorer på att förvärvsprocesser även verkar bli alltmer 
juridisk komplicerade.32 Hur många personer som deltar i en förvärvsprocess beror på 
företagets storlek och komplexitet.33 I ett exempel från en artikel i Dagens Industri nämns en 
överlåtelseprocess där det brittiska fastighetsbolaget Boultbees förvärvade Stockholms stads 
bolag Centrumkompaniet där fem olika team deltog, uppdelade enligt; ett team med tio 
jurister, ett team med tio revisorer och tre andra mindre team för den tekniska och 
miljömässiga granskningen och värderingsarbetet, bara i själva Due diligence-fasen!34   

1.1.6 Fusioner och förvärv – processens tid och kostnader  
Fusioner och förvärv (även ”företagsöverlåtelser” eller bara ”överlåtelser” som ofta används 
som ett samlingsbegrepp, på engelska Mergers & Acquisitions (M&A) som flitigt används 
även i svenska sammanhang) är på grund av sin omfattning och detaljrikedom såväl en tid- 
som kostnadsomfattande åtgärd som en riskfylld åtgärd för de inblandade aktörerna.   
 
I samband med olika förvärvsprocesser utgörs ofta den största kostnaden vid en fusion eller 
ett bolagsförvärv kostnaden för de olika aktörernas insatser. Enligt vad Dagens Industri erfar 
fick till exempel investmentbanken Morgan Stanley 30 miljoner SEK i arvode i samband med 
statens nyligen utförda utförsäljning av Vin & Sprit AB. Ett arvode som av några i branschen 
(förvärvsbranschen) dessutom ansåg vara ett ”dumpat” pris.35 I exemplet Vin & Sprit AB var 
över 70 personer på investmentbanken Morgan & Stanley sysselsatta med affären under nio 
månader.36 Prissumman på Vin % Sprit AB slutade på 55 miljarder SEK.37  

1.1.7 Fusioner och förvärv – upphov till nya finansiella instrument och produkter 
Förutom att Sveriges regering arbetar med frågor som ska öka och gynna företagandet i 
landet, där kanske slopningen av revisorsplikten för små företag som förslås träda i kraft från 
och med 1 juli 2010 är den åtgärd som på senare tid har fått mest uppmärksamhet38, arbetar 
också näringslivet och näringslivets företrädare med frågor och aktiviteter som ska främja 
företagandet. Genom en aktiv lobbyingverksamhet och opinionsbildning arbetar till exempel 
företagarorganisationen Företagarna för att förbättra förutsättningarna för landets företagare.39  
  
                                                 
29 Johansson, Hult, 5. 
30 Ibid., 5. 
31 Johansson och Hult, 43. 
32 Öqvist. 
33 Bing, Gordon, Due diligence techniques and analysis: critical questions for business decisions, (Westport: 
Quorum Books, 1996), 8. 
34 Hellblom, Ola, ”Företagsbesiktning har blivit standard”. Dagens Industri, 29 april 2008, s. 24-25. 
35 Carlsson, Bengt, “Banker skippar statens säljplan”. Dagens Industri, 14 april 2008. 
36 Wallén. 
37 Dagens Industri, http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2008\03\31\277026&sectionid=undefined, 
hämtad: 2008-04-16, kl 14:05. 
38 Svenska regeringen, http://www.regeringskansliet.se/sb/d/10450/a/102165, hämtad: 2008-04-15, 09:50. 
39 Företagarna, http://www.foretagarna.se/, hämtad: 2008-04-15, 10:05. 
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Även finansbranschen (managementkonsulter, finansiella rådgivare, banker, försäkringsbolag, 
etcetera) arbetar aktivt med att utveckla förutsättningarna för företagen. Det är sedan tidigare 
känt att branschen själv är duktig på att skapa nya finansiella instrument och produkter till 
följd av förändrade marknadsförutsättningar. Användningen och tillgängligheten via Internet 
är förmodligen den största förändringen under senare år som har resulterat i att många nya 
produkter och tjänster har utvecklats.40 Som en följd av förvärvsbranschens egen 
utvecklingsbenägenhet har detta resulterat i att det i framförallt USA har vuxit fram ett nytt 
inslag/instrument i förvärvsprocessen som denna uppsats avser att studera närmare, ”Vendor 
due diligence”, som enligt medias och branschens rapportering numera även är vanligt 
förekommande i England och i Australien och som på senare tid även har börjat förekomma i 
Sverige och i den svenska förvärvsbranschen.41 Vendor due diligence är precis som den mer 
vanligt förekommande Due diligence en undersökningsmetod men med den skillnaden att en 
Vendor due diligence utförs av säljaren som innebär att denne gör en grundlig undersökning 
av det egna bolaget i samband med en förvärvsprocess medan en Due diligence utförs av en 
möjlig köpare genom att denne undersöker tänkt förvärvsobjekt.42 Anledningen till Vendor 
due diligence uppkomst sägs vara att förvärvsprocessen genom denna metod kan effektivi-
seras genom att tiden för processen kan förkortas43 då information om bolaget till försäljning 
minskar köparens Due diligence. Metoden anses även kunna möjliggöra att ”rätt” köpare 
enklare kan identifieras och ett högre pris på säljarens bolag.44 Både Vendor due diligence och 
Due diligence kan sägas vara metoder eller instrument som kan hjälpa såväl köparen som 
säljaren att uppfylla sina legala plikter i en överlåtelsesituation då båda parter enligt svensk 
lag, Köplagen, har en undersökningsplikt (köparen) och en upplysningsplikt (säljaren) i 
samband med en överlåtelsesituation.45 
 
Vendor due diligence uppkomst har även uppmärksammats av studenterna Martin Carlsson 
och Carl Hermansson i samband med den nyligen framtagna C-uppsatsen, Due Diligence, 
värdefullt verktyg eller slöseri med resurser?: En studie om analysens för- och nackdelar, 
som en del av förvärvsprocessens framtid. I uppsatsen rekommenderar författarna fortsatta 
studier om metoden.46  
 
Då förvärvsbranschen är en stor industri som årligen omsätter stora summor och då den  
process som leder fram till en fusion eller ett förvärv ofta är en tid- och kostnadsomfattande 
process för både säljaren och köparen samt det faktum att Vendor due diligence påstås 
effektivisera processen, blir det angeläget och intressant att studera hur processen kan 
effektiviseras med hjälp av Vendor due diligence mot bakgrund av att Sverige behöver ett 
växande näringslivet som en förutsättning för tillväxt och välfärd.   
 
I företagsekonomisk kurslitteratur definieras effektivitet som ett mått på hur ”bra” eller hur 
”dåligt” ett företag bedrivs eller som resultat i förhållande till investerat kapital.47 En för-
värvsprocess där kostnaderna i form av tid och arvoden inte kan sägas uppvägas av insatsen 
(investerat kapital) kan därför ses som ett tecken på att processen inte är särskilt effektiv.   
                                                 
40 Howells och Bain, kapitel 24. 
41 Öqvist.  
42 Ibid. 
43 Hellblom, Ola. ”Företagsbesiktning har blivit standard”. Dagens Industri, 29 april 2008, 24-25. 
44 Smith, Claire. ”M&A traders lay out their stall”. Financial Times, 8 mars 2006. 
45 Gorton, Lars, red., Due diligence – Garantier och undersökning vid olika avtalstyper (Lund: Juridiska 
fakulteten, Lunds universitet, 2002), 3.  
46 Uppsatser.se, http://www.uppsatser.se/om/Carl+Hermansson/, 2008-04-08, 16:14. 
47 Ax, Christian, Christer Johansson och Håkan Kullvén, Den nya ekonomistyrningen (Malmö: Liber Ekonomi, 
2006), 17. 
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1.2 Problemformulering och syfte 
Uppsatsen avser att besvara problemformuleringen ”Hur kan Vendor due diligence effektivi-
sera förvärvsprocessen”? i syfte att studera: 

• utbredningen av Vendor due diligence   
• om Vendor due diligence innebär att en köpare enklare kan identifieras 
• om Vendor due diligence påverkar försäljningspriset 
• om och i sådana fall på vilket sätt, Vendor due diligence skiljer sig från en  

Due diligence 

1.3 Studiens begränsningar 
Studien begränsas till att redogöra för svenska förhållanden och förhållanden som gäller vid 
majoritetsöverlåtelser som sker till extern part och alltså inte minoritetsöverlåtelser eller 
generationsskiften där bolag kan överlåtas till en eller flera familjemedlemmar.48 Vid genera-
tionsskiften antas familjemedlemmen/familjemedlemmarna redan ha förhållandevis goda 
insikter i bolaget vilket indikerar att förvärvsprocessen förmodligen får ett annat innehåll och 
händelseförlopp än vid överlåtelser till extern part. Köparens undersökningsförfarandet 
förmodas till exempel inte ske i samma omfattning.  
 
Studien begränsas även av den möjliga tiden för arbetet, 10 veckor, samt avsaknad av forsk-
ningsbudget.  
 
För att kunna relatera studiens problemområde till en bra och tydlig existerande modell över 
förvärvsprocessen utgår jag ifrån den processmodell som presenterades inledningsvis, den av 
forskarna Henrik Nilsson, Anders Isaksson och Teppo Martikainen. 
 
Studiens begränsningar torde indikera att studien är relativ begränsad i sin omfattning i 
förhållande till det område som den avser att studera. Den begränsade tiden har minskat mina 
möjligheter att insamla och ta del av stora mängder sekundär- och primärdata, vilket därmed 
kan sägas ha en negativ inverkan på studiens trovärdighet. Den begränsade tiden och 
avsaknaden av forskningsbudget har även inneburit att de intervjuer som är genomförda har 
skett per telefon och inte ”på fältet”, vilket jag dock har försökt ta hänsyn till och försökt 
kompensera vid val av praktisk metod.  
 
Trots studiens begränsningar gör jag den bedömningen att jag har lyckats genomföra en 
forskningsprocess med genomgående hög kvalitet, i enlighet med min inledande ambition, 
samt besvarat uppsatsens problemformulering och levererat ett arbete som utmärks av 
trovärdighet och äkthet enligt de sannings- och äkthetskriterier som Bryman och Bell anser 
utmärker och styrker en god kvalitativ forskning.49  
 
Det faktum att jag genomför detta uppsatsarbete som ensamförfattare anser jag inte har 
begränsat möjligheterna till att utföra ett forskningsarbete som utmärks av trovärdighet och 
äkthet, snarare tvärtom då jag har varit tvungen att engagera mig i uppsatsens samtliga delar.  

                                                 
48 Nutek, Ägarskifte. Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat?, http://www.nutek.se/content/ 
1/c4/09/25/info_082-2005.pdf, hämtad: 2008-04-24, 08:51. 
49 Bryman, Alan and Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder (Malmö: Liber Ekonomi, 2005), 306-
309. 
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1.4 Definitioner 
Due diligence 
En undersökningsmetod där en möjlig köpare eller dennes konsulter gör en fördjupad 
undersökning av tänkt förvärvsobjekt50, se vidare 2.5.2. 
 
Vendor due diligence  
En undersökningsmetod där säljaren eller dennes konsulter gör en grundlig undersökning av 
det egna bolaget i samband med en förvärvsprocess51, se vidare 2.5.3. 
 

                                                 
50 Nilsson, Isaksson och Martikainen, 364. 
51 Öqvist. 
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2. VETENSKAPLIGA UTGÅNGSPUNKTER 
För att läsaren ska kunna bedöma studiens trovärdighet redogör jag i detta kapitel för min 
egen förförståelse, den forskningsstrategi jag har valt att arbeta utifrån samt för befintlig 
kunskap inom problemområdet.  

2.1 Förförståelse 
Jag har ett stort intresse av företag och företagandet. Utifrån en entreprenöriell ådra intresse-
ras jag naturligt av företags förmåga till utveckling av verksamheter, människor och samhälle 
samt av innovationer och utvecklingen av olika varor och tjänster som på olika sätt påverkar 
vår vardag.  
 
Under min drygt 15-åriga yrkeskarriär, främst som projektledare och marknadskommunikatör, 
tycker jag att jag har fått en bra inblick i hur det är att arbeta i ett företag/verksamhet och hur 
det är och vad det innebär att driva och utveckla verksamheter och ett företag. Då jag under en 
stor del av min yrkeskarriär har varit anställd i en organisation vars uppgift är att skapa 
förutsättningar för en positiv företagsutveckling, anser jag att jag även har fått en god 
förståelse för många av de frågeställningar som företag hanterar i såväl det operativa arbetet 
som i det strategiska arbetet, där företagets strategiarbete är det som intresserar mig mest 
utifrån dess betydande påverkan på ett företags fortsatta utveckling. Genom livserfarenhet och 
förvärvade kunskaper har jag dessutom fått en god förståelse för företagens roll i vårt 
samhälle och den roll och betydelse företag och dess verksamheter har för ett lands välfärd.  
 
Utifrån mina yrkeserfarenheter har jag förvärvat goda kunskaper i att planera och genomföra 
projekt och att samla in, analysera och sammanställa såväl stora som små mängder informa-
tion. I samband med min yrkeskarriär har jag också genomfört ett antal mindre marknadsun-
dersökningar.  
 
Utöver mina personliga intressen av företag och företagandet samt praktiska förvärvade 
kunskaper och erfarenheter, har jag dessutom akademiska studier i företagsekonomi med 
finansiering och finansiell planering som huvudinriktning men även studier i projektledning, 
ledarskap och i logiskt- och kritiskt tänkande. Jag har även förvärvat kunskaper inom det 
företagsekonomiska området genom att regelbundet läsa och ta del av nyheter i fackpress, 
dagstidningar, tv-sändningar, föreläsningar och seminarier.  
 
Mina erfarenheter från förvärvsprocesser begränsas till att jag i rollen som anställd har 
deltagit i en fusion av två organisationer samt det faktum att de företagsekonomiska studierna 
förvånansvärt lite har berört och skildrat vad som sker i samband med en förvärvsprocess.  
 
Självklart påverkar min förförståelse studiens genomförande och slutsats eftersom jag rimligt-
vis är präglad av tidigare upplevelser. Frågan är dock i vilken utsträckning? Utifrån min tidi-
gare erfarenhet av att driva och genomföra projekt, där det alltid är projektets mål som styr 
hur projektet bör utvecklas, har det exempelvis krävts ett objektivt förhållningssätt till det 
arbete som ska utföras. Jag förlitar mig därför på att denna förförståelse har bidragit till att 
mitt förhållningssätt till studien har varit tillräckligt neutralt och objektivt för att studien ska 
kunna anses hålla en hög trovärdighet och äkthet. Sammantaget hoppas jag att min 
förförståelse i kombination med de kunskaper som jag har förvärvat i samband med denna 
studie borde kunna anses vara tillräckliga för att jag ska ha tagit mig an studien och besvarat 
studiens problemformulering på ett trovärdigt sätt. 
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2.2 Forskningsstrategi  
Förutom att forskaren behöver ha en relevant förförståelse krävs det vid vetenskapliga studier 
att forskaren gör ett antal vetenskapliga strategi- och metodval för att på bästa sätt kunna stu-
dera och ”angripa” forskningens problemområde och besvara studiens problemformulering.52 
 
För att besvara uppsatsens problemformulering utgår jag ifrån befintlig teori som jag relaterar 
de insamlade primärdata till för att sedan kunna tolka och förstå aktuella förhållanden i 
förvärvsbranschen och för att därigenom kunna besvara uppsatsens problemformulering. 
Inom den samhällsvetenskapliga forskningen kallas det att forskaren genomför det vetenskap-
liga arbetet utifrån en deduktiv ansats till skillnad från en induktiv ansats där forskarens avsikt 
i stället är att generera nya teorier.53  
 
Utifrån det definierade problemet och studiens problemformulering väljer forskaren vidare en 
forskningsstrategi för hur han eller hon ska utföra forskningen för att belysa och besvara 
problemformuleringen på bästa sätt. Strategivalet ligger till grund för det fortsatta forsknings-
arbetet och styr bland annat hur undersökningen utformas men även hur empirin insamlas, 
analyseras och presenteras samt hur forskningens resultat bör tolkas och värderas. Forskaren 
kan välja att utföra forskningsarbetet utifrån ett kvantitativt eller ett kvalitativt perspektiv.54 
 
Vid en kvantitativ forskningsstrategi fokuserar det vetenskapliga arbetet på att studera och 
mäta kvantifierbar information av olika slag (hur många…, hur stora…, hur små…, vilka… 
etcetera) medan forskaren vid en kvalitativ forskningsstrategi i stället försöker upptäcka, tolka 
och förstå olika fenomen, situationer eller händelser.55 För att forskningen ska anses vara 
trovärdig ska den präglas av objektivitet i så hög utsträckning som möjligt, oavsett vilken 
strategi som väljs.56 
 
För att besvara uppsatsens problemformulering, ”Hur kan Vendor due diligence effektivisera 
förvärvsprocessen”?, behöver jag dels tolka problemområdet, insamla, analysera, tolka och 
reflektera över befintlig teori (sekundärdata) samt samla in, analysera och tolka verkliga och 
aktuella förhållanden inom förvärvsbranschen (primärdata) genom att undersöka ett tvärsnitt 
av de aktörer som verkar i förvärvsbranschen. Detta innebär att både jag och de respondenter 
(primärdata) som deltar i undersökningen behöver reflektera, tolka och förstå olika situationer 
och förhållanden. Utifrån detta har jag valt att genomföra studien utifrån en kvalitativ 
forskningsstrategi.  

2.3 Konkret metod 
För att läsaren ska kunna följa forskningsprocessen och därmed även kunna granska och 
värdera processen och det resultat som genereras, redogör jag i figur 2:1 för hur detta arbete 
har genomförts. 
 

                                                 
52 Bryman och Bell, 15. 
53 Ibid., 40. 
54 Ibid., 39-41 
55 Ibid., 40-41. 
56 Olsson, Henny och Stefan Sörensen, Olsson, Henny och Stefan Sörensen. Forskningsprocessen – Kvalitativa 
och kvantitativa perspektiv, andra upplagan. (Stockholm: Liber AB, 2007), 62.  
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Figur 2:1 Konkret metod (valt arbetssätt) 
 
Val av ämne            Problemformulering och syfte            Forskningsstrategi                                               
 
Konkret metod            Befintlig kunskap (sekundärdata)            Val av  
 
respondenter            Utformning av intervjuguide            Ny kunskap (primärdata)              
 
Empiriredogörelse och analys             Slutsats 
 

2.4 Verklighetsuppfattning och kunskapssyn  
I vetenskapliga studier bör forskaren redogöra för hur han eller hon uppfattar och förhåller sig 
till verkligheten (ontologi, ”det som finns”) för att därigenom visa på hur forskaren förhåller 
sig till det området som forskaren avser att studera. Inom den forskningslitteratur som jag har 
tagit del av, har forskaren antingen ett objektivt eller ett konstruktionistiskt förhållningssätt till 
verkligheten. Om forskaren är objektivt inställd till verkligheten anser han eller hon sig inte 
kunna påverka verkligheten medan forskaren vid ett konstruktionistiskt förhållningssätt anser 
att verkligheten går att påverka och styras genom olika handlingar.57 Då min avsikt är att 
identifiera och studera de processmodeller som förvärvsbranschen använder sig av, utgår jag 
ifrån ett objektivt förhållningssätt. 
 
För att det vetenskapliga arbetet ska kunna värderas måste forskaren inledningsvis även ta 
ställning till och redogöra för vilket förhållningssätt forskaren har till kunskap utifrån 
aspekten hur forskaren uppfattar och tolkar kunskap. I forskningslitteraturen skiljer 
vetenskapen mellan två olika förhållningssätt, ett positivistisk och ett hermeneutisk förhåll-
ningssätt.58  
 
Jag genomför studien utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt eftersom jag utifrån min 
förförståelse och insamlad sekundär- och primärdata, måste kunna tolka, förstå och bedöma 
de händelser och situationer som uppstår i en förvärvsprocess samt hur dessa påverkar 
förvärvsprocessens effektivitet. Ett positivistiskt förhållningssätt hade inneburit att jag i 
egenskap av forskare inte hade erkänt att kunskapen om förvärvsprocessens förhållanden 
förstås och tolkas utifrån språkliga skildringar utan att kunskapen endast förmedlas genom att 
betrakta händelserna och situationerna utifrån enbart numerisk information. 

2.5 Teoretisk förankring  
Förvärvsprocessen är en komplicerad och innehållsrik process till följd av överlåtelseobjek-
tens interna och externa förutsättningar, vilket indikerar att det krävs kunskaper inom många 
olika områden för att kunna studera samtliga delar i en förvärvsprocess. 
  
Utifrån studiens deduktiva ansats, där jag relaterar studiens problemområde och de primärdata 
som insamlas till befintlig teoretisk kunskap, har jag efter bästa förmåga försökt studera och 
analysera vad som sker i en förvärvsprocess utifrån studiens problemformulering, ”Hur kan 
Vendor due diligence effektivisera förvärvsprocessen”? Jag började min teoretiska resa 
utifrån att identifiera vad som egentligen kan sägas utgöra en förvärvsprocess. Jag studerade 
detta genom att koncentrera mig på två olika aspekter; vilka personer/funktioner är involvera-

                                                 
57 Bryman och Bell, 33. 
58 Ibid., 27-30. 
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de och vad är det som sker i en process? Därefter ringade jag in de faktorer som jag, utifrån 
min förförståelse, anser påverkar resultatet av en förvärvsprocess. Utifrån denna analys har 
jag kommit fram till att processen påverkas av en mängd olika faktorer, händelser och 
situationer som har sin förankring i många olika områden (figur 2:2).  
 
Figur 2:2 Kunskapsområden i relation till valt problemområde (egen modell) 
 

 
 
 
Aspekt 1 - vilka är involverade? 
Det mest grundläggande är att förvärvsprocessens arbete involverar och påverkar individer, 
främst i form av säljaren, köparen och de personer som direkt medverkar i själva processen i 
huvudsak; managementkonsulter, kreditgivare, revisorer och advokater men också alla de 
individer som är anställda vid de bolag som fusioneras eller förvärvas. Mot bakgrund av detta 
skulle det vara naturligt att studera teorier med koppling till beteendevetenskapen och 
områden som fokuserar på relationer.   
 
Aspekt 2 - vad är det som sker i en förvärvsprocess? 
När det gäller aspekten vad som sker i en förvärvsprocess har jag identifierat följande 
områden; själva förvärvsprocessen, värdering, kostnader, prissättning, Due diligence, Vendor 
due diligence, försäljning, marknad, konkurrenter, information, marknadsföring, kommuni-
kation, intressenter, legitimitet, ledarskap, förhandling och effektivitet. 
 
Förvärvsprocessen känns som det mest självklara området eftersom området behandlar den 
process ett bolag och dess företrädare (ägare, styrelsen, VD och annan ledningspersonal) 
tillsammans med rådgivarna går igenom i samband med en förvärvssituation. Eftersom 
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merparten av de förvärv som sker innefattar någon typ av ekonomisk transaktion såsom till 
exempel betalning av förvärvsobjektet och som baseras på någon typ av ekonomisk värdering 
av företaget, skulle det också vara helt naturligt att studera problemområdets förankring i 
befintliga prissättningsteorier och värderingsteorier (av företag). Eftersom uppsatsen avser 
att studera om och hur Vendor due diligence kan effektivisera förvärvsprocessen skulle det 
också vara angeläget att studera problemområdets relation till olika effektivitets- och 
kostnadsteorier.  
 
När värderingsfasen är klar, enligt Nilsson, Isaksson och Martikainens modell, gör köparens 
sin grundliga undersökning av bolaget, Due diligence. För att nå framgång med en 
förvärvsprocess antas de deltagande aktörerna också behöva ta stöd av befintliga teorier inom 
områdena försäljning, marknad, konkurrenter, information, marknadsföring, kommunikation, 
ledarskap, intressenter, legitimitet och förhandling. 
 
Försäljning för att en stor del av arbetet innebär att sälja bolaget till en annan part och att 
köpa bolaget av annan part, information, marknadsföring och kommunikation för att studera 
hur detta bör ske på bästa sätt, marknad och konkurrenter för kunskap om potentiella 
förvärvsobjekt och köpare, ledarskap för att det är bolagets ledare som ytterst företräder 
bolaget i en förvärvsprocess, intressentteorier för att bolagets företrädare företräder och måste 
ta hänsyn till företags intressenter och legitimitetsteorier för att det är bolagets företrädare 
som identifierar och väljer ”rätt” köpare och därmed är ytterst ansvariga för att bolagets 
legitimitet inte skadas på grund av att exempelvis ”fel” köpare väljs. Det sista steget i en 
förvärvsprocess är förhandlingen där parterna ska förhandla fram olika överenskommelser om 
förvärvet om exempelvis priset på tänkt förvärvsobjekt. För att nå framgång i en förhandling 
krävs att förhandlaren har många individuella egenskaper samt kunskaper och erfarenheter 
inom området.  
 
Eftersom denna uppsats avser att studera om och hur Vendor due diligence kan effektivisera 
förvärvsprocessen har jag valt att fokusera på aspekt 2 och då genom att särskilt studera de 
teorier som jag anser borde stå i mest relation till uppsatsens problemområde och problem-
formulering; Förvärvsprocessen, Due diligence och Vendor due diligence (figur 2:2).  

2.5.1 Förvärvsprocessen  
Vid ett fusions- eller ett förvärvsförfarande går de inblandade parterna (säljaren och köparen) 
igenom en process innan den egentliga fusionen eller förvärvet kan anses vara genomfört, 
”Förvärvsprocessen”. 
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Befintlig kunskap 
Relevant litteratur som skildrar förvärvsprocessen i Sverige visar sig vara tämligen begränsad 
och därmed svår att insamla. Av naturliga skäl är fusioner och förvärv mer vanligt och mer 
utbrett i USA men eftersom USA har en helt annan näringslivstradition och lagar än de 
förutsättningar som gäller i Sverige blir det inte relevant att studera den litteraturen utifrån 
uppsatsens avgränsning, att studera förvärvsprocessen utifrån svenska förhållanden. Förutom 
Henrik Nilsson, Anders Isaksson och Teppo Martikainens utmärkta bok har bland annat 
Robert Sevenius skrivit boken, ”Företagsförvärv – en introduktion” som också ger en bra bild 
över förvärvsprocessen. En annan bok i ämnet är, ”Mergers and acquisition - a critical 
reader”, där Anette Risberg är redaktör, som också tillhör en av de bästa böcker som går att 
finna enligt min sökprocess. Boken verkar också delvis vara framtagen utifrån att befintlig 
litteratur i huvudsak skildrar amerikanska förhållanden. I boken har Risberg samlat tidigare 
forskning inom ämnet fusion och förvärv och boken används numera som kursbok vid 
Copenhagen Business School där Risberg också undervisar.59  I en av de artiklar som ingår i 
boken skriver artikelförfattaren, Joseph L. Bower i artikeln, Not all M&As are alike: and that 
matters som publicerades i Harvard Business Review 2001, ”We know surprisingly little 
about mergers and acquisitions, despite of ink spilled on the topic”! Författaren menar att den 
samlade kunskapen inom området kan summeras enligt följande: 

• förvärvare (köparna) betalar för mycket för företaget som förvärvas 
• vänskapliga transaktioner där ägarnas aktier är det primära transaktionsredskapet går 

ofta bra 
• företagsledningen blir kär i transaktionerna och avbryter inte processerna även om det 

skulle vara berättigat 
• fusionering av två bolag är svårt att genomföra, även om några företag genomgående 

lyckas med detta60 
 

Utifrån Bowers konstaterande är det alltså viktigt att förvärvsprocessen bland annat görs så 
tids- och kostnadseffektiv som möjligt för att hålla nere köparens kostnader och att värdering 
och rådgivning blir av största vikt för att kunna hjälpa företagsledningen att fatta rationella 
beslut om de överlåtelseprocesser som bör genomföras.  
 
För att kunna studera de förhållanden som råder mellan teori och praktik angående 
förvärvsprocessen, har jag i denna studie i huvudsak valt att utgå ifrån den processmodell som 
presenterades i inledningen, den av Nilsson, Isaksson & Martikainen (även figur 2:3). 
Modellen, som jag blev introducerad för i samband med en B-kurs i Finansiering, har jag valt 
utifrån att jag bedömer den som en bra vägledare för att kunna studera och reflektera över vad 
som sker i en förvärvsprocess för att kunna bedöma om och hur Vendor due diligence kan 
sägas effektivisera processen, vilket uppsatsen avser att studera. Modellen bör ge läsaren en 
god förståelse för förvärvsprocessens händelseförlopp på grund av dess tydlig- och enkelhet. 
Jag har även valt modellen utifrån aspekten att den baseras på forskarnas gedigna kunskaper 
som lärare och forskare samt på deras praktiska erfarenheter som ekonomiska rådgivare, 
vilket torde innebära att processmodellen har en såväl teoretisk som praktisk förankring vilket 
borde styrka studiens trovärdighet.  
 
Nackdelen med modellen av Nilsson, Isaksson och Martikainen är att den i den inledande 
fasen utgår ifrån köparens perspektiv och inte säljarens. Genom att ersätta fas 1 med till 

                                                 
59 Risberg, Anette (redaktör). Mergers and acquisitions – a critical reader, (Oxon: Routledge, 2006). 
60 Ibid., 21-30. 
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exempel ”Söka och välja köpare” borde modellen ändå kunna anses relevant och användbar 
som utgångspunkt för att studera uppsatsens problemområde samt för att ge läsaren en god 
inblick och förståelse av förvärvsprocessens olika faser. De andra faserna torde vara relevanta 
även utifrån ett säljarperspektiv.  
 
Figur 2:3 Förvärvsprocessen enligt Henrik Nilsson, Anders Isaksson och  
Teppo Martikainen.61 
 
 
 
 
 
 
 
Förvärvsprocessen enligt Nilsson, Isaksson och Martikainen 
Enligt Nilsson, Isaksson och Martikainens modell söker köparen i den första fasen, Söka och 
välja av objekt, upp det bolag som denne önskar förvärva men processen kan även initieras av 
säljaren. Anledningen till en fusion eller ett förvärv kan som sagt vara många. För köparen 
kan det alltså handla om att snabbt kunna etablera sig på en ny marknad, utveckling den egna 
produktportföljen eller att förändra en konkurrenssituation (avsnitt 1.1.3). Säljarens motiv till 
försäljning kan vara att man önskar gå vidare med annan verksamhet, avyttra delar av 
verksamheten till förmån för andra mer prioriterade områden eller av privata skäl som till 
exempel pension, sjukdom eller till följd av ett generationsskifte.62 
 
För att fastställa ett bolags värde görs i regel någon form av Fundamental analys och värde-
ring (fas 2).63 Utifrån studier och analyser av bolagets historiska finansiella redovisning, 
nuvarande finansiella status och framtida potential försöker man vid en fundamental analys att 
bedöma bolagets värde.64 Det ska också nämnas att andra värden som till exempel bolagets 
branschtillhörighet och företagsledningens och de anställdas kompetens, kan påverka ett 
bolags värde.65 Författarna Sven-Erik Johansson och Magnus Hult nämner i sin bok, Köpa 
och sälja bolag, olika typer av så kallade ”värdedrivare” som de menar är icke finansiella 
faktorer men som ändå kan påverka ett bolags värde och som därför blir viktiga att analysera 
och värdera vid ett värderingstillfälle. Detta kan till exempel vara företagets produktutveck-
ling, varumärken, kundrelationer och de anställdas kompetens och engagemang.  
 
Även själva syftet med värderingen kan påverka ett bolags värde. Är syftet med värderingen 
att förvärva en majoritetsandel i ett företag värderas bolaget förmodligen högre än om 
värderingen görs för att förvärva en minoritetsandel, eftersom köparen i en majoritetssituation 
får en större kontrollmöjlighet i bolaget än vad som blir fallet vid förvärv av en minoritets-
andel.66 Värderingen av ett företag kan inte heller sägas vara objektiv vilket innebär att det 
blir viktigt för köparen att även denne ges möjlighet att göra sin egen värdering av bolaget 
eftersom köparens värdering sannolikt påverkar överlåtelsens slutpris.    
 

                                                 
61 Nilsson, Isaksson, Martikainen, 361. 
62 Ibid., 362. 
63 Ibid., 20. 
64 Ibid., 20-24. 
65 Ibid., 19. 
66 Ibid., 29-33. 
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Vid värdering av publika företag kan också en så kallad teknisk analys utföras. Vid en teknisk 
analys bedöms aktiens potentiella framtida utveckling utifrån aktiens historiska utveckling. 
Eftersom en teknisk analys begränsar möjligheterna att göra en fullvärdig värdering av ett 
bolag används metoden i stället ofta för att studera kursutvecklingen för att bedöma om en 
aktie är under- eller övervärderad.67 Mot bakgrund av att all överlåtelse ska ses som en 
investering som förväntas ge en framtida avkastning i någon form68 är värderingsfasen en 
mycket viktig del av förvärvsprocessen. 
 
En viktig del av förvärvsprocessen är också den tredje fasen, Due diligence, som innebär att 
köparen gör en grundlig genomgång av tänkt förvärvsobjekt (avsnitt 2:5:2). 
 
På basis av resultaten från dem tidigare stegen i förvärvsprocessen går sedan säljaren och 
köparen igenom den sista fasen, Bud och förhandling där förvärvsobjektet pris fastställs 
genom att köparens bud accepteras av säljaren. Det slutgiltiga priset på ett försäljningsobjekt 
är ofta ett resultat av hela förvärvsprocessen.69  
 
Förvärvsprocessens deltagare 
Som inledningsvis nämndes utgörs en av de största kostnadsposterna vid en förvärvsprocess 
av kostnaderna för olika typer av rådgivare som managementkonsulter, revisorer, advokater 
och andra förvärvsspecialister. Rådgivarnas uppgift är att stödja ägarna och bolagens ledning 
för att kunna genomföra en förvärvsprocess så effektivt och så bra som möjligt. Rådgivarna 
kan till exempel vara de som leder processen, värderar och analyserar bolaget eller vara legala 
experter.  
 
Processens betydelse 
I ett exempel från Svensk FöretagsFörmedling (publiceras med tillstånd) visas tydligt hur en 
väl genomförd förvärvsprocess kan påverka det slutgiltiga priset, vilket indikerar förvärvs-
processens ekonomiska betydelse men också att en analys av den potentiella köparen är av 
stor betydelse för att nå ett högre slutpris.  
 
”Ingående analys fördubblade värdet inför försäljning  
Ett företag i kemibranschen uppvaktades av en större europeisk koncern och behövde en 
värdering av företaget inför förhandlingarna. Företagets soliditet och vinstnivå motiverade  
ett värde i intervallet 25–35 mkr.  
 
Analysen av företagets verksamhet, marknaden, konkurrenter och den tänkte köparen visade 
emellertid att köparen sannolikt såg ett stort värde i att kunna etablera sig på den nordiska 
marknaden genom förvärvet. Dessutom fanns möjligheter till betydande synergivinster för 
köpare. Vår samlade bedömning blev att värdet under dessa förutsättningar låg i intervallet  
60–65 mkr.  
 
Överlåtelsen slutade med en köpeskilling på cirka 70 mkr”.70 

                                                 
67 Nilsson, Isaksson och Martikainen, 20. 
68 Johansson och Hult, 43. 
69 Nilsson, Isaksson och Martikainen, 361. 
70 Svensk FöretagsFörmedling http://www.sffab.se/litiuminformation/site/page.asp?Page=8&IncPage= 
701&Destination=825, hämtad: 2008-05-06, 14:33. 
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2.5.2 Due diligence  
Due diligence är tredje fasen i Nilsson, Isaksson och Martikainens modell. Due diligence är 
ett engelskt uttryck som ordagrant betyder tillbörlig omsorg.71 I Due diligence-fasen får den 
potentiella köparen ta del av material och information om det bolag som är till försäljning och 
som denne har för avsikt att förvärva. I en nyligen publicerad artikel i Dagens Industri 
framgår det att det idag anses vara standard att en Due diligence genomförs vid alla större 
företagsköp.72 
 
En fördjupad undersökning 
En Due diligence görs när värderings- och analys fasen enligt Nilsson, Isaksson och 
Martikainens processmodell är klar och bolaget har en eller flera möjliga köpare. Innan 
arbetet med att ta fram en Due diligence-rapport inleds finns det i regel en skriftlig avsikts-
förklaring, ett så kallat ”Letter of Intent” eller ett motsvarande avtal mellan säljaren och den 
möjliga köparen för att förhindra att den information som säljaren tillhandahåller om företaget 
sprids till tredje part.73  
 
Due diligence innebär att den möjliga köparen gör en fördjupad och i regel även en 
omfattande undersökning av det bolag som är till försäljning för att på så sätt försäkra sig om 
vad denne köper, vilka förhållanden som råder och vilka förpliktelser som ingår i köpet.74 
Enligt Köplagen ”bör köparen göra en undersökning av det köpta föremålet” 75 för att 
minimera den risk som köparen tar vid ett köp. I boken Due diligence – garantier och 
undersökning vid olika avtalstyper menar författarna dock att det är svårt att fastställa var 
gränsen går för säljarens upplysningsskyldighet och köparens undersökningsplikt, speciellt 
när köparen har gjort en Due diligence och alltså haft stora möjligheter att undersöka bolaget 
mycket noggrant.76 Alexandra Reed Lajoux och Charles Elson har skrivit boken ”The Art om 
M&A Due diligence : navigating critical steps & uncovering crucial data”, där Philip J. 
Clements (Partner i Pricewaterhouse Coopers, New York) i det inledande förordet menar att 
varje överlåtelsetransaktion kräver att en Due diligence görs, att det är köparens ”safety 
net”.77 Lajoux och Elson menar dock att oavsett hur väl Due diligence-arbetet genomförs är 
det omöjligt att upptäcka och förutspå alla risker som finns eftersom företagens verksamheter 
ofta är komplex mix av många olika faktorer.78 Robert Sevenius tar också upp de risker som 
är förknippade med bolagsförvärv och refererar i sin bok bland annat till en studie där 53 % 
av respondenterna angav att den största risken med en förvärvsprocess finns i den fasen när 
det förvärvade bolaget ska fusioneras med det befintliga bolaget. 30% av respondenterna 
ansåg att de största riskerna återfanns i de inledande faserna medan resterande 17% ansåg att 
de största riskerna låg i fasen för avtal och förhandling.79 Att genomföra en Due diligence är 
alltså en nödvändighet vid ett förvärvsförfarande för att minimera köparens risker men den 
kan inte anses minimera samtliga risker.    
 
I exemplet Vin & Sprit AB inbjöds fyra bolag att utföra en Due diligence .80  
                                                 
71 Gorton, 31. 
72 Hellblom, Ola. ”Företagsbesiktning har blivit standard”. Dagens Industri, 29 april 2008, 24-25. 
73 Johansson och Hult, 65. 
74 Nilsson, Isaksson och Martikainen, 364. 
75 Gorton, 3. 
76 Ibid., 24.  
77 Lajoux, Reed Alexandra och Charles Elson. The art of M&A : navigating critical steps & uncovering crucial 
data. (New York: McGraw-Hill, 2000), xi-xii. 
78 Ibid., 5. 
79 Sevenius, Robert. Företagsförvärv – en introduktion. (Lund: Studentlitteratur, 2003), 51. 
80 Granström, Klas, ”Vin & Sprit-försäljningen går in i en tyst period”. Dagens Industri, 28 februari 2008, 13. 
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En omfattande undersökning 
Den fördjupade undersökningen av tänkt förvärvsobjekt kan genomföras inom olika områden 
och bestäms utifrån vad den möjliga köparen väljer att studera. Nilsson, Isaksson och 
Martikainen nämner i sin bok att den vanligaste Due diligence innehåller en Juridisk och en 
Finansiell undersökning.81 Eftersom en fusion eller ett förvärv kan få stora konsekvenser för 
hela verksamheten har vetenskapen i takt med en bredare kännedom om detta även 
uppmärksammat andra områden som bör undersökas i samband med en bolagsöverlåtelse. 
Nilsson, Isaksson och Martikainen nämner områden som: Affärsmässig due diligence, 
Skattemässig due diligence, Arbetsrättslig due diligence, Teknisk due diligence och Kulturell 
due diligence. 
 
En Juridisk due diligence innebär en undersökning av de avtal som företaget har med annan 
part, som till exempel leverantörer och kunder men även en undersökning av avtal som berör 
eventuella immaterialrätter som patent- och eller licensrättigheter. Även faktiska eller 
potentiella tvister undersöks. Avtalen granskas i regel av en eller flera jurister beroende på hur 
stor och komplex verksamheten är.82  
 
I samband med att en Finansiell due diligence genomförs analyseras företagets finansiella 
status, lönsamhet och värde via olika värderingsmodeller, som till exempel redovisnings-
analys eller en finansiell analys.83 I samband med dessa analyser undersöks och analyseras 
företagets potential utifrån dess historiska utveckling, ofta på basis av tidigare års redovis-
ningar. Även olika nyckeltal som visar lönsamhet, tillväxt, finansiell balans eller effektivitet 
beräknas och analyseras för att kunna bedöma företagets framtida potential och förutsätt-
ningar.84  
 
Om köparen väljer att utföra en Affärsmässig due diligence undersöks faktorer som företagets 
marknad och produkter. Anledningen till att företa en Affärsmässig due diligence är ofta för 
att den möjliga köparen ska kunna bedöma hur faktorer som dessa kan komma att skapa ett 
värde eller ett mervärde till köparens befintliga verksamhet.85 
 
Komplicerade eller oklara skatteregler och andra skatterättsliga risker måste undersökas för 
att den möjliga köparen ska kunna försäkra sig om att inga skatteskulder finns eller riskerar att 
uppstå. För att undersöka detta görs en Skattemässig due diligence.86 
 
Vid en Arbetsrättslig due diligence undersöks de avtal som finns med bolagets anställda. 
Företagsledningens eventuella förmåner undersöks också samt innehållet och innebörden av 
eventuella kollektivavtal. Även företagets pensionsåtaganden granskas.87  
 
Om köparen så anser kan också en Teknisk due diligence genomföras. Vid en Teknisk due 
dilgence undersöks det överlåtande företagets produkter eller tjänster ur en teknisk synvinkel 
för att undersöka dess funktion eller tekniska unikitet.88 
 

                                                 
81 Nilsson, Isaksson och Martikainen, 366. 
82 Ibid., 367-368. 
83 Ibid., 368. 
84 Ibid., 22-23. 
85 Ibid., 368-369. 
86 Ibid., 369. 
87 Ibid., 369-370. 
88 Ibid., 370. 
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Vid en Kulturell due diligence undersöks hur överlåtelseobjektets interna kulturella 
förhållanden kan komma att påverka verksamheten. Ofta sker detta utifrån intervjuer med 
anställda.89  
 
Genomförande 
Vid genomförandet av en Due diligence tar köparen fram en lista med frågor som denne 
önskar få besvarade. Säljaren upplåter sedan ett rum, ett så kallat ”Datarum” där köparen 
och/eller dennes anlitade konsulter får ta del av begärd information. För att ingen information 
ska läcka ut till obehörig övervakas hela processen noga av säljarens representanter.90  
 
Tid och kostnader 
Den tid och de kostnader som är förknippade med att genomföra en Due diligence varierar 
beroende på överlåtelseobjektets storlek, branschtillhörighet samt i vilken omfattning och 
vilka områden köparen önskar undersöka och analysera.91 I regel utförs Due diligence av 
konsulter som anlitas av den möjliga köparen, vanligen revisorer och jurister även om 
författarna Johansson och Hult i sin bok påpekar att en Due diligence även kan utföras av 
bolagets egen personal för att därigenom hålla nere en del av förvärvskostnaderna.92  
 
Studenterna Martin Carlsson och Carl Hermansson konstaterade i sin studie, Due Diligence, 
värdefullt verktyg eller slöseri med resurser?: En studie om analysens för- och nackdelar, att 
en av de främsta nackdelarna med att grundligt undersöka ett bolag var dess kostnader och 
dess tidsåtgång för köparna men också att en av de främsta fördelarna med Due diligence var 
att den rapport som i slutändan genereras, utgör ett bra förhandlingsunderlag.93  
 
Sammantaget kan konstateras att Due diligence är en betydande del av förvärvsprocessen som 
innebär att köparen gör en noggrann och ofta omfattande genomgång av potentiellt 
förvärvsobjekt för att på så sätt ”försäkra” sig om vad som är till försäljning, till vilket värde 
och vilka risker som är förknippade med köpet. Nackdelen med undersökningen verkar vara 
att dess varierande omfattning kan bli såväl kostsam som tidskrävande att genomföra.  

2.5.3 Vendor due diligence 
Ett nytt inslag i förvärvsprocessen är Vendor due diligence som för några år sedan började 
användas av förvärvsbranschen i USA, England och Australien men som nu även används av 
den svenska förvärvsbranschen.94 Uppkomsten av Vendor due diligence anses vara den 
expansiva utvecklingen av fusioner och förvärv som har skett under de senaste åren.95   
 
Vendor due diligence innebär att säljaren själv (genom en oberoende extern part, antas vara 
samma experter som arbetar med Due diligence) gör en grundlig genomgång och värdering av 
sig sitt eget bolag inför en försäljning.  
 

                                                 
89 Nilsson, Isaksson och Martikainen, 370-371. 
90 Gorton, 31. 
91 Lajoux och Elson, 6. 
92 Johansson och Hult, 35. 
93 Uppsatser.se, http://www.uppsatser.se/om/Carl+Hermansson/, hämtad: 2008-04-08, kl 16:14. 
94 Öqvist. 
95 Smith, Claire, ”M&A traders lay out their stall”. Financial Times, 8 mars 2006. 
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Varför Vendor due diligence? 
Fördelen med att göra en Vendor due diligence sägs vara att förvärvsprocessen kan effektivi-
seras genom att: 

• processen förkortas genom att säljarens egen genomgång redan inledningsvis kan ge 
en bra information och inblick i företagets verksamhet som många av de potentiella 
köparna förväntas vilja ta del av längre fram i processen som en del av dennes Due 
diligence  

• att fler möjliga köpare ska vilja delta i processen utifrån den information som 
genereras från Vendor due diligence-rapporten  

• att försäljningspriset blir högre eftersom Vendor due diligence anses stimulera en viss 
priskonkurrens96 

 
Eftersom det i samband med en överlåtelseprocess ofta är väldigt stora mängder av 
information som måste tas fram och cirkuleras till många personer (aktieägare, företagsled-
ning, rådgivare, kreditgivare etcetera) innebär det också att säljaren har en större möjlighet att 
kontrollera informationsflödet runt det egna bolaget genom att tillhandahålla en Vendor due 
diligence.97 I en artikel, ”Due Diligence: Worth a Look?” menar författaren, Chris Parr, att 
förvärvsprocessen kvalitet också blir högre då informationen om bolaget redan inledningsvis 
är exponerat.98 
 
En nackdel med Vendor due diligence sägs vara att köparen inte får tillgång till den 
information som denne behöver för att kunna agera på bästa sätt i processen eftersom det är 
säljaren som avgör vilken information som ska lämnas ut. Detta innebär att säljaren skulle 
kunna välja att utelämna ofördelaktig information om bolaget som kan sägas ha en 
prispåverkande effekt, vilket i sin tur skulle kunna innebära att en möjlig köpare tidigt i 
processen ”slås ut” medan en annan möjlig köpare, som är beredd att gå vidare i processen 
utifrån den information som finns tillgänglig, är kvar.99  
 
Användningen av Vendor due diligence verkar innebära att både säljaren och köparen kan 
spara tid och pengar genom att en grundlig information om försäljningsobjektet redan inled-
ningsvis finns tillgänglig för de intresserade möjliga köparna. Säljaren utifrån perspektivet att 
inte behöva delge samma information vid flera tillfällen och köparen genom att Due 
diligence-fasen kan bli mindre omfattande. En konsekvens verkar också vara att priset på 
försäljningsobjektet kan bli högre i och med att Vendor due diligence anses kunna stimulera 
till en viss priskonkurrens vilket indikerar att Vendor due diligence påverkar säljarens lägsta 
pris (”kritiska värde”) som tillsammans med köparens maxpris är det som utgör 
förhandlingsutrymmet enligt Nilsson, Isaksson och Martikainen100. Ett annat konstaterande är 
att den information som säljaren väljer att lämna ut har stor betydelse för händelseutveck-
lingen i den fortsatta processen. Parr menar vidare i sin artikel att säljaren inledningsvis bör 
beakta vilken information som denne ska lämna ut med hänsyn till att den möjliga köparen 
kan upptäcka saker under dennes Due diligence som säljaren inledningsvis borde ha 
informerat om och som kan få negativa effekter för den pågående processen med exempelvis 
försämrade överlåtelsevillkor som följd.101 Det blir alltså viktigt för säljaren att överväga 

                                                 
96 Smith, Claire, ”M&A traders lay out their stall”. Financial Times. 8 mars 2006. 
97 Öqvist. 
98 Parr, Chris, ”Due Diligence: Worth a Look?”. Business Law Review, oktober 2006, 232-233. 
99 Smith. 
100 Nilsson, Isaksson och Martikainen, 373. 
101 Parr. 
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vilken information som bör lämnas ut också med tanke på säljarens upplysningsplikt enligt 
Köplagen. 

2.6 Sekundärkällor 
För att kunna studera uppsatsens problemområde och besvara uppsatsens problemformulering 
har jag utöver min egen källa av kunskap och erfarenheter även tagit stöd av andra källor 
(data) för att kunna uppnå en hög trovärdighet och äkthet. I vetenskapliga studier skiljer man 
från vilka källor forskaren har insamlat data ifrån, primärkällor eller sekundärkällor. 
Primärkällor är källor som tillhandahåller primärdata, det vill säga där information insamlas 
direkt från källan medan sekundärkällor är källor vars data (sekundärdata) ursprungligen har 
använts i annat syfte än vad den forskare som använder sekundärkällan avser att studera. 
Sekundärdata används av olika forskare och används i stor utsträckning av studenter då de 
ekonomiska förutsättningarna är tämligen begränsade. Sekundärkällor bör alltid användas 
först efter det att forskaren har gjort en sekundäranalys av källan utifrån kriterierna validitet 
och reabilitet (vid kvantitativa data) eller utifrån dess trovärdighet och äkthet (vid kvalitativa 
data) för att därigenom försäkra sig om att källorna kan anses styrka det egna vetenskapliga 
arbetet.102  
 
I denna uppsats har jag använt mig av både sekundärdata från sekundärkällor och primärdata 
från primärkällor. Sekundärdata har i störst uträckning insamlats från artiklar och böcker. 
Några böcker är kursböcker som används vid undervisning på universitetsnivå, andra anses 
vara fördjupningsböcker. Många av de böcker som jag har använt mig av innehåller och 
samlar tidigare publicerade vetenskapliga artiklar och är sammanställda eller författade av 
personer som jag, utifrån böckernas författarpresentationer, bedömer har mycket goda insikter 
i problemområdet. Sekundärdata har också inhämtats från olika företags och organisationers 
webbplatser. För att styrka uppsatsens vetenskapliga förutsättningar har jag dessutom använt 
mig av fyra metodböcker i vetenskaplig metod (Källförteckning).  

2.7 Källkritik sekundärkällor 
Då Vendor due diligence är en relativ ny företeelse har det varit svårt att göra en omfattande 
vetenskaplig förankring av denna, vilket kan anses som negativt för studien med minskad 
trovärdighet som följd. Den förankring som dock är gjord anser jag beskriver och förklarar 
Vendor due diligence på ett relativt objektivt sätt och bör också kunna anses som tillräcklig 
trovärdig utifrån källornas publiceringsställen.     

2.8 Sökprocess  
Information och kunskap om problemområdet har jag identifierat på många olika sätt. Utifrån 
mitt personliga intresse av förvärvsfrågor tar jag löpande del av en hel del information om 
företagande och finansbranschen via exempelvis tidningar, tv, böcker och material publicerat 
på Internet. 
 
Jag har i detta uppsatsarbete särskilt insamlat data från böcker, vetenskapliga artiklar, 
fackpress samt information från olika företags webbplatser. Framtagning av vetenskapliga 
artiklar har skett genom sökning i de databaser som är tillgängliga via Umeå universitets-
bibliotek, särskilt Business source premier (EBSCO) som är en databas där vetenskapliga 
artiklar inom området Företagsekonomi lagras. De böcker som har använts har sökts fram via 
bibliotekets katalog, ALBUM och valdes ut utifrån aspekten bäst lämplig att redogöra och 
diskutera förvärvsprocessen, Due diligence och Vendor due diligence utifrån svenska 
                                                 
102 Bryman och Bell, kapitel 10. 
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förhållanden. De populärvetenskapliga artiklar som jag har använt mig av bedömer jag har 
hög trovärdighet utifrån att de skildrar situationer och händelser är publicerade i ansedda 
tidskrifter, både i och utanför Sverige. 
 
Enligt Jarl Backman är det av avgörande betydelse vilka sökord och vilka ordkombinationer 
som används vid sökning i elektroniskt baserade referensdatabaser för att lyckas göra en bra 
sökning.103 Utifrån uppsatsens problemområde och min förförståelse har jag därför använt 
sökorden; Förvärvsprocess, Due diligence, Vendor due diligence, Fusioner, Förvärv, 
Överlåtelser, Mergers & Acqusitions vid insamlandet av sekundärdata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

                                                 
103 Backman, Jarl, Rapporter och uppsatser (Lund: Studentlitteratur, 1998), 169.  
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3. PRAKTISK METOD  
För att läsaren ska kunna granska och värdera den primärdata som insamlats, redogör jag i 
detta kapitel för hur jag har gått till väga för att samla in primärdata. 

3.1 Metodval  
För att kunna samla in primärdata utifrån uppsatsens problemformulering behövde jag 
undersöka flera olika variabler och data från ett antal olika branschaktörer för att undersöka 
hur förvärvsprocessen effektiviseras av Vendor due diligence. Detta tillvägagångssätt utmärk-
er en tvärsnittsdesign, även surveydesign, som används just för att kunna studera samband och 
mönster.104  
 
Undersökningen genomfördes utifrån ett antal kvalitativa intervjuer med stöd av en egen 
framtagen intervjuguide. Intervjuguiden medförde att intervjuerna genomfördes relativt struk-
turerat samtidigt som den gav respondenterna stora möjligheter att svara tämligen fritt på 
frågorna, vilket innebar att det var möjligt för mig att fånga upp respondenternas upplevelser 
och uppfattningar om händelser i och kring förvärvsprocessens på ett bra sätt vilket är 
utmärkande för en tvärsnittsdesign och kvalitativa studier.105     

3.2 Urval 
Vid kvalitativa studier är det vanligt att forskaren arbetar med olika kategoribestämningar vid 
datainsamling för att både forskaren och läsaren ska kunna bedöma och tolka insamlad 
data.106 Utifrån valt problemformområde och problemformulering valde jag därför att inled-
ningsvis kategorisera förvärvsbranschen enligt kategorierna: 
 

1. Företagsmäklare  
2. Storbank 
3. Investmentbank 
4. Revisionsbyrå  
5. Advokatbyrå  

 
Därefter gjorde jag ett subjektivt urval genom att välja ut ett antal representanter inom de 
olika kategorierna som arbetar med hela eller delar av förvärvsprocessen i Sverige utifrån 
aspekten, stora kunskapsspridare. Majoriteten av de företag som jag valde ut för en eventuell 
medverkan i studien är involverade i hela processen. Representanterna företräder de största 
aktörerna av fusioner och förvärv i Sverige och många av dem har dessutom internationella 
relationer vilket borde innebär att representanterna har mycket goda insikter och kunskaper 
inom området.  
 
I Sverige finns ett antal så kallade ”Företagsmäklare” (1) som enbart arbetar med förvärvs-
processen. Den företagsmäklare som jag valde ut är ett svenskt bolag med starka interna-
tionella kopplingar.   
 

                                                 
104 Bryman och Bell, 65-66. 
105 Ibid., 361. 
106 Olsson och Sörensen, 79. 
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Storbanker (2) är så kallade ”universalbanker”107 och tillhandahåller de flesta tjänster som 
förknippas med bankverksamhet såsom betaltjänster, in- och utlåning men även finansiell 
rådgivning i samband med exempelvis samgåenden och förvärv. Storbankernas kunder utgörs 
av både företag och privatpersoner. Den storbank som jag valde ut har lång erfarenhet av 
förvärvsprocessen även om banken inte själv genomför alla stegen i förvärvsprocessen enligt 
Nilsson, Isaksson och Martikainens modell. De arbetsuppgifterna utförs istället av under-
konsulter.  
 
Investmentbanker (3) erbjuder tjänster som finansiell rådgivning, emitteringar samt handel 
och försäljning av finansiella tillgångar. Investmentbanker arbetar också med börsintroduk-
tioner och med fusioner och förvärv. Kunderna utgörs i huvudsak av företag men även av 
privatpersoner.108 Den investmentbank som jag valde ut har goda och mångåriga erfarenheter 
av överlåtelsefrågor.  
 
Revisionsbyråer (4) anlitas ofta vid samgåenden och förvärv. En revisor är ofta den som utför 
eller leder arbetet med att värdera och analyser ett bolag vid ett överlåtelseförfarande. Den 
revisionsbyrå som jag valde ut är en av de största i branschen med erfarenhet från såväl 
nationella som internationella företagsöverlåtelser. 
 
Advokatbyråer (5) kan också leda ett förvärvsärende då arbetet innefattar ett antal legala 
frågeställningar och processer. Den advokatbyrå som jag har valt tillhör landets främsta och 
anlitas i stor utsträckning vid stora företagsöverlåtelser och har mångårig erfarenhet av för-
värvsprocesser. 

3.3 Frågekonstruktion 
För att kunna samla in relevant primärdata valde jag att konstruera sju huvudfrågor med ett 
antal följdfrågor (Bilaga 1), totalt 26 frågor. Eftersom min ansats med denna studie var att 
tolka och förstå de händelser och situationer som förekommer i en förvärvsprocess valde jag 
en frågekonstruktion där frågornas karaktär i huvudsak var av typen ”öppna frågor”. ”Öppna 
frågor” tillåter respondenten att svara tämligen fritt på i stället för ”slutna frågor” där 
forskaren på förhand har angett ett antal svarsalternativ som respondenten kan välja emellan 
när frågorna besvaras.109 
 
För att läsaren ska kunna följa mitt resonemang och avgöra tillförlitligheten i den kommande 
analysen och slutsatsen följer en genomgång av de frågor som konstruerade med tillhörande 
argument för vald frågeställning.  
 
Respondenterna 
För att få en inledande och grundläggande bakgrundsinformation om utvald respondent för att 
därigenom också kunna bedöma deras behörighet och trovärdighet110 i denna studie konstrue-
rades frågorna 1-4: 
 

                                                 
107 Howells, Peter and Keith Bain, The Economics of Money, Banking and Finance, third edition. (Essex: 
Pearson Education Limited, 2005), 32.  
108 Ibid, 32-33. 
109 Bryman och Bell, 176-180. 
110 Ibid., 369. 



 

 24

Fråga 1 
Det huvudsakliga skälet till fråga 1 är att ge min själv i rollen som forskare en beskrivning 
och förståelse av utvalt företags verksamhet för att därmed kunna avgöra respondentens 
trovärdighet för denna studie. Detta gäller även för läsaren som utifrån fråga 1 bör få en 
tillräckligt bra insikt om det utvalda företagets verksamhet för att kunna avgöra respondentens 
trovärdighet. Fråga 1;  
 
”Beskriv kort ert företags verksamhet” 
 
Begränsningen ”kort” baseras på min hypotes och tidigare erfarenheter som marknads-
kommunikatör, att ett en verksamhet rimligtvis bör kunna beskrivas relativt kortfattat och 
ändå vara begriplig för läsaren.  
 
Fråga 2 
För att verifiera att en trovärdig representant för utvalt företag intervjuas följde fråga 2;  
 
”Vilket verksamhetsområde tillhör du?” 
 
Fråga 3 
För att försäkra mig om att respondenten och jag definierar förvärvsprocessen på ett likvärdigt 
sätt som ett led i att uppnå en hög trovärdighet i respondentens svar inleddes fråga tre med en 
kort beskrivning av förvärvsprocessen enligt forskarna Nilsson, Isaksson och Martikainens 
processmodell. Fråga 3;  
 
”Arbetar du själv med förvärvsprocesser? med följdfrågorna a) Vad innebär detta arbete? 
och b) Hur länge har du arbetat med detta?  
 
Fråga 4 
För att kunna bedöma respondentens kunskaper och erfarenheter om problemområdet för att 
därmed kunna bedöma tillförlitligheten och pålitligheten i respondentens svar, följde fråga 4;  
 
” I genomsnitt, hur många företagstransaktioner medverkar ditt företag i varje år? och du 
själv? ” 
 
Förvärvsprocessen och effektivitetsaspekten 
Fråga 5 
För att kunna tolka och förstå hur en aktuell förvärvsprocess genomförs och för att kunna 
bedöma hur tids- och kostnadsomfattande processen är för att senare kunna bedöma hur 
Vendor due diligence eventuellt kan påverka effektiviteten i förvärvsprocessen, vilket 
sekundärdata menar, följde fråga 5: 
  
”Hur såg den senaste processen ut som du medverkade i jämfört med Nilsson, Isaksson och 
Martikainens modell enligt ovan?”  
a) ”Kan den processen anses representera den genomsnittliga förvärvsprocessen för era  
kunder?” 
b) ”Hur lång tid uppskattar du att en sådan förvärvsprocess tar?”  
   1. ”För säljaren?”   
   2. ”För köparen?”   
c) ”Till vilken kostnad (i SEK) uppskattar du att den genomsnittliga förvärvsprocessen 
genomförs?”  
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    1. ”För säljaren?”  
    2. ”För köparen?”  
 
Due diligence, Vendor due diligence och effektivitetsaspekten 
För att kunna tolka och förstå hur Due diligence används i samband med bolagsförvärv och 
om och hur detta kan effektivisera förvärvsprocessen konstruerades fråga 6 utifrån sekundär-
data om Due diligence och Vendor due diligence. För att göra frågan mer överskådlig och 
därmed mer tydlig, för såväl respondenten som för läsaren ingick även ett antal delfrågor. 
 
Fråga 6  
Enligt sekundärdata, exempelvis Smith och Granström, sägs att även säljaren utför en Due 
diligence (Vendor Due diligence). För att få svar på vem av parterna (säljaren eller köparen) 
som faktiskt gör en Due diligence och därmed antingen kunna dementera eller bekräfta 
sekundärdata, följde därför fråga 6a:  
 
”I de förvärvsprocesser som ni deltar i, vem av parterna gör en Due diligence, endast den 
potentiella köparen eller även säljaren (av sitt eget bolag)?”  
 
För de respondenter som svarade ”både köparen och säljaren” på fråga 6a fortsatte fråga 6 
med ytterligare några frågor medan respondenterna som svarade ”endast köparen” på denna 
fråga hänvisades vidare till den sista frågan, fråga 7. 
  
För att få svar på Vendor Due diligence utbredning (exempelvis enligt Öqvist som nämner att 
”…en ny trend är att säljaren gör en Due diligence”) följde fråga 6b:  
 
”Om säljaren, i vilken omfattning utför ni den typen av uppdrag? Ange din uppfattning i %”.  
 
För att kunna bedöma om Vendor due diligence är en relativt ny företeelse som sekundärdata 
påstår (exempelvis Öqvist) följde fråga 6c:  
 
”Hur länge har ni utfört sådana uppdrag?” 
 
För att få en bekräftelse på att respondenten avsåg Vendor due diligence och för att få svar på 
hur branschen benämner detta arbete följde fråga 6d:  
 
”Hur benämner ni detta arbete?” 
 
Sekundärdata, exempelvis Parr, menar att Vendor due diligence effektiviserar förvärvspro-
cessen. För att få veta om respondenten är av samma uppfattning och i sådana fall i vilken 
omfattning respondenten anser att detta effektiviserar processen, följde fråga 6e: 
 
”Anser du att detta arbete effektiviserar förvärvsprocessen?” och fråga 6f: 
”Om ja, på vilket sätt och i vilken omfattning (i %)? 
 
För att kunna bedöma om och hur Vendor due diligence effektiviserar förvärvsprocessen 
jämfört med Nilsson, Isaksson och Martikainens processmodell följde fråga 6g: 
 
”Var i förvärvsprocessen enligt Nilsson, Isaksson och Martikainen sker detta arbete?” 
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För att kunna bedöma hur en Due diligence av det säljande bolaget på uppdrag av säljaren 
skiljer sig från den Due diligence som köparen bör göra i samband med en förvärvsprocess för 
att därmed kunna bedöma effektivitetsfördelarna av Vendor due diligence, följde fråga 6h: 
 
”Skiljer sig innehållet i detta arbete jämfört med den Due diligence som köparen bör göra i 
samband med en förvärvsprocess?” och fråga 6i: 
Om ja, vilka? 
 
För att kunna få svar på om Vendor due diligence innebär ett högre försäljningspris på för-
säljningsobjektet som Smith menar i sin artikel, följde fråga 6j: 
 
”Har en Due diligence av det säljande bolaget på uppdrag av säljaren enligt din uppfattning 
inneburit: 

1. att rätt köparen enklare har kunnat identifierats? 
2. ett högre pris på försäljningsobjektet?”   

 
Förvärvsprocessens utveckling 
För att få veta vad respondenten själv ansåg vara de största förändringarna som har skett inom 
förvärvsprocessen under senare tid för att därmed få en uppfattning om Vendor due diligence 
”nyhetsvärde” men även för att nyttja tillfället till att samla in mer data för en ökad förståelse 
samt för att samla in viktig information inför framtida studier, följde fråga 7: 
 
”Enligt din uppfattning, vilka är de största förändringarna som har skett i förvärvsprocessen 
under de senaste tre åren?” 

3.4 Genomförande 
I kommande avsnitt redogör jag hur jag valde att gå till väga för att identifiera respondenterna 
och insamla primärdata samt för hur jag tog hänsyn till de etiska forskningsprinciperna.   

3.4.1 Access till primärkällorna  
För att styrka studiens trovärdighet och pålitlighet vad gäller val av respondent funderade jag 
på hur jag skulle gå till väga för att ”identifiera” lämplig och möjlig respondent. För att 
begränsa min egen påverkan (beakta min objektivitet) på studiens resultat valde jag att iden-
tifiera respondenterna enligt följande process:  
 

1. Ringde upp företagets kundtjänst eller motsvarande för att ringa in rätt person att 
intervjua. Efter en kort presentation av mig själv (namn, student vid Handelshögskolan 
vid Umeå universitet som skriver sitt examensarbete om förhållandena kring förvärvs-
processen) bad jag att få komma i kontakt med en person med kunskap och erfarenhet 
av att genomföra bolagsförvärv. 

 
2. Efter fas 1 blev jag antingen direkt inkopplad till hänvisad person eller ombedd att 

ringa upp vederbörande vid ett senare tillfälle. I samtliga fall hänvisade jag till 
ansvarig person för frågor som rör förvärvsfrågor. I samtalet med möjlig respondent 
presenterade jag mig återigen och mitt ärende (enligt presentationen i steg 1). Därefter 
bad jag om en intervju och förklarade samtidigt hur intervjuerna skulle genomföras. I 
de fall där jag fick ett positivt svar direkt informerade jag mer om studien, vad jag 
hoppades kunna besvara, dess syfte och hur resultatet av studien kommer att användas. 
Vid tre tillfällen hänvisades jag till annan person där proceduren upprepade sig.  
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3. För att kunna stämma av med respondenten att han/hon hade uppfattat frågorna 
korrekt för att därigenom försäkra mig om att respondenterna kunde lämna relevanta 
svar utifrån frågeställningarna och för att därigenom kunna uppnå en hög tillförlit-
lighet och pålitlighet i respondenternas svar, bad jag i steg 3 om att under pågående 
telefonsamtal få skicka ett mail med mina intervjufrågor (Intervjuguiden). Innan sam-
talet avslutades bad jag att få boka in en tid med respondenten då själva intervjun 
skulle ske. 

 
4. Utifrån respondenternas önskemål om tid för intervjun, genomfördes sedan inter-

vjuerna som steg 4 i denna process.  

3.4.2 Etiska forskningsprinciper 
All forskning ska vila på etiska principer. I Sverige innebär detta bland annat att deltagande 
personer inte ska utsättas för ”fysisk eller psykiskt obehag eller skada” samt en allmän respekt 
för deltagarnas personliga integritet och stöds av grundlagen i Sverige.111 Till följd av detta 
måste forskaren följa ett antal vetenskapliga krav; informationskravet, samtyckekravet, 
nyttjandekravet och konfidentialitets- och anonymitetskravet. Det finns också ett krav på att 
en forskare inte ska ge ”falsk eller vilseledande information” om studien.112  
 
För att svara upp mot informationskravet, som innebär att forskaren ska informera om 
studiens syfte, informerade jag deltagarna under samtalets gång och efter det att de hade 
svarat ja till att medverka om uppsatsens mål och syften. Jag fortsatte sedan med att informera 
respondenten om att deltagandet i studien är frivilligt och att respondenten när som helst 
kunde avbryta sitt deltagande (samtyckekravet) och att de data som samlas in i samband med 
studien endast är avsedda att användas i just detta arbete (nyttjandekravet). Eftersom det 
dessutom finns krav på att all data som samlas in ska behandlas som konfidentiella uppgifter 
(konfidentialitets- och anonymitetskravet), det vill säga att insamlad data ska skyddas från att 
obehöriga ska kunna ta del av den och att personer eller situationer inte ska kunna kännas 
igen, informerade jag även om hur detta skulle ske. Eftersom jag gjorde den bedömningen att 
det kunde vara svårt för respondenten att uppfatta alla information som jag lämnade under 
samtalets gång, valde jag att även ta med informationen om att respondentens deltagande är 
frivilligt samt att om så respondenten önskar att deltagandet ske anonymt i det mail som 
skickades till respondenterna enligt steg 3. Genom att uppträda ansvars- och respektfullt och 
följt samtliga ovanstående vetenskapliga krav och att jag inte har gett respondenterna någon 
”falsk eller vilseledande information”, anser jag att jag i rollen som forskare har uppfyllt de 
vetenskapliga kraven.  

3.5 Insamling av empiri 
Under två veckors tid, tredje veckan i april och under den första veckan i maj, insamlades 
primärdata (empiri). 
 
Intervjuerna genomfördes via telefon från min bostad i en lugn miljö. Respondenterna satt i 
avskilda rum utan några störningsmoment annat än att en mobiltelefon ringde vid ett tillfälle 
och att en respondent var tvungen att byta lokal till ett angränsat rum vid ett annat tillfälle 
vilket innebar ett kortare avbrott men som jag bedömer det, utan att påverka den fortsatta 
intervjun.  
 

                                                 
111 Olsson och Sörensen, 53. 
112 Bryman och Bell, 557 
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För att kunna uppnå en hög trovärdighet i det empiriskt insamlade materialet och utifrån det 
faktum att intervjuerna genomfördes per telefon, valde jag att utföra en semi-strukturerad 
intervju där forskaren följer ett på förhand framtaget ”manus”, ofta benämnd även som 
”intervjuguide”. Detta tillvägagångssätt möjliggjorde att intervjun dels skulle kunna genom-
föras på ett strukturerat sätt och fokusera på de frågor som jag behövde få besvarade, 
samtidigt som frågorna gav respondenten stora möjligheter att fritt utforma och formulera sina 
svar. Det sistnämnda för att inte gå miste om viktig information, vilket är viktigt i en 
kvalitativ studie där ”fylliga svar” eftersträvas.113  
 
Med ambition att få en bra insikt och en djupare förståelse för aktuella förhållanden kring 
förvärvsprocessen för att därigenom kunna besvara studiens problemformulering på ett 
trovärdigt och pålitligt sätt samt med hänsyn tagen till att vald intervjugrupp antas vara en 
mycket upptagen yrkeskategori och att information kring förvärvsprocessen delvis antas vara 
av ”känslig natur”, valde jag att genomföra intervjuerna per telefon och utan att använda 
bandspelare. Att använda bandspelare anses vara vanligt förekommande i samband med 
insamlandet av data i kvalitativa studier eftersom omfattande svar förväntas samlas in och för 
att forskaren även ska kunna studera andra aspekter som kan påverka primärdata, såsom 
kroppsspråk och den fysiska miljön. Enligt Bryman och Bell är dock sannolikheten stor att 
viktigt och intressant information även kan insamlas under en intervju där bandspelare inte 
används.114  
 
Frågorna ställdes och besvarades i stort sett i den ordning som utformats i intervjuguiden. 
 
Under intervjuerna förde jag noggranna anteckningar som sedan verifierades av respondenten 
under pågående intervju genom att jag försäkrade mig om att de anteckningar som jag hade 
fört stämde överens med vad respondenten hade svarat. I samband med att detta gjordes 
kunde jag genom detta tillvägagångssätt samtidigt försäkra mig om att respondenten inte hade 
något ytterligare att tillägga under respektive fråga. 

3.6 Bearbetning av material 
De anteckningar som fördes i samband med intervjuerna skrevs omedelbart rent efter 
genomförd intervju tillsammans med mina egna intryck av intervjun.  En respondent bad att få 
ta del av anteckningarna från intervjun innan materialet skulle användas vidare i uppsats-
arbetet, vilket också skedde, med smärre och för studien, obetydliga justeringar till följd. 
Eftersom jag utifrån min yrkes- och studieerfarenhet är van vid att föra tydliga anteckningar 
och mot bakgrund av att anteckningarna verifierades under samtalets gång bedömer jag att 
bearbetningen av insamlad primärdata har skett på ett tillförlitligt och pålitligt sätt.  
 
Under hela uppsatsarbetet har uppgifter om respondenterna och anteckningsmaterial förvarats 
på ett ställe där andra ej haft insyn enligt konfidentialitets- och anonymitetskravet som gäller 
vid vetenskapliga studier. 

3.7 Källkritik och access till primärkällor 
De företag som valdes ut till studien är samtliga väl etablerade och framgångsrika aktörer 
inom förvärvsbranschen i Sverige. De respondenter som valdes ut av företagen att delta är 
dessutom erfarna personer som får anses ha god insikt och kännedom om förhållandena i 
förvärvsprocessen. Under de intervjuer som genomfördes med respondenterna besvarades 

                                                 
113 Bryman och Bell, 363. 
114 Ibid., 375. 
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samtliga frågor enligt den framtagna och (hos respondenterna) på förhand förankrade 
intervjuguiden. Samtliga respondenter har från allra första stund varit oerhört generösa och 
mycket samarbetsvilliga. Mot bakgrund av detta har jag därför ingen källkritik att redovisa 
och jag bedömer därmed att jag haft en mycket god access till primärkällorna. 
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4. NY KUNSKAP 
I detta kapitel redogör jag för insamlad empiri för att läsaren ska kunna granska och värdera 
den primärdata som har insamlats. För att ge läsaren en bra bild över hur den insamlade 
primärdata förhåller sig i relation till befintlig teori, enligt tidigare redovisad teoriför-
ankring, har jag valt att redovisa empirin och analysen i samma kapitel. 

4.1Sammanfattande empiriredogörelse och analys  
Ulrika Nylén skriver i sin bok, ”Att presentera kvalitativ data”, att insamlad primärdata kan 
presenteras på flera olika sätt, bland annat genom att data kategoriseras, genom att låta figurer 
visa och förtydliga samt genom att ordagrant skildra data. I sin bok påpekar Nylén också 
vikten av att empirin skildras på ett bra sätt då empiriredovisningen ska reflektera den primär-
data som insamlats för att läsaren ska kunna ta del av insamlat material och för att läsaren ska 
kunna värdera den kunskap som studien bidrar med.115 Utifrån den relativt stora mängd 
information som har insamlats inleds kapitlet med en sammanfattande empiriredogörelse i 
kombination med min analys. Därefter redovisas empirin, tämligen ordagrant men exklusive 
fakta och uttryck som jag bedömer vara säregna detaljer för att skydda respondenterna enligt 
konfidentialitets- och anonymitetskravet. Empirin redovisas utifrån de olika kategorier som 
jag inledningsvis indelade de deltagande respondenterna i enligt; Företagsmäklare, Storbank, 
Investmentbank, Revisionsbyrå och Advokatbyrå. Redovisningen kompletteras med figurer 
av respektive kategoris processmodell. 

4.1.1 Respondenterna 
De empiriska data som insamlades baseras på djupintervjuer med respondenter som repre-
senterar fem aktörer i förvärvsbranschen, där samtliga aktörer är mycket framgångsrika i sina 
olika kategorier. Intervjuerna genomfördes under en vecka i april och en vecka i maj och 
varierade i längd (figur 4:1). Intervjuerna genomfördes i en god stämning och där jag upp-
fattade att samtliga respondenter var mycket generösa i sina svar och verkligen tog sig tid att 
besvara de olika frågeställningarna. Personerna som deltog i intervjuerna har mångåriga 
erfarenheter av frågor som berör förvärvsprocessen och samtliga arbetar dagligen med dessa 
frågor.  
 
Figur 4:1 Intervjulogg 
 
Respondent Datum Tid 

Företagsmäklare 2008-04-22 13.00-13.35 
Storbank 2008-05-06 14.00-15.10 
Investmentbank 2008-04-25 17.00-18.15 
Revisionsbyrå 2008-05-07 09.00-10.00 
Advokatbyrå 2008-05-08 13.00-14.20 

 

                                                 
115 Nylén, Ulrika, Att presentera kvalitativ data. Malmö: Liber Ekonomi, 2005, 13. 
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4.1.2 Förvärvsprocessen 
En stor del av intervjun behandlade de olika händelserna som sker i en förvärvsprocess. För 
att jag och respondenterna skulle ha en gemensam utgångspunkt kring dessa frågor, för att 
därigenom styrka trovärdigheten i respondenterna svar, fick respondenterna innan intervjun 
som en del av Intervjuguiden, ta del av forskarna Nilsson, Isaksson och Martikainens modell 
av förvärvsprocessen. Efter att respondenterna redogjort för den process som de anser vara 
den genomsnittliga process som de själva deltar i, visade det sig att det sig att den process 
som respondenterna deltog i, i samtliga fall avvek från den modell som Nilsson, Isaksson och 
Martikainen presenterar i sin bok. I stället genomförs den enligt ett ”Auktionsförfarande” 
(figur 4:2) där den möjliga köparen lämnar bud på förvärvsobjektet vid flera olika tillfällen. 
Intressant att notera är att detta nya tillvägagångssätt innebär att den möjliga köparen lägger 
ett första bud, det ”indikativa budet” baserat på det informationsmaterial, ”Information-
memorandum”, som tas fram av och som tillhandahålls av säljaren innan den möjliga köparen 
har haft möjlighet att genomföra sin egen undersökning av bolaget. Detta innebär att den 
möjliga köparen redan i inledningen av processen lägger ett bud på ett företag som denne 
saknar fullständig information om.  
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Figur 4:2 Förvärvsprocessen – en jämförelse 
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I fas 1, Förberedelser, insamlar säljaren och/eller dess konsulter data om bolaget till 
försäljning. I fas 2 genomförs en mer omfattande genomgång av bolaget, en Vendor due 
diligence, varefter säljaren väljer att publicera hela eller delar av denna information i ett Infor-
mationmemorandum (IM), fas 3. I fas 4, Identifiera köpare, identifierar säljaren och dennes 
konsulter möjliga köpare som efter att ha anmält intresse av att delta i förvärvsprocessen 
förses med ett IM i samband med att ett sekrettesavtal undertecknas (fas 5). I fas 6, Bud 1, 
lämnar de köpare som utifrån uppgifterna i IM fortfarande är intresserade av det bolag som 
ska överlåtas, ett första så kallat ”Indikativt bud”. I fas 7, Budanalys 1, analyseras de indi-
kativa buden av säljaren och dennes konsulter. I fas 8, Due diligence, inbjuds de köpare som 
efter analysen i fas 7 kvarstår, att genomföra en Due diligence. I fas 9, Bud 2/Slutbud inbjuds 
de möjliga köpare som har genomfört en Due diligence att komma med ett slutbud. I fas 10, 
Budanalys 2, analyserar säljaren och dennes konsulter de slutbud som har inkommit.  I fas 11, 
Förhandling, avslutas förvärvsprocessen genom att parterna träffas för en slutförhandling för 
att komma överens om de villkor som ska gälla för överlåtelsen och där överlåtelseobjektets 
slutpris fastställs. 
 
Inledningsvis nämndes att bland annat riskkapitalbolagen är stora aktörer i förvärvsbranschen, 
vilket också bekräftas såväl av Revisionsbyrån som av en del andra respondenter som berättar 
att PE-bolagen (även Private Equity-bolag eller riskkapitalbolag) är skickliga aktörer i 
förvärvsbranschen till följd av att de dagligen och uteslutande arbetar med frågor som berör 
förvärvsprocessen. En av respondenterna menade att ”PE-bolagen driver utvecklingen inom 
förvärvsbranschen” utifrån dess verksamhet. PE-bolagen utmärks av att de under en kortare 
tid investerar i bolag som bedöms vara tillväxt- eller utvecklingsbenägna.116  

4.1.3 En tids- och kostnadskrävande process 
Samtliga respondenter bekräftar att förvärvsprocessen är en tids- och kostnadskrävande 
process, både för säljaren och för köparen, vilket också sekundärdata antyder (exempelvis 
studenterna Carlsson och Hermansson117). Den sekundärdata som jag har studerat anger dock 
inte hur pass tids- och kostnadskrävande processen är, vilket inte heller empirin ger svar på. I 
de flesta fall verkar dock processen ta längre tid i anspråk för säljaren än för den möjliga 
köparen i och med att denne inte deltar i det inledande arbetet utan kommer in först i ett 
senare skede i processen. En respondent menar att processen kan ta allt från 1 månad till 10 år 
beroende på hur fort parterna önskar att processen ska ta. Den tid som både säljaren och den 
möjliga köparen avsätter för sin egen strategiska planering och den tid som det i praktiken tar 
att fusionera två bolag har inte studerats.   
 
På frågan om vilka kostnader som är förknippade med en förvärvsprocess går det inte att 
urskilja en viss summa. I stället svara de respondenter som vill uttala sig om denna fråga 
vilket arvode respondenten tar för sitt arbete. Det som dock är klart är att säljaren har 
kostnader för managementkonsulter och rådgivare som kan värdera bolaget (ofta en revisor), 
legala rådgivare (ofta jurister och advokater) och andra rådgivare som leder processen (kan 
vara en företagsmäklare, kreditgivare, revisor eller advokat). Köparen har utöver sin egen 
insats kostnader för Due diligence och i vissa fall även kostnader för att ta fram det köpeavtal 
som bekräftar överlåtelseaffären.    
 
Som inledningsvis nämndes fick till exempel investmentbanken Morgan Stanley 30 miljoner 
SEK i arvode i samband med statens nyligen utförda utförsäljning av Vin & Sprit AB. Ett 
                                                 
116 Svenska Riskkapitalföreningen, http://www.svca.se/home/page.asp?sid=337&mid=2&PageID=13763#1, 
hämtad: 2008-05-07, 16:26. 
117 Uppsatser.se, http://www.uppsatser.se/om/Carl+Hermansson/, hämtad: 2008-04-08, kl 16:14. 
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arvode som av några i branschen dessutom ansåg vara ett ”dumpat” pris. I exemplet Vin & 
Sprit AB var över 70 personer på investmentbanken sysselsatta med affären under nio 
månader.  
 
I artikeln ”…och juristerna firar jubelfest” menar författaren att en tydlig trend är att företags-
förvärven blir mer och mer komplicerade och att affärsjuristerna tjänar mer och mer pengar på 
rådgivning118, vilket skulle innebära att kostnaderna för att genomföra fusioner och förvärv 
fortsätter att öka för säljaren och köparen. Detta innebär att verktyg som Vendor due diligence 
blir nödvändiga för att kunna tids- och kostnadseffektivisera processen samtidigt som de 
möjliggör att processerna kan genomföras med en hög kvalitet.  

4.1.4 Due diligence och Vendor due diligence 
En annan stor del av intervjun behandlade Due diligence. Tre av fem respondenter, Storbank, 
Revisionsbyrå och Advokatbyrå, bekräftar att både köparen och säljaren gör en Due diligence 
i samband med en förvärvsprocess. Två av dem menar att Vendor due diligence-rapporter tas 
fram vid affärer där försäljningspriset uppgår till minst 1 miljard SEK.   
 
Anledningen till att Företagsmäklaren inte arbetar med Vendor due diligence skulle kunna 
beror på att Vendor due diligence inte används vid ”mindre affärer” som Företagsmäklaren, i 
relation till övriga respondenter, i huvudsak verkar genomföra. Någon förklaring till varför 
Investmentbanken inte använder Vendor due diligence går inte att urskilja. 
 
De respondenter som bekräftar användningen av Vendor due diligence uppfattar att rapporten 
tids- och kostnadseffektiviserar förvärvsprocessen, främst genom att köparens Due diligence 
inte behöver genomföras i samma omfattning vilket bekräftar teorin. Att en Vendor due 
diligence-rapport skulle göra det enklare att identifiera rätt köpare till bolaget förnekas av 
samtliga respondenter som använder sig av rapporten som därmed dementerar teorin. 
Däremot menar respondenterna att rapporten kan påverka försäljningspriset och bidra till att 
priset blir högre vilket sekundärdata indikerar. Respondenterna påpekar dock att en Vendor 
due diligence-rapport inte primärt tas fram av det skälet utan att den tas fram och används för 
att få en ”smidigare förvärvsprocess” som en av respondenterna uttryckte det. Utifrån min 
förförståelse borde dock en mer omfattande inledande presentationen av företaget som blir 
möjlig utifrån en Vendor due diligence-rapport, kunna bidra till att försäljningsobjektet kan 
värderas högre och därmed bidra till ett högre försäljningspris i slutändan. En auktionsprocess 
i sig själv torde också innebära att försäljningspriset tenderar att bli högre även om den 
möjligheten/risken kan sägas finnas även vid ett traditionellt processförfarande enligt Nilsson, 
Isaksson och Martikainens modell eftersom de möjliga köparna även i den processen lämnar 
bud, dock ej i samma omfattning som vid ett auktionsförfarande.  
 
Efter att ha genomfört den femte intervjun stod det klart att den primärdata som genererades 
från intervjuerna med respondenterna inte längre uppvisade några större skillnader i hur 
förvärvsprocessen genomförs, om och i vilken omfattning Vendor due diligence-rapporter 
används, om och hur detta kan påverka förvärvsprocessen och vilka händelser som 
respondenterna under senare år anser har påverkat förvärvsprocessen i störst utsträckning. 
Mot bakgrund av detta bedömde jag att ”teoretisk mättnad” hade uppnåtts och jag beslöt 
därför att avsluta insamlandet av primärdata.119   

                                                 
118 Öqvist. 
119 Bryman och Bell, 350-351. 
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4.1.5 Övriga iakttagelser 
De djupintervjuer som har genomförts i denna studie har genererat relativt stora mängder 
information. Utifrån de primärdata som har insamlats finns därför även övrig information som 
jag anser är viktig att redogöra för utifrån de sanningskriterier som omger en kvalitativ 
forskningsstudie. Denna information redogör jag för i detta avsnitt.  

4.1.5.1 Vem tjänar på Vendor due diligence? 
Även om Vendor due diligence verkar effektivisera förvärvsprocessen, i alla fall i de fall där 
den genomförs (enligt respondenterna i affärer över 1 miljard SEK), tycker jag att det är 
intressant att fundera över vem som egentligen tjänar på att en Vendor due diligence genom-
förs. Är det säljaren, är det köparen eller är det kanske rådgivarna? Processen borde kunna 
genomföras snabbare om det finns en Vendor due diligence framtagen och om den delges de 
möjliga köparna som deltar i processen, vilket sekundär- och primärdata visar. Detta borde i 
sådana fall indikera att både säljaren och köparen ”tjänar” på att säljaren genomför en Vendor 
due diligence. Om Vendor due diligence däremot endast innebär att rådgivarna förses med 
ytterligare jobb, då är rådgivarna de som tjänar mest på produkten.  
 
En annan aspekt på användningen av Vendor due diligence, som jag anser kunde vara värt att 
fundera vidare på, är varför en Vendor due diligence bara skulle vara värt att genomföras vid 
större affärer? Borde inte alla processer och överlåtelsetransaktioner oavsett storlek tjäna på 
att en Vendor due diligence genomförs? och borde inte detta vara ett krav från köparnas och 
även kreditgivarnas sida?  

4.1.5.2 Elektroniska datarum 
I sekundärdata nämns att arbetet med att genomföra en Due diligence görs i så kallade ”Data-
rum” som tillhandahålls av säljaren (eller dennes konsulter), där den information som säljaren 
gör tillgänglig om företaget till försäljning, undersöks av den möjliga köparen. I empirin 
framkommer det att datarummen numera blir mer och mer elektroniska (tillgängliga via 
Internet). Denna förändring torde innebära att förvärvsprocessen kan effektiviseras ytterligare 
genom att personerna som ska genomföra undersökningen inte behöver infinna sig på plats 
och alltså inte behöver avsätta lika mycket resurser för exempelvis resor och att säljaren inte 
behöver avsätta lika mycket resurser för att övervaka undersökningsförfarandet. Tillkommer 
gör dock kostnader för den digitala hanteringen 

4.2 Redogörelse utifrån respektive kategori 

4.2.1 Företagsmäklare 
Respondenten 
Respondenten vid mäklarföretaget är VD där han själv arbetar med förvärvsprocesser sedan 
cirka sex år tillbaka. Arbetet i förvärvsprocessen innebär att respondenten leder processen. 
Företaget genomför ett 10-tal förvärvsprocesser varje år. Respondenten deltar själv i samtliga. 



 

 36

Förvärvsprocessen 
Respondenten kan urskilja en förvärvsprocess som kan anses representera den genomsnittliga 
processen som mäklarföretaget deltar i (figur 4:3). Respondenten uppskattar att den 
genomsnittliga processen tar cirka 1 års tid i anspråk för säljaren och cirka 8 månader för 
köpare (kommer in i ett senare skede i processen). På frågan till vilken kostnad förvärvs-
processen genomförs för säljaren respektive för köparen (fråga 5c) svarar respondenten med 
att ange hur mycket mäklarföretaget tar i arvode för att genomföra affären, en uppstarts-
kostnad på ett par hundra tusen SEK samt 4% på försäljningssumman. Kostnader för köparen 
menar respondenten är kostnader för att ta fram Due diligence och köpekontraktet. 
 
Figur 4:3 Förvärvsprocess Företagsmäklare 
 
 
 
 
 
 
 
 
I fas 1, Söka och välja möjliga köpare, väljer mäklarföretaget ut ett antal möjliga köpare ur en 
egen databas som innehåller flera tusen möjliga köpare. Till varje process väljs mellan 200-
250 företag ut som alla sedan kontaktas. De företag som är intresserade av att fortsätta delta i 
processen delges även i fas 1 ett 20-sidigt kompendium som mäklarföretaget har tagit fram 
om det företag som är till försäljning och som överlämnas till en möjlig köpare i samband 
med att mäklarföretaget har det inledandet mötet med denne. När vi under intervjun berör fas 
2 i Nilsson, Isaksson och Martikainens modell, Fundamental analys och värdering, säger sig 
respondenten inte förstå vad som avses med fas 2. Respondenten menar att mäklarföretaget 
inte gör någon värdering av företaget som är till försäljning men säger ändå att i det 
kompendium som delges intresserade köpare finns med en 3-års prognos (anm. prognosen 
borde rimligtvis ha sitt ursprung från någon slags värdering). I Företagsmäklarens 
processbild, fas 2 Bud, lämnar de intresserade köparna ett bud utifrån det kompendium som 
delgavs i fas 1. Respondenten säger att mäklaren aldrig nämner ett pris utan att det i stället 
alltid är de intresserade köparna som får lämna ett bud. Respondenten menar att det kan skilja 
så mycket som 200% mellan det lägsta och det högsta budet eftersom en köpare kan ha olika 
motiv till att vilja göra förvärv. Ett sådant motiv skulle enligt respondenten exempelvis vara 
att en köpare söker synergieffekter. I fas 3, Due diligence, undersöker sedan köparen det 
bolag som är till försäljning. Förvärvsprocessen avslutas med fas 4, Förhandling där parterna 
förhandlar fram överlåtelsevillkoren. 
 
Due diligence 
Respondenten menar att det bara är köparen som gör en Due diligence varför svaret på fråga 6 
blir tämligen kortfattat. 
 
Förvärvsprocessens utveckling 
Respondenten har en känsla av att många fler små företag är till försäljning på grund av att 
många 40-talister går i pension. Detta menar respondenten skapar ett behov av en ny typ av 
företagsmäklare. 
 
Respondenten upplever också att det är mindre överlåtelsetransaktioner som görs under en 
lågkonjunktur, vilket innebär att försäljningspriset påverkas negativt. 

Förhandling 
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Respondenten upplever även att det numera är fler små aktörer (1-2 mans bolag) på 
mäklarmarknaden. Respondenten uppfattar dock inte detta som något hot mot Företagsmäk-
larens verksamhet eftersom de är en stor och stabil aktör.    

4.2.2 Storbank 
Respondenten 
Respondenten, anställd vid en av Sveriges storbanker har arbetat med förvärvsprocesser i 
cirka 10 år. Under 2007 deltog banken i 29 stycken förvärvsprocesser. Förutom att banken där 
respondenten är anställd, erbjuder traditionella banktjänster är den också organiserad för att 
hantera andra typer av tjänster, som till exempel aktiehandel av mindre eller större andelar. 
 
Förvärvsprocessen 
I samband med en förvärvsprocess agerar banken som projektledare, antingen på uppdrag av 
den säljande parten eller på uppdrag av den köpande parten. Arbetet som projektledare 
innebär att bankens representant/-er leder själva processförfarandet. Respondenten menar att 
den ”traditionella förvärvsprocessen” alltid följer den modell som Nilsson, Isaksson och 
Martikainen tar upp i sin bok men att processen kan ske på olika sätt och därmed se olika ut 
beroende på om det är en förvärvssituation med en eller ett par enstaka intressenter. Respon-
denten påpekar också att den ”traditionella förvärvsprocessen” utgår ifrån ett köparperspektiv.  
 
Den förvärvsprocess som respondenten anser vara en genomsnittlig process för bankens 
kunder följer processmodellen enligt figur 4:4. Respondenten anser att bankens process börjar 
i fas 2 Fundamental analys och värdering, enligt processmodellen av Nilsson, Isaksson och 
Martikainen. 
 
Figur 4:4 Förvärvsprocess Storbank 
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
I fas 1, Förberedelsefasen, tas ett Informationsmemorandum (IM) fram som respondenten 
menar är en ”storyteller” med avsikt att övertyga potentiella köpare till köp av bolaget. 
Uppgifterna i IM innehåller allmän information om bolaget samt en värdering av det säljande 
bolaget som säljarens andra rådgivare, främst revisorer har genomfört. I IM ingår också 
utvalda delar av den Vendor due diligence som utförs av underkonsulter och som också görs 
under fas 1.  I fas 2, Kontakta köpare, delges ett 30-tal potentiella köpare det säljande bolagets 
IM efter att först ha undertecknat en konfidentialitetsavtal för att förhindra att uppgifterna i 
IM inte sprids till tredje part.  
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I fas 3, Första rundan bud, lägger de intresserade köparna ett första bud. Utifrån detta väljs 
sedan de 3-5 mest intressanta buden ut och som erbjuds att delta i den fortsatta processen. När 
detta är klart får de potentiella köpare som är kvar i processen tillgång till hela den Vendor 
due diligence som utfördes i fas 1. I fas 4, Due diligence, får de potentiella köparna en 
managementpresentation och tillgång till datarummet för en inledande Due diligence. Under 
fas 4 hålls även ett par uppföljningsmöten med de möjliga köparna. Fas 4 bedöms ta cirka 5-6 
veckor i anspråk. Parallellt med fas 4 pågår också arbetet med att diskutera olika 
finansieringslösningar med de möjliga köparna. I fas 5, Andra rundan bud, lämnar de 
intresserade köparna ett andra bud. Utifrån detta väljs i regel två bud ut som får göra en ”slut 
Due diligence”. Fas 5 bedöms ta cirka 5-6 veckor i anspråk. I fas 6, Slutbud, lämnar den 
möjliga köparen därefter sitt slutbud. Processen avslutas med en slutförhandling, fas 7, som 
banken ofta leder. 
 
Den tid det tar att genomföra en förvärvsprocess menar respondenten har ett spann på 3 
veckor till 3 år beroende på de olika förutsättningar som omger den aktuella processen. Om 
det är säljaren som har initierat en överlåtelseaffär bedömer respondenten att den 
genomsnittliga processen tar cirka 4-6 månader för säljaren och cirka 2-5 månader för 
köparen eftersom denne kommer in senare i processen, i fas 2.  
 
Frågan om den genomsnittliga överlåtelsekostnaden menar respondenten är omöjlig att 
besvara därför att det är en alltför stor spridning på affärerna. 
 
Due diligcence 
På frågorna om Due diligence svarar respondenten att det är både den potentiella köparen som 
säljaren som gör en Due diligence (säljaren Vendor due diligence). Respondenten påpekar att 
det bara är i den ”traditionella förvärvsprocessen” som det bara är köparen som gör en Due 
diligence. På frågan i vilken omfattning som Vendor due diligence görs (fråga 6b) svarar 
respondenten att i affärer där transaktionssumman är över 1 miljard SEK görs Vendor due 
diligence i 90% av fallen, i affärer runt 500 miljoner görs en Vendor due diligence i 
uppskattningsvis 50% av fallen. Enligt respondenten görs sedan bara Due diligence vid affärer 
under 500 miljoner och inga Vendor due diligence.   
 
Respondenten bekräftar sedan vidare att banken benämner säljarens undersökningsarbete för 
Vendor due diligence och att Vendor due diligence effektiviserar förvärvsprocessen genom att 
säljaren inte behöver ge någon speciell köpare ”exklusivitet” utan kan ha med 3-5 köpare den 
senare delen av processen. Respondenten menar också att säljaren får en bättre kontroll av den 
information som lämnas ut om bolaget när en Vendor due diligence har blivit genomförd. En 
Vendor due diligence minskar också risken att köparen upptäcker ”fel” längre fram i 
processen, vilket skapar trygghet i affären. Respondenten menar också att arbetet med att göra 
en Vendor due diligence i princip inte skiljer sig från den Due diligence som köparen av 
tradition gör, är i praktiken detsamma men att en Vendor due diligence i regel vänder sig till 
många okända men möjliga köpare och därför utformas mer allmänt för att kunna svara mot 
flera olika aktörers olika behov av information. Respondenten menar vidare att köparens Due 
diligence inte behöver bli lika omfattande när en Vendor due diligence redan är gjord utan den 
görs i stället utifrån vilken typ av information som köparen vill komplettera med i samband 
med att en slut-Due diligencen görs i fas 5. I det här läget avviker respondenten något från 
intervjuguiden för att tala om att Vendor due diligence kräver att köparen kan hantera en 
Vendor due diligence i och med att det i regel är omfattande information som lämnas i en 
Vendor due diligence. 
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Respondenten är inte av den uppfattningen att Vendor due diligence innebär att en köpare 
enklare kan identifieras utan svarar i stället nej på fråga 6j, 1. Däremot anser respondenten att 
en Vendor due diligence kan ge ett högre pris i och med att informationen kan lämnas ut till 
flera konkurrerande köpare som därigenom kan ”trissa upp” priset. 
 
Förvärvsprocessens utveckling 
Det största förändringarna i förvärvsprocessen under de senaste tre åren menar respondenten 
är användandet av Vendor due diligence som uppskattningsvis tillkom mellan 2004-2005. 
Respondenten menar att idag är det snarare en regel än ett undantag att Vendor due diligence-
rapporter tas fram i samband med större affärer med ett försäljningspris på 1 miljard SEK och 
uppåt. 
 
En annan förändring enligt respondenten är att M&A är en industri som likt andra industrier 
utvecklas, vilket innebär att industrins aktörer blir bättre och bättre på att till exempel skriva 
IM och att Due diligence-rapporterna blir mer och mer omfattande utifrån att revisorernas 
(säljarens) ”frågelistor” blir större och större. En klassisk industriutveckling menar responden-
ten.  
 
Respondenten uppfattar också att en stor förändring under de senaste åren är att datarummen 
som används i samband med Due diligence-fasen numera även har blivit elektroniska. Detta 
menar respondenten innebär att köparen inte behöver ha tillgång till ett fysiskt rum vid 
särskilda tillfällen utan att köparen och dennes konsulter istället får tillgång till materialet om 
bolaget i elektroniskt format över Internet, vilket gör att säljare och dennes konsulter kan välja 
när (fortfarande inom en viss tidsperiod) de ska genomföra den och att de inte behöver flyga 
in från hela världen utan att de kan ta del av informationen hemifrån.   

4.2.3 Investmentbank 
Respondenten 
Respondenten har arbetat med uppgifter i direkt relation till förvärvsprocessen dagligen under 
två års tid. Företaget, där respondenten är anställd, genomför mellan 3-8 bolagsförvärv varje 
år. Respondent själv har deltagit i ca 2/3 av dessa.  
 
Förvärvsprocessen 
I samband med intervjun beskrev respondenten tydligt den senaste förvärvsprocessen som 
respondenten och hans företag medverkade i. Enligt respondenten kan denna process även 
sägas representera den genomsnittliga process som banken medverkar i (figur 4:5).  
 
 
Figur 4:5 Förvärvsprocess Mindre Investmentbank 
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Investmentbanken, agerar alltid utifrån ett ”säljmandat” som säljaren ger banken för att kunna 
genomföra processen. I fas 1, Tidsplan, fastställs därefter, tillsammans med säljaren, en 
tidsplan. I fas 2 görs en Fundamental analys och värdering av det bolag som är till försäljning. 
Utifrån detta sammanställs ett så kallat ”Informationsmemorandum” (IM), om det bolag som 
är till försäljning som innehåller information om det säljande bolaget som till exempel 
bolagets finansiella status, ekonomiska prognoser, budget, vision, ledning, marknad och 
nuvarande konkurrentsituation. Omfattningen är i regel på cirka 30 sidor. I fas 3, Identifiera 
köpare, identifieras ett antal potentiella köpare som efter att de har anmält sitt intresse av att 
delta i förvärvsprocessen får ta del av det säljande bolagets IM som ett sätt för säljaren och 
banken att kontrollera den information som sprids i samband med processen. Efter en viss 
”betänketid” får de potentiella köparna i fas 4 lämna Bud 1, ett så kallat ”Indikativt bud”, ett 
bud som inte är bindande men som talar om att en viss köpare är intresserad av det säljande 
bolaget och är villig att gå vidare i förvärvsprocessen. Eftersom ett IM kan innehålla såväl 
offentliga som konfidentiella uppgifter får de potentiella köparna i detta skede också skriva 
under ett en sekrettesförbindelse där den potentiella köparen förbinder sig att inte föra 
informationen i IM vidare till tredje part (Verifikation av sekrettesavtal). I fas 5 får de köpare 
som är kvar i processen möjlighet att intervjua det säljande bolagets ledning för mer 
information om bolaget. I fas 5 genomför de möjliga köparna också en Due diligence under 2-
4 dagar där en del av undersökning går ut på att verifierar uppgifterna i IM. I fas 6 
kompletterar köparen som önskar vara med i slutförhandlingen sina indikativa bud med ett 
Slutbud. I den sista fasen, fas 7 Förhandling, förhandlas det slutgiltiga försäljningspriset fram. 
Som ett resultat av den förhandlingen undertecknas sedan ett köpeavtal som säljaren lägger 
fram.  
 
Den genomsnittliga förvärvsprocess som bankens kunder går igenom uppskattar respondenten 
omfattar cirka 4-8 månaders arbete för säljaren och cirka 3-6 månaders arbete för köparen 
beroende av typ och överlåtelseobjekts komplexitet. Om köparen utgörs av ett riskkapital-
bolag menar respondenten att köparens insats i tid ligger närmare 3 månader än 6 månader 
eftersom riskkapitalbolagen i regel är väldigt erfarna köpare med utarbetade investerings-
strategier och etablerade kanaler. Den genomsnittliga kostnaden för förvärvsprocessen för 
säljarens del uppskattar respondenten ligger i spannet 600 000 SEK – 2 000 000 SEK. 
Köparens kostnader utgörs av kostnader för Due diligence där de största posterna, utöver 
köparens egen tid, utgörs av arvoden till advokater och jurister samt till revisorer. 
 
Due diligence 
I de förvärvsprocesser som respondenten och dennes företag medverkar i är det endast 
köparen som gör en Due diligence. I och med att det ”bara” är köparen som gör en Due 
diligence och inte både köparen och säljaren fortsätter intervju med fråga 7 enligt manual-
instruktionerna. 
 
Förvärvsprocessens utveckling 
Respondenten uppfattar en tydlig trend under de senaste tre åren mot att datarummen, där Due 
diligence fasen genomförs, mer och mer görs via Internet, ett digitalt datarum. Till skillnad 
mot ett fysiskt datarum innebär detta att köparen själv väljer när hon/han vill studera 
dokumenten. För säljarens del innebär detta också att det blir en enklare dokumentations-
process eftersom datorn lagrar när och vilka dokument som köparen har studerat. Säljaren 
behöver inte heller bära kostnader för en fysisk bevakning av datarummet som annars uppstår.  
 
Respondenten är också av den uppfattningen att konkurrensen inom förvärvsbranschen har 
öka något samt att förvärvsprocessen tenderar att bli mer och mer byråkratisk. Anledningen 
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till att förvärvsprocessen blir mer och mer byråkratisk har respondenten inte något tydligt svar 
på. Respondenten menar att det möjligen är så att managementkonsulterna skapar en mer 
byråkratisk process.  

4.2.4 Revisionsbyrå 
Respondenten 
Det företag där respondenten arbetar är främst inriktade på revisions och skattefrågor, i alla 
fall i Sverige. Byrån finns representerad även i andra länder.  
 
Respondenten arbetar inom området ”Transaktions Service” där denne sedan ett par år 
tillbaka i huvudsak arbetar med frågor som rör Due diligence. Transaktion Service är en 
relativt liten del av byråns verksamhet i Sverige jämfört med systerkontoret i till exempel 
England. I Sverige har byrån ett 100-tal personer sysselsatta med frågor som rör 
förvärvsprocessen. Respondenten bedömer att ett 60-tal personer av dessa sysslar med frågor 
som rör Transaktion Service och att ett 40-tal personer är sysselsatta med förvärvsprocessens 
mer säljande och rådgivande samt värderande del. Byrån representerar företrädesvis PE-bolag 
(Riskkapitalbolag) och arbetar totalt med cirka 200-250 processer varje år. Respondenten 
menar att detta skulle indikera, rent teoretiskt, att byråns anställda arbetar med cirka 4 förvärv 
per person och år som svar på fråga 4. 
 
Förvärvsprocessen 
Den genomsnittliga förvärvsprocessen för Revisionsbyrån menar respondenten beror på om 
byrån har blivit ”pitchad” (vald) från säljsidan eller om affären är initierad av köparen. 
Respondenten ger ett exempel på hur den senaste förvärvsprocessen såg ut som svar på fråga 
5, en process där byrån blev pitchad av säljaren (figur 4:6). Under tiden för fråga 5 bryts 
intervjun tillfälligt då respondenten behöver byta lokal. 
 
Figur 4:6 Förvärvsprocess Revisionsbyrå 

 

 

 

 

 

 
 
I fas 1, Teaser, tas en så kallad ”teaser” fram och distribueras till möjliga köpare. Respon-
denten liknar ”teasern” vid en annons som ska locka intresserade köpare till att vilja förvärva 
det bolag som är till försäljning. I fas 2, Initial värdering, görs en inledande värdering av det 
bolag som är till försäljning. Informationen sammanställs i ett ”Informationmemorandum”, ett 
säljmaterial som delges till de intresserade köparna som har svarat på teasern från fas 1. I 
”normalfallet” delges ett 50-tal bolag ett Information Memorandum. Därefter lämnar de 
köpare som vill fortsätta processen ett första bud, ett så kallat ”Indikativt bud” i fas 3 i 
samband med att ett ”Letter of intent” (avsiktsförklaring) undertecknas mellan parterna. I det 
indikativa budet anges ofta den summa som köparen är beredd att betala för bolaget i ett 
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intervall. I fas 4, Due diligence, gör de möjliga köparna en Due diligence. I normalfallet har 
köparna i den här fasen full access till information om bolaget till försäljning. I fas 5, 
Fundamental analys och värdering, gör den potentiella köparen en fundamental analys och 
värdering av bolaget. I fas 6, Slutbud och förhandling, avslutas förvärvsprocessen då bolagets 
pris bestäms. 
 
Respondenten kan inte ange hur lång tid den genomsnittliga processen enligt figur 4:6 tar för 
säljaren mer än att den tar längre tid i anspråk än för köparen som kommer in senare i 
processen. Respondenten menar att processen tar cirka 3-4 månader i anspråk för en köpare. 
Respondent påpekar här att PE-bolagen kontinuerligt arbetar med fas 1 enligt Nilsson, 
Isaksson och Martikainens processmodell, Söka och välja bolag.  
 
Vad avser kostnaderna för att genomföra förvärvsprocessen, har respondenten svårt att 
uppskatta kostnaden i SEK men säger att säljaren bär kostnader för arvoden till säljarens olika 
rådgivare. För köparen uppskattar respondenten att kostnader uppstår för Due diligence och 
för kostnader i samband med Slutbud och förhandling. Respondenten nämner som exempel en 
process där ett riskkapitalbolag köper ett företag för 100 miljoner där arvodet för köparens 
rådgivare uppgår till 1-2% av köpeskillingen vilket ger en kostnad på 1-2 miljoner SEK.   
 
Due diligence 
På fråga 6a, svarar respondenten att både köparen och säljaren gör en Due diligence i 
samband med en förvärvsprocess men att storleken på affären avgör om även säljare gör en 
Due diligence av det egna bolaget. I samband med fråga 6a, nämner respondenten att det är 
mer vanligt att säljaren gör en Due diligence i till exempel England men att det sedan ungefär 
två år blir mer och mer vanligt att även säljaren gör en Due diligence vid överlåtelseaffärer i 
Sverige. Respondent uppskattar att detta började i Sverige för cirka fem år sedan men att detta 
under de sista två åren har intensifierats och att det vanligtvis görs i samband med överlåtelser 
där förvärvspriset uppgår till minst 1 miljard SEK. Respondenten tror inte att den Due 
diligence som görs av säljaren kommer att fortsätta utvecklas i någon omfattning utan att det 
kommer att användas vid affärer som ligger runt 1 miljard SEK. I de förvärvsprocesser som 
Revisionsbyrån deltar i görs det i cirka 10-15 processer/år. Revisionsbyrån benämner sälja-
rens Due diligence för Vendor due diligence. 
 
På fråga 6e, om respondenten uppfattar att Vendor due diligence effektivisera förvärvs-
processen, svarar respondenten, Ja! Respondenten menar att säljaren får en smidigare för-
värvsprocess men att kostnaderna för att genomföra processen ökar för säljaren. Respon-
denten menar vidare att en Vendor due diligence halverar köparens Due diligence i och med 
att köparen ”bara” behöver göra en Due diligence inom de områden som Vendor due 
diligence inte täcker. På frågan vad som skiljer en Vendor due diligence från en Due diligence 
svarar respondenten att en Vendor due diligence är mer omfattande. Respondenten menar 
också att de som arbetar med att ta fram en Vendor due diligence ofta har fullständig access 
till information om bolaget till skillnad från arbetet med en Due diligence då man ofta har en 
begränsad tillgång. En annan skillnad är att många olika typer av möjliga köpare ska ta del av 
en Vendor due diligence medan en Due diligence är anpassad efter den möjliga (unika) 
köparen. Arbetet med att ta fram en Vendor due diligence menar respondenten sker i 
inledningen av förvärvsprocessen. Enligt den processmodell som byrån redogör för sker detta 
i samband med fas 1, Teaser, och fas 2, Initial värdering. 
 
På fråga 6j om rätt köpare enklare kan sägas identifieras med hjälp av en Vendor due 
diligence och om priset också kan sägas bli högre utifrån att rapporten är framtagen, svarar 
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respondenten att en Vendor due diligence-rapport inte tas fram för att en möjlig köpare 
enklare ska kunna identifieras. På frågan om försäljningspriset har blivit högre svarar 
respondenten Ja! utifrån att rapporten sparar pengar åt köparen och Vet ej! då respondenten 
inte uppfattar att en Vendor due diligence påverkar bolagets ”underliggande värde”.    
 
Förvärvsprocessens utveckling 
Respondenten menar att en stor förändring under de senaste tre åren är att användningen av 
Vendor due diligence har ökat. Denne ser också att PE-bolagen har utvecklats och blivit mer 
strukturerade och professionella vilket bland annat bidrar till en utveckling av rådgivarnas 
arbete. Respondenten menar också att även bankerna har utvecklats och blivit mer 
professionella och mer benägna att låna ut pengar även om detta har minskat den senaste 
tiden, på grund av framförallt kreditoron i USA, som respondenten menar har slagit hårt mot 
förvärvsbranschen med färre avslutade affärer till följd. Detta har dock inte har påverkat 
Revisionsbyråns verksamhet i Skandinavien. 

4.2.5 Advokatbyrå 
Respondenten 
Advokatbyrån är en affärsjuridisk advokatbyrå som enligt respondenterna (två anställda vid 
byrån deltog vid intervjun) är störst i Skandinavien. Byrån har över 300 verksamma jurister 
och byrån växer kontinuerligt. Ca 60% av byråns verksamheten är fokuserad på företags-
överlåtelser av publika, privata, stora, medelstora och små företag. Kunderna utgörs av 
Private Equity bolag (även PE-bolag eller riskkapitalbolag), Industriföretag, och Serviceföre-
tag. Byrån köper och säljer bolag för kunders räkning över hela världen och har därför kontor 
även i andra länder. 
 
Respondenterna tillhör verksamhetsområde Företagsöverlåtelser (M&A) och arbetar själv 
med förvärvsprocessen som affärsrådgivare. Arbetet innebär att de agerar rådgivare under 
hela processen och förhandlar ”prispåverkande uppgifter”. Även om respondenterna är med i 
hela processen leder de dock inte processen, det anses kunden göra. Respondent 1 har sysslat 
med detta arbete i elva år och respondent 2 i nio år. 

 
Respondenterna uppskattar att byrån deltar i fler än 300 processer per år och att respondent 1 
deltar i uppskattningsvis 5-10 processer per år dock uppfattas frågan lite svår att besvara då 
respondenten indirekt deltar i flera processer eftersom arbetet på byrån genomförs i team som 
sätts samman utifrån olika behov (exempelvis utifrån olika kunskaper och erfarenheter) för att 
kunna genomföra den enskilda affären. 
 
Förvärvsprocessen 
På frågan om hur den senaste genomförda förvärvsprocessen utfördes (fråga 5) svarar 
respondenterna att om man tänker sig en ”traditionell process”, (en ”förhandlad affär” som 
respondenterna själva uttrycker det) som byrån deltar i, där en köpare lägger ett bud på ett 
publikt eller ett privat företag, så stämmer en sådan process överrens med Nilsson, Isaksson 
och Martikainens modell. Från och med uppskattningsvis 2002 förändrades dock en del 
processer mot att gå mot en mer kontrollerad process eller en så kallad ”Auktionsinriktad 
process” (”Controlled auctions”, på svenska”Auktionsprocess”), där flera intressenter lämnar 
bud i flera olika omgångar. Respondenterna menar att Auktionsprocessen numera är ett 
accepterat inslag (av de inblandade aktörerna) i förvärvsprocessen. Vid en Aktionsprocess ser 
processen ut enligt följande: 
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Figur 4:7 Förvärvsprocess Advokatbyrå 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

I fas 1, Köpare bjuds in, bjuder säljaren in flera möjliga köpare genom en s k ”teaser” (en kort 
beskrivning av bolaget). I fas 2, Intresserade köpare förses med Informationmemorandum 
(IM) delges de möjliga köparna med ett av säljaren tidigare framtagna IM. I fas 3, Indikativt 
bud (Bud 1) uppmanas intresserade köpare att lämna ett första bud ett så kallat ”Indikativt 
bud”. I fas 4, Due diligence, får de köpare som väljs ut av säljaren efter budomgång 1 tillgång 
till ”Datarummet” för att göra en Due diligence (DD) samt till det säljande bolagets ledning 
för kompletterande information. Ibland förses också köparna med en Vendor due diligence 
(VDD) eller motsvarande rapport för ytterligare information om bolaget. I fas 5, Kommer-
siellt bud (Bud 2) lämnar köparen ett slutbud eller ett ”Kommersiellt bud” som respondenten 
benämner det. I fas 6, Förhandling, sker en avslutande förhandling med en eller flera utvalda 
köpare.  
 
Respondenterna uppfattar att det är svårt att säga om det finns en genomsnittlig förvärvs-
process eftersom alla processer ser olika ut beroende på de förutsättningarna som omger 
affären. På fråga 5b angående tidsåtgång svarar respondenterna att det är svårt att ge ett 
entydigt svar. Spontant svarar de att en process kan pågå mellan 1 månad till 10 år. Vid 
Auktionsprocesser, uppskattas ändå tiden till cirka 6-9 månader för säljarens del. Förhandlade 
affärer är alltid unika och tar olika lång tid. Avgörande är dock hur fort parterna vill att 
processen ska ta. Om fas 1 enligt Nilsson, Isaksson och Martikainens modell, Söka och välja 
objekt, exkluderas uppskattas den tid som förvärvsprocessen tar i anspråk av köparen till cirka 
3-9 månader. Respondenten menar att det är värt att notera är att vid affärer som kräver en 
anmälan om överlåtelse till Konkurrensverket, ingår väntetiden på cirka 1 månad i 
ovanstående tidsuppskattning.   
 
På fråga 5c om de kostnader som är förknippade med förvärvsprocessen för säljaren, 
respektive för köparen kan respondenten inte uttala sig om. 
 
Due diligence 
Både den potentiella köparen och säljaren gör en Due diligence. Säljaren gör en Due diligence 
av det egna bolaget när man anser att det behövs. Dessa antaganden baseras på kunskap och 
erfarenheter. Detta kan till exempel vara aktuellt i samband med en affär där ett högtekno-
logiskt företag ska överlåtas och där värdet kan komma att påverkas. Respondenterna kan inte 
ge något svar på i vilken omfattning detta sker. 
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Advokatbyrån har alltid försett de potentiella köparna med någon form av säljarrapport (kort 
eller lång, behöver inte innefatta ”allt”). Fr o m uppskattningsvis 2002 blev det dock mer 
vanligt med VDD-rapporter (Vendor due diligence-rapporter). Respondenterna menar att 
Advokatbyrån förmodligen är den aktör i den svenska förvärvsbranschen som producerat flest 
VDD-rapporter. Byrån benämner dessa rapporter för ”Säljrapporter” eller ”Säljar DD”. 
Branschen menar de benämner detta för ”VDD”. Respondenterna påpekar att de inte arbetar 
utifrån färdiga produkter utan att de alltid väljer att fokusera på vad det är som ska göras för 
att affären ska gå i lås och vilken information som krävs för det. Behovet styr, inte en produkt 
som tillexempel VDD. VDD används i processen när fördelarna överväger nackdelarna (när 
det tillför värde till processen). Respondenterna menar att innehållet i en VDD-rapport skiljer 
sig från en DD-rapport genom att säljaren väljer vilka saker denne vill fokusera på, om det till 
exempel är något område som denne särskilt vill belysa som till exempel vilka 
patenträttigheter företaget har. I förhållande till Nilsson, Isaksson och Martikainens modell 
menar respondenterna att framtagandet av en VDD-rapport görs i början av processen, om fas 
1 boxen ”Söka och välja objekt” ersätts med t ex ”Försäljningsförberedelser” (för att få ett 
säljarperspektiv). 
 
Vad gäller fråga 6e och 6f, om och i sådana fall hur VDD effektiviserar förvärvsprocessen 
menar respondenterna att VDD kan sägas effektivisera processen utifrån att alla möjliga 
köpare inte behöver göra en så omfattande DD och genom att VDD håller ”trycket uppe” från 
potentiella köpare.  
 
Vad gäller frågan hur en Vendor due diligence-rapport påverkar identifieringen av ”rätt” 
köpare och om VDD kan sägas ge ett högre försäljningspris eller ”Förmånlig affär” som 
respondenterna själva uttrycker det, så menar respondenterna att det är svårt att uttala sig om. 
Rent teoretisk menar det ja, mycket information=mer korrekt pris, högre eller lägre. I 
praktiken kan de dock inte se den kopplingen och menar vidare att VDD inte primärt görs av 
det skälet. Det är i stället ”Auktionspriset” som avgör slutpriset. 
 
Förvärvsprocessen utveckling 
Advokatbyrån har noterat ett antal förändringar av förvärvsprocessen och förvärvsbranschen 
ett under de senaste: 

• ökade antal överlåtelser, trend att dessa fortsätter att öka 
• från och med uppskattningsvis, 2002 har förvärvsbranschen ändrat karaktär på grund 

av det ökade antalet överlåtelser samt att alltfler transaktioner följer samma process 
(”Auktionsprocessen”)  

• M&A aktörerna har blivit mer effektiva, mer specialiserade och mer professionella 
• näringslivet har utvecklats 
• kunderna, men även rådgivarna och bankerna har blivit mer krävande vilket innebär 

att de som arbetar med processen hela tiden behöver bli ännu bättre och behöver också 
mer expertkompetens inom flera områden än tidigare  

• minskad tid för M&A processer, kunderna vill inte spendera mer tid på överlåtelse-
processen 

• kunderna utgår mer och mer ifrån att affärsrådgivarna vet vad de ska göra 
• fler affärsjurister och fler byråer som fokuserar på M&A 
• fler revisionsbyråer som specialiserar sig på M&A 
• PE-bolagens verksamhet blomstrar i Skandinavien och de är en drivande kraft i 

utvecklingen inom M&A. Deras ökade kunskaper och deras tillgång till mycket 
kapital driver på utvecklingen även hos andra förvärvsaktörer.  



 

 46

Även om PE-bolagen under de senaste åren har haft ett försprång gentemot t ex 
Industribolagen har nu dessa ”kommit i kapp” under det senaste året, även om de alltid 
har varit goda och kunniga aktörer.  

 
Respondenten menar avslutningsvis att ”Auktionsprocessen” kanske är den nästa 
”standardiserade” produkten inom förvärvsbranschen. 
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5. SLUTSATS 
I detta kapitel redogör jag för den slutsats som jag har kommit fram till efter att ha samlat in 
och studerat sekundärdata och samlat in och analyserat primärdata. 

5.1 Vendor due diligence = effektivare förvärvsprocess!  
Studenterna Martin Carlsson och Carl Hermansson uppmärksammade i en nyligen framtagen 
uppsats om Due diligence (Due Diligence, värdefullt verktyg eller slöseri med resurser?: En 
studie om analysens för- och nackdelar) ett nytt inslag i förvärvsprocessen, Vendor due 
diligence, något som även jag själv uppmärksammat i litteratur om fusioner och förvärv. 
Avsikten med denna uppsats blev därför att studera hur Vendor due diligence påverkar den 
traditionella förvärvsprocessen genom att besvara uppsatsens problemformulering, ”Hur kan 
Vendor due diligence effektivisera förvärvsprocessen”? i syfte att undersöka: 

• utbredningen av Vendor due diligence   
• om Vendor due diligence innebär att en köpare enklare kan identifieras 
• om Vendor due diligence påverkar försäljningspriset 
• om och i sådana fall på vilket sätt Vendor due diligence skiljer sig från en                

Due diligence 

5.1.1 Hur kan Vendor due diligence effektivisera förvärvsprocessen? 
Litteraturen menar att Vendor due diligence effektiviserar förvärvsprocessen genom att 
säljaren inledningsvis tillhandahåller en del av den information som de potentiella köparna 
önskar undersöka närmare i en senare del av processen, i köparens undersökningsfas, Due 
diligence. Detta bekräftas av primärdata som menar att säljarens inledande insats understiger 
den tid som säljaren skulle ha fått göra vid ett senare tillfälle och att de möjliga köparnas tid 
för att genomföra Due diligence blir mindre omfattande.   
 
I de fall där Vendor due diligence används görs det enligt empirin i inledningen av förvärvs-
processen. I jämförelse med processbilden som Nilsson, Isaksson och Martikainen presenterar 
skulle inslaget placeras som steg två i fasen (figur 5:1). 
 
Figur 5:1 Förvärvsprocessen enligt Nilsson, Isaksson och Martikainen kompletterad med 
Vendor due diligence. 
 

 
 
Resultaten från de insamlade primärdata indikerar alltså att förvärvsprocessen har utvecklats 
utifrån den modellen som Nilsson, Isaksson och Martikainen presenterade i sin bok 2002. 

5.1.2 Utbredning av Vendor due diligence 
Enligt litteraturen uppstod Vendor due diligence i USA till följd av den expansiva utveck-
lingen av fusioner och förvärv och fick snabbt fäste även i England och i Australien. Några år 
senare blev den även ett inslag i de svenska förvärvsprocesserna. 
 
Utifrån insamlad primärdata visar det sig att Vendor due diligence används som ett inslag i 
förvärvsprocessen hos tre av de fem respondenter som deltog i studien. Respondenterna 
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menar dock att Vendor due diligence framför allt genomförs i samband med förvärvstran-
saktioner där värdet på det bolag som är till försäljning uppgår till minst 1 miljard SEK. Mot 
bakgrund av det kan konstateras att Vendor due diligence används som ett inslag i den 
svenska förvärvsprocessen och att den används vid större affärer, runt cirka 1 miljard SEK.    

5.1.3 Innebär Vendor due diligence att en köpare enklare kan identifieras? 
En del sekundärdata indikerar att Vendor due diligence antas kunna utgöra ett bättre 
beslutsunderlag i en förvärvsprocess än i en process utan den information som genereras i en 
Vendor due diligence-rapport. Detta skulle till exempel kunna bidra till att en köpare enklare 
skulle kunna identifieras i förvärvsprocessen genom att de möjliga köparna får ta del av 
relativt omfattande information redan inledningsvis, vilket skulle kunna få effekten att vissa 
möjliga köpare väljer att kliva av processen i ett tidigare skede än om denna information först 
hade framkommit i Due diligence-fasen. Resultatet från empirin visar dock inte på det. 
Samtliga respondenter som arbetar med förvärvsprocesser där Vendor due diligence används 
har inte den erfarenheten. 

5.1.4 Påverkar Vendor due diligence försäljningspriset? 
Sekundärdata menar också att Vendor due diligence skulle påverka försäljningspriset genom 
att det blir högre. Detta både bekräftas och dementeras av respondenterna som menar att 
Vendor due diligence skulle kunna innebära ett högre pris samtidigt som de inte är säkra på 
att metoden påverkar bolagets värde. 

5.1.5 Skiljer sig Vendor due diligence från en Due diligence? 
Ja, en Vendor due diligence skiljer från en Due diligence. En Vendor due diligence-rapport 
ska tilltala en mängd olika möjliga köpare. Det innebär att den görs bred i sin omfattning för 
att tilltala så många olika möjliga köpare som möjligt. En Due diligence däremot utförs av de 
möjliga köparna och kan därför innehålla olika typer av information beroende på vilken 
information de önskar insamla. Den litteratur jag har studerat nämner ingenting om dessa 
skillnader. 

5.1.6 Vendor due diligence=effektivare förvärvsprocess! 
Inledningsvis konstaterades det att förvärvsprocessen är förenlig med stora kostnader, både 
för säljaren och för köparen. Säljaren har ofta stora kostnader för olika typer av rådgivare som 
krävs för att kunna genomföra processen medan köparen har stora kostnader för bland annat 
genomföra en grundlig och omfattande undersökning av bolaget (Due diligence). 
 
Kan man utifrån denna studie konstatera att Vendor due diligence är lika med en effektivare 
förvärvsprocess? Utifrån de insamlade sekundär- och primärdata hävdar jag det. Trots att 
säljaren får lägga ner mer resurser, i form av tid och pengar, i det inledande arbetet av 
förvärvsprocessen, verkar denna investering var givande för processen som helhet i och med 
att processen får ett annat ”flyt” utifrån den information som genereras av säljarens 
undersökning samt att den möjliga köparens insats verkar minska i och med att köparens 
undersökning av tänkt förvärvsobjekt verkar bli mindre omfattande. Detta i kombination med 
att den möjliga köparen i ett tidigt skede av förvärvsprocessen får ta del av omfattande 
information om bolaget skulle innebära att processen också kan effektiviseras genom att ”rätt” 
möjliga köpare är kvar i processen.    
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6. SANNINGS- OCH ÄKTHETSKRITERIER  
I detta kapitel redogör jag för arbetets sannings- och äkthetskriterier i enlighet med de 
kriterier som används för att bedöma ett kvalitativt forskningsarbete. 
 
För att bedöma uppsatsen trovärdighet och äkthet som vetenskapligt material används ett antal 
så kallade ”sannings- och äkthetskriterier” för att kunna bedöma och avgöra detta. I en 
kvalitativt inriktad forskning bedöms i första hand sanningskriterierna tillförlitlighet och 
pålitlighet. Med tillförlitlighet avses i vilken omfattning forskningen kan anses vara 
acceptabel i granskarens ögon och med pålitlighet avses har pass pålitlig forskarens 
redogörelser kan antas vara. Enligt Bryman och Bell bedöms också arbetets överförbarhet 
(om samma resultat kan uppnås vid ett annat tillfälle och i en annan miljö) och arbetets 
”confirmability” där forskarens objektivitet i arbetet bedöms. Förutom dessa sanningskriterier 
finns två äkthetskriterier som bör beaktas vid bedömning av arbetets kvalitet; rättvisande bild 
och arbetets autenticitet. Med rättvisande bild avses att forskaren ska ha förmedlat en 
rättvisande bild från den empiriska studien och arbetets autenticitet avser om och hur 
forskaren har bidragit till en ökad förståelse för en situation som möjliggör att berörda 
individer kan förändra situationen som har studerats utifrån de resultat som har framkommit i 
studien.120  

6.1 Tillförlitlighet 
Jag har genomgående efterstävat en hög tillförlitlighet i hela forskningsprocessen. Vad är det 
annars för mening? Genom att inledningsvis ha förankrat problemområdet väl och noggrant 
ha värderat och tolkat de sekundär- och primärdata som har använts till studien, anser jag att 
studiens data och därmed även studiens resultat kan anses vara tillförlitliga. För att ytterligare 
stärka tillförlitligheten har jag noggrant övervägt de metodval som jag har gjort under resans 
gång genom att ta stöd av litteratur i forskningsmetodik. 

6.2 Överförbarhet 
De empiriska data som har samlats in till denna studie är unika genom att merparten av 
materialet baseras på respondenternas egna tolkningar och uppfattningar. Förvärvsbranschen 
förändras kontinuerligt, vilket inte minst de senaste årens händelseutveckling visar och vilket 
också respondenterna bekräftar. De senaste årens utveckling har dels medfört att befintliga 
aktörer har utvecklats och blivit än mer professionella och dels att nya aktörer har etablerats. I 
takt med den ökade globaliseringen växer också marknaden för fusioner och förvärv, vilket 
innebär att överlåtelseprocesser inte bara sker mellan svenska bolag utan också att inter-
nationella parter blir allt mer vanligt. Detta torde innebära att förvärvsbranschen och 
förvärvsprocessen kommer att utvecklas ytterligare då påverkan från internationella aktörer 
kan komma att förändra innehållet och kraven i förvärvsprocessen ytterligare. Mot bakgrund 
av detta bedömer jag att det kan vara svårt att upprepa studien med exakt samma resultat.  

6.3 Pålitlighet 
Kan resultaten i denna studie anses vara pålitliga? Ja, det hävdar jag. Genom att detaljerat ha 
redogjort för val av frågor, val av respondenter samt de primärdata som har insamlats och det 
faktum att svaren från intervjuerna har verifierats, via telefon, anser jag ytterligare styrker 
studiens pålitlighet. Möjligen skulle en ännu högre pålitlighet ha kunnat uppnås om 
respondenterna hade tagit del av de renskrivna anteckningarna och haft möjlighet att validera 
min analys. Jag bedömer dock att den verifikation som gjordes i samband med intervju-

                                                 
120 Bryman och Bell, 306-309 
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tillfället räcker för att resultatet ska kunna anses som pålitligt. En validering innebär att de 
respondenter som deltagit i undersökning tar del av forskarens analys som en bekräftelse på 
att forskaren har tolkat de insamlade data på ett korrekt sätt.121   

6.4 Confirmability 
För att studien ska kunna tolkas som ett värdefullt material är det viktigt att forskaren kan inte 
en relativt neutral och objektiv roll. Detta har inte varit något problem för mig eftersom jag 
utifrån min tidigare erfarenhet, främst utifrån arbetet som projektledare, är van vid att 
fokusera på uppgiften och inte låta mina personliga värderingar och attityder påverka arbetet i 
alltför stor utsträckning.  
 
Min inledande bedömning av att min förförståelse skulle vara tillräcklig för att studera 
problemområdet vidare och besvara studiens problemformulering anser jag också bekräftas då 
jag inte har haft några problem att följa respondenternas resonemang eller att analysera och 
förstå den litteratur som har inhämtats.  Sammantaget bedömer jag därför att sanningskriteriet 
Confirmability är styrkt.  

6.5 Rättvisande bild 
Utifrån min erfarenhet som kommunikatör och projektledare är jag van vid att kommunicera 
med andra människor, såväl i tal som i skrift. Jag är också van vid att strukturera information 
och att föra anteckningar. De anteckningar som har förts i samband med insamlandet av 
empirisk data har verifierats av respondenterna. Resultatet från empirin har i studien 
redovisats i sin helhet varför jag bedömer att äkthetskriteriet Rättvisande bild är uppfylld.    

6.6 Autenticitet 
Enligt Bryman och Bell delas äkthetskriteriet ”Autenticitet” in i fyra olika typer; ontologisk 
autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. Studiens 
resultat bedöms utifrån hur de har påverkat respondenternas sociala situation (ontologisk 
autenticitet), om respondenterna har fått en större insikt om hur andra individer i samma miljö 
upplever förhållanden (pedagogisk autenticitet), om studien har bidragit till att respondenterna 
kan förändra sin situation (katalytisk autenticitet) och om respondenterna har fått tillräckliga 
insikter för att kunna vidta de justeringar som behövs för att förända sin situation (taktisk 
autenticitet).  
 
Utifrån den insamlade empirin redogörs för hur samtliga respondenter arbetar med 
förvärvsprocessen. Mot bakgrund av det skulle man kunna hävda att äkthetskriteriet peda-
gogisk autenticitet är uppnådd i och med att respondenterna kan ta del av varandras erfaren-
heter av arbetet med förvärvsprocesser. För de aktörer som känner ett behov av att utveckla 
”sin” processmodell kan kanske modellen som presenteras i analysen förändra deras situation 
vilket skulle kunna innebära att även kriterierna katalytisk- och taktisk autenticitet är 
uppnådda. För de aktörer som redan idag använder sig av en mer ”auktionsinriktad process” 
kan resultatet mer sägas bekräfta de förhållandena som råder. Däremot anser jag inte att 
äkthetskriteriet ontologisk autenticitet har uppnåtts då resultatet från studien inte bör påverka 
och förändra respondenternas sociala situation, vilket inte heller studien avsåg. Mot bakgrund 
av detta bedömer jag att de äkthetskriterier som lämpligen studiens ”äkthet” bör bedömas 
utifrån är uppnådda.    

                                                 
121 Bryman och Bell, 308-309. 
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7. FRAMTIDA STUDIER 
Som ett led i att utveckla kunskapen inom området fusioner och förvärv lämnar jag i detta 
kapitel förslag till framtida studier utifrån iakttagelser som jag har gjort i samband med min 
forskningsprocess. 
 
De förslag som jag lämnar här till framtida studier är områden som jag anser ligger närmast 
denna uppsats problemformulering och som jag bedömer vara mest intressanta att studera i 
framtida studier. 
 
Förslag 1 
I intervjuerna med de utvalda branschaktörerna framkommer bland annat att de potentiella 
köparna förses med ett säljmaterial, ett så kallat Informationmemorandum (i branschen 
benämnd som ”IM”). Ett IM sägs bland annat innehålla en ekonomisk värdering av bolaget 
till försäljning och prognoser samt information om bolagets kunder, marknad, företagsledning 
och konkurrenssituation. Utifrån att en Vendor due diligence också verkar innefatta en 
granskning och analys av dessa faktorer skulle det i framtida studier vara intressant att 
undersöka om och i sådan vad som skiljer uppgifterna i IM jämfört med de som studeras i en 
Vendor due diligence samt i vilken omfattning dessa skiljer sig åt för att därigenom ytterliga 
belysa hur Vendor due diligence-rapporter kan effektivisera förvärvsprocessen.  
 
Förslag 2 
En av denna studies syfte vara att undersöka om och i sådana fall vad som skiljer en Vendor 
due diligence från en Due diligence. Vissa svar från studien indikerar att det vid en Vendor 
due diligence är samma saker som undersöks som vid en Due diligence men i mindre 
omfattning och mer i kompletterande syfte. Jag hittar ingenting om det i den litteratur som jag 
har studerat i samband med detta uppsatsarbete. En naturlig fortsättning på studier kring 
Vendor due diligence skulle alltså kunna vara studier om detta förhållande.      
 
Förslag 3 
Mot bakgrund av att kostnaderna för de medverkande parterna i en process, säljaren och 
köparen, verkar öka i takt med att industrin växer samt mot bakgrund av att det i den 
primärdata som jag har samlat in, framkommer att förvärvsbranschens kunder inte längre är 
villig att avsätta mer tid till överlåtelsetransaktioner än det som görs idag, finns det även 
anledning att studera om och hur processen ytterligare skulle kunna effektiviseras för att hålla 
kostnaderna nere.    
 
Förslag 4 
I avsnitt 2.5.1 presenterades ett exempel från Svensk FöretagsFörmedling av ett genomfört 
förvärv där slutpriset på överlåtelseobjektet blev högre till följd av en väl genomförd förvärvs-
process. Ett skäl till det högre slutpriset som nåddes bedömdes vara analysen av köparen. 
Utifrån detta skulle det finnas skäl att undersöka i vilken utsträckning analyser av tänkt 
köpare görs, hur den genomförs och vilka effekter detta kan få på förvärvsprocessen.  
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Förslag 5 
Inför och under arbetet med denna uppsats har jag fått insikt om att nya marknadsplatser för 
försäljning och köp av bolag växer fram och etableras i Sverige, som till exempel Blocket.se 
som nämndes i det inledande kapitlet och som från början var en elektronisk marknadsplats på 
Internet för försäljning och köp av varor mellan privatpersoner. För att studera vilka effekter 
detta kan få för mer ”traditionella” handelsplatser av bolag och om och hur detta påverkar 
förvärvsprocessen rekommenderar jag även studier av detta. 
 
Förslag 6 
Förvärvsbranschen fortsätter att kontinuerligt växa och har det senaste åren vuxit kraftigt. Nya 
aktörer etablerar sig, vilket till exempel Blocket.se är ett exempel på. Att branschen växer och 
att aktörerna blir fler torde också kunna vara intressant att studera för att undersöka om och 
hur detta påverkar förvärvsprocessen.  
 
Förslag 7 
Vid insamlandet av empirin framkom uppgifter om att så kallade ”Elektroniska datarum” 
används och håller på att ersättas av de mer traditionella fysiska ”Datarummen” som används 
i samband med Due diligence-arbetet. Påverkar detta skifte genomförandet av Due diligence? 
Det skulle kunna vara värdefullt att studera i framtida studier som ytterligare en aspekt på hur 
förvärvsprocessen eventuellt skulle kunna effektiviseras.   
 
Förslag 8 
Enligt sekundär- och primärdata är PE-bolagen stora aktörer i förvärvsbranschen och påstås, 
enligt en av respondenterna, vara de som driver utvecklingen av branschen. Intressant vore 
därför att i framtiden studera om och hur detta inverkar på processen samt vilka konsekvenser 
detta kan få.  
 
Förslag 9 
Många generationsskiften genomförs nu till följd av att många 40-talister går i pension. Mot 
bakgrund av det byter många bolag ägare där ny ägare är en annan familjemedlem. Hur den 
förvärvsprocessen skiljer sig i förhållande till en Auktionsprocess kan också anses vara 
värdefullt att studera utifrån en effektivitetsaspekt.   
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Bilaga 1 
 
INTERVJUGUIDE 
 

1. Beskriv kort ert företags verksamhet. 
2. Vilket verksamhetsområde tillhör du? 
Forskarna Henrik Nilsson, Anders Isaksson och Teppo Martikainen har i boken 
Företagsvärdering (Lund: Studentlitteratur 2002) beskrivit förvärvsprocessen enligt 
följande fyra steg: 
 
 
 
 
 
 
3. Arbetar du själv med förvärvsprocesser?  

a. Vad innebär detta arbete?  
b. Hur länge har du arbetat med detta? 

4. I genomsnitt, hur många förvärvsprocesser deltar ert företag i varje år? och du själv? 
5. Hur såg den senaste förvärvsprocessen ut som du medverkade i jämfört med Nilsson, 

Isaksson och Martikainens modell enligt ovan?  
a. Kan den processen anses representera den genomsnittliga förvärvsprocessen 

för era kunder? 
b. Hur lång tid uppskattar du att en sådan förvärvsprocess tar? 

1 För säljaren 
2 För köparen 

c. Till vilken kostnad (i SEK) uppskattar du att den genomsnittliga förvärvs-
processen genomförs?  

1 För säljaren 
2 För köparen  

6. Fråga 6 avser Due diligence. 
a. I de förvärvsprocesser som ni deltar i, vem av parterna gör en Due diligence, 

endast den potentiella köparen eller även säljaren (av sitt eget bolag)? 
b. Om säljaren, i vilken omfattning utför ni den typen av uppdrag? Ange din 

uppfattning i %. Om endast köparen, gå vidare till fråga 7. 
c. Hur länge har ni utfört sådana uppdrag? 
d. Hur benämner ni detta arbete? 
e. Anser du att detta arbete effektiviserar förvärvsprocessen? 
f. Om ja, på vilket sätt och i vilken omfattning (i %)? 
g. Var i förvärvsprocessen enligt Nilsson, Isaksson och Martikainen sker detta 

arbete?  
h. Skiljer sig innehållet i detta arbete jämfört med den Due diligence som köparen 

bör göra i samband med en förvärvsprocess? 
i. Om ja, vilka? 
j. Har en Due diligence av det säljande bolaget på uppdrag av säljaren enligt din 

uppfattning, inneburit: 
1 att rätt köpare enklare har kunnat identifierats? 
2 ett högre pris på försäljningsobjektet? 

7. Enligt din uppfattning, vilka är de största förändringar som har skett i förvärvs-
processen under de senaste tre åren? 
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