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Sammanfattning 
 
 
År 2000 skrev Christina Petterson och Robert Sevenius en mycket informativ och intressant 
artikel om due diligence. Detta tidsdokument beskrev hur processen, due diligence, 
genomfördes och tittade även på trender som präglade utvecklingen. Sex år senare har vi 
genom kvalitativa interjuver försökt bilda oss en uppfattning om hur pass mycket due 
diligence har utvecklats sedan artikeln skrevs. Det vi har tittat närmare på är de påståenden 
som artikeln gjorde om due diligence, som det såg ut då. Vi har även försökt besvara vår 
huvudfråga som behandlar huruvida processen har blivit allt mer standardiserad eller ej.  
 
I artikeln står det att läsa: �Det bör uppmärksammas att företagsbesiktning (detsamma som 
due diligence) inte är någon fastställd standard och att det inte finns någon generell mall för 
hur den skall utföras.� Vidare skriver skribenterna mot slutet av artikeln: �etableringen av 
företagsbesiktning kan ses som ett tecken på att processen i Sverige blir mer formell och 
enhetlig, med tydliga influenser från anglosaxisk affärspraxis och rättstradition.� Stämmer 
detta sex år senare? Har processen blivit mer formell och enhetlig? Med detta i bagaget och en 
välfylld referensram begav vi oss ut och intervjuade konsulter som arbetar med due diligence. 
De respondenter vi talade med arbetade alla för de fyra stora inom revisionsbranschen, det 
vill säga Deloitte, Ernst & Young, KPMG och Öhrlings PWC. 
 
Syftet med att standardisera ett arbetsområde handlar till en stor del om att säkerställa en jämn 
kvalitet. Det som kännetecknar due diligence-processen är kunskap och erfarenhet. Förutom 
dessa egenskaper så kräver en lyckad due diligence-process att konsulterna har förmågan att 
anpassa och skräddarsy projektet beroende på de omständigheter ett förvärv omges av.  
 
Det som driver på utvecklingen av due diligence idag kan sammanfattas med fyra olika 
faktorer: riskkapitalbolag, kunskap, Vendor due diligence och anglosaxisk praxis. Det är de 
effektiva köparna av due diligence-tjänster som till en viss del influerar utvecklingen. Här är 
det främst riskkapitalbolagen som med sin erfarenhet av och kunskap om förvärv kan ge klara 
direktiv om vad de är intresserade av. Detta resulterar oftast i att due diligence-teamet blir 
vassare samt att rapporterna blir mer fokuserade. Vi har även sett tecken på ett mer 
kunskapsorienterat hantverk där konsulter specialiserar sig inom ett specifikt område eller 
expertis. Att säljaren genomför en due diligence är något som har ökat explosionsartat de 
senaste åren och lär i fortsättningen följa samma mönster. Slutligen kan man tänka sig att 
anglosaxisk praxis fortsätter att influera due diligence-hantverket här i Sverige eftersom 
riskkapitalmiljön får en allt starkare ställning. 
 
Slutsatsen är att det finns en standardiserad grundtanke i due diligence-processen samtidigt 
som processen kräver kreativitet och flexibilitet, vilket är motsägelsefullt gentemot en strävan 
som förespråkar kontroll och standardisering, som i sin tur kan vara direkt hämmande mot 
resultatet av processen. Det existerar idag en arbetsmetodik som leder inriktningen och 
tillvägagångssättet i varje projekt men för att kunna lyckas med förvärvsprocessen krävs det 
att de inblandade har flexibilitet, relevant rutin och kunskap samt erfarenhet.  
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1. Inledning  
 
 
I detta kapitel kommer först en kort beskrivning av bakgrunden till det valda ämnet för 
uppsatsen och därefter en problemdiskussion som mynnar ut i uppsatsens 
problemformulering och syfte. Vidare presenteras studiens avgränsningar samt dess 
disposition. 
 
 

1.1 Bakgrund och ämne 
 
År 2000 skrev Christina Pettersson och Robert Sevenius, båda jurister, ekonomer och 
managers på KPMG Legal, artikeln �Due diligence en allt viktigare process � men inte någon 
fastställd standard� i tidningen Balans nr 10. Författarna menade i artikeln att fenomenet due 
diligence, företagsbesiktning, som tidigare under 1990-talet bara förekommit i blygsam 
omfattning började bli ett etablerat begrepp och processen började bli allt mer förekommande 
i många olika typer av transaktioner inom hela näringslivet, kanske framförallt påkallad av 
utländska investerare och internationella konsultbyråer. Med artikeln i Balans ville författarna 
ge en översiktlig bild av företagsbesiktning, som den då praktiserades i Sverige, lyfta fram 
några av de frågeställningar köpare av företag och konsulter ställs inför under processen, 
diskutera de metoder som år 2000 användes samt sia om framtidens metoder och utvecklingen 
av företagsbesiktning.  
 
Historiskt sett har due diligence sina rötter i USA, men har även varit vanligt förekommande i 
Storbritannien, och började användas i amerikanska affärssammanhang under 1980-talet. 
Fenomenet har efter anglosaxisk påverkan kommit att även i Sverige kallas för due diligence, 
vilket översatt till svenska blir �erforderlig omsorg�1. Due diligence eller företagsbesiktning 
är ett undersökningsförfarande som innefattar att studera, granska och utvärdera ett 
målföretag innan ett företagsförvärv genomförs. Syftet med en due diligence är att köparen 
före ett förvärv skall kunna skaffa sig en så heltäckande bild av målföretaget som möjligt för 
att kunna avgöra om företaget motsvarar förväntningarna2.  
 
I Sverige har det varit ganska så ovanligt att några organiserade undersökningar av ett företag 
har gjorts och det var först i början av 1990-talet som due diligence började förekomma i 
blygsam omfattning. I början kunde arbetet te sig rätt så oorganiserat och de som skulle 
genomföra en företagsbesiktning hade ganska vaga begrepp om vad de skulle göra och leta 
efter. De rapporter som skrevs var ofta svåröverskådliga epos på tusentals sidor som var svåra 
att tillgodogöra sig. Idag har många av de större företag och medelstora företag som arbetar 
med företagsbesiktning en gedigen erfarenhet av dessa förfaranden och såväl 
projektledningen som kvaliteten på den slutgiltiga produkten har avsevärt förbättrats. 3 

                                                
1 Kersby: �Due Diligence � särskilt om advokatens ansvar vid dess genomförande� i Juridiska Tidskrift vid 
Stockholms universitet 1997/98 s, 143. 
2 Landelius & Treffner: �Att köpa företag utomlands � från strategi till genomförande�, Falun 1995 s, 56. 
3 Balans nr 4 2004, �Företagsförvärvsskolan/del 2, Företagsundersökning�, Carl Svernlöv 
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1.2 Problemdiskussion 
 
Christina Pettersson och Robert Sevenius skrev i sin artikel i Balans nr 10 år 2000 �Det bör 
uppmärksammas att företagsbesiktning inte är någon fastställd standard och att det inte finns 
någon generell mall för hur den ska utföras.� Detta var sex år sedan och fenomenet due 
diligence började då bli ett etablerat begrepp i det svenska näringslivet. Författarna skriver 
också att företeelsen att undersöka företag inför ett förvärv för närvarande genomgår en 
fragmentering. Följande text i kursiv stil är våra egna frågor. Har fenomenet 
företagsbesiktning på sex år utvecklats att bli en fastställd standard och har generella mallar 
för hur en företagsbesiktning skall utföras utformats? Har den fragmentering som författarna 
skriver om lett till att konsulter som idag arbetar med due diligence arbetat fram olika 
standarder och mallar för hur upplägget av utförandet av en företagsbesiktning skall gå till 
väga eller har själva företeelsen idag blivit ännu mer diffus och svävande? Har konsulterna 
som utför due diligence idag en fungerande arbetsmetodik som kan fastställa att kvalitén i den 
utförda företagsbesiktningen håller en hög nivå?   
 
Författarna skriver nämligen i sin artikel �Samtidigt som begreppet således fått förankring i 
näringslivet, finns knappast någon skönjbar utveckling mot standardiserad arbetsmetodik eller 
kvalitet, även om många arbetar på likartat sätt.� Författarna skriver vidare att �Ett sätt att 
förbättra arbetsmetodiken och kommunikationen mellan köparen och konsulternas 
arbetsgrupper är att utnyttja informationsteknik.� Vad det gäller just informationsteknik, IT, 
har utvecklingen gått snabbt och mycket har hunnit hända under de senaste sex åren. År 2000 
skev författarna att �IT-utvecklingen har dock än så länge endast till en liten del påverkat 
företagsbesiktningen, med undantag av relativt enkla redskap som ordbehandling och 
kalkylprogram.� Vilka redskap används idag i en företagsbesiktning och i vilken utsträckning 
har de påverkat processen? Författarna skriver att det då fanns tendenser att skapa så kallade 
virtuella datarum, som gör information i elektronisk form tillgänglig on-line via Internet. Har 
dessa tendenser utvecklats till idag etablerade standarder och en vanlig metod som används i 
företagsbesiktningar? Författarna skriver vidare �utvecklingen inom IT lovar således mycket 
både för arbetsmetodik och samarbetsformer hos köpare och konsulter samt för 
informationsöverföringen från säljare och målföretag.� Har löftet kunnat infrias på sex år 
eller krävs det längre tid och mer utveckling av IT-verktyg innan arbetsmetodiken och 
samarbetet hos köpare och konsulter är smidiga och effektiva processer? Etableringen av 
företagsbesiktning kan ses som ett tecken på att processen i Sverige blir mer formell och 
enhetlig vilket i sin tur kan leda till att de rättsregler som styr företagsbesiktningens betydelse 
kan komma att bearbetas i den riktningen att en tydligare undersökningsplikt för köparen blir 
fallet, skriver författarna. För motsvarande utveckling avseende undersökningsplikt har 
tidigare skett inom exempelvis fastighetsrätten. Är så fallet, eller har utvecklingen gått i en 
annan riktning?  I vilken riktning har hela fenomenet due diligence utvecklats och vart är det 
på väg?  Processen företagsbesiktning hade år 2000 enligt författarna fått en vidsträckt 
tillämpning och acceptans i Sverige och drivits fram av den relativt höga förvärvsfrekvens 
som präglade det föregående årtiondet, alltfler gränsöverskridande transaktioner och en ökad 
komplexitet i affärslivet. Avslutningsvis menade författarna att i takt med 
ovanstående �kommer företagsbesiktning fortsätta att utvecklas till ett effektivt och 
värdeskapande moment i förvärvsprocessen � och göra möjligt för köpare att hantera ökade 
risker och krav vid företagsförvärv.� Hur ser det ut idag år 2006? Har tiden gjort att 
företagsbesiktning utvecklats till ett effektivt och värdeskapande moment i förvärvsprocessen 
och har det underlättat och givit köparen möjligheter att hantera ökade risker och krav vid 
företagsförvärv? 
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1.3 Problemformulering 
 
Ovanstående diskussion har visat att det går att identifiera många intressanta frågor om hur 
due diligence ser ut idag med artikeln skriven av Christina Pettersson och Robert Sevenius i 
Balans nr 10, 2000 som grund. Vår uppsats ämnar besvara alla de frågor som framkommit 
under problemdiskussionen och svara på frågorna hur företagsbesiktning har utvecklats, ser ut 
i dagsläget samt åt vilket håll processen utvecklas. Huvudfrågan i uppsatsen kommer dock att 
vara: 
 
Due diligence � ett formobundet moment där det inte finns standarder? 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att bringa klarhet i hur själva processen due diligence har utvecklats, 
ser ut idag samt åt vilket håll processen kan tänkas utvecklas. Vidare syftar uppsatsen att 
besvara uppsatsens huvudfråga om huruvida due diligence är ett formobundet moment där det 
inte finns standarder.  
 
 

1.5 Avgränsningar 
 
I Christina Pettersson och Robert Sevenius artikel behandlas företrädesvis företagsbesiktning 
vid förvärv av onoterade aktiebolag initierade av köparen. Det är två typer av 
företagsbesiktning, finansiell och rättslig, som framförallt berörs. Då vår uppsats har denna 
artikel som grund underkastar vi oss samma avgränsningar. De due diligence processer som 
inte kommer att beröras är miljö-, skatte-, IT- och pensions- due diligence.  
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1.6 Disposition 
 
 
! Kapitel 1 

I detta kapitel kommer först en kort beskrivning av bakgrunden till det valda och 
därefter en problemdiskussion som mynnar ut i uppsatsens problemformulering och 
syfte. Vidare presenteras studiens avgränsningar samt dess disposition. 

 
! Kapitel 2 

Här presenteras den för uppsatsen valda metoden. I kapitlet presenteras också 
uppsatsens tillvägagångssätt och urval.  

 
! Kapitel 3  

I detta kapitel Presenteras artikeln �Due diligence en allt viktigare process � men ingen 
fastställd standard.�  

 
! Kapitel 4 

Kapitel fyra utgör vår referensram och bygger helt på den sekundärdata vi har samlat in 
för studien. 
 

! Kapitel 5 
Kapitel fem består av vår primärdata som vi samlat in specifikt för vår studie.  

 
! Kapitel 6 

I detta kapitlet finns den analys som vi har gjort utifrån kapitel tre, fyra och fem.  
 
! Kapitel 7 

Här besvaras de frågor som togs upp i problemdiskussionen.   
 
! Kapitel 8 

I kapitel åtta presenteras de slutsatser vi har gjort utifrån kapitel sex och sju i form av en 
artikel. 

 
! Kapitel 9 

Här presenteras en sammanfattande slutsats som även fördjupar sig på vissa områden.   
 

! Kapitel 10 
Här diskuteras kritik mot vår studie samt förslag på fortsatt forskning 
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2. Metod och tillvägagångssätt 
 
�Det finns många olika metoder som kan tillämpas vid en vetenskaplig undersökning, och 
ingen metod är vetenskaplig eller ovetenskaplig i sig själv. Det enda kriteriet på om ett 
tillvägagångssätt är godtagbart som vetenskaplig metod är om det är ett bra sätt att söka svar 
på den fråga man har� (Starring & Svensson, 1994, s 22). 
 

2.1 Metod 
 

2.1.1 Barmhärtighetsprincipen 
 
I samhällsvetenskaper finns det ett problem som handlar om grunderna för att kunna förstå 
vad en person säger eller gör. För att kunna förstå vad personen säger eller gör måste vi först 
utgå från att han eller hon är en förnuftig person, detta kallas barmhärtighetsprincipen4. 
 
Barmhärtighetsprincipen kan formuleras i två punkter. Den första punkten har inneburit att vi 
har utgått från att människor är rationella. Den andra punkten har inneburit att vi har tolkat 
personens handlande så att hon eller han framstår som så förnuftig som möjligt. Användandet 
av barmhärtighetsprincipen har även inneburit att vi har tvingats att visa respekt och en 
intellektuell öppenhet inför de aktörer vi har kommit i kontakt med 
 
Då vi har samlat in våra empiriska data har vi utgått från att de personer vi har intervjuat har 
handlat rationellt och varit förnuftiga. De har förstått våra frågor och om de inte har gjort det 
bett oss förtydliga eller exemplifiera. Därefter har vi varit barmhärtiga i våra tolkningar. Även 
i vår relation till handledare och opponenter har vi tillämpat barmhärtighetsprincipen, vi har 
utgått från att de är förnuftiga när vi tagit deras åsikter och kritik till oss. 
 
 

2.1.2 Val av metod 
 
Vi valde att använda en kvalitativ metod eftersom syftet med vår studie är att belysa ett 
fenomen med oklarheter och komplexitet vars lösning inte kan uttryckas i någon precis 
ekvation. Att sätta siffror på fenomen och olika processer och utifrån det göra generaliseringar 
är den kvantitativa metodens styrka5. Vår studie domineras av ett kvalitativt förfarande på så 
sätt att vi har haft en nära kontakt med informationskällan genom litteratur och intervjuer. För 
uppsatsen har inget kvantitativt verktyg använts. Uppsatsens syfte är av deskriptiv natur och i 
kapitel 8 ämnar uppsatsen ge en deskriptiv bild av verkligheten så väl som den ämnar 
redogöra för de analytiska slutsatser som vi har dragit.   
 

                                                
4 Gilje, N. & Grimen, H. (2004) Samhällsvetenskapens förutsättningar, Daidalos AB, Uddevalla, s 237-239 
5 Gustavsson, B. (red) (2004) kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, Studentlitteratur, Lund 
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2.1.3 Datainsamling 
 
Insamlandet av data är uppdelat i två kategorier: primär- och sekundärdata. Primärdata 
(förstahandsdata) är all data som samlas in och sammanställs av oss för den egna studien. 
Sekundärdata (andrahandsdata) är all data och information som finns dokumenterat om ett 
visst fenomen, men som inte är insamlat eller sammanställt primärt för den egna studien.  
 
Vi har i vår primära datainsamling använt halvstrukturerade intervjuer, som innebär att 
respondenterna fritt och subjektivt kan beskriva hur de uppfattar ett fenomen och hur det 
relaterar till andra fenomen. De kan resonera med sig själva och beskriva sammanhang som 
de anser är betydelsefulla. Vårt syfte handlar om subjektiva uppfattningar vilket gör att den 
halvstrukturerade intervjun lämpar sig då vi vill ha fram data av just subjektiv karaktär. Att få 
fram kontexten är också en av den halvstrukturerade intervjuns fördelar6.  
 
Beroende på vilken typ av intervju som är aktuell kan intervjuplanen vara mer eller mindre 
strukturerad. Intervjuplanen i sig är en skriftlig förteckning över intervjuns frågeområden och 
ska fungera som ett stöd. Den första delen i en intervju har varit att klargöra för respondenten 
syftet med intervjun och dess upplägg. Då intervjumaterialet kommer att användas i en 
offentlig handling var vi noga med att klarlägga detta för respondenten. Vidare ställde vi 
närliggande frågor som exempelvis bakgrundsinformation om respondenten. Frågor som är av 
den här typen är lätta att svara på och i vårt fall har det fungerat som en slags �isbrytare�.  
 
I vår sekundära datainsamling har vi utnyttjat Stockholms Universitetsbibliotek där vi har fått 
tag i diverse böcker, artiklar och internetsidor. Dessa har använts för att få bättre förståelse 
och för att strukturera uppsatsen. Vi har även samlat in material från andra källor. 
Sekundärdatan ligger till grund för studiens bakgrund, metodavsnitt samt vår referensram och 
har fördjupat vår kunskap om due diligence (kommer även att skrivas DD i uppsatsen från och 
med nu.) och hela tiden visat vägen till nya kunskaper och insikter vilket har gagnat studien 
under hela resan. 
 

                                                
6 Lantz, A. (1993) Intervjumetodik, Studentlitteratur, Lund 
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2.2 Tillvägagångssätt och urval 
 
Först sökte vi efter kunskaper om ämnet vilket i sin tur ledde till ökad förståelse och insikt. 
Efter att ha uppmärksammat en artikel i Balans från år 2000 väcktes idén till en uppföljning 
av det som framkom i artikeln. Sex år hade hunnit gå sen artikeln skrevs och med tanke på 
den snabba förändring som sker, inom näringslivet idag, ansåg vi att det vore intressant att se 
till de rådande förhållandena. Vi började därefter att samla in sekundärdatan för att få en 
klarare uppfattning och djupare insikt om fenomenet. På företagsekonomiska institutionen, 
Stockholms universitet gavs kursen �Mergers and Acqusitions� vårterminen 06 period 2 och 
den behandlar fenomenet DD. Materialet och litteraturen som används till kursen är alltså 
högst aktuellt och relevant vilket gjorde att vi ansåg att det skulle fungera som en optimal 
grund till uppbyggnaden av vår referensram. Vårt nästa steg i undersökningen blev att samla 
in primärdata i form av intervjuer. Utifrån litteraturen framkom det att det framförallt fanns 
fyra stora aktörer på marknaden som tillhandahöll DD-tjänster av bland annat finansiell och 
kommersiell karaktär. Det var företagen Deloitte, KPMG, Ernst & Young och Öhrlings. 
Eftersom �Magisteruppsatsen bör behandla ett problem inom det ämnesområde vilket 
författaren bedrivit fördjupningsstudier.� 7  så finns det alltså en naturlig koppling mellan 
urvalet och den inriktning som vi, författarna, har bedrivit, då vi båda har bedrivit 
fördjupningsstudier med inriktning redovisning. Från varje revisions byrå fick vi kontakt med 
en person som arbetade med transaction services och var väl införstådd i due diligence 
processen. Intervjuerna genomfördes på respektive revisionsbyrås kontor. 
 
2.3 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet betyder tillförlitlighet gällande att mätningarna är korrekta och att de inte 
påverkats av tillfälliga faktorer. Reliabilitetskravet hos en undersökning är att den bör ha 
förmågan att motstå slumpförhållanden och därmed kunna upprepas med samma resultat. 
Detta visar således om undersökningen utförts vetenskapligt korrekt. Reliabiliteten är 
teoretiskt lättare att undersöka än validiteten, även om de praktiska problemen kan vara 
omfattande. I en studie där data insamlas genom intervjuer kan hög reliabilitet vara svår att 
uppnå då den insamlade empirin tolkas av forskaren efter att den subjektivt tolkats av 
respondenten8. Hög reliabilitet är ett nödvändigt villkor för att en studie även skall ha hög 
validitet. Hög reliabilitet är emellertid ingen garanti för hög validitet. Validitet beskriver 
huruvida mätmetoden verkligen mäter de egenskaper som avses mätas, det vill säga 
giltigheten i undersökningen. Att hålla en hög validitet gällande attityder samt värderingar är 
problematiskt där personer med olika bakgrund har skilda subjektiva uppfattningar9.  
 
Det empiriska materialet i denna studie är insamlat genom intervjuer vilket kan ha påverkat 
studiens reliabilitet. Detta på grund av att vissa subjektiva tolkningar och slutsatser kan ha 
gjorts av respondenterna såväl som av oss. Under insamlingen av det empiriska materialet har 
mp3-inspelningar och anteckningar använts för att uppfatta nyanser i respondenternas svar. 
Tack vare dessa verktyg anser vi att validiteten på studien är hög. 

                                                
7 060606, http://www.fek.su.se/index_exp.html. 
8 Gustavsson, B. (red) (2004) kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, Studentlitteratur, Lund Sid 55-62  
9 Gustavsson, B. (red) (2004) kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, Studentlitteratur, Lund Sid 62-68 
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3. �Due diligence en allt viktigare process � men ingen fastställd 
standard� 
 
 
I detta kapitel kommer en sammanfattning av artikel skriven av Christina Pettersson och 
Robert Sevenius i Balans nr 10, år 2000 presenteras. Sammanfattningen är ett referat av den 
publicerade artikeln. 
 
 

3.1 Varför bör köparen utföra en due diligence? 
 
Företagsbesiktning är ett viktigt moment i varje välplanerad förvärvsprocess och en typisk 
sådan process kan förenklat beskrivas på följande sätt. I den inledande fasen identifieras och 
utvärderas målföretaget utifrån köparens strategiska behov och utvärderingen sker vanligen på 
basis av publika informationskällor och eventuellt information från ägaren. I den inledande 
fasen är företagsvärderingen viktig för köparen för att se huruvida det finns fortsatt intresse 
för målföretaget. Finns intresse så upprättas en kontakt mellan köparen och ägaren till 
målföretaget. Detta brukar vanligen resultera i någon form av föravtal, ett så kallat letter of 
intent. Handlingen innehåller bland annat ramarna för den fortsatta förvärvsprocessen, såsom 
tidplaner, sekretess och tillgänglighet till målföretaget. Vilket är avgörande för ett 
genomförande av en företagsbesiktning. Efter det att ett letter of intent är undertecknat 
påbörjas företagsbesiktningen för att köparen skall få en mer fördjupad kännedom om hur väl 
målföretaget stämmer med de uppställda förväntningarna. Sedan företagsbesiktningen utförts 
och avrapporterats är köparen bättre informerad om målföretaget och så att förhandlingar om 
pris och köpeavtal kan slutföras. Om förvärvet slutgiltigt ska genomföras måste även själva 
transaktionens struktur planeras noggrant med bland annat hänsyn till förvärvets 
skattekonsekvenser.  
 
Ofta skall även köparens och målföretagets verksamhet integreras efter det att ett tillträde 
skett vilket är ett kritiskt moment i förvärvsprocessen då det förväntade värdet av förvärvet 
ska realiseras. I denhär avslutande fasen av förvärvsprocessen tillförs värdefull information 
om målföretaget genom företagsbesiktningen.  På generella ekonomiska grunder kan en 
företagsbesiktning motiveras med att köparen inte bör investera i företag som inte de facto 
uppfyller uppställda strategiska och kommersiella mål. Regelmässigt torde det vara 
ekonomiskt fördelaktigt att avbryta ett förvärv i tid istället för att hamna i en situation där man 
förvärvat ett företag som inte kan tillföra köparen något värde. Företagsbesiktning ingår alltså 
som en central del i en effektivt skött förvärvsprocess på så sätt att resurser annars riskerar att 
gå förlorade. Dels under förvärvsprocessen genom oinformerade beslut och otillräckligt 
lagarbete och dels efter förvärvet genom att köpare och säljare blir bundna vid avtalsvillkor 
som senare måste omförhandlas av parterna alternativt biläggas genom anlitande av extern 
tvistelösning. I motsats till vad den betydelse företagsbesiktningen har i praktiska och 
ekonomiska sammanhang kan det rent köprättsliga motivet ställas. Köplagen formellt är 
tillämpad på förvärv av aktier enligt en majoritet av den juridiska doktrinen och vissa 
skiljedomsavgöranden. Köplagen är dock dispositiv vilket innebär att avtalet ger de villkor 
som gäller mellan parterna. 
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Om avtalet inte reglerar köparens och säljarens åtaganden och förpliktelser träder köplagen in. 
Enligt köplagen ansvarar säljaren bland annat för att förvärvsobjektet överensstämmer med 
avtalet, köparens befogade förväntningar och säljarens marknadsföringsuppgifter. Köparen får 
dock inte åberopa fel i förvärvsobjektet som han måste antas ha känt till vid köpet. Inte heller 
får köparen som fel åberopa vad han borde ha upptäckt vid en undersökning av 
förvärvsobjektet eller i det fall han, utan godtagbar anledning, har underlåtit att undersöka det 
på säljarens uppmaning och då borde ha upptäckt felet. Det kan alltså vara enligt köplagens 
felregler ofördelaktigt, sett strikt juridiskt, för köparen att begära och utföra en 
företagsbesiktning utan att en sådan undersökning har påkallats av säljaren. Motiven till att 
utföra en företagsbesiktning vid företagsförvärv är starka. Därför har företagsbesiktning 
utvecklats till att vara ett viktigt eller till och med avgörande inslag i svenska 
företagsförvärvsprocesser.  
 

3.2 Hur utförs due diligence i praktiken? 
 
Det bör uppmärksammas att företagsbesiktning inte är någon fastställd standard och att det 
därför inte finns någon generell mall för hur den skall utföras. Omfattningen på en 
företagsbesiktning bestäms istället med hänsyn till det enskilda företagsförvärvet, bland annat 
behoven hos köparen, potentiella risker i målföretaget, avtalsvillkor, tidsramar samt 
tillgänglig information. Fokus i en företagsbesiktning bör ligga på de områden som det är 
viktigt för köparen att få kännedom om. Köparens tidigare kunskaper om målföretaget och 
dess bransch har därför stor betydelse för företagsbesiktningens inriktning. För en utländsk 
köpare är det i många fall nödvändigt att få kännedom om specifika svenska förhållanden. Det 
kan röra sig om målföretagets skattesituation, redovisningsprinciper och tillstånd för särskilda 
verksamheter. För den finansielle köparen är det viktigt att utöver rent rättslig och finansiell 
information även få tillräcklig kommersiell förståelse för verksamheten. Den industrielle 
köparen har kanske å andra sidan ofta tillräcklig insikt i de kommersiella frågorna men inte 
möjlighet att avsätta en intern arbetsgrupp med lämplig kompetens för nödvändiga analyser 
av målföretagets finansiella och rättsliga status. Företagsbesiktning innefattar normalt en 
analys av kommersiell, finansiell och rättslig information. Företagsbesiktningen innefattar 
historiska nutida och framtida uppgifter. Analysen av historiska och aktuella uppgifter har 
betydelse för att bedöma förvärvsobjektets nuvarande status och överensstämmelse med 
köparens förväntningar. Det är framför allt viktigt att fastställa om det finns brister i 
förvärvsobjektet som kan förändra förhandlingssituationen, rörande exempelvis pris och andra 
avtalsvillkor.   
 
Den framåtriktade analysen behandlar bland annat prognoser och potentiella 
marknadshändelser, för att bedöma framtida möjligheter och hot mot målföretaget. Främst 
påverkar detta företagsvärderingen och kan komma att inverka på integrationen i köparens 
organisation. Information om målföretaget inhämtas i form av skriftlig dokumentation såsom 
bolagshandlingar, avtal, redovisningshandlingar, interna rapporter, presentationsmaterial med 
mera.  Vidare erhålls information även genom intervjuer och möten med ledning och 
nyckelpersoner i målföretaget. I praktiken är företagsbesiktningen inriktad på att finna 
problem och risker i målföretagets affärsmässiga, finansiella eller rättsliga beskaffenhet, vars 
konsekvenser medför att förvärvet kanske inte ska genomföras eller fördyras. Iakttagelserna 
kan å andra sidan vara av positiv art som ökar eller bekräftar målföretagets värde för köparen. 
 
 
 



 10

Vanligtvis är olika specialister involverade i en företagsbesiktning. För analysen av den 
operativa, kommersiella och tekniska informationen svarar ofta köparens egna medarbetare 
medan analysen av den rättsliga och finansiella informationen om förvärvsobjektet utförs av 
utomstående konsulter, vanligen jurister och ekonomer. Större konsultbyråer har 
specialiserade enheter fokuserade på företagsbesiktning, vilket innebär förbättrade möjligheter 
att utveckla och systematisera arbetsmetoder och erfarenheter. Om flera konsultbyråer är 
involverade är det viktigt att precisera de områden som ska analyseras av respektive 
konsultbyrå för att undvika överlappande arbete och ansvar eller att information faller mellan 
stolarna. Informationsutbytet mellan berörda arbetsgrupper bör således noga samordnas för att 
se till att alla väsentliga riskområden täcks in samt att iakttagelser följs upp och 
kommuniceras. Företagsbesiktningen kan effektiviseras när de olika konsultgrupperna har en 
intern arbetsfördelning och kommunikation vilket framförallt kan möjliggöras om de arbetar 
inom samma konsultbyrå. 
 
I tabellerna ges översiktliga förteckningar över de områden som brukar omfattas av de 
rättsliga och finansiella typerna av företagsbesiktning. 
 
Rättslig due diligence 

 
! Bolagshandlingar 
! Fastigheter och lokaler 
! Anläggningstillgångar 
! Avtal 
! Försäkringar 
! Immateriella rättigheter 
! Anställda 
! Myndighetstillstånd 
! Konkurrensfrågor 
! Krav och tvister 

 
Finansiell due diligence 
  
! Historisk beskrivning av verksamheten 
! Organisation, ledning och personal  
! Redovisningssystem och ledningsinformation  
! Produkter, distribution, marknad och konkurrenter  
! Produktion, inköp samt Forskning och utveckling  
! Historiska resultat och kassaflöden  
! Tillgångar, skulder, avsättningar och kapitalstruktur  
! Prognoser och budgetar  

 
 
Förteckningarna är givetvis inte uttömmande utan företagsbesiktningen skräddarsys, som 
nämnts efter köparens behov och målföretagets verksamhet. Dessutom finns vanligtvis 
områden där de två huvudtyperna av företagsbesiktning överlappar varandra och detta kan 
också vara nödvändigt med beaktande av de olika perspektiv konsulterna har. Varje enskilt 
område kan dessutom bli föremål för en specifik företagsbesiktning utförd av någon specialist 
på just detta område. I förteckningarna har tre sådana områden utelämnats i syfte att betona att 
dessa områden ofta blir föremål för en särskild företagsbesiktning med egna konsultgrupper, 
nämligen skatter, miljö och informationsteknik.  
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Då företagsbesiktning är ett formobundet moment i förvärvsprocessen finns det risk för att 
analysen blir alltför översiktlig och inte tillräckligt fokuseras på specifika riskområden. Ett 
vanligt problem är att alla områden täcks in utan att några egentliga slutsatser dras om hur 
iakttagelserna påverkar köparens förvärvsplaner. Företagsbesiktningen får då snarare 
karaktären av en allmän beskrivning av målföretaget än en analys som tillför värde åt köparen.  
 

3.3 Tydliga faser 
 
Arbetssättet vid en företagsbesiktning ska säkerställa att så inte blir fallet, utan att 
företagsbesiktningen i stället verkligen till fullo kan utnyttjas på ett värdeskapande sätt av 
köparen vid förhandlingarna och genomförandet av förvärvet. För detta krävs en genomtänkt 
metodik och erfarenhet hos köparen och konsulten. Arbetssättet vid företagsbesiktning bör 
lämpligen utformas som ett avgränsat projekt med definierade start- och sluttidpunkter, mål 
samt resurser. Projektet kan vanligen delas in i tydliga faser och aktiviteter. Under den 
inledande fasen, informationsinsamlingen, måste konsulten förstå köparens strategiska och 
kommersiella motiv till att förvärva målföretaget. Denna informationsöverföring från köpare 
till konsult kan inte nog understrykas, både för köparens slutliga nytta av arbetsresultatet och 
för att effektivt kunna genomföra projektet. Köpare och konsultgrupper bör tillsammans göra 
en konkret riskanalys av målföretaget baserad på deras tidigare erfarenheter, tillgänglig 
information och branschkännedom. Den inledande fasen avslutas med att målföretaget 
kontaktas och får en detaljerad informationslista ("request list", frågelista) som anpassats till 
riskanalysen, det specifika målföretagets verksamhet och köparens förväntningar. 
Informationslistan består av en uppräkning av de dokument och uppgifter som arbetsgruppen 
vill ta del av. 
 
Efter det följer granskningsfasen där erhållna dokument och uppgifter samt kompletterande 
muntlig information analyseras. Detta sker företrädesvis på plats hos målföretaget så att 
kommunikationen mellan arbetsgruppen och målföretagets ledning underlättas. Ytterligare en 
viktig del av analysarbetet under denna fas är intervjuer med företagsledning och 
nyckelpersoner i verksamheten. Fasen inleds vanligen med ett möte med företagsledningen 
där man går igenom informationslistan samt kommer överens om praktiska detaljer för arbetet 
för att därefter övergå till intervjuer rörande uppgifter om målföretaget. 
 
Företagsbesiktningen avslutas med rapportfasen där analysen tillsammans med gjorda 
iakttagelser och avvikelser från förväntningarna samt konsulternas rekommendationer 
sammanfattas i en skriftlig rapport eller en muntlig presentation. Skriftliga rapporter från 
företagsbesiktningar har traditionellt sett varit relativt omfattande dokument. Men med en mer 
fokuserad företagsbesiktning, samkörda arbetsgrupper och effektiv projektstyrning kan 
rapporteringen istället koncentreras på avgörande iakttagelser och konkreta förslag inför de 
slutliga förhandlingarna med säljaren samt på vilka åtgärder som bör vidtas före eller efter att 
tillträde ägt rum. I rapporten redovisas även utestående frågor, dvs. problemområden som inte 
kunnat undersökas med den information som funnits tillgänglig eller särskilt kritiska områden 
som kräver ytterligare analys.  
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3.4 Vad är resultatet av due diligence? 
 
I viss mån kan företagsbesiktningens användningsområden delas upp så att en rättslig 
företagsbesiktning kan resultera i avtalstext och en finansiell företagsbesiktning i 
prisjusteringar. En sådan förenklad förståelse är dock inte generellt giltig och bör förfinas 
något. Den information som kommit fram under företagsbesiktningen och som är avgörande 
för förvärvets genomförande kan användas som redskap vid förhandlingarna avseende de 
garantier som bör ställas av säljaren. Ett köpeavtal innehåller normalt generella garantier om 
målföretagets beskaffenhet. Med ledning av informationen från företagsbesiktningen kan 
köparen kräva detaljerade garantier om olika förhållanden i målföretaget, krav som i sin tur 
kan tvinga säljaren att ge ytterligare upplysningar. Det sker således en form av växelverkan 
mellan, å ena sidan, företagsbesiktning och å andra sidan, förhandling och avtalsskrivande. 
Det är dock sällan så att garantier ersätter företagsbesiktning eller vice versa eftersom de 
garantier som säljaren förmås lämna kan vara svåra att genomdriva och inte är mer värda än 
säljarens kreditvärdighet. Företagsbesiktningen tillför därför även väsentlig information 
beträffande målföretaget om förhållanden som måste föreligga vid avtalsslutet eller det senare 
tillträdet, förhållanden vilka säljaren eventuellt bör åläggas att genomföra. Det kan gälla 
exempelvis tillstånd, samtycken från tredje man och koncerninterna företagsöverlåtelser.  
 
Köparens intresse av att förvärva målföretaget torde normalt baseras på någon form av 
företagsvärdering, vanligen enligt en modell för diskonterade kassaflöden, vilken i sin tur 
inbegriper väsentliga förutsättningar för målföretagets värde. Due diligence är till viss del 
ämnad att säkerställa att dessa förutsättningar föreligger och att de synergier som eventuellt 
har inkluderats i värdeberäkningarna överensstämmer med målföretagets beskaffenhet. Det är 
dock vanligt att det förekommer orealistiska prognoser och budgetar eller brister i 
målföretagets egna kapital. När sådana brister upptäcks under företagsbesiktningen kan 
köparen påkalla prisjusteringar under slutförhandlingarna med säljaren. Prisjusteringar är 
dock ytterst en fråga om förhandlingsstyrka och det är inte säkert att köparen lyckas 
genomdriva en nedsättning av köpeskillingen trots tydliga brister i målföretaget. Utöver 
eventuella justeringar av köpeskillingen kan företagsbesiktningen även få betydelse för 
köpeskillingen struktur. 
 
Utöver inverkan på avtalet och köpeskillingen har företagsbesiktningen betydelse även efter 
att transaktionen avslutats, dvs. när köparen tillträtt målföretaget. Företagsbesiktningen kan i 
vissa fall fungera som en manual för köparen när det gäller att inlemma målföretaget i den 
egna organisationen, exempelvis genom information om enheter som är överlappande eller av 
nyckelbetydelse för målföretagets verksamhet. Vid företagsbesiktningen framkommer även 
ofta information om affärskritiska funktioner som måste åtgärdas eller kontrolleras 
omedelbart vid tillträdet ("day-one issues") till exempel försäkringar och olika affärsstödjande 
moderbolagsfunktioner. 
 
Företagsbesiktning kan därmed anses utgöra stommen i det slutliga beslutsunderlag som en 
köpare har att ta ställning till inför ett förvärv och kan typiskt sett föranleda en köpare att 
besluta om förvärvets genomförande, målföretagets värde för köparen, korrigering av 
köpeskillingen, garantier och övrigt avtalsinnehåll, förvärvets struktur samt integration.  
 
Med en väl utförd och kommunicerad företagsbesiktning i ryggen har köparen goda 
kunskaper om förvärvsobjektet, vilket ger en förstärkt förhandlingsposition. Det kan till och 
med vara så att köparen är bättre informerad om målföretaget än säljaren.  
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3.5 Hur kan due diligence komma att utvecklas i framtiden? 
 
Företeelsen att undersöka företag inför förvärv, företagsbesiktning, genomgår f.n. en 
fragmentering. Den finns som nämnts i flera relativt distinkta former: kommersiell, rättslig, 
finansiell, skatter, It, miljö m.fl. Utvecklingen drivs bl.a. av ökad komplexitet och risk, samt 
av att konsultbyråerna utvecklar specialiserade enheter. Generellt sett har begreppet fått 
alltmer vidsträckt betydelse och används när företag analyseras av externa konsulter inför 
förvärv och andra väsentliga strategiska förändringar av företaget, t.ex. joint venture och 
nyemissioner. Samtidigt som begreppet således fått förankring i näringslivet, finns knappast 
någon skönjbar utveckling mot standardiserad arbetsmetodik eller kvalitet, även om många 
arbetar på likartat sätt. Det är därför viktigt att anlita kompetenta experter med erfarenhet av 
förvärvsprocesser och företagsbesiktning, samt utarbetad arbetsmetodik. För att säkerställa 
resultat och kvalitet bör köparens och eventuella andra finansiärers förväntningar rörande 
omfattningen och resultatet av företagsbesiktningen stämmas av genom inledande 
projektmöten och genom detaljerade överenskommelser om processens omfattning och 
inriktning. Om konsulten kommer in tidigt i förvärvsprocessen, redan vid den strategiska 
analysen av förvärvet, förmedlas insikt om de strategiska och kommersiella förutsättningarna 
och alternativen för transaktionen, vilket ger förutsättningar för väl genomförd och 
värdeskapande företagsbesiktning. Ett sätt att förbättra arbetsmetodik och kommunikation 
mellan köparen och konsulternas arbetsgrupper är att utnyttja informationsteknik. It-
utvecklingen har dock än så länge endast till liten del påverkat företagsbesiktningen, med 
undantag av relativt enkla redskap som ordbehandling och kalkylprogram. It ger även 
möjlighet att använda databaser vid världsomspännande transaktioner, där flera nationella 
arbetsgrupper kan lagra sina iakttagelser och kommunicera direkt med grupper i andra länder. 
Det arbetssättet hör intimt samman med att internationella byråer integrerar nätverk och 
utarbetar gemensamma metoder.  
 
Det är dock endast i viss mån utvecklingen underlättats genom framförallt e-post och 
enhetliga filformat. Särskilt när man hämtar information från datarum med åtföljande 
begränsad tillgång till målföretaget lyser effektivisering och utnyttjande av nutida 
informationsteknik med sin frånvaro. Informationen görs vanligen endast tillgänglig i 
pappersform och normalt tillåter säljaren inte skanning vilket sammantaget innebär en mindre 
effektiv och därmed onödigt dyr process. Det finns dock tendenser att skapa s.k. virtuella 
datarum, som gör information i elektronisk form tillgänglig on-line via Internet. Utvecklingen 
inom It lovar således mycket både för arbetsmetodik och samarbetsformer hos köpare och 
konsulter samt för informationsöverföringen från säljare och målföretag. 
 
Etableringen av företagsbesiktning kan ses som ett tecken på att processen i Sverige blir mer 
formell och enhetlig, med tydliga influenser från anglosaxisk affärspraxis och rättstradition. 
Det kan i sin tur påverka de rättsregler som styr företagsbesiktningens betydelse och en 
tydligare undersökningsplikt för köparen kan bli följden. Motsvarande utveckling avseende 
undersökningsplikt har tidigare skett inom exempelvis fastighetsrätten. Sammantaget kan 
sägas att företagsbesiktning har blivit ett undersökningsförfarande som fått vidsträckt 
tillämpning och acceptans i Sverige. Etableringen har föranletts av bl.a. den relativt höga 
förvärvsfrekvens som präglat det senaste årtiondet, alltfler gränsöverskridande transaktioner, 
och den ökade komplexiteten i affärslivet. I takt med detta kommer företagsbesiktning 
fortsätta att utvecklas till ett effektivt och värdeskapande moment i förvärvsprocessen - och 
göra möjligt för köpare att hantera ökade risker och krav vid företagsförvärv.  
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4. Sekundärdata � vår referensram 
 
 
I detta kapitel presenteras först under rubrik 4.1, material hämtat från kursen �Mergers and 
Acquisitions� som hölls vid företagsekonomiska institutionen på Stockholms universitet, 
under period två, vårterminen 2006. Vidare beskrivs under rubrik 4.1.1 till 4.1.3, legal, 
finansiell samt kommersiell due diligence utifrån den litteratur som rekommenderades till 
kursen. Efter det har vi fyllt under rubrikerna 4.1.4 till och med 4.8.3 vår referensram med 
material väsentlig för uppsatsens valda ämne.  
 

4.1 Due diligence10 
 
Begreppet började DD började tillämpas under 1980-talet och den allmänna betydelsen är en 
utförlig undersökning och utvärdering av ett investeringsobjekt. Undersökningen verifierar 
inte bara siffror såsom vid revision utan utför även en utförlig analys om framtiden. Begreppet 
hänförs vanligen till den utförliga undersökning och utvärderingen som genomförs för att 
rationellt bedöma ett investeringsobjekt. Begreppet har idag fått en mer allmän betydelse, 
syftande på utvärderingen av investeringsobjekt generellt. Den DD som utförs vid 
företagsförvärv, genomförs vanligen efter det att köparen och säljaren har gjort en preliminär 
uppgörelse om köp. Men DD genomförs före en slutlig överenskommelse har slutits mellan 
säljare och köpare. DD kan delas in i tre grupper: legal, finansiell och kommersiell DD (mer 
om dessa senare i avsnittet). Dessa tre grupper överlappar varandra på flera områden då 
exempelvis kundkontrakt kan påverka samtliga tre grupper.  
 
Syftet med DD är att bistå köparen med information så att denne kan utvärdera ett 
investeringsobjekt och fatta ett rationellt beslut. Uppgiften kan delas in i två stycken delar där 
den första delen syftar till att verifiera köparens tidigare värdering baserad på externa 
uppgifter. Vid undersökningen erhålls viktig information för förhandlingarna och till att 
värdera målbolaget. Den andra delen ger köparen information, så att de två företagen kan 
integreras på ett smärtfritt sätt. De två delarna, syftena, överlappar varandra och eftersom 
båda är väsentliga i undersökningen och utvärderingen av investeringsobjektet. DD- 
undersökningen genomförs vanligen genom intervjuer med målbolagets företagsledning, 
nyckelpersoner samt målbolagets revisorer. Interna rapporter och dokument analyseras också. 
All information som undersöks är intern data för målbolaget och därför krävs godkännande av 
målbolagets företagsledning. Det mest optimala är om köparen diskuterar med målbolagets 
ledning om och i vilken omfattning ledningen kan tillåta en DD. Detta bottnar i att köparen 
skall få så pass mycket information så att han/hon skall kunna fatta ett rationellt beslut 
huruvida en investering skall ske eller inte.  När ett beslut har tagits av köparen att det 
möjligen kommer ske en affär krävs en bra genomförd planering av hur den fortsatta 
informationsinsamlingen skall ske samt vilken information som skall samlas in. Detta krävs 
för att erhålla det mesta av en DD-undersökning. Det är också fördelaktigt om syftet med DD- 
undersökningen fastställs tidigt i förvärvsprocessen liksom framtagandet av en checklista för 
insamling av information och dokumentation.  
 
 

                                                
10 Material från kursen Mergers & acquisitions Vt2006 sammanställt av Tor Brunzell 
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Omfattningen på DD är till stor del beroende på vilken risknivå köparen väljer, vilka resurser 
man vill lägga samt tidsaspekten. Köparen vill givetvis minimera sin risk men använda så lite 
resurser och tid som möjligt. Investeraren måste koncentrera sig på de mer relevanta frågorna 
och bortse från de mindre viktiga. Syftet är vidare med en DD att finna negativa saker och 
faktorer som påverkar risken med att förvärva målboalget. Detta eftersom det kan antas att 
köparen har identifierat flera positiva saker i målboalget på grund av sitt visade intresse för 
målbolaget. Men i den slutliga DD-rapporten skall både positiva och negativa saker i 
målbolaget redovisas. Syftet med förvärvs-DD skiljer sig åt beroende på målbolag, kunskap 
och skicklighet hos köparen, samt köparens finansiärer. En konkurrent har troligen stor 
kunskap om målbolaget medan ett investmentbolags och finansiärers kunskap är mer 
begränsad. En effektiv och omfattande DD skall ge köparen kunskap och en bra 
förhandlingsposition. Genom den noga utförda genomgången och planeringen bör 
investeraren kunna identifiera riskområden i målbolaget och vad syftet med DD skall vara. 
För detta används vanligtvis en generell DD-checklista, vilka så gott som samtliga 
professionella utförare av DD nyttjar. Checklistan tar upp vilken information och 
dokumentation som skall insamlas samt vilka undersökningar som skall genomföras. Det 
viktiga för köparen att tänka på är att varje transaktion i sig själv är unik med speciella krav, 
och det som är relevant för en bransch behöver nödvändigtvis inte vara det för en annan.  
 
Informationsinsamlandet bör starta så tidigt som möjligt i förvärvsprocessen där extern-data 
bör samlas in långt innan DD-undersökningens informationsinsamling av intern-data görs. 
Omfattningen av DD-undersökningen bör även diskuteras med säljaren vid tidigaste möjliga 
tidpunkt så att information är tillräcklig för köparen att kunna fatta ett rationellt beslut om att 
investera eller inte. Vidare är frågan hur uppgiftsinsamlingen skall genomföras, samt hur den 
skall kategoriseras viktigt. För insamlade uppgifter kommer inte bara till användning under 
utförandet av DD utan även vid förhandling och eventuella tvister mellan köpare och säljare. 
Vad det gäller själva DD-processen måste beslut tas om vilka som skall ingå i DD-gruppen, 
vilka som skall leda den och vilka externa konsulter som skall anlitas. Slutligen måste även 
omfattningen på DD-rapporten bestämmas så att den uppfyller potentiella finansiärers krav på 
undersökning och utvärdering av målbolaget.  
 
Rimligtvis bör en köpare kunna fatta bättre beslut ju bättre förståelse han/hon har om 
möjligheterna och riskerna med ett företagsförvärv. Men det är viktigt att DD-rapporterna inte 
innefattar att för mycket fakta, då köparen kan drunkna i informationsflödet och därmed missa 
det väsentliga för utgången av förvärvet. Köparen skall dock inte bli allt för orolig för mindre 
defekter eller påvisade risker i målbolaget, då det alltid finns små defekter och risker med 
målbolaget. Det viktiga är att dessa små defekter och risker ges rätt proportioner.  
 
DD-analysen måste innehålla mer än bara siffror. Det skall ingå förhållanden och händelser 
som förväntas påverka målbolagets framtid. Vanligen är dessa icke-siffror minst lika viktiga 
som siffrorna för en utvärdering av målbolaget. Förhållandena i tillgångar, skulder, 
avkastning och risker skall undersökas och utifrån dessa saker bör även framtidsuppskattas 
kvantitativt. En annan viktig faktor vid företagsförvärv är tiden. Så fort en DD-undersökning 
har startat kommer förvärvsprocessen in i en ny fas med större engagemang från köparen 
vilket har två konsekvenser. Den första är att när förvärvsprocessen går in i denhär fasen går 
den enbart åt ett håll och det snabbt. Den andra är att ju mer tid som företagsledningen i 
köpande företag lägger ned på förvärvet desto mer resurser har de lagt ned vilket ger större 
krav på resultat. Köparen förlorar även prestige om transaktionen inte genomförs. 
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DD-processen begränsas av godkännande från säljaren samt av de regler som finns, 
exempelvis regler om informationslämnande vid börser. Men mycket av vilken information 
som kan erhållas samt när den är tillgänglig är förhandlingsbart. Ibland kan det hända att 
säljaren, trots en positiv inställning till affären, inte tillåter köparen att genomföra hela eller 
delar av DD-undersökningen av olika orsaker. Om fallet är av sådan natur bör köparen bara 
skriva på förvärvsavtalet om det innehåller följande punkter: 
 
� resultat är inte lägre än redovisat för en given period 
� nettotillgångar är inte lägre än redovisat vid en given tidpunkt 
� vissa föreställningar blir bekräftade. 
 
Ett av huvudsyftena med DD är att upptäcka och kvantifiera risken med förvärv för köparen. 
Det finns framförallt två typer av risker: 
 
� målbolagets förmåga att absorbera de förändringar som köparen önskar genomdriva. De 
flesta förvärv där det sker antingen ett horisontellt förvärv (målbolaget och köparen befinner 
sig inom samma bransch) eller ett vertikalt förvärv (målbolaget och köparen utgör ett 
komplement till varandra). Vid båda dessa förvärvstyper förväntas synergier uppstå vilket 
oftast innebär att organisatoriska förändringar kommer att ske i. Huvudfrågan är dock 
huruvida målbolagets organisation kan eller vill absorbera dessa förändringar. 
 
� målbolagets förmåga att utföra sin nuvarande verksamhet i framtiden då de flesta 
företagsförvärv resulterar i organisatoriska förändringar, som inte alltid tas så väl emot av de 
anställda. Orsaken till det negativa mottagandet beror antingen på att de anställdas 
arbetsuppgifter förändras eller att det gamla sociala nätverket bryts upp och ersätts med ett 
nytt. Båda konsekvenserna är allvarliga dock är den andra mer kännbar för företaget eftersom 
den kan resultera i att anställda säger upp sig. 
 
Omfattningen på DD-undersökningen beror på mängden av information som köparen och 
hans/hennes finansiärer anser sig behöva för att kunna göra ett rationellt beslut. De viktigaste 
faktorerna påverkande avkastning och risk är till stor del beroende på bransch och det 
finansiella tillståndet i målbolaget. Viktigt blir därför att köparen analyserar dessa faktorer vid 
planering och genomförande av DD. Efter som det finns två stycken viljor (köparen och 
säljaren) i en förvärvsprocess påverkar dessa två viljorna omfattningen på DD 
undersökningen. Omfattningen påverkas alltså av dels köparen och hans/hennes finansiärers 
uppfattning av vad som krävs för att kunna fatta ett rationellt beslut gällande företagsförvärvet 
samt dels säljaren tillåter i innehåll och storlek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17

För säljaren finns det olika faktorer som påverka hans/hennes vilja att ge tillstånd på 
omfattningen på DD -undersökningen. Det är: 
 
� viljan att bli såld korrelerar med viljan att ge tillstånd på omfattningen. 
� graden av konkurrens med köparen, är säljaren och köparen konkurrenter blir 
uppgiftsutlämnandet av mer känslig natur. 
� undvika utlämnande av uppgifter som är kommersiellt känsliga. Vilket kan vara exempelvis 
information gällande kunder, inköpspriser och leverantörer. 
� undvika att exponera företagets problem vilket kan försvaga säljarens förhandlingsposition. 
� undvika att göra de anställda oroliga. 
� förhindras av börsregler. Exempelvis stockholmsbörsens regler från 2003 säger att �s.k. due 
diligence inför företagsförvärv� är �särskilda fall� då noterat bolag får lämna ut information 
till utomstående på annat sätt än genom offentliggörande.  
 
För köparen finns det olika faktorer som påverkar omfattningen av DD-undersökningen. 
Faktorerna är tvådelade, dels interna faktorer hos köparen och hans/hennes organisation och 
dels målbolagets tillstånd. De interna faktorerna är:  
 
� tidsfaktorn. 
� resurser 
� tidigare kunskap 
 
Graden av några mer viktiga faktorer vilka påverkar målbolagets tillstånd är: 
 
� dokumentation av bokföringen 
� stabiliteten i målbolaget och dess vinst och tillväxt 
� konsistensen på vinsten 
� komplexiteten i målbolaget och dess bransch 
 
Så snart en köpare har beslutat att ett förvärv eventuellt kommer att ske bör köparen utforma 
en checklista. Alla professionella utövare av DD har välutvecklade checklistor. Men dessa 
checklistor är generella och ganska omfattande vilket gör att köparen måste reducera listan så 
att den blir mer hanterbar. Beroende på verksamhetsområdets risk desto fler punkter från 
checklistan bör beaktas i undersökningen. På samma sätt bör fler punkter beaktas ju mindre 
köparen vet om målbolaget och dess bransch. Köparen bör även komplettera listan på vissa 
områden så han/hon kan fördjupa sig i olika aspekter av verksamheten. Vid planering och 
genomförande av en DD så måste köparen ha en objektiv inställning till målbolaget. Köparen 
får inte låta sina känslor styra undersökningen utan han/hon skall enbart bedöma det 
observerade. Även om planeringen har varit utförlig måste den kunnas ändras beroende på 
vad som framkommer under undersökningen. Genomförandet av en DD-undersökning 
innebär att områden med felaktigheter och stora risker skall undersökas mer utförligt, medan 
områden som visar sig vara mindre svåra att värdera kan undersökas mindre. Den insamlade 
och analyserade informationen skall vara av sådant slag att den hjälper köparen förstå 
målbolagets verksamhet. Det köparen vill är att få en förståelse för framtida avkastning samt 
risker i att investera i målbolaget. Analysen om framtiden är till stor del baserad 
på �commercial judgement�.  
 
Det bästa antagandet är att den erhållna informationen är riktig. Antagandet kan senare i 
undersökningen undersökas eller så kan riktigheten garanteras i förvärvsavtalet. Köparen 
måste ha inställningen att ingen fråga berörande målbolaget och dess bransch är på något sätt 
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olämplig. Frågor gällande en viss sak ställs lämpligen, när köparen först erhåller information 
om saken. Uppföljningsfrågor vid ett senare tillfälle är vanligen mindre uppskattade av 
säljaren. Oftast är ett flertal personer involverade i DD processen, både interna och externa 
varav de externa vanligtvis är konsulter med sakkunskap inom ett visst område. De är därför 
vanligtvis anlitade för att enbart utföra en mindre del av undersökningen. 
Uppgiftsinsamlingen från de olika konsulterna medför problem. Därför bör all insamlad 
information katalogiseras på ett ställe vilket spelar en avgörande roll för bearbetningen av 
materialet och resultatet av undersökningen. En viktig fråga är vem som skall ansvara för 
denna samverkan. Det är troligen en fördel om samma person som håller i integrationen av 
målbolaget även har hand om alla insamlad information. 
 
Avgörande för en DD är att köparen erhåller interna uppgifter vilka vanligtvis erhålls genom 
intervjuer med företagsledningen och andra nyckelpersoner i målföretaget. Ett sätt att erhålla 
information då säljaren vägrar att lämna ut sådan är att kontakta före detta anställda med 
ledande befattningar i målbolaget. Men det kan innebära olika risker på grund av olika skäl. 
Målbolagets interna prognoser om utvecklingen inom sin bransch kontrolleras lättast med 
hjälp av prognoser utgivna av branschorgan. Omfattningen och kvalitén på den information 
som köparen erhåller från säljaren varierar mycket. Lämnad information kan innehålla 
felaktigheter men då bör köparen utgå från att det beror på den mänskliga faktorn eller något 
slag av systemfel som uppstått. Ofta är felaktigheter i informationen en följd av att köparen är 
oklar i sin förfrågan. Det sista alternativet som skall antas av köparen är bedrägeri när det är 
fel i informationen. Det är ganska så vanligt att information erhållen från onoterade företag 
innehåller felaktigheter och skall inte komma som någon överraskning för köparen. Dock kan 
mängden fel vara så pass många att det blir omöjligt eller för kostsamt att genomföra en DD. 
När information är medvetet felaktig blir läget mer allvarligt och köparen måste vara vaksam. 
Hittar köparen falskproducerade dokument så är det troligt att det finns mer falskproducerad 
information och köparen bör överväga om han/hon skall upprätthålla kontakten med säljaren. 
Vilket även kan gälla om uppgifter saknas. 
 
En kvalificerad genomförd DD ger möjligheter och det måste varje köpare inse. Detta för att 
en utförlig DD kan både förbättra förhandlingspositionen och göra honom/henne bättre 
förberedd för integrationen av målbolaget om ett förvärv sker. Viktigt är dock att DD inte 
görs rutinmässigt och med baktanken att gardera sig för ansvar om förvärvet inte skulle falla 
ut till belåtenhet. Om fallet är sådant har köparen troligen inte förstått vikten och möjligheten 
med en väl utförd DD. Varje förvärv är unikt både vad det gäller målbolaget och vad det 
gäller köparens finansiella ställning men samma grundläggande checklista används. Vissa av 
punkterna i checklistan är generella och skall alltid vara med medan andra är mer specifika för 
individuella förvärv.  
 
De viktigaste generella punkterna som bör beaktas i kommersiell DD är: 
 
� en allmän beskrivning av verksamheten 
� produkter/service och marknad, försäljning och bruttovinst 
 
De viktigaste generella punkterna som bör beaktas i en finansiell DD är: 
 
� redovisning- och rapporteringssystem 
� resultaträkning, budgetutfall och prognoser 
� balansräkningar 
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4.1.1 Legal due diligence 
 
Syftet är att identifiera och utvärdera pågående samt även eventuella framtida processer 
gentemot målbolaget11. De legala aspekterna kan delas upp i fyra områden12. Förvärvaren 
måste först och främst säkerställa att målbolaget är korrekt organiserat som företag och följer 
de bolagsrättsliga regler som gäller. Bl.a. skall ledningen hos målbolaget ha rättigheter och 
befogenheter att genomföra en affär. Förvärvaren måste även säkerhetsställa att redovisade 
tillgångar och skulder tillhör målbolaget. Ett tredje område berör de potentiella risker som kan 
resultera i framtida legala processer. Här är det viktigt att kartlägga och identifiera dessa 
eventuella hot men även bilda sig en klar uppfattning om hur pågående rättsfall kan påverka 
värdet på affären. Slutligen är det viktigt att köparen förstår sig på gällande regler och lagar 
som gäller för målbolagets bransch och operationella marknad. Misstag och feltolkningar kan 
leda till att förvärvaren förlorar licenser eller rättigheter att bedriva verksamhet och i vissa fall 
riskerar böter.   
 

4.1.2 Finansiell due diligence 
 
Här tittar man på målbolagets ekonomiska tillstånd samt finansiella resultat. Denna 
granskning delas oftast upp i tre delar 13 . Man tittar först på bolagets redovisnings- och 
rapporteringssystem där man genom beskrivning tittar på hur denna process är uppbyggd. 
Likaså studerar man implementeringen av internredovisningssystemet samt hur 
kostnadsstyrning genomförs. Det är även viktigt att man undersöker hur målbolaget följer 
gällande redovisningsprinciper. Vidare tittar man även på eventuella skillnader på 
budgetutfall och gjorda prognoser för fasta kostnader, internförsäljning och interndebitering. 
Kassaflöden studeras samt produkter/produktlinjer som tillförts eller avskaffats likaså. 
Slutligen är det viktigt att granska målbolagets balansräkning för att erhålla en försäkran om 
att tillgångar och skulder är upptagna till korrekta belopp. Det man undersöker i detalj är 
åldern på kundfordringar, verkligt värde hos varulager, man gör en granskning av maskiner, 
inventarier och fastigheter, studerar investeringsvolymer och investeringsbudget för 
föregående och innevarande år, allmänna självdeklarationer samt senaste års taxeringar och 
skatteberäkningar.   
 
 

                                                
11 Bruner, Robert. (2004) Applied mergers and acquisitions, John Wiley & Sons, Sid 216 
12 Bruner, Robert. (2004) Applied mergers and acquisitions, John Wiley & Sons, Sid 216 
13 Bruner, Robert. (2004) Applied mergers and acquisitions, John Wiley & Sons, Sid  217, 222,229, 239 
   samt material från kursen Mergers & acquisitions Vt2006, dokument: Due diligence sid 10  
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4.1.3 Kommersiell due diligence 
 
Syftar till att undersöka de kulturella 14  samt kommersiella 15  aspekterna hos målbolaget, 
produktionsprocessen, produktutbudet, den operativa marknaden, samt leverantörs och 
kundkontakter. Syftet är att köparen erhåller en förståelse för möjligheterna samt stabiliteten i 
målbolaget. Här skall man identifiera syftet med förvärvet, förväntade synergieffekter och hur 
man har tänkt sig att integrera bolaget. Vidare så delar man in den kommersiella due 
diligencen i en del där man bildar sig en generell uppfattning om målbolagets operativa 
struktur, styrelsens roll och ersättningsavtal samt en del där man undersöker och utvärderar 
bruttovinst per produkt/service, marknaden, försäljningsavtal och marginaler.  
 
Tanken och syftet med en företagsbesiktning tar avstamp i själva hanteringen av risken vid ett 
förvärv av ett målbolag. I syfte att minska risken för obehagliga överraskningar och skaffa sig 
ett underlag för ett rationellare beslutsfattande så delas syftet in i två delar. Först och främst 
vill köparen med besiktningen verifiera den preliminära värdering som denne har utfört av 
målbolaget. Denna information är grundläggande vid kommande förhandlingar om avtal och 
garantier. Det andra skälet är att förvärvaren önskar att erhålla information som stödjer eller 
går emot en integration av bolagen samt även bekräftar eventuella önskade synergieffekter 
som förvärvet väntas medföra.  

4.1.4 Vendor due diligence 
 
Under senare år har det blivit vanligare att säljaren själv utför en DD. När säljaren själv 
initierar en DD kallas den vendor due diligence. Säljaren tar hjälp av specialister inom olika 
områden som exempelvis redovisning, juridik, teknik, produktion och miljö när denne utför 
en vendor due diligence. Syftet är enligt Ingvar Ganestam att öka tryggheten för köparen och 
därmed öka möjligheten till högre pris, enklare försäljning och kanske till och med hitta den 
bästa köparen.16 Vendor DD skall alltså identifiera nödvändiga åtgärder i målbolaget inför en 
kapitalanskaffning eller användas som beslutsunderlag av de potentiella köparna inför en 
budprocess. 

 

4.2 Due diligenceprocessen 
 
I själva due diligenceprocessen kan man särskilja tre olika faser17. Inledningsvis initieras 
processen med informationsinsamling. Här är det avgörande att de konsulter som arbetar med 
projektet är väl införstådda med de strategiska och kommersiella motiv som köparen har. 
Köpare och konsulter skall göra en riskanalys av målföretaget baserat på erfarenhet, 
tillgänglig information och kännedom om branschen. Denna fas avslutas med att målföretaget 
kontaktas där man även överräcker en informationslista över detaljer och dokument man 
önskar att titta närmare på. 
 

                                                
14 Bruner, Robert. (2004) Applied mergers and acquisitions, John Wiley & Sons, Sid 224 
15 Material från kursen Mergers & acquisitions Vt2006, dokument: Due diligence sid 9 
16 060606, http://www.impentab.com/?id=737 
17 Bruner, Robert. (2004) Applied mergers and acquisitions, John Wiley & Sons 
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Fas två är själva granskningsfasen. Inledningsvis skriver båda parter på ett såkallat letter of 
intent som är en avsiktsförklaring där båda parterna visar allvaret med en fortsatt förhandling. 
Säljaren kan organisera ett datarum där förvärvaren kan granska och få en djupare förståelse 
om målbolaget. Förvärvaren fortsätter med att detaljstudera inhämtade dokument och frågor 
som förvärvaren har fått svar på från målbolaget. Här sker även intervjuer med 
nyckelpersoner och företagsledningen. Denna fas genomförs med fördel i nära anknytning 
med målbolaget för att underlätta kommunikationen mellan due diligenceteamet och 
målbolagets företagsledning.  
 
Den slutliga fasen är rapportfasen där man drar slutsatser från den fördjupade kunskap man 
erhållit om bolaget. Man tittar på eventuella avvikelser från tidigare förväntningar och 
sammanställer allt i en rapport som redovisas för förvärvaren. Efter en genomförd Due 
diligence inleds själva förhandlingarna rörande pris och köpeavtal och om ett förvärv 
slutgiltigt genomförs måste själva transaktionens struktur såväl som integrationen av de två 
företagen planeras noggrant. Även i den avslutande fasen av förvärvsprocessen skall det 
genomförda due diligence-förfarandet tillföra viktigt information. 
 
Själva storleken18 på due diligence-processen beror till störst del på önskad risknivå från 
förvärvarens sida. Andra faktorer som spelar in är tillgängliga informationsresurser och hur 
mycket tid man har. Man kan även urskilja skillnader i due diligence-processen ifall 
förvärvaren är ett konkurrerande bolag eller ifall det handlar om ett investmentbolag. I det 
senare fallet har oftast förvärvaren ej samma djupgående kunskap om målbolaget och dess 
operativa miljö vilket i sin tur kräver mer efterforskning och analys. Själva risken som själva 
granskningen av målbolaget syftar till att identifiera kan delas upp i två delar: Förmågan hos 
målbolaget att ta till sig de förändringar som förvärvaren önskar att genomföra och 
målbolagets förmåga att fortsättningsvis utföra sin verksamhet i framtiden.  
 
 
De förändringar som målbolaget förväntas genomgå har sin grund i de synergieffekter som 
förvärvaren har identifierat vid ett eventuellt förvärv. Här är frågan ifall målbolagets 
organisation har möjligheten eller viljan att genomgå dessa förändringar. Förvärvet kan även 
påverka verksamhetens förmåga att utföra sin verksamhet i och med att de organisatoriska 
förändringarna kan bemötas på ett negativt sätt från de anställda i målbolagets organisation. 
Detta kan resultera i att nyckelpersoner slutar hos bolaget vilket i kunskapsintensiva 
organisationer kan vara helt avgörande för att de inplanerade synergieffekterna skall kunna 
genomföras som förväntat. Därför är det väldigt viktigt från förvärvarens sida att erhålla en 
insiktsfull kunskap om bolaget, marknaden och dess organisation.  
 
Vid själva omfattningen på due diligence-undersökningen så hänger det i slutändan på viljan 
hos målbolaget att bli utsatt för en besiktning. Är köparen en konkurrent till målbolaget kan 
man anta att ett informationsutlämnande genast blir känsligare än ifall förvärvaren är ett 
investmentbolag. Man kan även tänka sig att säljaren ej vill lämna ut fullständig information 
om eventuella problem som företaget kan tänkas handskas med i syfte att ej hamna i sämre 
förhandlingssituation. Det finns även risk att due diligence-processen skapar oro bland de 
anställda hos målbolaget. I syfte att ej förlora medarbetarnas engagemang kan säljaren bli 
återhållsam med sin information och köparens granskningsprocess begränsas.  
 

                                                
18 Bruner, Robert. (2004) Applied mergers and acquisitions, John Wiley & Sons 
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En viktig aspekt liksom inom revision är att dokumentera 19  hela processen under due 
diligence arbetet. Detta inte minst i händelse av juridiska processer som kan drabba 
förvärvaren efter affärens genomförande eller ifall förvärvaren blir tvungen att justera 
organisationsarbetet efter förvärvsprocessen.  
 

4.3 Köplagen och Avtalslagen 
 
Den köprättsliga aspekten av en due diligence-process måste beaktas i allra högsta grad av 
förvärvaren. Är det köparen eller säljaren av bolaget som står för risken vid eventuella fel i 
informationen? Svaret på denna fråga beror på de omständigheter som själva undersökningen 
omgärdas av. Det obligationsrättsliga förhållandet säger att risken faller antingen på säljaren 
eller köparen. 20  Respektive parts insikt och handlande kan även vara faktorer som spelar in. 
Enligt huvudregeln i köplagen 17§ leder förvärvarens kunskap till ett begränsat ansvar hos 
säljaren. Detta kan med andra ord användas till fördel vid en förhandlingssituation från 
säljarens sida där denne uppmanar förvärvaren att genomföra en besiktning av bolaget och 
därigenom ej hållas ansvarig för eventuella fel som upptäcks i senare stadier.   
 
Vid förvärvssituationer finns det i princip fyra olika typer av avtal. Först och främst finns där 
köpeavtal som reglerar själva köpet av aktier från målbolagets aktieägare. Managementavtal 
reglerar ledningens förpliktelser och behörighet ifall målbolagets nuvarande ledning har fått 
mandat att även fortsättningsvis styra målbolaget. Finansieringsavtal sluts med olika 
finansiärer som är inblandade i affären samt vidare finns så kallade �mergers between equals� 
avtal som anger hur mycket respektive förhandlingspart skall ersätta varandra ifall ena parten 
väljer att avbryta påbörjade förhandlingar. Den senare avtalsformen är vanlig vid fusioner 
mellan industribolag.  
 
Vägen till ett slutligt avtal kantas av planering, undersökning och förhandlingar. Själva målet 
är självklart att nå en överenskommelse mellan de förhandlande parterna och för att nå detta 
syfte krävs det från köparens sida en genomgripande planering där man förbereder sig fakta 
och informationsmässigt samt skaffar sig en djup kännedom om vilka ambitioner och mål som 
genomsyrar målbolaget och dess ägare. Avtalslagen är i sig dispositiv vilket säger att parterna 
har frihet att själva ge avtalet innehåll och form. De regler som är tvingande i avtalslagen kan 
återfinnas i tredje kapitlets regler om ogiltighet och jämkning. Vidare gäller principen om att 
avtal skall hållas (pacta sunt servanda). Vid eventuella tvister vid förvärvsförhandlingar så 
löses dessa vanligtvis genom skiljenämndsförfaranden. Fördelarna med denna form är att 
allmänheten ej ges insyn i tvisten samt att själva behandlingen av ärendet sker med en relativ 
snabbhet. Att eventuella tvister skall lösas genom skiljedom skrivs vanligtvis in som en 
klausul i själva avtalet. Rent civilrättsligt kategoriseras förvärv av aktier som förvärv av lös 
egendom och faller därför under köplagens lagstiftning. I likhet med avtalslagen är köplagen 
dispositiv vilket innebär att lagen kan sättas ur spel eller att handelsnorm gäller. Däremot 
reglerar köplagen fel i aktie. De tvister som vanligtvis uppkommer är att köparen ej erhållit 
kompletta upplysningar om de förhållanden som råder kring förvärvet och bolagets värdering. 
Dessa fel kan delas upp i två områden där det ena behandlar situationer där köpobjektet skiljer 
sig från vad som var avtalat (konkreta fel) och när köpobjektet avviker från tingets abstrakta 
eller normala standard (abstrakta fel).  
 

                                                
19 Bruner, Robert. (2004) Applied mergers and acquisitions, John Wiley & Sons 
20 Sevenius, Robert, (Balans nr 5 2002) Är det rätt att göra due diligence?  
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Konkreta fel föreligger när säljaren har lämnat garantier om målbolagets befintliga skick vilka 
senare visar sig vara felaktiga. I denna situation gäller att köparen kan åberopa 42§ i köplagen. 
Denna möjlighet kan dock försvinna ifall köparen har fullgjort en undersökningsplikt antingen 
enligt eget initiativ eller som uppmaning från målbolaget.  
Ett abstrakt fel föreligger när målbolaget saknar en egenskap som i vanligt fall skall finnas 
hos ett bolag. Denna normala standard som förväntas finnas hos målbolaget kan delas upp i 
fyra undergrupper.  
 
� faktiska fel, fel som gäller målbolagets fysiska beskaffenhet 
� immateriella fel, gäller när tredjeman har anspråk på immaterialrätt i köpobjektet. 
� rättsliga fel, fel som är av saklig karaktär t ex fel som beror på brottslig aktivitet. 
� rådlighetsfel ifall innehavarens möjligheter att fritt råda över målbolaget begränsas av lag 
eller beslut från myndighet.  
 
Undersökningsplikten regleras i 47§ köplagen. Denna plikt aktiveras då köparen har 
uppmanats att undersöka målbolaget eller när köparen har givits möjlighet att genomföra en 
undersökning. Själva omfattningen av undersökningsplikten begränsas av den information 
som köparen har möjlighet att undersöka. Ifall köparen ej uppfattar information som finns 
tillgänglig för denne så kan detta ej åberopas som ett eventuellt fel då köparen borde ha 
upptäckt denna information. Köparen har även undersökningsplikt efter ett eventuellt förvärv 
enligt 51§. Reklamationsfristen på två år är den tid som köparen har på sig att upptäcka 
eventuella fel efter att förvärvet har genomförts 
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4.4 Synergier 
 
Själva ordet synergier härstammar från det antika Grekland och betyder att samarbeta eller att 
arbeta tillsammans. Med konceptet synergi21 menar man att en övergripande helhet är mer 
värd än delarna i helheten var för sig. Detta kan även illustreras med att 2+2=5 vilket i 
konventionella sammanhang kan te sig väldigt motsägelsefullt. Tanken med synergier i 
förvärvssituationen är att en sammanslagning av två bolag skall leda till ett värdeskapande för 
aktieägarna som dessa ej kan uppnå på egen hand. Med detta menas att detta värdeskapande 
skall ej kunna uppnås genom att aktieägaren helt enkelt köper aktier i förvärvskandidat- 
bolaget och därigenom uppnår samma värdeökning i sin portfölj. Risken för att synergier ej 
realiseras efter ett förvärv ligger helt och hållet på köparens sida vilket innebär att vid 
eventuella avvikelser kan förvärvaren ej hålla säljaren som ansvarig. Det är även kritiskt för 
förvärvaren att försöka bedöma hur marknaden ställer sig till ett kommande förvärv22. Ifall 
marknaden anser att förvärvspremien är på tok för stor i förhållande till synergieffekterna så 
blir det oundvikliga resultatet en fallande aktiekurs.  
 
Förvärvarens aktiepris kommer att:        Ifall: 
Öka                                        Pris< Vmålbolaget,ensamt+Vsynergier                   
Ej förändras                                                           Pris =Vmålbolaget,ensamt+Vsynergier     
Sjunka                                  Pris> Vmålbolaget,ensamt+Vsynergier 
 
(V=Värde) 
I samband med denna analys är det av största vikt att förvärvaren utvecklar en strategi för att 
kommunicera de förväntade synergieffekterna till relevanta intressenter för att vara säker på 
att marknaden har samma förståelse för förvärvet och dess effekter. Man bör även vara 
återhållsam med budpremien så att ett för högt priserbjudande ej äter upp de förväntade 
synergieffekterna. De identifierade synergierna kan även användas som grund för planeringen 
av integrations arbetet när förvärvet är genomfört. 

4.5 Värdering och synergianalys 
 
En bra utgångspunkt vid identifiering och värdering av synergier är att dela upp synergier i 
två delar. Stewart C. Myers23 delar upp synergier i sin formel i befintliga synergier samt 
realoptionssynergier.  
 
Vsynergies=Vsynergies in place+Vrealoptions synergies 

 
Befintliga synergier eller synergies in place kan hänföras till tillgångar där man med stor 
säkerhet kan förutse förväntad avkastning. Dessa synergier värderas utifrån målbolagets fria 
kassaflöden.  
 
Vsynergies in place=∑ 
 
 
 

                                                
21 Bruner, Robert. (2004) Applied mergers and acquisitions, John Wiley & Sons, Sid 325 
22 Bruner, Robert. (2004) Applied mergers and acquisitions, John Wiley & Sons, Sid 326 
23 Bruner, Robert. (2004) Applied mergers and acquisitions, John Wiley & Sons, Sid 327 
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Denna formel visar att befintliga synergier i bolaget kan uppstå i de faktorer som påverkar det 
fria kassaflödet 24  samt företagets genomsnittliga kapitalkostnad (WACC) 25 . Exempel på 
synergier som påverkar kassaflödet kan vara intäktsförbättrande synergier där det 
sammanslagna bolaget t ex utnyttjar moderbolagets säljorganisation för att nå ut till en större 
målgrupp med det förvärvade bolagets produkter. Kostnadsreducerande synergier uppstår när 
det finns möjlighet att utnyttja skalekonomiska fördelar genom att större produktionsserier 
sänker tillverkningskostnaderna. Synergieffekter som uppnås genom WACC´n utgår från att 
aktieägarna ej kan uppnå samma finansieringsfördelar på egen hand. Kan aktieägarna låna till 
samma villkor som bolaget så uppstår det ej skattefördelar genom ett utnyttjande av större 
skattesköld. En annan finansieringssynergi härstammar från portföljteori och går ut på att en 
kombination av två kassaflöden, som är mindre än perfekt korrelerade, tillsammans 
producerar ett flöde med mindre total risk. Denna effekt kan även leda till att det nya bolaget 
åtnjuter en bättre kreditvärdighet som resultat av den lägre risken. 
  
Realoptionssynergier 26  följer optionstänkandet att man även skall värdera alternativa 
möjligheter vid hantering av risker. Realoptioner är fullt genomförbara möjligheter som 
öppnar sig i och med ett förvärv. Exempel på realoptionssynergier är: 
 
-Tillväxtoptionssynergier innebär att man öppnar upp dörren för rätten att slå sig in på en 
marknad. Exempel på detta kan vara att man i och med förvärvet får tillgång till forskning 
eller licenser som öppnar upp möjligheter att expandera på nya marknader.  
 
-Exitoptions synergier är ett annat exempel på synergier som härstammar från realoptioner 
och kan vara optionen att skifta sin tillverkning mellan olika länder beroende på det 
ekonomiska klimatet, det vill säga där det är billigast att tillverka för stunden.  
 

4.6 Kvalitet, standarder och due diligence  
 
Att införa standarder i olika processer handlar i grund och botten om att säkerställa ett 
kvalitetstänkande i det arbete man utför. DD som i grund och botten är en process som syftar 
till att hantera risken inför ett förvärv är ett hantverk som kan tänkas behöva en standard eller 
har utvecklat en mer standardiserad approach. Problemet med DD-processen är att den kräver 
mer av flexibilitet medan en standard är ett systematiskt förhållningssätt där det ej finns något 
vidare utrymme för avvikelser. I den värld där DD-processen verkar krävs det att de 
inblandade konsulterna skräddarsyr sina program inför varje förvärvsprocess samt anpassar 
sig till de nya förutsättningarna som en förvärvssituation omger sig av. Varför behövs en 
standardisering och vad är syftet med att införa en standard? Först och främst måste man ha 
det klart för sig vad målet med en standardisering kan tänkas vara. Inom DD så är det själva 
riskhanteringen som är kärnan till ett eventuellt standardiseringsproblem.  
 
�Risk is a situation or event where something of human value (including humans themselves) 
has been put at stake and where the outcome is uncertain.� (Rosa, E A, 1998)27 
 

                                                
24 Se bilaga 1 
25 Se bilaga 1 
26 Bruner, Robert. (2004) Applied mergers and acquisitions, John Wiley & Sons, Sid 330 
27 Föreläsningsmaterial revisionskurs, Tommy Johansson & Evert Jonsson Stockholms universitet 
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Definitionen28 inkluderar både affärs- och finansiella risker (kallas även upside risk) samt 
operationella risker (downside risk). Med affärsrisk menas volatilitet i operationella vinster. 
Med finansiell risk menas volatilitet hos finansiella vinster.  
Operationell risk omfattar förluster som beror på otillräckliga eller misslyckade 
internprocesser, anställda och system, men även risker som beror på externa händelser. Oftast 
så mäts affärsrisker och finansiella risker som variation kring ett förväntat värde (varians och 
standardavvikelse). Operationella risker mäts genom sannolikhet multiplicerat med 
konsekvens vilket resulterar i ett värde som representerar riskbedömningen.    
 
DD är en process som omfattar både nämnda affärsrisker, finansiella risker och operationella 
risker. Det är denna komplexa riskbild som ett förvärv för med sig som kan tänkas skapa 
problem vid ett införande av en standard. Inom affärsvärlden har utvecklingen de senaste 25 
åren gått mot ett alltmer standardiserat förhållningssätt. Hur väl en standardiseringsprocess 
har utvecklats beror på vilken typ av produkt som tillhandahållits29. Inom tillverkningsindustri 
har standarder införts av effektiviseringsskäl samt även på grund av legala aspekter. Inom 
andra områden som turism har man varit tvungen att anpassa sig och skräddarsy sin produkt 
för olika kunder och efter deras behov vilket medfört att standarder ej har haft samma 
genomslagskraft.   
 
Den ultimata utvecklingen av standarder inom dessa områden kan delas upp i två faser enligt 
Tito Conti30. I den första fasen så utvecklas en mängd så kallade de facto-standarder. Dessa de 
facto-standarder nås genom en naturlig process där tekniker accepteras eller förkastas. På en 
marknad kan det existera en mängd de facto-standarder. I den andra fasen tillsätts en de iure-
standard för att säkerställa att kvaliteten inom ett område fastställs. Inför denna fas så 
försvinner ett antal av de facto-standarderna i förmån för den som ligger till grund för de iure-
standarden. Denna de iure-standard tillsätts av ett nationellt eller internationellt sanktionerat 
organ som kan antingen vara privat eller statligt. De organisationer som tillämpade 
de �förlorande� de facto- standarderna kommer till en början att mötas av högre kostnader och 
strukturella förändringar för att möta de krav som den �vinnande� de iure-standarden ställer. 
Tanken är att på lång sikt skall branschen som helhet erhålla vinster i form av ökad 
kommunikation och samarbete mellan aktörerna i den specifika branschen vilket i sin tur leder 
till ökad kvalitet i resultatet som produceras. Att använda sig av en mekanisk syn på 
människan där hon skall arbeta efter förutbestämda standarder kan i sin tur vara direkt 
hämmande för kreativitet och konkurrenskraften hos individen 31 . Styrs man för hårt av 
uppsatta ramar så kan resultatet bli en direkt besvikelse. Detta gäller inte minst i 
kunskapsintensiva organisationer där det är individernas kreativitet och erfarenhet som 
bestämmer utgången. Vid en titt på hur man har löst standardiseringsproblemet inom 
kunskapsintensiva och komplexa miljöer så är det arbete som har gjorts inom internkontroll 
av företag ett bra exempel32. Efter diverse företagsskandaler under 90 talet och införandet av 
Sarbanes Oxley act 2002 så ökade kraven på internkontrollrapportering. Detta ställde i sin tur 
högre krav på ansvarstagande från bolagens ledning samt att det är ledningens ansvar att 
etablera och upprätthålla en tillräcklig internkontrollapparat för finansiell rapportering. Som 
ett led i detta ökade ansvarstagande så infördes COSO (the Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) Enterprise Risk Management (COSO ERM), 
2003. COSO ERM har till syfte att hantera risk ur ett antal givna perspektiv och utifrån alla 

                                                
28 Föreläsningsmaterial revisionskurs, Tommy Johansson & Evert Jonsson Stockholms universitet 
29 � Quality standards development in a hypercompetitive scenario�, The TQM Magazine, Tito Conti, dec 1999 
30 � Quality standards development in a hypercompetitive scenario�, The TQM Magazine, Tito Conti, dec 1999 
31 � Quality standards development in a hypercompetitive scenario�, The TQM Magazine, Tito Conti, dec 1999 
32 Föreläsningsmaterial revisionskurs, Tommy Johansson & Evert Jonsson Stockholms universitet 
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nivåer inom en organisation. Syftet med införandet av COSO ERM är att definiera de 
nödvändiga komponenter som påverkar risknivån, ge förslag till ett ömsesidigt språk samt ge 
en klar riktning och en guide för riskhantering inom organisationer.  
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4.7 Private Equity 
 
Private Equity (kommer även att skrivas PE) utgörs av de riskkapitalinvesteringar som sker i 
onoterade företag där ägarengagemanget är aktivt men tidsbegränsat. En stor andel av 
revisionsbyråernas köpare av due diligence tjänster är PE-bolag. Begreppet riskkapital 
används ibland som ett samlingsbegrepp men är en oriktig synonym till Private Equity. 
Riskkapital utgör ett samlat begrepp för investeringar i företags egna kapital och omfattar 
både onoterade och noterade företag. Venture capital står för investeringar i små och 
medelstora tillväxtföretag som befinner sig i sådd-, uppstarts- eller expansionsfaserna, ofta 
med negativa eller svaga kassaflöden. Private Equity-företagen investerar i bolag med god 
tillväxt- och utvecklingspotential och delar såväl framgång som risk med portföljbolagens 
övriga delägare och management. Investeringar kan ske i såväl tidiga som sena skeden av ett 
företags utveckling. I allmänhet sker investeringar inte i börsnoterade företag, om det inte 
handlar om utköp från börsen. En till två procent av alla svenska nystartade företag 
finansieras med private Equity. För exempelvis så kallade levebrödsföretag passar Private 
Equity inte som finansieringsform. För tillväxtbolag i tidiga faser kan dock Private Equity 
vara det enda betydande finansieringsalternativet då risknivån är för hög för exempelvis 
banklån.33  
 
Private Equity�företagen är aktiva ägare i 1200 företag som sysselsätter 150 000 personer i 
Sverige. Nära 70 % av finansieringen till Private Equity�fonder kommer från utlandet. Den 
svenska Private Equity�branschen har ett förvaltat kapital på 230 Mdr-SEK vilket är 
motsvarande nästan 10 % av Stockholmsbörsens värde.34 
 
 
 
4.8 Integration 
 
Ett lyckat förvärv där man uppnår de planerade synergierna samt når det övergripande målet 
handlar i grund och botten om hur väl den efterföljande integrationsprocessen lyckas. Som 
med det mesta i förvärvsvärlden så krävs det noggrann planering av hur målbolaget och dess 
verksamhet skall integreras med köparbolaget och dess agenda med förvärvet. Enligt Robert F 
Bruner35 så är själva due diligence- arbetet grunden till integrationsarbetet efter ett förvärv 
samt att integrationsplanerarna använder sig av due diligence dokumentet för att utforma 
integrationsprocessen. Michael Sweeney 36  som arbetar på UBS Leadership Institute sa 
följande citat om integration; �The success or failure of a merger is determined within its first 
100 days.� Vidare så listar han sju �dödliga synder� som bör undvikas för att lyckas med 
integrationen. Den första av dessa synder är att ej genomföra tillräcklig due diligence. Med 
andra ord så bör integrationsarbetet starta så tidigt som möjligt. Den integrationsstrategi som 
utstakas av köparbolaget skall alltid utgå ifrån syftet med förvärvet. Robert F. Bruner nämner 
tre strategiska dimensioner37 som man skall utgå ifrån i integrationsarbetet. 
 
 

                                                
33 Svenska Riskkapitalföreningen, 260506, http://www.svca.se  
34 Medlemsmatrikel, Directory, 2005-2006, Svenska Riskkapitalföreningen. 
35 Robert F. Bruner ,�Applied mergers and acquisitions�,Wiley, Sid 211 
36 Robert F. Bruner ,�Applied mergers and acquisitions�, Wiley, Sid 906,908 
37 Robert F. Bruner ,�Applied mergers and acquisitions�, Wiley, Sid 892-895 



 29

4.8.1 Autonomi 
 
Vad är tanken med målbolagets existens efter förvärvet? Skall målbolaget fortsätta under egen 
regim eller inte? Ifall man beslutar att målbolaget skall åtnjuta autonomi och självständighet 
måste köparen säkerhetsställa att målbolagets företagskultur bibehålls, ledarskapet är 
detsamma som innan förvärvet samt att beslutstagandet i målbolaget får skötas utan 
inblandning av köparen. Autonomi krävs i de fall där det strategiska målet med förvärvet är 
förankrat i det klimat och den utveckling som frodas hos målbolaget. Att inta en proaktiv 
integrationsstrategi där man tar hänsyn till vikten av företagskulturen i målbolaget har visat 
sig vara en väsentlig faktor för ett lyckat förvärv. En undersökning genomförd av Bain & 
Company visade detta genom att de som hade en proaktiv syn på kulturell integration hade en 
genomsnittlig ökning i finansiell prestation på +5,1 % till +6,4 % (beroende på syftet med 
förvärvet). De som ignorerade aspekterna kring företagskultur hade en utveckling som låg 
mellan -7,9 % och -0,5 %. 
 

4.8.2 Ömsesidigt beroende 
 
Hur pass sammanflätat bör målbolaget bli med köparens värdekedja och affärsprocesser? 
Återigen skall man utgå ifrån vad målet är med förvärvet och vilka synergieffekter förvärvet 
väntas medföra. Kräver de förväntade synergieffekterna att man endast överför kunskap från 
målbolaget till köparen eller vice versa och måste målbolagets tillverkningsprocess anpassas 
till köparens teknologiska standard och gränssnitt?  
 

4.8.3 Kontroll 
 
Den finansiella risken hos målbolaget kan vara väldigt svår att få överblick från köparens sida. 
Därför kan det vara behövligt från köparens sida att placera en finanschef från sitt bolag i 
målbolagets ledning. Ett annat sätt att hantera finansiella risker kan vara att installera ett nytt 
finansiellt rapporteringssystem, total quality management eller helt enkelt införa 
köparbolagets procedurer. Att få en klar överblick i hur målbolagets fortsatta prestationer 
utvecklas är en viktig hörnsten i integrations processen. Det gäller att vara känslig för signaler 
som visar på att förvärvet och dess integration är på väg åt fel håll. 
 
Från dessa tre dimensioner identifierar Bruner fyra strategier som förekommer på 
förvärvsmarknaden. Strategin bevara används när behovet av integration är väldigt låg. 
Exempel kan vara vid ett konglomerat förvärv där köparen förvärvar målbolag som ej har 
någon relation till köparens verksamhet. Målbolaget kan även besitta på expertkunskap som 
just frodas i den kultur och miljö som målbolaget befinner sig i. Samordning av risker är 
strategin när det finns ett behov att kontrollera risker samtidigt som man bör bibehålla de 
unika kvaliteter som finns hos målbolaget. Länkasamman används när det finns behov att 
bibehålla målbolagets företagskultur men där man etablerar kontroller från köparbolaget samt 
att målbolagets affärsprocesser och värdekedja förenas med köparbolagets. Linking 
genomförs oftast vid vertikala och horisontella förvärv. Absorbering innebär att hela 
målbolaget från kulturella aspekter till operationella, fusioneras med köparbolaget. Denna 
strategi är vanlig när köparbolaget önskar att utnyttja skalekonomiska fördelar.  Vilket av 
dessa strategier man väljer att tillämpa avgörs innan förvärvet genomförs. När väl dokument 
har undertecknats och förvärvet genomförs så går själva genomförandet av 
integrationsprocessen in i genomförandestadiet.  
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Enligt Bruner så börjar integrationsprocessen när en integrationsledare tillsätts38. Detta sker i 
vanliga fall mellan undertecknandet av letter of intent och det slutliga avtalet. I denna fas så 
utser man ledning och team, man väljer IT-plattformar som skall användas, och ifall 
nedläggningar skall ske gör man skisser på dessa. Att tänka på innan dessa steg tas är att man 
kontaktar berörda myndigheter för att få klartecken om att planeringen kan fortgå. I vissa 
länder är det förbjudet att inleda planering inför förvärv utan att kontakta berörda 
myndighetsorgan. Övriga frågor som berörs i denna planeringsfas är kommunikation med 
anställda och deras roll i genomförandet av ett lyckat förvärv. Planering av deadlines och 
arbetsplaner är en viktig pusselbit då det gäller att arbetet mellan köpare och säljare flyter 
friktionsfritt utan förseningar eller missuppfattningar. Man bör även planera för att få 
nyckelpersoner och nyckelkompetens att vilja stanna kvar vid ett eventuellt förvärv. 
Avgörande vid många förvärv och förväntade synergieffekter är att produktion och logistik 
processerna planeras noga. Immateriella tillgångars vara eller inte vara bör tas med i 
integrationsteamets kalkyl likaså det informations- och rapporteringssystem ledningen/arna 
skall implementera.    
 
Enligt Bruner så finns det tre faktorer i integrationsarbetet som påverkar utgången av 
förvärvet39. Integrationen har först och främst genomförts med ett högt tempo. Detta för att 
den nya organisationen skall så fort som möjligt återgå till den alldagliga driften och för att 
undvika förlamning i organisationen vilket kan leda till förlorade intäkter. Nära förknippat 
med högt tempo är att integrationen skall genomföras med beslutsamhet. Det kanske mest 
avgörande och viktigaste aspekten hos en lyckad integration är att ha en god kommunikation. 
Här gäller det att kommunicera det de olika intressenterna till bolaget behöver veta för att ta 
ett rationellt beslut.  Detta medför en balansgång mellan att vara objektiv i sin information 
samtidigt som man bör förmedla de argument som ligger bakom ett förvärv. Men det 
viktigaste av allt är att tala sanning för att kunna åtnjuta långsiktigt förtroende hos bolagets 
intressenter. De berörda intressenter som en dialog bör skapas med är anställda, finansiärer, 
statliga myndigheter och även konsumenter (kunder).  
  
 

                                                
38 Robert F. Bruner ,�Applied mergers and acquisitions�,Wiley, Sid 212, 901 
39 Robert F. Bruner ,�Applied mergers and acquisitions�,Wiley, Sid 902 
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5. Primärdata - vår empiri 
 
 
I detta kapitel kommer vi att först presentera våra respondenter och sedan en sammanfattning 
av de intervjuer som vi utfört. Frågorna till respondenterna återfinns i bilaga 3. Rådgivarna 
är personer som vi konsulterat vid specifika frågeställningar som berör deras 
kunskapsområde. 
 
 
 

5.1 Respondenter  
 
Paul Birrell, Senior Manager, Transaction Services Corporate Finance, Öhrlings PWC. 
Ulf Norlén, Partner in charge, Financial Advisory, Deloitte 
Cecilia Staaf, Manager,Transaction Services, KPMG. 
Fredrik Steenberg, Transaction Advisory Services, Ernst & Young 
 

5.2 Rådgivare 
 
Annina H Persson, JD, docent, universitetslektor i civilrätt, Stockholms Universitet 
Fredrik Weglert, Företagsansvarig, Föreningssparbanken 
 

5.3 Sammanfattning av intervjuerna 
 

5.3.1 Varför bör köparen utföra en DD? 
 
När det gäller frågan om hur DD-utvecklingen har sett ut i Sverige så anser Norlén liksom 
Birrell att utvecklingen har präglats av det anglosaxiska hantverket inom DD. Det Norlén 
nämner som skillnader är att i Sverige kontrolleras en större del av DD i lagar, som 
exempelvis köplagen, medan rättsväsendet i England är uppbyggt på case law där man 
tydligare måste definiera vad som har varit förutsättningarna för varje specifik affär. (Case 
law kallas den angloamerikanska prejudikaträtt, som utvecklats genom domstolarnas 
avgöranden i skilda mål. Vår anmärkning). Samtliga respondenter (med samtliga respondenter 
menar vi Birrell, Staaf, Steenberg och Norlén. Rådgivarna Persson och Weglert räknas inte 
med utan förekommer endast när vi refererar till dem. Vår anmärkning.) påstår också att 
bankerna har varit pådrivande i utvecklingen av DD, något som bekräftas i vår intervju med 
Weglert. Vidare säger Weglert att bankerna kräver en viss mängd information om målbolaget 
när de skall bevilja lån och säger att en bra DD är en utmärkt grund för att fatta bra beslut. 
Vidare instämmer Weglert i att bankerna har haft en pådrivande roll vad det gäller 
utvecklingen av DD i Sverige, men säger att det bottnar i att Private Equity (kommer att 
skrivas PE från och med nu. Vår anmärkning) har blivit mycket mer vanligt de senaste åren. 
Samtliga respondenter anser också att PE har drivit på DD i Sverige de senaste åren. 
Steenberg säger att de har ett proffsigare sätt att investera vilket har satt press på 
industriföretagen att vara lika noggranna i sina förvärvsprocesser.  
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En stor del av de PE-investeringar som görs i Sverige görs av utländska investerare. Att 
internationella konsulter skulle ha drivit på utvecklingen upplever inte Steenberg till skillnad 
från Staaf som anser att de har gjort det. 
 
Själva undersökningen kan beskrivas som en analytisk undersökning anser respondenterna 
och Staaf och Steenberg menar att syftet med undersökningen är delvis att utgöra 
beslutsunderlag. Staaf säger vidare att tidigare för fem, sex år sedan låg tyngdpunkten i en DD 
på att utgöra beslutsunderlag men menar att det idag inte enkom handlar om det utan att det 
istället handlar mycket mer om riskhantering. Steenberg säger också att ett av de främsta 
syftena med DD är att täcka av risker i verksamheten. 
 
Norlén säger att DD �i sig inte är formkrav utan beror på vilken riskbedömning köparen gör�. 
Norlén berättar vidare att företag kan vara komfortabla med det de kan bedöma själva, vilket 
gör att det ibland inte behöver göras någon DD. Samma åsikt har övriga respondenter men det 
framkommer också att om affären är mycket stor eller väldigt komplicerad bör en DD göras. 
Staaf säger att DD behövs eftersom det är mycket mer komplicerat att köpa företag idag än 
vad det var tidigare, bland annat på grund av exempelvis skatterisker och pensionsavtal. 
Steenberg menar att eftersom det har blivit ett mer finansiellt synsätt på företagsförvärvande 
har det ökat behovet av DD, detta eftersom sämre branschkunskaper leder till att mer 
information behövs. Vidare berättar Steenberg att det är många förvärv som sker utan att en 
DD har utförts, av olika anledningar. Utköp från börsen är ett exempel då det inte görs någon 
DD.   
 
Förvärvsprocessen beskriver samtliga respondenter på likartat sätt och något som samtliga 
respondenter berättar är att det har blivit mycket vanligare med vendor DD. Steenberg säger 
att det �fullkomligt har exploderat de senaste två åren� och säger vidare att ca 70 % av de DD 
de gör idag är vendor DD, att jämföra med ca 10 % för två år sedan. Samtliga respondenter 
beskriver även förvärvsprocessen då en vendor DD görs på likartat sätt. Steenberg anser att 
vendor DD känns som en produkt som blir en naturlig del i förvärvsprocessen och säger att 
fördelarna är att fler potentiella köpare kan vara kvar längre i processen. Vidare kan 
information i företaget vara känslig att släppa ut och på det här sättet får målföretaget bättre 
kontroll över den information som ges ut. Detta menar också Staaf och på ett 
informationspapper från KPMG listas fördelar med vendor DD:   
 
*Säljaren behåller själv kontrollen över processen.  
*Kritiska frågeställningar identifieras i ett tidigt skede.   
*Minimerar störningar i den löpande verksamheten.   
*Maximerar värdet genom  
� En effektivare budprocess  
� Uppmuntrar finansiella köpare.  
� Mindre möjligheter för köparen att ändra villkoren genom att ny information dyker upp sent 
i processen.  
� Att kraven på breda garantier och skadeståndsersättningar minskar genom bättre 
informerade budgivare.  
 
Samtliga respondenter säger att trenden går mot vendor DD men Birrell säger att så länge 
bankerna kräver en DD, initierad av köparen, finns ju såklart behovet kvar. Steenberg säger 
att efter en utförd DD är det förutom han, VD, controller och eventuellt ekonomichefen den 
som kan bolaget bäst.  
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Norlén menar att riskerna är baksidan, behöver det inte göras någon DD så behöver det inte 
det men det har slutat i katastrof för att man inte har tagit reda på grundläggande saker. Det 
har ju dock gått bra ibland tillägger han. Birrell tycker också att deras DD är värt pengarna 
och säger att �annars skulle inte kunderna komma tillbaka�. Staaf menar att det handlar om att 
skapa värde för kunden, �så att våra kunder blir så glada som möjligt och de blir gladast när 
de får köpa så billigt som möjligt�. 
 

5.3.2 Hur utförs due diligence i praktiken? 
 
Staaf säger att det i själva DD-processen finns ett skelett till vad man skall titta på och att det 
även finns checklistor att följa. Dock anser hon att det är väldigt lätt att gå fel med checklistor 
och de måste alltid anpassas till varför man gör transaktionen över huvudtaget, hur mycket det 
får kosta, vilken information företaget redan har om målbolaget och så vidare. Beroende på 
den informationen ändras deras uppdragsbeskrivning (scoopet, även kallat. Vår anmärkning) 
och Staaf säger att de inte kan titta på allt jämt hela tiden. Staaf anser att DD-processen är en 
skräddarsydd process för varje specifikt förvärv och säger att det inte finns någon 
standardmall. Vidare upplever hon inte att DD-processen har blivit mer standardiserad med 
tiden utan tvärtom. Självklart tittar man på vissa saker men det är viktigt att veta vad din kund 
vill ha och vad han upplever som risk, berättar hon. Staaf säger vidare att �en bra DD är 
mindre och mindre standardiserad i min värld.�  
 
Steenberg säger också att det finns vissa bitar som alltid återkommer men när de �scoopar� 
DD så gör de det naturligtvis beroende på vilket företag det är. Vendor DD brukar täcka in ett 
visst antal områden som är viktiga för alla företag och även på Ernst & Young finns det 
checklistor som man använder. Steenberg menar samma som Staaf och säger att vad köparen 
vill veta styr mycket av upplägget i en DD. Steenberg berättar att vilket pris köparen vill lägga 
och hur snabbt köparen vill ha DD-rapporten också är faktorer som påverkar upplägget. 
Steenberg menar att det ger sig naturligt av erfarenhet vad som är viktigt att undersöka i 
målföretaget och vilka områden som täcks av är väldigt styrt av vad investeraren vill. 
Steenberg tror inte heller att han skulle bli förvånad om han läste en DD-rapport från någon 
av de tre andra byråerna utan vet vad han kan förvänta sig. Med ovanstående resonemang som 
bakgrund anser Steenberg att DD skulle kunna sägas vara standardiserat. 
 
Norlén anser att själva fundamentet till DD-processen är givet men själva genomförandet av 
analysen är mer kunskaps- och erfarenhetsbaserat. Han nämner att kunskapen om själva 
branschen är allt viktigare och att det inte räcker enbart med kännedom om hur man bedriver 
en företagsförvärvsprocess.  
 
Birrell säger att de utgår ifrån en grund som presentationsmässigt och strukturmässigt är 
konsekvent över hela världen. Efter kundens egna önskemål kan de ändra sin omfattning och 
inriktning. Birrell nämner även att det finns skillnader beroende på vilket bolag det är. Är det 
ett investmentbolag måste rapporterna vara mer inriktade mot bankfinansiering eftersom man 
där vill ha större och mer omfattande rapporter för att minimera riskerna.   
 
Norlén anser att de mindre bolagen ibland har en uppfattning av att DD vore något definierat 
och av samma sort i alla processer. I dessa fall måste de hjälpa kunden att förstå vad som är 
av intresse och vad denne bedömer som risk. Vidare anser Norlén att det blir som mest 
effektivt när man fokuserar på de specifika riskområden som berör kunden istället för att 
endast göra en �long form report� som deskriptivt beskriver företaget och vad det sysslar med. 
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Vidare nämner Norlén att ett av värdena med DD är att få input på saker som påverkar hur 
man kan förbättra och effektivisera samt säkerställa att synergier med förvärvet uppnås. Vad 
det gäller riskkapitalbolag så vet man vad bankerna behöver veta för att de skall ställa upp 
med finansiering, så då anser respondenten att DD är �hyfsat� standardiserat.  
Birrell menar samma som Norlén och säger att PE-hus vet precis vad de vill ha och att 
processen då kan anses vara standardiserad.  
 
Weglert, anser att de DD-rapporter han läser liknar varandra väldigt mycket och resonerar på 
det sättet att om rapporterna han tar del av är så pass lika borde det finnas en metod bakom. 
 
Samtliga respondenter säger att själva omfattningen av en DD varierar väldigt mycket och 
styrs av vad kunden vill ha. Om kunden inte vet vad han vill ha måste vi, säger Norlén, hjälpa 
honom förstå vad det är han vill titta på och vad det är som han bedömer som risk.  Staaf 
säger att huvudutgångspunkten är det kunden vill att hon skall titta på och detta går hon alltid 
igenom tillsammans med kunden. Kunden vet ju varför han vill genomföra förvärvet och han 
vet ju vilka risker och farhågor han känner inför förvärvet, berättar hon. Steenberg säger att 
DD är som vilken konsulttjänst som helst och köparen kan bestämma själv vilken omfattning 
det skall vara. Det mest optimala anser samtliga respondenter är när köparen vet precis vad 
han vill eftersom processen då blir lättare och mer effektiv. Norlén säger att för effektiviteten 
i projektet har köparens tidigare kunskaper om målbolaget stor betydelse. Vidare säger Norlén 
att de kan dammsuga efter information, men om inte köparen vet vad det är han vill ha så 
resulterar det bara i en tjock rapport. Norlén säger också att ju tydligare konsulterna kan ge 
vägledning till vad de skall titta på, desto effektivare blir själva processen. Staaf menar 
detsamma och säger att efter det att hon och kunden har gått igenom vilka områden som skall 
undersökas läggs hennes branscherfarenhet, erfarenhet av förvärvsprocesser och 
transaktionsprocesser hon besitter till omfattningen på undersökningen. Birrell menar att rent 
presentationsmässigt och strukturmässigt är det ganska konsekvent över hela världen, och det 
finns en grund/botten som de brukar göra. Sen när kunden vill att de skall fördjupa sig i olika 
områden gör de det.  
 
Steenberg säger att skall ett PE-bolag köpa ett väldigt speciellt företag har de ingen aning om 
vad de ger sig in på och behöver då en mycket omfattande DD. Steenberg säger vidare att PE- 
bolag kan ju uppenbarligen göra väldigt bra investeringar, som bottnar i bra undersökningar, 
så rimligtvis borde ju inte köparens tidigare kunskap om målföretaget spela så stor roll. Staaf 
anser däremot att det har viss betydelse och säger vidare att ju mer kunskap köparen har om 
målbolaget, ju mindre risk i förvärvet som sådant.  
 
Bland det viktigaste för en finansiell köpare av DD är kassaflödena, anser samtliga 
respondenter. Vidare säger Steenberg att det är viktigt att sätta parametrarna för en värdering. 
Rörelsekapitalförändringen är i allmänhet också extremt viktig för en PE-köpare, eftersom 
den påverkar kassaflödet så mycket. Vidare säger Steenberg att det är viktigt för en finansiell 
köpare att undersöka huruvida verksamheten är utsvulten av investeringar. Staaf säger att när 
det gäller finansiella köpare tittar de alltid på en kombinerad finansiell och kommersiell DD. 
Detta då finansiella köpare inte alltid har en tillräcklig kommersiell kompetens kring bransch 
och produkt. Vidare är det viktigt för en finansiell köpare att få klarhet i om budget och 
prognoser håller, eftersom en bedömning måste göras huruvida affären kan räknas hem eller 
inte. Industriella köpare kan ju oftast sin egen bransch och köper därför oftast en finansiell 
DD. Steenberg säger också att det viktigaste att fastställa hos målbolaget är beroende av vad 
köparen redan vet. En industriell köpare kan också ha olika motiv till att göra förvärvet, 
exempelvis kan ett motiv vara att bara släcka en konkurrent vilket gör att i det fallet spelar 
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lönsamheten inte så stor roll. Värdering kan ju alltid ses som en argumentationsövning och 
har en köpare varit verksam inom en bransch i kanske 10 -15 år ser denne helt andra värden 
än vad någon annan kanske gör. Staaf berättar också att beroende på vem köparen är och vad 
det är för typ av förvärv förändras innehållet i en finansiell DD. Dock finns det många viktiga 
poster som alltid undersöks. Även Birrell säger att de har en grund för den finansiella DD som 
alltid undersöks. Staaf säger att det är viktigt att få kunskap om företaget och vad det är som 
driver värdet i företaget. Vilka produkter är lönsamma, vilka år har de varit lönsamma, vilka 
marknader har de varit lönsamma på och så vidare. I balans- räkningen kan det finnas 
värderingsproblem vad gäller exempelvis goodwill, kundfodringar, lager, personal, pensioner, 
optionsprogram och incitamentsprogram. Allt detta kan vara ganska så snårigt och kan 
påverka balans- och resultaträkningen väldigt mycket, berättar Staaf. Just den här 
problematiken nämner Birrell och säger att även om revisionsinformationen är upprättad i 
enlighet med i Sverige gällande lagar och rekommendationer kan den vara värdelös för 
köparen på det sättet att den inte ger någon grund för värdering. Birrell säger att de besitter 
kompetensen att se till värderingsproblematiken, något som inte är revisorns jobb. 
Redovisning är ingen vetenskap utan mer en känsla, avslutar Birrell.  
 
Vad det gäller framtida prognoser svarar respondenterna lite olika. Norlén säger att det i DD 
processen har blivit allt vanligare att utvärdera de prognoser som presenteras av målföretaget, 
se hur de är uppbyggda och ifall de är möjliga att uppfylla eller inte. Vidare säger Norlén att 
allt värde ligger ju i framtiden vilket gör att det är oerhört viktigt att se till just framtiden. 
Givetvis beror det på vem det är som är köparen av rapporten, en industriell köpare har ju en 
uppfattning själv hur verksamheten kommer att utvecklas, vad som är tillväxt och vilka 
marginaler som är möjliga. Norlén säger att de sitter med �räknesnurran� och lägger mycket 
fokus på att bedöma framtiden i själva DD-processen. Birrell säger däremot att de inte 
bedömer så mycket utan tolkar mest den information de har tillgång till och menar att 
framtiden vet inte någon idag hur den ser ut, vilket gör att det inte är någon mening att sia. 
Dock säger Birrell att det kan hända att de faktiskt gör bedömningar, �om kunden skulle 
betala för det skulle vi gå in och göra det, men det har inte hänt än så länge.� Det viktiga är 
istället, säger Birrell, att grunden för analysen och tolkningarna inte är fel. Staaf säger att de 
aldrig gör några egna prognoser men tar alltid del av de prognoser som målbolaget själva har 
prognostiserat fram. Vidare diskuterar de prognoserna och jämför dem med information de 
besitter om andra saker. Staaf säger att �vi skulle aldrig bygga egna prognoser�. 
 
Steenberg berättar att de inte gör några egna prognoser men granskar i allmänhet alla 
prognoser som målbolaget har gjort. Eftersom det handlar om värdering så kommer de alltid 
att se till rimligheten i prognoserna och berätta för klienterna huruvida de tror prognoserna 
kan uppfyllas eller inte. Varken Steenberg, Staaf eller Norlén säger att de har något speciellt 
namn på de kommentarer de ger i de fallen de har gjort bedömningarna. Birrell uppger att det 
inom Öhrlings finns en sådan benämning och det kallas att man lägger en �vulnerability� 
procent på rapporten. Staaf berättar att de beskriver för klienten om de inte tror på prognosen 
och vad som ligger till grund för deras bedömning.  
 
Beroende på vilken förvärvsprocess det handlar om ser informationsinsamlandet om 
målbolaget lite olika ut. När det är en auktionsprocess beskriver samtliga respondenter 
processen likartat. Själva insamlandet av information rent praktiskt sker vanligtvis med 
tillgång till ett datarum. Staaf berättar att vanligast är ett pappersdatarum. Staaf har sett en 
tendens till att virtuella datarum kommer alltmer men anser inte att tekniken riktigt håller, 
något som även Steenberg anser. Steenberg menar att det i teorin är en bra idé medan det i 
praktiken inte är något optimalt. Nackdelen med det virtuella datarummet är att det är helt 
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platt och att det inte går att bilda sig någon uppfattning om hur stort datarummet verkligen är, 
säger Steenberg. Vidare säger han att det ofta är restriktioner vad det gäller utskrifter. Staaf 
säger att det i pappersdatarum ofta är förbud mot exempelvis skanning. Norlén säger att 
virtuella datarum blir allt vanligare och vanligare och säger att det i USA är mycket vanligare 
än här i Sverige. Vidare säger han att så fort något i en process blir internationellt så är 
virtuella datarum bättre. Arbetsmetodiken har dock inte ändrats, berättar Norlén och menar att 
det inte är någon större skillnad att sitta och läsa på en skärm eller att läsa i en pärm.  
 
Ingen av respondenterna säger att det utförs några fysiska kontroller. Dock säger de att det 
kan förekomma besök hos målföretaget där då exempelvis en rundvandring kan ske. 
Steenberg säger vidare att om målföretaget säger att de har tre stycken maskiner som är 
avgörande för hela verksamheten och de i sig själva är mycket värdefulla kan eventuellt en 
granskning ske. Steenberg säger också att det här är en tydlig skillnad mellan vad de själva 
arbetar med och vad revisorn arbetar med. Steenberg förutsätter att revisorn har gjort en 
tillförlitlig revision. 
 
En utförd DD skall ge en balanserad bild av målföretaget, säger Norlén. Dock är det 
grundläggande att titta på risker och problem. Tidigare var syftet mer att titta på allt med 
negativa glasögon och ifrågasätta det mesta medan uppsidor och möjligheter mer belyses idag, 
berättar Norlén. Steenberg berättar att de täcker av riskerna men säger vidare att det är viktigt 
att ge en objektiv bild av de viktiga finansiella parametrarna och att skapa kunskap inför 
förhandlingsläget. Staaf berättar att köparen oftast har ett motiv till att köpa företaget innan 
man kommer till dem, vilket gör att fokus i deras process ligger i att �bolla upp� risker. 
 
Analysera den operativa, kommersiella och tekniska informationen finns det olika företag och 
aktörer som gör, säger samtliga respondenter. Birrell säger att de vanligtvis utför fyra stycken 
olika DD, vilka är finansiell-, skatte-, IT- och pensions-DD. Staaf uppger att de utför 
kommersiell-, finansiell-, skatte-, IT-, pensions-, HR- och miljö- DD. Ingen av byråerna 
uppger att de utför någon legal DD. Dock säger Birrell att det i slutet av 90-talet fanns tankar 
på att utföra det i huset men att det idag inte är något som existerar. Staaf berättar att de 
tidigare, för 3-4 år sedan, hade advokater inom huset som arbetade med legala frågor men det 
har man inte längre. Vad det gäller analysen av den operativa och kommersiella 
informationen berättar Norlén att inom industriföretag görs oftast det internt då man är väldigt 
kunnig och kan nyckeltal samt vet var marginalerna inom branschen ligger. Staaf säger också 
att de kommersiella bolagen oftast kan sin �business� ganska så bra själva vilket gör att de 
oftast gör den kommersiella analysen själva.  
 
Det finns områden då överlappning kan ske av olika DD, och det är viktigt att koordinera det, 
oftast sker jobbet tillsammans med en legal rådgivare, berättar Steenberg och säger vidare att 
på de områden där det sker en överlappning är det viktigt att de båda rådgivarna säger samma 
saker till klienten. Viktigt för rådgivarna är ju, säger Steenberg också, att om de inte säger 
samma saker, undersöka varför de inte gör det. Norlén säger att det i vissa fall är bra att få 
olika perspektiv på samma sak men ser också risken för dubbelarbete. Norlén berättar vidare 
att om köparen är en PE-klient görs ett upplägg av vilka som undersöker vad, och det sker en 
uppdelning utifrån checklistorna. Dock berättar Norlén att allt detta faller sig naturligt och att 
de besitter sådan erfarenhet och har haft ett samarbete med en advokatbyrå så pass länge att 
det inte är något problem. Även Steenberg säger att de vet vad den inblandade legala 
rådgivaren gör. Kommunikationen är dock mycket viktig, säger både Steenberg och Norlén 
och Norlén, och Norlén berättar att den var mycket sämre för ett antal år sedan, �då gjorde 
juristerna sina genomgångar och vi gjorde vår och kommersiella gjorde sin och sedan läste 
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någon det. Nu görs mycket mer koordinering och man delar kunskaper med varandra på ett 
helt annat sätt�. Steenberg säger att klienten i vissa processer kräver att de har fullständig 
kontroll på vilka områden som undersöks. Birrell berättar att när en klient tar kontakt med 
dem vet han vad han skall göra och han vet vad den inblandade legala rådgivaren skall göra 
och säger att �det är bara att köra�. Staaf berättar att det i en bra process sker en kontinuerlig 
kontakt mellan de olika konsulterna tillsammans med uppdragsgivaren. Detta på grund av att 
de olika konsulterna ofta besitter information som kan stötta den andre. Den som oftast leder 
mötena är uppdragsgivaren och om han inte besitter den erfarenhet som krävs för detta anser 
Staaf att det är deras uppgift, som konsulter, att ta tag i det. Vidare anser Staaf att de är �för 
dåligt utbildade� för att veta exakt vad de olika konsulterna gör. Staaf berättar att de försöker 
hålla seminarier hos juristerna för att prata om vad det är de gör och hur det kan hjälpa dem i 
deras jobb. Därför menar Staaf att det är så viktigt att hålla de här mötena under processens 
gång så att alla inblandade får en bättre förståelse för vad det är de håller på med och hur det 
kan hjälpa respektive analys. 
 
På frågan �hur säkerställs det att alla riskområden i en finansiell DD undersöks� svarar 
Steenberg att det är svårt på grund av att olika företag har olika uppfattningar och 
bedömningar vad de uppfattar som risk. Annars säger Steenberg att de har informella 
checklistor som de stämmer av mot, �jag skulle inte säga att vi sitter och tickar som en pilot 
innan en flight men vi måste ha tittat på vissa saker för att känna komfort�. Birrell berättar att 
de vet vilka riskområdena är och det enda som kan påverka att alla undersöks tillräckligt 
noggrant är tidsfaktorn. Birrell säger att det är köparen och säljaren som påverkar tiden och 
det kan i vissa lägen innebära extremt mycket arbete. När PE-hus är inblandade är det alltid 
stor tidspress berättar Birrell. Norlén säger att �en del tror att en DD betyder att man vet 
allting innan man skriver på men då hinner du nog aldrig köpa något för man blir aldrig klar�.  
 
Det viktiga, menar Norlén, är att hitta rätt nivå för att vara konkurrenskraftig samtidigt som 
man får med sig det mesta. Staaf berättar att de säkerställer, så att alla riskområden undersöks, 
genom att de har branscherfarenhet, att de har enorm erfarenhet av transaktionsprocesser, 
vilket gör att de vet vilka de vanliga riskområdena är och slutligen även input från deras 
uppdragsgivare. Men Staaf berättar att det finns ingen standard och det finns ingen mall som 
de kan stämma av mot. Dock finns det branschspecifika checklistor och andra verktyg som de 
kan få en viss hjälp av. Även Steenberg säger att erfarenheten spelar en avgörande roll när det 
gäller att täcka in riskområdena men berättar vidare att de oftast har tillgång till 
styrelseprotokollen där de kan se vilka riskområden som diskuterats.  
 
Att DD-processen har effektiviserats de senaste åren anser samtliga respondenter. Staaf säger 
att den absolut har effektiviserats och delvis beror det på att det idag är mycket fler 
auktionsprocesser. De har mindre information och mindre tid på sig vilket i sin tur leder till att 
de måste arbeta mer effektivt och verkligen fokusera på nyckelområdena. Steenberg menar att 
köparna av DD har blivit allt mer professionella vilket har gjort att det har blivit mer fokus på 
värderingstekniska bitar. Norlén menar också han att DD-processen har blivit effektivare på 
grund av fler professionella köpare vilket också har gjort att kvalitén har blivit mycket bättre. 
Norlén säger att när de jobbar tillsammans med en klient från något PE-hus som gör 100 
förvärvsprocesser per år och jobbar med samma människor hela tiden är det klart att 
processerna blir ytterst effektiva. Birrell berättar också att processen har blivit mer effektiv på 
grund av duktiga klienter som vet exakt vad de vill ha. Samtliga respondenter ser att 
processen i framtiden skulle kunna bli mer effektiv. Ökad medvetenhet om vad som verkligen 
är risk och att klienterna blir bättre på att upphandla tjänsterna är bidragande orsaker till en 
ännu mer effektiv process. Ingen av respondenterna ser att införandet av nya bolagskoder som 
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exempelvis SOX eller den svenska motsvarigheten, bolagskoden, skulle ha påverkat DD- 
processen på något sätt.  
 
Arbetsfördelningen i ett DD-team har gått till på samma sätt hela tiden, berättar Staaf och 
säger vidare att när de får in ett uppdrag ser de först till vilka som har gjort någon liknande 
undersökning tidigare och bemannar teamet därefter. Det har aldrig varit så att de har 
bemannat ett team från höften utan alltid sett till olika personers branscherfarenhet. De 
senaste sex åren har det inte skett någon förändring men i framtiden kan kanske teamen bli 
mindre. Detta på grund av att fler specialiserar sig på vissa områden och får mer erfarenhet, 
berättar hon. Vidare säger Staaf att rådgivning bara kan skapa värde om den som ger råd har 
kunskaper. Även Birrell ser att arbetsfördelningen är beroende på erfarenhet och kunskaper 
och ser också att det i framtiden kan finnas fler personer med specialistkunskaper inom vissa 
branscher och områden. Norlén säger att vilken erfarenhet man har påverkar 
arbetsfördelningen och menar att det finns betydligt fler personer som har inriktat sig på 
specialområden utomlands. �Skulle du gå till New York eller London finns det ju människor 
som jobbar 2000 timmar om året med bara kontokortsföretag� och fortsätter att säga att �det 
är klart att de gör en bättre analys av ett kontokortsföretag än vad vi kan göra som 
allmänpraktiker�. 
 
Vad det gäller själva analysen i DD-rapporten anser samtliga respondenter att det kan finnas 
risk att den blir alltför översiktlig och inte tillräckligt fokuserar på specifika riskområden. 
Norlén säger att det alltid är dilemmat och att det tenderar till att bli väldigt mycket 
information. Även här bidrar duktiga uppköpare av deras tjänster till att rapporterna inte blir 
alltför generella. Norlén säger också att några av deras kunder är riktigt skickliga vad det 
gäller just det här och där blir analyserna aldrig så tunga dokument utan är bara fokuserade på 
det som är mest väsentligt. Steenberg och Birrell säger också att PE-klienterna vet vad de vill 
ha, vilket gör att analysen inte brukar bli översiktlig utan bra fokuserad på specifika 
riskområden. Vidare anser båda att beroende på vad köparen vill betala och vilket 
tidsperspektiv som finns blir analysen mer eller mindre generell. Staaf säger att problemet 
kanske inte direkt ligger i att analysen blir för generell utan att den har borrat ned sig i 
områden som är av mindre vikt. Vidare berättar Staaf att det är lättare att göra fel om 
riskanalysen i början inte varit tillräckligt bra utformad. Branscherfarenhet och det du kan om 
transaktioner är också mycket viktigt för att analysen skall bli bra. Staaf säger också samma 
som de övriga, nämligen att PE-husen är mycket skickliga köpare vilket resulterar i att det 
inte brukar vara något problem att analysen blir för översiktlig.  
 
Hur mycket som i en DD-process ligger på att arbeta fram slutsatser som kan påverka 
köparens förvärvsplaner, säger Norlén, kanske inte är i ren tid så mycket men att det är ett av 
värdena i en DD. Att få input på saker som kan påverka hur man kan förbättra, effektivisera 
och säkerställa att synergier uppnås är mycket viktigt i en DD. Norlén säger att det är skillnad 
mellan en DD och en deskriptiv rapport som bara beskriver hur läget är. Birrell säger att fokus 
för dem är just att göra en deskriptiv rapport och beskriva förhållandena i bolaget vid tillfället 
då de gör undersökningen. Slutsatser arbetas givetvis fram och Birrell berättar att, beroende 
på relationen till kunden, så presenteras de på olika sätt. Steenberg säger att �det problemet 
alla rådgivare har är att om jag sätter ner foten riktigt ordentligt och säger att du kommer att 
förlora tio miljoner om du gör så här eller så tjänar du 10 miljoner om du gör så och det sen 
inte inträffar är det någon som blir arg�. Steenberg säger vidare �att det är svårt att vara to the 
point alla gånger, men det är där kunden känner att vi adderar värde när vi kvantifierar en 
risk�. Staaf berättar att de givetvis arbetar fram slutsatser men berättar vidare att kunden 
behöver rådgivning under hela processen och inte bara under själva rapporteringen. Det som 
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framkommer i rapporten skall inte komma som någon överraskning för klienten utan så fort 
en slutsats kan dras skall klienten bli informerad. 
 
Respondenterna Steenberg, Staaf och Birrell berättar att deras byråer ytterst sällan är med i 
själva integrationsfasen. Birrell säger att om deras klienter gör en sådan efterfrågan så kan de 
hjälpa till men det är inte deras kärnverksamhet. Staaf säger att de i England oftast är med i 
integrationsfasen men att här i Sverige sker inte det. Norlén berättar att DD-processen tar slut 
strax innan köpeavtalet skall skrivas på men sen efter det är konsulter från Deloitte ofta med i 
integrationsfasen. De konsulter som arbetar med integrationen på Deloitte tar del av DD-
rapporten under processens gång och arbetar samtidigt fram planer för hur integrationen skall 
göras. Det sker inte alltid uppger respondenten men säger vidare att de absolut är med i den 
fasen. 
 

5.3.3 Tydliga faser 
 
Staaf anser att det är helt avgörande att de förstår köparens strategiska och kommersiella mål, 
och anser också att det är hennes jobb att ta reda på dem. Vidare anser hon att man inte har 
gjort sitt jobb ordentligt om man inte har gjort en riskanalys tillsammans med köparen. 
Steenberg anser att det är relativt viktigt att de förstår köparens strategiska och kommersiella 
mål eftersom de är länkade med strategi och marknad, och även om de inte forskar i DD så är 
det viktigt att förstå de delarna, berättar Steenberg. Birrell säger att innan klienterna kommer 
till dem har de oftast redan strategiska och kommersiella mål och deras jobb är inte att ta reda 
på vad de vet utan vad klienterna inte vet. Norlén säger att det är bättre om de är med redan 
vid strategiutformningen men att så inte alltid är fallet. Vidare säger han att om de blir 
ombedda att hjälpa till med strategin så tittar de på det eftersom nyckeln till att få en effektiv 
DD är att definiera vad som är viktigt. 
 
Beroende på vem man frågar får man olika svar om när i förvärvsprocessen de bör komma in, 
berättar Norlén. �Frågar du en HR-snubbe så kommer de att säga att du måste börja med 
människorna det är det viktigaste. Frågar du en skattekille så säger han att du kan ju inte börja 
ett förvärv innan du vet hur skattefrågorna ser ut och frågar du någon annan så kommer de att 
svara något annat�. �Men ju tidigare man kommer in i själva processen ju mer kan man 
påverka vad som är viktigt och vart fokus skall läggas� säger Norlén. Birrell berättar att 
majoriteten av deras kunder är riskkapitalföretag som vet precis när de skall kontakta honom. 
Steenberg säger att det är viktigt att komma in i förvärvsprocessen så tidigt som möjligt och 
när branscher är mycket komplicerade så är det än viktigare att komma in tidigt i själva 
processen. Branschkunskapen spelar alltså en stor roll. Han berättar vidare att om han precis 
har gjort DD på tre stycken telekomföretag och skall göra en till så tar det inte lika lång tid 
som det tog att göra den första undersökningen.  
 
Beroende på vilken förvärvsprocess det är finns det olika faser i en DD. Norlén säger att rent 
akademiskt sett kan man se det som att den första fasen är informationsinsamling, sedan 
analys och sist rapportering. Men oftast erhålls informationen i ett datarum och processen är 
vanligtvis ganska hemlig vilket gör att inte så många känner till den. Steenberg berättar också 
att det ibland finns känslig information inblandad vilket leder till att det måste vara ett 
hemlighetsmakeri. Vidare är det inte sällan det involverar synergier som rör känslig 
information som exempelvis om personalen skall få veta om att de skall bli sålda, säger 
Steenberg. Staaf berättar att i de fall de har kontakt med målbolaget, är ett gott 
samarbetsklimat bra men det är inget man kan förvänta sig, �det är ju inte säkert att bolaget 



 40

vill bli sålt eller uppköpt�, säger hon. Vidare säger Staaf att de ibland bekräftar den erhållna 
informationen i form av intervjuer. Dock säger hon att de inte gör någon revision eller 
verifieringar på det sättet. Steenberg berättar också att information bekräftas i vissa fall med 
hjälp av exempelvis intervjuer. Birrell säger att målbolaget skall samarbeta och säger, �här har 
ni hundra frågor och när ni har svarat på dem och när vi är övertygade att ni verkligen har 
svarat på dem och gett bra information kommer vi tillbaka�. �Annars kastar vi bort vår kunds 
pengar.� 
  
Själva rapporteringen är standardiserad, berättar alla respondenterna och Birrell säger att 
oavsett var i världen avrapporteringen sker har de samma rapportformat. Norlén säger att 
deras rapportmallar inte ser exakt lika ut över hela världen utan det skiljer sig lite åt. Vidare 
säger Norlén att avrapporteringen styrs också mycket av kunden och hur de vill att de skall 
rapportera. Steenberg säger att Ernst & Young skall få en ny rapportmall som är helt 
integrerad och som är byggd av Microsoft men säger vidare att det egentligen är upp till 
klienten hur det skall rapporteras. Staaf säger att oftast sker avrapporteringen muntligt i ett 
möte, men att de ibland också använder en standardiserad rapportmall. Samtliga respondenter 
berättar att förhållanden som måste åtgärdas före eller efter ett tillträde har skett är något de 
behandlar.  

5.3.4 Vad resulterar en due diligence i?  
 
Staaf säger att en DD förhoppningsvis resulterar i ett förvärv som skapar värde. Steenberg 
säger att förhoppningsvis resulterar en DD i ett lyckat köp och en bra förhandlingsposition. 
Norlén säger att resultatet av en DD används vid förhandlingar och att resultatet av en 
finansiell DD justerar olika saker, exempelvis prissättning, prissättningsmekanismer och 
garantier.  Birrell säger att en DD resulterar i ett bra beslutsunderlag för klienten. Staaf och 
Steenberg säger också att resultatet används vid förhandlingarna och Staaf berättar vidare att 
det handlar om att hantera risker och antingen hanterar köparen riskerna genom att buda lägre 
eller vid förhandlingarna, genom köpeavtalet. Birrell, Steenberg och Norlén säger att 
exempelvis samtycke från tredje man, förhållanden som måste råda vid avtalsslutet och olika 
tillstånd undersöks av dem. Staaf säger att de inte undersöker detta utan att juristerna gör det. 
Samtliga respondenter uppger att de tittar på synergier och i vissa fall är det extremt viktigt, 
berättar Steenberg. 
 
Hur ett företag värderas svarar respondenterna lite olika på men en sak nämner samtliga 
respondenter och det är diskonterade kassaflöden. Steenberg säger också att de 
använder �andra transaktioner och multiplar som stöd men bara som stöd.� Om det 
framkommer orealistiska prognoser, budgetar eller brister i målföretagets egna kapital �får 
man justera det genom köpeskillingen om man fortfarande vill ha det� säger Staaf. Steenberg 
och Norlén berättar att de då gör en ny värdering. Vad det gäller själva rapporterna så 
underbygger de klientens förhandlingsstyrka, säger Staaf. Ju mer information du har och ju 
bättre du kan använda kunskaperna desto bättre. Vidare berättar hon att klienten måste 
använda själva resultatet från DD-rapporten då DD-rapporten i sig inte utgör något värde. 
Staaf säger också att det har hänt att klienterna har gått vidare och köpt ett målföretag trots 
deras avrådan. Motivet till detta kan vara prestige eller att man skall visa handlingskraft, säger 
Staaf. Det man får göra i sådana situationer är att stå fast vid sin åsikt och verkligen försöka 
utveckla varför de på KPMG uppfattar vissa områden som risk. Även de andra 
respondenterna har varit med om liknande. Birrell säger att Sverige är ett litet land vilket har 
gjort att en liten grupp �grabbar� grupperat sig och stått för majoriteten av förvärv. I London 
har riskkapitalmiljön funnits betydligt längre och nu när den miljön kommer alltmer i Sverige 
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sätter det press på gruppen. Steenberg säger att allting är en prisfråga och även om de starkt 
avråder från köp, är det ju värt det köparen anser att det är värt. 
 
Samtliga respondenter uppger att en DD kan ha betydelse för köpeskillingens struktur och att 
det arbetas fram planer på hur den skall se ut. Vad det gäller användandet av DD-rapporten 
efter det att köpet har gjorts berättar Steenberg att han har stött på klienter som verkligen har 
använt sig av rapporten medan andra bara har använt den till att få finansiering av banken. 
Staaf tror också att det är sällan klienterna använder sig av rapporten efter det att köpet har 
gjorts. Varken Norlén eller Birrell ser något större användningsområde för DD-rapporten efter 
det att köpet har genomförts. Inte heller ser någon av respondenterna att DD-rapporten kan 
vara till någon nytta när målföretaget skall inlemmas i företaget.  
 
Samtliga respondenter berättar att i rapporterna finns det fokus på affärskritiska funktioner 
som kan uppstå omedelbart efter förvärvet. Staaf berättar att de fokuserar mycket på 
separationen och förhållanden som kan uppstå. Som exempel berättar hon att om en 
verksamhet har avyttrats kanske det finns områden, exempelvis upphandling av försäkringar 
och el, som har skötts på koncernnivå, vilket nu måste ske på annat håll. Efter erhållen rapport 
måste köparen enligt Norlén besluta om de känner sig komfortabla med köpet. Staaf och 
Steenberg säger att företaget måste framför allt bestämma om de vill köpa företaget eller inte. 
På frågan om köparen är bättre informerad än säljaren svarar Norlén, Birrell och Steenberg 
jakande och Steenberg undrar vidare ibland hur pass välinformerad ledningen själv är. Staaf 
svar på frågan är att hon inte tror det, eftersom det är sällan de får fri tillgång till företaget. De 
får bara tillgång till den information som de blir tilldelade och bolaget väljer att presentera för 
dem. Revisorerna däremot har lagstadgad full tillgång till information. 

5.3.5 Hur kan due diligence komma att utvecklas i framtiden? 
 
DD-processen har blivit betydligt mer effektiv under de senaste åren och det som kan göra 
den ännu mer effektiv är upphandlings- och koordineringskompetensen, säger Norlén. �Där är 
ju riskkapitalbolagen väldigt duktiga på att effektivisera och trimma sina rådgivare för de gör 
så mycket förvärv�. Vidare säger Norlén att kommunikationen mellan rådgivarna fortfarande 
kan bli bättre och det skulle skapa ett otroligt mervärde, att �juristerna vet vad vi håller på 
med och strategikonsulterna också är med på banan�. För sammanlagt tenderar de olika 
processerna att ge för mycket information för att klienterna skall få ut det mesta eller bästa av 
det, menar Norlén. För informationen ger bara ett värde om någon hinner läsa den och 
använda sig av den. Avslutningsvis säger Norlén att de hela tiden arbetar med att koka ner 
rapporterna så att bara det viktigaste skickas med men anser att under de senaste sex åren har 
de blivit extremt mycket bättre, men bra kan alltid bli bättre. Steenberg säger att de kan göra 
en finansiell DD så finansiell så att den blir för finansiell. Därför tror Steenberg att det i 
framtiden kanske blir något mer nyanserade DD. Staaf tror att förväntningarna på vad en DD 
är har förändrats. Många har nog förväntat sig att DD är en revision eller försäkring men inser 
nu att DD är en riskhanteringsprocess. I framtiden tror Staaf att det kommer att handla om 
ytterligare just riskhantering medan det för fem, sex år sedan handlade mycket mer om �Deal 
breakers�. Det som kommer att driva utvecklingen av DD, tror Staaf, är en allmän bättre 
förståelse av vad DD innebär bland industriföretagen vilket i sin tur leder till en effektivare 
process. Birrell anser att riskkapitalbolagen verkligen har effektiviserat, inte bara processen 
utan hela markanden, �riskkapital är en bra sak, allting blir mer effektivt för då fokuserar man 
på kassaflöden, för man måste betala räntor på lån och sen skall man sälja bolaget vidare och 
tjäna stor vinst�. 
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På frågan huruvida det idag finns någon standardiserad arbetsmetodik svara Steenberg att 
eftersom Ernst & Young kommer från revision så är det här liksom en metodverkstad vilket 
han även tror de andra byråerna är. Staaf svarar på samma fråga att de på KPMG inte har 
någon standardiserad arbetsmetodik, men att de har en arbetsmetodik som kvalitetssäkrar 
deras sätt att arbeta. Vidare säger Staaf �nej det finns ingen produktionsmässig 
standardmetodik på så sätt utan det handlar om att vi har en intern kvalitetsprocess på olika 
sätt som gör att vi håller en hög kvalitet�. Inte heller i framtiden kan Staaf se att 
arbetsmetodiken skulle kunna bli mer standardiserad. Fler hjälpmedel kan ge bättre hjälp men 
inte göra att metodiken skulle bli annorlunda. Steenberg säger att de i framtiden �kommer att 
bli mer orädda för att uttrycka vår åsikt i olika frågor. För ju mer vi uttrycker vår åsikt kan vi 
hjälpa våra klienter�. Vidare tror han att rapportformaten kommer att vara mindre 
formaliserade och mindre standardiserade. Norlén och Birrell svarar att det idag finns en 
standardiserad arbetsmetodik och Norlén berättar vidare att �det ju är en kombination av 
finansiell teori och sense making, och för det finns det ju ingen utbildning för eller ledstång 
till dasset för, utan det är ju människorna som gör det och deras kunskaper som gör det�. 
Norlén säger också att �hur man går till väga när man gör en analys och tuggar ner till vad 
som är underliggande är ju helt givet men sen att göra analysen är ju mer kunskap och 
erfarenhetsbaserat.� Vidare säger Norlén att �om man inte jobbar med rätt grejor kommer 
man aldrig att komma i mål. Och det är ju lite med tjusningen med DD att man får den 
erfarenheten så att man vet och gör det som är väsentligt�. Om arbetsmetodiken kommer att 
vara än mer standardiserad i framtiden svarar Norlén att eftersom standarden redan idag finns 
så är det vad man stoppar in i processen utmaningen kommer att ligga, och där är det viktigt 
att ligga i framkant. Receptet tror Norlén innehåller �mer branschfokusering och specialister 
fast med mergers and acquisitions-perspektiv�. Staaf, Norlén och Birrell ser inte att 
utvecklingen av IT har påverkat arbetsmetodiken medan Steenberg säger att han tror att 
utvecklingen av nya IT-verktyg har gjort att det har blivit mer standardiserat.  
 
Norlén tror också att ju fler specialister som är inblandade, desto bättre blir kvalitén. Fast 
kvalitet kan vara två olika saker, säger han, dels något slags teknisk kvalitet, det vill säga att 
det de gör uppfyller metodkraven, och dels vad kunden uppfattar som kvalitet. Staaf tror inte 
att detaljerade överenskommelser mellan konsulter och köpare leder till en högre kvalitet. 
Steenberg anser att om de vet vad deras klienter vill blir allting avsevärt mycket lättare men 
att det ibland kan vara svårt att kommunicera med kunderna och alla gånger veta vad de vill. 
Steenberg, Norlén och Birrell svarar att det inte görs någon direkt uppföljning eller 
utvärdering av undersökningen. Staaf berättar att �vartenda projekt utvärderas både internt 
och med kund�. Birrell svarar på uppföljningsfrågan � finns det inget behov för uppföljning 
för er själva? �Nej�.   
 
Eftersom det är kunden som styr blir allt mer professionella upphandlare en faktor bakom att 
kvaliteten säkerställs, menar samtliga respondenter och en stor del av detta kan tillskrivas PE- 
klienterna. Rent juridiskt har kraven på att köparen skall genomföra en ordentlig 
undersökning innan ett förvärv genomförs inte ökat, berättar vår respondent Persson. Staaf 
menar att kraven på att köparen skall genomföra en ordentlig undersökning före ett förvärv 
har ökat framförallt från styrelsernas och bankernas sida och tror även att kraven i framtiden 
kan öka ytterligare. Steenberg menar att PE har drivit på och det har blivit en allt mer 
konkurrensutsatt marknad att köpa bolag generellt, något som även Staaf anser.  
 
Samtliga respondenter svarar jakande på frågan om det finns något samarbete mellan dem och 
deras internationella byråer. Respondenterna menar att det idag finns virtuella datarum och att 
det blir vanligare. Dock har samtliga respondenter en reserverad inställning till virtuella 
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datarum och menar att det finns fördelar så väl som nackdelar. En respondent säger att så fort 
det blir internationellt så blir det mycket bättre online. En respondent nämner också att när 
målföretaget som skall undersökas ligger på någon obekväm geografisk plats är virtuella 
datarum att föredra men nämner vidare att det finns mycket nackdelar med det. En av 
nackdelarna, menar respondenten, är att överblickbarheten försvinner eftersom ett virtuellt 
datarum är helt platt. Vidare beskriver han det som �google� och säger att det är en massa 
länkar som man klickar på och efter att man har följt en länk och klickat sig vidare, kanske 15 
gånger, dyker det helt plötsligt upp ett stort dokument. En av respondenterna menar att det 
inte har påverkat arbetsmetodiken i någon väsentlig grad eftersom det är samma sak som att 
läsa i en pärm som på en dataskärm. En respondent säger att det finns en vilja att virtuella 
datarum skall bli mer vanliga men att trots den viljan har utvecklingen inte gått så fort. 
 

5.3.6 Är due diligence ett värdeskapande moment? 
 
DD är absolut ett värdeskapande dokument, säger Staaf och säger vidare att �i Beating the 
bear har vi statistiska undersökningar som bevisar att det är ett värdeskapande moment�. 
(Delar ur häftet återfinns i en av uppsatsens bilagor.) Birrell anser att det är värt pengarna och 
säger igen att annars skulle inte kunderna komma tillbaka. Det handlar om att man får vad 
man sätter in och det gäller för kunderna att de är väldigt aktiva och engagerade. Steenberg 
anser att det är ett värdeskapande moment och tror definitivt inte att det kommer att försvinna. 
Samtidigt säger han att man måste inta en ödmjuk attityd. PE har kommit väldigt starkt de 
senaste åren och för 10 år sedan så fanns det ju inte riktigt. Det kan komma mycket mer även i 
Sverige men det kan också slå tillbaka, säger Steenberg. �Det har kommit sättningar i 
aktiemarkanden, det har kommit sättningar i företagsförvärvsmarkanden, så varför skulle det 
inte komma en sättning i PE-markanden�. Norlén tror också att det är ett värdeskapande 
moment men att det inte blir bättre än vad den som köper tjänsten gör det till. För använder du 
inte den i det du gör så fyller den inte någon funktion. �Det blir inte bättre än vad man gör det 
till och det krävs rätt så mycket kompetens hos dem som köper upp de här tjänsterna, att de 
kan använda dem på rätt sätt�. Trenden som samtliga respondenter ser är att vendor DD blir 
vanligare och vanligare. 
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6. Analys 
 
 
I detta kapitel kommer vi att analysera den empiri som framkommit genom de intervjuer som 
genomförts gentemot artikeln i kapitel tre samt vår referensram. 
 

 

6.1 Därför bör köparen utföra en due diligence 
 
Samtliga respondenter uppfattar att det är framförallt PE-företag, där många är internationella 
företag, som har påkallat utvecklingen tillsammans med bankerna. Artikeln (med artikeln 
menas artikeln �Due diligence en allt viktigare process � men inte någon fastställd standard�) 
menar att DD är framförallt påkallad av utländska investerare och internationella konsulter. 
Respondenterna uppfattar alltså i linje med artikeln att internationella investerare har varit en 
pådrivande faktor. Respondenterna menar dock att PE är något som har vuxit oerhört mycket 
de senaste åren och en av respondenterna säger att det har exploderat de senaste två åren. PE 
har alltså de senaste åren varit den faktor som mest har drivit ett ökat användande av DD-
tjänsterna. Att banker skulle ha pådrivit processen är inte något artikeln nämner men samtliga 
respondenter anser att det har att göra med att PE oftast belånar sina investeringar till en 
mycket hög grad vilket har fått till följd att bankerna behöver en bra grund att stå på innan de 
beviljar finansiering.  
 

6.1.1 Syfte 
 
Företagsbesiktning kan inledningsvis beskrivas som analytisk undersökning av ett 
förvärvsobjekts (s.k. målföretag) verksamhet och egendom i syfte att utgöra beslutsunderlag 
för köparen. Den teori vi studerat menar att DD idag har fått en mer allmän betydelse, 
syftande på utvärderingen av investeringsobjekt generellt. Syftet med DD är att bistå köparen 
med information så att denne kan utvärdera ett investeringsobjekt och fatta ett rationellt beslut. 
Samtliga respondenter anser att undersökningen kan beskrivas som en analytisk undersökning. 
Två av respondenterna anser att syftet bara delvis är att utgöra beslutsunderlag. En respondent 
säger att tidigare för fem sex år sedan låg tyngdpunkten i en DD på att utgöra beslutsunderlag, 
men säger att det idag inte bara handlar om det. Idag menar båda respondenterna att det 
handlar mycket mer om riskhantering. Referensramen går alltså helt i linje med artikeln 
medan två av våra intervjuade respondenter inte anser att huvudsyftet idag är att utgöra 
beslutsunderlag för köparen. Referensramen säger att ett investmentbolags och finansiärers 
kunskap är mer begränsade än vad exempelvis en konkurrerande verksamhets kunskaper är. 
Artikeln poängterar att det är viktigt att veta vad man verkligen köper, eller snarare får för 
pengarna.  
 
Artikeln påstår att köp av företag kan vara mycket komplicerade transaktioner och att 
företagsbesiktning är ett viktigt moment i varje välplanerad förvärvsprocess. Båda 
påståendena stöds av såväl vår primär- som sekundärdata. Artikeln beskriver sedan vidare en 
typisk förvärvsprocess. Respondenterna menar att den vanligaste typen av förvärvsprocess 
idag är där det ligger en vendor DD i botten. En respondent ser produkten som en naturlig 
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utveckling och samtliga respondenter anser att det förfarandet har många fördelar. Ur 
referensramen framkommer det att vendor DD ger ökad trygghet för köparen vilket därmed 
ökar möjligheterna till ett högre pris, enklare försäljning och kanske till och med gör att den 
bästa köparen hittas. Detta förutsätter givetvis att målbolaget är till salu för att beslutet om en 
vendor DD skall göras. Det traditionella förfarandet som artikeln beskriver går i linje med vår 
primär- samt sekundärdata. Referensramen säger att DD skall ge köparen information så att 
de två företagen kan integreras på ett smärtfritt sätt vilket även artikeln säger. Detta stämmer 
dock inte överens med de uppgifter våra respondenter lämnat. En av respondenterna uppger 
att han har stött på klienter som använder sig av informationen i rapporten efter det att köpet 
har gjorts såväl som han har stött på klienter som inte alls använder sig av rapporten. Den 
samlade uppfattningen bland respondenterna är i vilket fall att undersökningen inte används 
efter det att ett köp har ägt rum. Inte heller tror respondenterna att deras klienter använder 
rapporterna till hjälp att integrera de båda verksamheterna. Respondenternas uppfattning 
skiljer sig alltså från det artikeln beskriver.  
 

6.1.2 Så motiveras en due diligence 
 
En företagsbesiktning kan motiveras på generella ekonomiska grunder, hävdar artikeln och 
säger vidare att köparen inte bör investera i företag som de facto inte uppfyller uppställda 
strategiska och kommersiella mål. Vad det gäller industriföretag som skall förvärva ligger 
artikelns påståenden i linje med så väl vår primär- som sekundärdata. Dock belyser 
respondenterna att för PE-företag motiveras inte investeringar på samma sätt som för 
industriföretag. I det fallet motiveras en DD av riskerna som kan finnas i målföretaget samt 
om de kan göra någon förtjänst. De allmänna generella ekonomiska grunderna kan alltså inte 
motivera en DD för PE-företag. Artikeln säger vidare att det torde vara regelmässigt 
ekonomiskt fördelaktigt att avbryta ett förvärv i tid istället för att hamna i en situation där man 
förvärvar ett företag som inte tillför köparen något värde. För industriella köpare är det inte 
alltid fallet menar en av respondenterna och utvecklar vidare att det kan finnas fler 
anledningar än så för att motivera ett förvärv av ett företag, exempelvis att släcka en 
konkurrent. För PE-företag tillför det köpta bolaget ett värde om det genererar tillräckligt 
mycket pengar, så att räntorna på de lån som har tagits för att finansiera köpet kan betalas och 
att det vid försäljning ger en vinst tillbaka till PE-företaget. Sammanfattningsvis kan alltså 
sägas att det naturligtvis inte är lönsamt att investera i något som inte på något sätt genererar 
något av värde, men det som betraktas som värde skiljer sig alltså åt beroende på vilken typ 
av företag det är. En av respondenterna berättade att tidigare för fem sex år sedan tittade de 
mer på �deal breakers� medan man idag ser mer till hur de risker som finns skall hanteras. Ett 
målföretag med stora brister och stora risker kan generera ett värde för köparen eftersom det 
är först i förhandlingarna om priset riskerna kan kvantifieras. Riskerna kan ju där helt enkelt 
kompenseras med en lägre köpeskilling, förenklat sagt. Värdering kan ses som en 
argumentationsövning, säger en av respondenterna och ett målföretag kan alltså vara av värde 
även om det finns stora risker i det. Här skiljer sig alltså respondenternas uppfattning från vad 
som påstås i artikeln. Referensramen säger att ju mer tid som företagsledningen i det köpande 
företaget lägger ned på förvärvet, desto mer resurser har de lagt ned vilket ger större krav på 
resultat. Referensramen tillför alltså ytterligare ett motiv som kan motivera att ett förvärv 
genomförs och inte avslutas i tid. 
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6.1.3 Köprättsliga motiv 
 
Enligt artikeln finns det starka köprättsliga motiv till att genomföra en DD men även motiv 
som talar emot en undersökning. I korthet kan man säga att ju mer insikt köparen har om 
målbolaget, desto större ansvar drar denne på sig. Norlén svarar i linje med artikeln att det är 
lagar som exempelvis köplagen som drivit fram utvecklingen och behovet av DD.  Vidare 
finns det associationsrättsliga aspekter som förvärvaren, och i synnerhet ledningen, bör beakta. 
I artikeln nämns att bestämmelserna om styrelseansvar är en viktig aspekt som man bör 
beakta i sitt beslut om att genomföra en DD eller ej. Samtliga respondenter svarar att de varit 
med om förvärvsfall där man trots stark avrådan från deras sida bestämt sig för att genomföra 
förvärvet. Detta borde strikt associationsrättsligt rimma illa med styrelsens skadeståndsansvar 
som kan aktualiseras i de fall där styrelsen åsamkar bolaget skada. Motiven kan antingen vara 
uppsåt eller oaktsamhet. Ingen av respondenterna nämner detta som skäl till att genomföra en 
DD men Staaf påpekar att det är upp till klienten att använda resultatet då själva DD-
rapporten i sig inte utgör något värde. Birell anser att riskkapitalmiljön som är mer utvecklad i 
London och som alltmer får fotfäste i Sverige kommer att ha inverkan på de få aktörer som 
dominerar den svenska förvärvsmarknaden. Steenberg berättar att det har funnits fall där en 
klient endast använder DD-rapporten till att få finansiering från banken.  
 
Sammanfattningsvis säger artikeln att motiven till att utföra en företagsbesiktning vid 
företagsförvärv är starka. Företagsbesiktning har därför utvecklats till att vara ett viktigt, eller 
till och med avgörande, inslag i svenska företagsförvärvsprocesser. Motiven har sedan 
artikeln skrevs ändrats men de nya kan också betraktas som starka och gjort att utvecklingen 
av företagsbesiktning har fortskridit. Idag är dock de som driver på utvecklingen inte 
samma �spelare� som det var vid artikelns skrivande.  
 

6.2 Due diligence i praktiken 
 

6.2.1 Due diligence och standarder 
 
�Det bör uppmärksammas att företagsbesiktning inte är någon fastställd standard och att det 
inte finns någon generell mall för hur den skall utföras.� Detta står i artikeln. Huruvida DD är 
en fastställd standard så kan först påpekas att DD i sig inte är något formkrav för dem som 
skall genomföra ett företagsförvärv även om kraven som nämndes tidigare har ökat från olika 
håll.  
 
Referensramen berättar att när köparen utför en DD hos målbolaget är all data intern data för 
målbolaget och därför krävs godkännande av målbolagets företagsledning. Det innebär alltså 
förenklat att det inte alltid går att utföra en DD. Respondenterna ser den här problematiken 
och en berättar att även om de får tillgång till informationen, kanske det finns underliggande 
saker som försvårar själva informationsinsamlingsprocessen. Referensramen nämner 
tillsammans med en respondent att det även finns regler som kan begränsa själva processen 
eller helt sätta stopp för den. Regler vad det gäller informationslämnande för företag 
registrerade på börsen är ett exempel på situationer då information inte får lämnas ut. 
  
Respondenten säger också att när ett företag är registrerat vid en marknadsplats så sker det en 
allmänt accepterad värdering på det sättet. Referensramen säger vidare att mycket av vilken 
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information som kan erhållas samt när den är tillgänglig är förhandlingsbart. När vi frågade 
respondenterna vad som händer när målbolaget inte lämnar ut information gav en av 
respondenterna ett klart svar. De ger målföretaget ett antal frågor och när de är övertygade om 
att de har gett bra svar kommer de tillbaka och gör en vidare undersökning. Svaret kan anses 
vara logiskt och går i linje med vad referensramen säger.  
 
Samtliga respondenter anser att det finns en grund för själva utförandet av en DD. Dock säger 
en av respondenterna att det inte finns några standardmallar utan att processen skräddarsys för 
varje specifikt företag. Vidare säger respondenten att i hennes värld blir en bra DD mindre 
och mindre standardiserad. De tre andra respondenterna anser att DD är standardiserat och att 
arbetsmetodiken kan anses vara standardiserad. (Mer om arbetsmetodiken senare.) 
Referensramen menar att en standard är ett systematiskt förhållningssätt där det ej finns något 
vidare utrymme för avvikelse.  
 
Vidare säger referensramen att i den värld där due diligence-processen verkar krävs det att de 
inblandade konsulterna skräddarsyr sina program inför varje process samt anpassar sig till de 
nya förutsättningarna som en förvärvssituation omger sig av.  
 
Även om konsulterna måste skräddarsy sina processer kan förhållningssättet ses som om det 
är systematiskt och att avvikelserna inte är allt för stora. Vilket alltså betyder att det går att ha 
en standard samtidigt som processen anpassas till de nya förutsättningarna som en 
förvärvssituation omger sig med. Majoriteten av respondenterna stödjer detta resonemang 
men en respondent menar alltså att de inte har någon standard. 
  
Referensramen säger att varje förvärv är unikt både vad det gäller målbolaget och vad det 
gäller köparens finansiella ställning, men samma grundläggande checklista används. Vidare 
säger referensramen att vissa av punkterna i checklistan är generella och skall alltid vara med 
medan andra är mer specifika för individuella förvärv. Det som ovan tas upp i referensramen 
går helt i linje med vad tre av respondenterna svarar. Respondenten som svarade att en bra 
DD blir mindre och mindre standardiserad måste alltså mena att när problem återkommer 
skall de inte behandlas systematiskt ordnings- och regelmässigt utan skall behandlas 
individuellt och oberoende av hur de har löst liknande problem tidigare. När respondenten 
också säger att det är lätt att gå fel med checklistor stöder det ovanstående resonemang.  
Vidare finner respondenten inte att processen har blivit mer standardiserad genom åren. Det 
som respondenten uppger ligger alltså inte i linje med övriga respondenter och inte heller i 
linje med referensramen. Majoriteten av respondenterna menar att DD är standardiserad så det 
som här kanske är fallet är att det finns en standard men att ingen ännu har satt den på pränt. 
Dock skall en mycket viktig sak poängteras och det är att den här uppsatsens syfte inte är att 
kartlägga hur pass lika de tre byråernas standarder är sinsemellan utan bara hur fenomenet 
idag uppfattas. Standarderna kan alltså vara av helt skilda karaktärer och omöjliggöra att 
någon universell standard kan arbetas fram.  
  
Den enda respondent som anser att DD inte är en standard är verksam vid samma byrå som 
författarna till artikeln var verksamma vid då de skrev artikeln. Artikelförfattarna menade då 
att det inte fanns någon standard vilket inte går i linje med samtliga respondenters svar. En av 
respondenterna menade att själva standarden i DD-processen fanns långt tidigare än för sex år 
sedan. Hur mycket vikt skall då läggas vid att respondenten, som inte anser att det är någon 
standard, är verksam vid samma byrå som författarna till artikeln? Hur mycket vikt skall 
läggas vid att andra respondenter menar att standarden fanns långt tidigare än för sex år sedan. 
Speglas det författarna och respondenterna påstår i artikeln respektive sina svar, av hur 
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processen går till på den byrå där de är verksamma? Enligt barmhärtighetsprincipen skall vi 
tolka våra respondenter så att de framstår som så förnuftiga som möjligt och förnuftigast svar 
måste anses vara de svar då respondenterna refererar till sin verksamhet och byrå där de 
arbetar. Barmhärtighetsprincipen styr alltså oss mot riktningen att byrån som respondenterna 
är verksamma vid färgar deras uppfattning.  
 

6.2.2 Omfattningen av en due diligences 
 
Viktigt att poängtera är att vår referensram, respondenterna och artikeln går helt i linje vad det 
gäller synen på att processen påverkas av vilka som är inblandade i den. Beroende på vilka 
företag som är inblandade och vilka risker det finns kan omfattningen variera. Referensramen 
påstår att omfattningen på en DD påverkas av främst två saker, dels av köparens och 
hans/hennes finansiärers uppfattning av vad som krävs för att kunna fatta ett rationellt beslut 
gällande företagsförvärvet, dels det säljaren tillåter i innehåll och storlek. Referensramen 
säger vidare att det finns olika faktorer som påverkar säljaren att ge tillstånd till omfattningen 
på DD-undersökningen. Ett exempel på en sådan faktor är viljan att bli såld korrelerar med 
viljan att ge tillstånd på omfattningen. Just det exemplet nämns också av en av respondenterna.  
Referensramen tar också upp faktorer som påverkar omfattningen av DD-undersökningen för 
köparen. Dessa faktorer, säger referensramen, är tidsfaktorn, resurser samt tidigare kunskap. 
Artikeln säger att omfattningen bestäms med hänsyn till det enskilda företagsförvärvet. 
Behoven hos köparen, potentiella risker, avtalsvillkor, tillgänglig information och tidsramen 
är faktorer som bestämmer omfattningen. Några av de faktorer som artikeln tar upp ligger 
alltså i linje med vad referensramen påstår. Eftersom behovet av att utföra en DD tidigare har 
konstaterats varierar är det rimligt att anse att det finns en mängd olika faktorer som kan 
påverka omfattningen av själva DD-undersökningen. Respondenternas svar ligger i linje med 
artikeln och referensramen men tre av respondenterna belyser även att det finns faktorer som 
alltid återkommer. Eftersom faktorerna alltid återkommer utgör ju dessa faktorer i sig själva 
en del av omfattningen. Omfattningen innefattar alltså enligt respondenterna en 
återkommande del och en del som beror på klienten och målföretaget.  
 

6.2.3 Köparens tidigare kunskaper 
 
Köparens tidigare kunskaper om målföretaget påverkar inriktningen på 
företagsundersökningen hävdar artikeln. Detta går i linje med respondenterna och 
referensramen. Dock säger en av respondenterna något som är värt att tänka vidare på då han 
menar att PE-företag gör uppenbart bra investeringar och de har oftast ingen tidigare kunskap 
om den bransch de ger sig in i. Vi tolkar detta som att DD tillför tillräckligt mycket 
information för att en köpare ska kunna göra en bra investering. 
 
Artikeln säger att för en finansiell köpare är det viktigt att utöver rent rättslig och finansiell 
information även få tillräcklig kommersiell förståelse för verksamheten. En av respondenterna 
säger att de alltid tittar på en kombination av finansiell och kommersiell information för en 
finansiell köpares räkning. Att en finansiell köpare behöver mer kommersiell information och 
en industriell köpare behöver mer finansiell information måste anses vara logiskt. Behovet av 
vad som behöver undersökas kan sägas styras av vad man inte redan vet, helt enkelt.  För att 
knyta an till resonemanget om hur viktiga de tidigare kunskaperna är, påverkar det alltså såväl 
inriktningen som omfattningen på själva undersökningen. Artikeln säger vidare att 
företagsbesiktningen inkluderar uppgifter av olika karaktär, dels historiska uppgifter och 
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uppgifter om nuläget, dels framåtriktade uppgifter. Vad det gäller historiska uppgifter är det 
inte någon av respondenterna som lägger mycket fokus vid det utan menar att de lägger fokus 
på den nuvarande situationen i företaget de undersöker. Artikeln skriver att analysen av 
historiska och aktuella uppgifter har betydelse för att bedöma förvärvsobjektets nuvarande 
status och överrensstämmelse med köparens förväntningar. En av respondenterna säger vidare 
att de ytterst sällan ser till historiska uppgifter och fortsätter att säga att de inte heller ser till 
framtida prognoser. Resonemanget kring framtida prognoser skiljer sig mellan respondenterna 
och en respondent menar att ingen vet något om framtiden så det är inte någon mening att sia 
medan en annan respondent säger att det har blivit allt vanligare att utvärdera de prognoser 
som presenteras av målföretaget. Artikeln säger att den framåtriktade analysen behandlar 
bland annat prognoser och potentiella marknadshändelser vilket alltså inte går i linje med vad 
majoriteten av respondenterna uppger. En respondent säger att deras jobb inte är att göra 
bedömningar utan att tolka den information de har tillgång till men säger vidare att om 
kunden skulle efterfråga det skulle de göra det. Respondentens svar tolkar vi förnuftigt och 
ifrågasätter det därför inte. Svaret ligger också i linje med de två övriga respondenterna och 
en av respondenterna säger att de aldrig gör några egna prognoser. Sammanfattningsvis kan 
alltså sägas att artikelns påstående om att det görs en analys, som behandlar prognoser och 
potentiella marknadshändelser, inte går i linje med vad majoriteten av respondenterna uppger. 
Dock säger majoriteten att de tar del av framtida prognoser även om de inte gör någon analys 
själva. Referensramen stödjer påståendena i artikeln och säger att analysen om framtiden är 
till stor del baserad på �commercial judgement�. Referensramen säger också vidare att 
målbolagets interna prognoser om utvecklingen inom sin bransch kontrolleras lättast med 
hjälp av prognoser utgivna av branschorgan.  
 

6.2.4 Informationsinsamlingen 
 
Enligt artikeln inhämtas information om målbolaget i alla möjliga former, något som också 
stöds av referensramen och samtliga respondenter. En av dessa former påstås i artikeln vara i 
form av fysisk kontroll av produktionsanläggningar, varulager med mera. Det påståendet går 
inte helt i linje med vad referensramen eller respondenterna säger. Referensramen berör en 
mängd olika former för hur information inhämtas men inte att det skulle utföras någon fysisk 
kontroll. Där artikelns påstående ligger lite i linje med vad några av respondenterna uppger är 
att det ibland kan förekomma någon typ av visit på målföretaget. En respondent säger att om 
det är något/någon exempelvis maskin som är extra viktig för företaget kanske en inspektion 
görs men vanligtvis sker ingen. En respondent utvecklar resonemanget och säger att här finns 
det en klar skillnad mellan deras arbete revisorns. Ingen av respondenterna uppger att det sker 
någon fysik kontroll vilket alltså inte stämmer med artikelns påstående.  
 

6.2.5 Vad en due diligence ska iaktta 
 
Iakttagelser av målbolaget är i praktiken inriktat på att upptäcka väsentliga problem och risker 
men ibland kan iakttagelserna vara av positiv art som ökar eller bekräftar målföretagets värde 
för köparen påstår artikeln. En av respondenterna säger att det är grundläggande att titta på 
risker och problem men att bilden skall vara balanserad. Respondenten säger vidare att det 
tidigare var mer fokus på att belysa de negativa delarna medan man idag även undersöker 
uppsidor och möjligheter. En annan respondent berättar att de främst ser till riskerna. 
Referensramen säger att ett syfte med DD är att finna negativa saker och faktorer som 
påverkar risken att förvärva målbolaget. Detta eftersom det kan antas att köparen har 
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identifierat flera positiva saker i målbolaget på grund av sitt visade intresse för det. Rapporten, 
säger referensramen, skall innehålla både positiva och negativa saker. Hur mycket vikt som 
läggs vid att belysa iakttagelser av positiv art beror på vilken byrå som utför och rapporterar 
undersökningen.  
 
I artikeln sägs det att de större konsultbyråerna har specialiserade enheter fokuserade på 
företagsbesiktning vilket enligt artikeln innebär förbättrad möjlighet att utveckla och 
systematisera arbetsmetoder och erfarenheter. Tidigare har vi diskuterat huruvida DD kan 
anses vara en standard. Artikeln påstår att specialiserade enheter på de större konsultbyråerna 
innebär, enligt vår definition av begreppet, att arbetsmetoderna blir mer standardiserade. Att 
en process i sig kan anses vara standardiserad behöver inte betyda att arbetsmetodiken i själva 
är standardiserad.  Vi återkommer till denna diskussion senare i kapitlet.  
 
Den operativa, kommersiella och tekniska informationen svarar ofta köparens egna 
medarbetare för står det i artikeln. Respondenternas svar går i linje med detta men de påpekar 
också att det finns externa konsulter som kan hantera de här bitarna. Referensramen går också 
i linje med artikeln samt respondenterna.  
 

6.2.6 Samarbetet mellan olika konsulter 
 
I artikeln står det att när flera konsultbyråer är involverade är det viktigt att precisera de 
områden som ska analyseras av respektive konsultbyrå för att undvika överlappande arbete 
och ansvar eller att information faller mellan två stolar. Referensramen är inte direkt i linje 
med artikeln utan pekar i stället på att insamlandet av informationen från de olika konsulterna 
kan vara problematiskt. Respondenternas åsikter, vad det gäller det artikeln påstår, går isär 
och en respondent säger att de har full kontroll på vad de andra inblandade konsulterna gör. 
Två av respondenterna har en mer ödmjuk attityd gentemot detta men uppger att de vet, tack 
vare erfarenhet och ett långt och nära samarbete med andra konsulter, vad som förväntas av 
de olika inblandade. En respondent går emot vad de andra respondenterna uppger och säger 
att de anordnar seminarium/er för att de i dagsläget är för dåligt utbildade i vad de andra 
konsulterna gör. Främst talar respondenten om kontakten mellan dem och de legala 
rådgivarna. Artikeln belyser verkligen vikten av att precisera vilka områden som skall 
undersökas av vem, något som majoriteten av respondenterna alltså påstår sig ha sådan 
erfarenhet och kunskap om att det inte kan ses som något som skapar problem. 
Anmärkningsvärt här är att den respondent som säger sig vara för dåligt utbildad är verksam 
vid samma byrå som artikelförfattarna var verksamma vid när artikeln skrevs. En av 
respondenterna säger att det för ett antal år sedan var ett mycket sämre utbyte mellan de olika 
konsulterna och att det idag har blivit enormt mycket bättre. Respondenten berättar också att 
uppdelningen mellan konsulterna kan ske utifrån checklistorna som används. Majoriteten av 
respondenterna säger att det ibland kan vara bra att få se samma sak ur olika perspektiv och 
menar alltså att det ibland kan vara bra med en överlappning. Artikeln säger vidare att 
informationen mellan berörda arbetsgrupper alltså noga bör samordnas för att se till att alla 
väsentliga riskområden täcks in. Vidare står det också i artikeln att företagsbesiktningen kan 
effektiviseras när de olika konsulterna har en intern arbetsfördelning och kommunikation 
vilket framförallt kan möjliggöras om de arbetar inom samma konsultbyrå. Vilka DD 
byråerna utför varierar lite, men samtliga respondenter uppger att de inte utför någon legal 
DD.  Tidigare fanns det jurister som utförde DD på deras byrå, men det finns inte idag, säger 
en respondent. En annan respondent säger att det tidigare var tal om att ha jurister i huset men 
att det inte idag finns. Artikeln syftar inte på att effektiviteten kan förbättras om olika 
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konsultgrupper finns inom samma byrå utan bara att den interna arbetsfördelningen och att en 
hel konsultgrupp arbetar inom samma konsultbyrå, vilket är fallet hos de byråer som 
representanterna representerar. Huruvida det leder till ökad effektivitet är inte något någon 
respondent vidare reflekterar över.  

 

6.2.7 Vad en due diligence innehåller 
 
Artikeln ger en tabell som är en översiktlig förteckning över de områden som brukar omfattas 
av de rättsliga och finansiella typerna av företagsbesiktning.  
 
Rättslig due diligence 

 
! Bolagshandlingar 
! Fastigheter och lokaler 
! Anläggningstillgångar 
! Avtal 
! Försäkringar 
! Immateriella rättigheter 
! Anställda 
! Myndighetstillstånd 
! Konkurrensfrågor 
! Krav och tvister 

 
Finansiell due diligence 
  
! Historisk beskrivning av verksamheten 
! Organisation, ledning och personal  
! Redovisningssystem och ledningsinformation  
! Produkter, distribution, marknad och konkurrenter  
! Produktion, inköp samt forskning och utveckling  
! Historiska resultat och kassaflöden  
! Tillgångar, skulder, avsättningar och kapitalstruktur  
! Prognoser och budgetar  

 
Tidigare har diskuterats att köparens önskemål påverkar omfattningen av en DD och beroende 
på vem man frågar kommer man att få olika listor på vad en legal och finansiell DD innehåller. 
Även författarna i artikeln säger att förteckningarna inte är uttömmande. Referensramen säger 
att de viktigaste generella punkterna som bör beaktas i en finansiell DD är redovisnings- och 
rapporteringssystem, resultaträkning, budgetutfall, prognoser och balansräkning. Som tidigare 
framkommit läggs inte någon särskild vikt vid historik.  
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6.2.8 Analysen  
 
Eftersom företagsbesiktning är ett formobundet moment finns det risk för att analysen blir allt 
för översiktlig och inte tillräckligt fokuserad på specifika riskområden. �Ett vanligt problem är 
att alla områden täcks in utan att några egentliga slutsatser dras�. Företagsbesiktningen får då 
snarare karaktären av en allmän beskrivning av målföretaget än en analys som på egna meriter 
tillför värde åt köparen. Ovanstående påstående är hämtat ur artikeln och ligger inte i linje 
med vad respondenterna uppger. En av respondenterna säger att de vet vilka riskområdena är 
och det enda som kan påverka att de inte täcks in är tidsfaktorn. En annan respondent säger att 
det är svårt att veta vilka riskområden som skall täckas in eftersom klienterna uppfattar risk på 
olika sätt. Dock säger respondenten att de vet vilka de vanligaste riskområdena är och att de 
också har tillgång till checklistor som kan fungera som stöd. Att det finns checklistor som 
stöd bekräftas även av en annan respondent som säger att de inte har någon mall eller standard 
som de kan stämma av mot. Något som respondenterna uppger är att erfarenhet är det som 
betyder mest för att alla risker ska täckas in. Samtliga respondenter anser att det kan finnas 
risk att rapporten blir allt för översiktlig och inte fokuserar på specifika riskområden. 
Respondenternas svar går alltså här i linje med vad som påstås i artikeln. Samtliga 
respondenter anser att duktiga uppköpare, som vet vilka riskområdena är, minimerar risken att 
rapporten blir alltför generell. Analyserna blir då verkligen fokuserade på det väsentligaste. 
En av respondenterna säger att det inte finns direkt risk att analysen blir för generell, men att 
analysen kanske borrat ned sig i områden som är av mindre vikt.  
 

6.3 Tydliga faser 
 

6.3.1 Den första fasen 
 
Artikeln delar upp själva DD-processen i tre faser nämligen informationsinsamlingen, 
granskningsfasen samt rapportfasen. Rent akademiskt menar en av respondenterna att de olika 
faserna är informationsinsamling, analys och rapportering vilket alltså går i linje med artikeln. 
I artikeln poängteras verkligen vikten av att konsulterna förstår köparens strategiska och 
kommersiella motiv till att förvärva målföretaget. En av respondenterna säger att det är helt 
avgörande och anser att det är hennes jobb att ta reda på det. Hon anser också att man inte har 
gjort sitt jobb ordentligt om man inte har gjort en riskanalys tillsammans med köparen. Den 
här respondentens uppfattning ligger alltså helt i linje med artikeln och än en gång handlar det 
om respondenten som är verksam vid samma byrå som författarna var vid tidpunkten då 
artikeln skrevs. En annan respondent säger att det är relativt viktigt att förstå köparens 
strategiska och kommersiella mål. Vidare säger han att det är viktigt att förstå dem eftersom 
de är länkade till strategi och marknad. Det respondenten uppger är alltså inte helt i linje med 
artikeln. Den tredje respondentens uppfattning skiljer sig markant från artikeln och han menar 
att deras jobb är inte att ta reda på vad klienterna vet utan vad klienterna inte vet. Även om 
respondentens svar kan tolkas som en extrem förenkling av verkligheten kan ingen annan 
tolkning göras än att han inte finner det särskilt viktigt att ta reda på klienternas strategiska 
och kommersiella mål. Den fjärde respondenten säger att det är bättre om de är med redan vid 
strategiutformningen men att så inte alltid är fallet. Vidare anser han att nyckeln till att få en 
effektivare DD är att definiera vad som är viktigt. Vi tolkar hans svar så att det optimala vore 
om de vore med till och med vid strategiutformningen men att så inte är fallet.  
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Vidare tolkar vi respondentens svar att även om de inte alltid vet alla motiv till förvärvet är 
det inget som stoppar själva processen. Så som vi tolkar respondenten ligger hans svar inte 
linje med artikeln men att den mest optimala situationen vore om de var med, eller kände till 
köparens strategiska och kommersiella mål. Respondentens idealsituation ligger alltså i linje 
med det som artikeln poängterar som viktigt.  
 

6.3.2 Den andra fasen 
 
Den andra fasen artikeln tar upp är granskningsfasen som innebär att erhållna dokument och 
uppgifter samt kompletterande muntlig information analyseras. Artikeln säger att det sker 
företrädesvis på plats hos målföretaget. En del som också är viktig är intervjuer med 
företagsledning och nyckelpersoner i verksamheten. Referensramen poängterar att avgörande 
för en DD är att köparen erhåller interna uppgifter, vanligtvis genom intervjuer med 
företagsledningen och andra nyckelpersoner i målföretaget. Samtliga respondenter uppger att 
oftast sker insamlingen av information i ett datarum och det är vanligt att processerna är 
hemliga. Antalet intervjuer begränsas naturligtvis av hur pass hemlig processen är. Vidare 
skriver författarna i artikeln att det är viktigt att redan från start etablera bästa möjliga 
samarbetsklimat mellan konsulterna och målföretaget.  En respondent säger att ett bra 
samarbetsklimat är bra men inget man kan förvänta sig.  
 

6.3.3 Den sista fasen 
 
Den sista fasen som beskrivs i artikeln är rapportfasen där analysen tillsammans med gjorda 
iakttagelser och avvikelser från förväntningarna samt konsulternas rekommendationer 
sammanfattas i en skriftlig rapport eller en muntlig presentation. Samtliga respondenter 
berättar att de har standardiserade rapportmallar som ser ungefär likadana ut för deras byråer 
över hela världen. En av respondenterna uppger att kunden kan styra över hur själva 
avrapporteringen skall se ut, något som också stöds av en annan respondent. Vad rapporterna 
innehåller beror på vilken byrå som har utfört rapporten men en av respondenterna uppgav att 
han troligen inte skulle bli förvånad om han läste en rapport från någon annan byrå.  
 
Enligt artikeln har rapporterna traditionellt varit relativt omfattande, men detta har avhjälpts 
med en mer fokuserad företagsbesiktning, samkörda arbetsgrupper och effektivare 
projektstyrning. Respondenternas resonemang kring ovanstående ligger helt i linje med 
artikeln. Avslutningsvis under den fasen i artikeln står det att åtgärder som bör vidtas före 
eller efter att tillträde har ägt rum underlättas av en effektivt skött process. Respondenterna 
uppger att de undersöker sådana förhållanden som måste åtgärdas före eller efter det att ett 
tillträde har skett. Det respondenterna uppger att de gör ligger i linje med det artikeln anser 
bör göras. 
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6.4 Vad resulterar en due diligence i? 
 
Den information som kommit fram under företagsbesiktningen kan användas som ett redskap 
vid förhandlingarna avseende de garantier som bör ställas av säljaren står det i artikeln. 
Respondenterna uppger att informationen som kommer fram under undersökningen kan 
användas vid förhandlingarna och då bland annat till att justera olika saker, exempelvis 
garantier. Vidare nämner respondenterna att resultatet har fler användningsområden och kan 
justera fler saker. Artikeln påstår också att företagsbesiktningen tillför väsentlig information 
beträffande målföretaget om förhållanden som måste föreligga vid avtalsslutet eller senare 
tillträde, förhållanden vilka säljaren eventuellt bör åläggas att genomföra. Respondenterna 
uppger att de behandlar sådan information och tre av respondenterna säger att det innefattar 
exempelvis samtycke från tredje man, tillstånd och förhållanden som skall råda vid 
avtalsslutet. I artikeln påstås att köparens intresse av att förvärva målföretaget torde normalt 
baseras på någon form av företagsvärdering och att den vanligaste formen är att titta på 
diskonterade kassaflöden. Samtliga respondenter anger också diskonterade kassaflöden men 
nämner även en rad andra parametrar som kan utgöra en grund för värdering.  
 

6.4.1 Synergier 
 
I artikeln går också att läsa att företagsbesiktningen till viss del är ämnad att säkerställa att 
dessa förutsättningar föreligger, och att de synergier som eventuellt har inkluderats i 
värdeberäkningarna överensstämmer med målföretagets beskaffenhet. Kapitel fyra förklarar 
synergier och berättar att själva konceptet synergier är att en övergripande helhet är mer värd 
än delarna i helheten var för sig. Tanken med synergier i förvärvssituationen är att en 
sammanslagning av två bolag skall leda till ett värdeskapande som ej kan nås på egen hand. 
Vidare säger referensramen att risken för att synergier ej realiseras efter ett förvärv ligger helt 
och hållet på köparens sida, vilket innebär att vid eventuella avvikelser kan förvärvaren ej 
hålla säljaren som ansvarig. Samtliga respondenter uppger att synergier är något de behandlar 
och en av respondenterna uppger att synergier kan ibland betraktas som extremt viktigt. 
Referensramen och respondenterna ligger alltså i linje med artikeln.  
 

6.4.2 Slutförhandlingar 
 
Enligt artikeln är det vanligt med orealistiska prognoser och budgetar eller brister i 
målbolagets egna kapital. Om sådana brister upptäcks, justeras det genom prisjusteringar i 
slutförhandlingarna med säljaren. En respondents svar ligger helt i linje med artikeln, samtliga 
respondenter uppger att om det framkommer brister görs en ny värdering. Referensramen går 
in lite djupare och säger att det bästa antagandet är att den erhållna informationen är riktig, 
och innehåller den felaktigheter bör köparen utgå från att det beror på den mänskliga faktorn 
eller att något slag av systemfel har uppstått. Antagandet kan regleras i förvärvsavtalet eller 
undersökas vidare. Orsaken till att fel erhålls i den lämnade informationen är oftast att 
köparen är oklar i sin förfrågan. Referensramen belyser samma problem som artikeln och 
säger att det är ganska så vanligt att information erhållen från onoterade företag innehåller 
felaktigheter och skall inte komma som någon överraskning för köparen. Det sista alternativet 
som en köpare skall anta är bedrägeri. Ty när informationen är medvetet felaktig, och köparen 
hittar något falskproducerat dokument så är det troligt att det finns fler.  
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En fråga som artikeln tar upp är om det finns brister och hur de då skall värderas. 
Prisjusteringar är ytterst en fråga om förhandlingsstyrka och det är inte säkert att köparen 
lyckas genomdriva en nedsättning av köpeskillingen trots stora brister. Samtliga respondenter 
resonerar i linje med artikeln, och några berättar om förvärv där köparen har gått vidare trots 
deras rekommendationer. Respondenterna ger många olika anledningar till varför sådana 
händelser, men enligt samtliga respondenter är en faktor är prestige. En av respondenterna 
intar dock en ödmjuk attityd och menar att allting är en prisfråga och att även om de starkt 
avråder från köp så är det ju värt det köparen anser att det är värt. Samtliga respondenter säger 
att en DD kan ha betydelse för köpeskillingens struktur och det arbetas fram planer på hur den 
skall se ut. Artikeln påstår samma och de båda stämmer alltså överens. Artikeln tar även upp 
att det kan uppstå affärskritiska funktioner som måste åtgärdas eller kontrolleras omedelbart 
vid tillträde. Även här ligger artikeln och det respondenterna uppger i linje med varandra. 
 

6.4.3 Manual? 
 
Artikeln påstår sen att företagsbesiktningen i vissa fall kan fungera som en manual för 
köparen när det gäller att inlemma målföretaget i den egna organisationen. Referensramen 
säger att ett av syftena med DD är att ge information så att integrationen underlättas vilket 
alltså är i linje med referensramen. Inte någon av respondenterna anser att resultatet av en 
utförd DD kan vara till nytta när målbolaget skall inlemmas i företaget vilket alltså går helt 
emot artikeln och referensramen. Dock säger en av respondenterna att han har stött på klienter 
som har använt sig av rapporten efter det att ett tillträde har skett men att det absolut 
vanligaste idag är att ha den som grund för att få bankfinansiering. Tidigare tar artikeln upp 
att det är lätt hänt att rapporterna blir för omfattande och att det genererar för mycket 
information, men respondenten säger nu att de har kokats ner till att vara så finansiella som 
det bara går vilket alltså kan ha ett samband. 
 
Det hävdas i artikeln att en företagsbesiktning kan anses utgöra stommen i det slutgiltiga 
beslutsunderlag som en köpare har att ta ställning till inför ett förvärv, och detta går också i 
linje med var referensramen säger. I artikeln tas sedan upp ett antal punkter som en köpare 
måste ta ställning till och besluta om innan ett förvärv görs. Den första punkten, �Förvärvets 
genomförande�, nämner också respondenterna som den första punkt klienten måste ta ett 
beslut om. Vidare säger en av respondenterna att den erhållna informationen måste ge 
klienten trygghet att fortsätta förvärvsprocessen. Artikeln och respondenterna ligger alltså i 
linje med varandra.  
 

6.4.4 Vem vet mest? 
 
Det sista påståendet i artikeln, under rubriken �vad resulterar en due diligence i?�, är att det 
kan hända att köparen ibland är bättre informerad om målföretaget än vad säljaren själv är. 
Vad det gäller det här påståendet är respondenterna lite kluvna.  Tre av respondenterna har 
svarat jakande medan en av respondenterna inte tror att så är fallet. Anledningen till att 
respondenten inte tror att de är bättre informerade är på grund av att målföretaget är de som 
väljer ut vilken information som skall presenteras och även omfattningen av den, och det är 
sällan ett målföretag ger fri och fullständig insyn, säger respondenten. Respondentens svar 
måste betraktas som förnuftigt, och även om det går emot de andra respondenterna och 
artikeln, tar vi den uppfattningen till beaktande.  Värt att nämna är att respondenten är 
verksam vid samma byrå som författarna till artikeln var vid tidpunkten då artikeln skrevs.  
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6.5 Hur kan due diligence komma att utvecklas i framtiden? 
 

6.5.1 Fragmentering 
 
Under den sista rubriken i artikeln ser författarna till framtiden och börjar med att säga att 
företagsbesiktning genomgår en fragmentering och att det då fanns relativt distinkta former: 
kommersiell, rättslig, finansiell, skatter, it, miljö med flera. Referensramen tar upp vilka de 
vanligaste DD-undersökningarna idag är: legal, kommersiell, finansiell, humankapital och 
miljö. Respondenterna berättar att vanliga områden de tittar på i en finansiell DD är skatter 
och pensioner. Det som skiljer artikeln från idag i förhållande till vad referensramen och 
respondenterna uppger är alltså lite olika saker. Referensramen tar inte upp it eller skatter utan 
istället humankapital. Referensramen benämner en DD som jurister utför för legal, vilket även 
samtliga respondenter genomgående gjorde i intervjuerna, istället för rättslig. Dock är 
innehållet detsamma även om det inte kallas samma idag som det gjorde då.  
 
Respondenterna säger att de i sin finansiella DD ser till skatter och pensioner medan artikeln 
vill ha skatter till att vara en egen fristående undersökning som inte ingår som någon del i en 
annan undersökning, då företrädesvis finansiell.  
 

6.5.2 Arbetsmetodik 
 
Utvecklingen drivs, enligt artikeln, bland annat av ökad komplexitet och risk samt av att 
konsultbyråerna utvecklar specialiserade enheter. Begreppet har fått en alltmer vidsträckt 
betydelse och används när företag analyseras av externa konsulter av olika anledningar.  
Respondenterna anser att det har blivit mer komplext och fler risker men även att det idag är 
hög konkurrens på förvärvsmarkanden. En av respondenterna ser att utvecklingen av DD har 
att göra med en allmänt bättre förståelse bland industriella köpare för vad en DD är.  
 
I artikeln kan man utläsa att samtidigt som begreppet således fått förankring i näringslivet, 
finns knappast någon skönjbar utveckling mot standardiserad arbetsmetodik eller kvalitet, 
även om många arbetar på likartat sätt.  Vidare står det, att det därför är viktigt att anlita 
kompetenta experter med erfarenhet av förvärvsprocesser och företagsbesiktningar, samt 
utarbetad arbetsmetodik. En av respondenterna skiljer sig från de tre övriga och uppger att de 
inte har någon standardiserad arbetsmetodik men att de har en arbetsmetodik som 
kvalitetssäkrar deras sätt att arbeta. (Det att respondenten uppger att de har en arbetsmetodik 
som kvalitetssäkrar hur de arbetar kommer vi att återkomma till lite senare under 6.5.3 
Kvalitén.) De tre andra respondenterna anser att det idag finns en standardiserad 
arbetsmetodik. En av respondenterna menar att eftersom deras byrå bottnar i revision, så är 
det, liksom, en metodverkstad i bottnen. En av respondenterna menar att det är en 
kombination av finansiell teori och �sense making� och för det finns det ju ingen utbildning 
utan beror helt på personerna som finns i processen. Vidare belyser respondenten tillsammans 
med de andra respondenterna hur viktigt det är med erfarenhet och kunskaper. Vad det gäller 
framtiden anser respondenten att utmaningen kommer att ligga i vad man stoppar i processen 
eftersom standarden idag redan finns.  
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6.5.3 Kvalitén  
 
För att säkerställa kvaliteten och resultatet bör köparens och eventuellt andra finansiärers 
förväntningar rörande omfattningen och resultatet stämmas av genom ett inledande projekt- 
möte och detaljerade överenskommelser. Referensramen går i linje med artikeln och menar att 
det behövs genomgångar av vad köparen förväntar sig så att omfattningen blir tillräcklig för 
att det skall vara möjligt att gå vidare i förvärvsprocessen. En av respondenterna tror inte att 
detaljerade överenskommelser leder till att kvalitén blir bättre men har tidigare under 
intervjun verkligen poängterat hur viktigt det är att förstå vilka förväntningar klienterna har. 
Vi tolkar detta som att respondenten anser att det är mycket viktigt att ha kunskap om vad 
klinten förväntar sig, men att utforma detaljerade överenskommelser inte leder till att 
resultatet blir av bättre kvalité. En annan respondent anser att ju bättre kunskap de har kring 
klienternas förväntningar, desto bättre, men att detta inte är någon avgörande faktor för att 
kvaliteten skall säkerställas. En respondent anser att kvalitet kan delas upp på två saker. Dels 
en slags teknisk kvalité och dels vad klienten uppfattar som kvalité. Respondenterna resonerar 
inte i linje med artikeln. Under rubriken 6.5.2 resonerade en av respondenterna att de inte 
hade en standardiserad arbetsmetodik, men att de hade en arbetsmetodik som säkerställde 
kvalitén. Vi skall nu återkomma till det, och värt att nämna är att de andra tre respondenterna 
uppger att de inte följer upp eller utvärderar de DD som de har utfört. Inte heller ser de något 
direkt behov av det. En respondent säger uttryckligen att det inte finns något behov vare sig 
externt eller internt. Den respondent som uppgav att de har en arbetsmetod som säkerställer 
kvalitén uppger också att de utvärderar både internt och med klienten det genomförda 
projektet. Vidare måste anmärkas att respondenten som uppger att de inte har någon 
standardiserad arbetsmetodik för själva processen men en arbetsmetodik för 
kvalitetssäkringen är verksam vid samma byrå som författarna var verksamma vid då artikeln 
skrevs.   

6.5.4 IT 
 
�Utvecklingen inom IT lovar således mycket både för arbetsmetodik och samarbetsformer hos 
köparen och konsulter samt för informationsöverföringen från säljaren och målföretaget.� De 
faktorer som tas upp i artikeln, som då skulle påverka arbetsmetodik och samarbetsformer, är 
till att börja med är nya IT-verktyg. Artikeln säger att då användes bara enklare former av 
ordbehandling och kalkylprogram. Ingen av respondenterna påpekar att de idag utnyttjar 
något speciellt IT-verktyg utan refererar till just ordbehandlingsprogram och kalkylprogram. 
Tre av respondenterna tror inte heller att utvecklingen av nya IT-verktyg har gjort att 
arbetsmetodiken har förändrats. En av respondenterna ser att utvecklingen av nya IT-verktyg 
har gjort arbetsmetodiken mer standardiserad. Värt att nämna här är att den respondent som 
anser att IT-verktygen kan påverka arbetsmetodiken att bli mer standardiserad arbetar på 
samma byrå som nu har fått ett nytt helintegrerat rapportsystem utvecklat av Microsoft©. En 
av respondenterna säger att utvecklingen av nya IT-verktyg kanske skulle ge mer hjälp men 
inte att arbetsmetodiken skulle förändras.  
 
Det framkommer ur artikeln att det fanns tendenser till att skapa virtuella datarum, som gör 
information i elektronisk form tillgänglig on-line via Internet. Respondenterna anser att det 
blir allt vanligare men att det finns både för- och nackdelar med det. En respondent säger i 
linje med artikeln att det har funnits viljor/tendenser att det skulle bli mer vanligt men att 
utvecklingen inte har gått så snabbt. En av respondenterna menar att virtuella datarum inte har 
påverkat arbetsmetodiken då han anser att det inte är någon större skillnad att läsa något i en 
pärm eller på en skärm. Värt att nämna är att artikeln skrevs under en tid då tilltron till IT var 
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extremt stark och innan den så kallade �IT-bubblan� sprack. Huruvida det har färgat 
författarna till artikeln ämnar inte uppsatsen kartlägga utan konstaterar bara att 
respondenternas inställning inte går i linje med vad som påstås i artikeln.  
 

6.5.5 Är due diligence ett värdeskapande moment?  
 
Etableringen av företagsbesiktning kan ses som ett tecken på att processen i Sverige blir mer 
formell och enhetlig med tydliga influenser från anglosaxisk affärspraxis. Samtliga 
respondenter säger att det är framförallt PE som har drivit fram DD och samtliga respondenter 
säger också att i London och New York har PE-miljön funnits längre än i Sverige och att man 
där ligger ett antal år före. Att anglosaxisk affärspraxis alltså har påverkat går i linje med vad 
både artikeln och respondenterna säger. Dock uppger samtliga respondenter att införandet av 
SOX, eller svenska motsvarigheten bolagskoden, inte har förändrat själva processen. Noteras 
bör att SOX kommer från USA. Artikeln menar vidare att ovanstående kan i sin tur påverka 
de rättsregler som styr företagsbesiktningen. Sedan artikeln skrevs har inte några rättsregler 
ändrats.  
 
Sammanfattningsvis säger artikeln att företagsbesiktning har fått vidsträckt acceptans i 
Sverige och att etableringen av den har föranletts av, bland annat den höga 
företagsförvärvsfrekvensen som präglat det senaste årtiondet, alltfler gränsöverskridande 
transaktioner och den ökade komplexiteten i affärslivet. Respondenterna anser att det som har 
drivit processen idag är framförallt PE-företag som har skickliga uppköpare av deras tjänster 
och är duktiga på att koordinera de olika konsulterna. Vidare anser respondenterna, i linje 
med artikeln, att komplexiteten, exempelvis skatterisker och pensionsrisker, tillsammans med 
en ökad konkurrens på förvärvsmarknaden har bidragit till behovet av DD. Artikeln avslutar 
med att säga att i takt med att de ovanstående faktorer som tidigare nämndes i artikeln 
kommer företagsbesiktning även fortsättningsvis att utvecklas till ett effektivt och 
värdeskapande moment i förvärvsprocessen och därigenom göra det möjligt att hantera ökade 
risker och krav vid företagsförvärv.  
 
De faktorer som artikeln nämner är inte längre exakt samma faktorer som idag driver 
utvecklingen av DD men oavsett det drivs processen framåt. Samtliga respondenter anser att 
DD är ett värdeskapande moment i en förvärvsprocess. Dock måste anmärkas att ett annat 
svar från respondenterna hade varit som om de hade sågat av grenen de satt på.  
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7. Svaren till frågorna i problemdiskussionen  

 
Har fenomenet företagsbesiktning på sex år utvecklats att bli en fastställd standard och har 
generella mallar för hur en företagsbesiktning skall utföras utformats?  
 
Det finns ingen branschpraxis eller någon universell standard som har arbetats fram av något 
nationellt eller internationellt sanktionerat organ de senaste sex åren så svaret på den första 
delen av fråga måste anses vara nekande. Det finns dock standarder som bygger på erfarenhet, 
upprepning och framarbetade metoder av konsultbyråerna själva. Dock visar undersökningen 
att det inte är något som alla byråer praktiserar. 
 
 
Har den fragmentering som författarna skriver om lett till att konsulter som idag arbetar med 
due diligence arbetat fram standarder och mallar för hur upplägget av utförandet av en 
företagsbesiktning skall gå till väga eller har själva företeelsen idag blivit ännu mer diffus 
och svävande?  
 
Fenomenet måste anses, utifrån undersökningen, ha blivit mer definierat och att det finns en 
klar förståelse bland dem som arbetar med DD idag. Företeelsen kan inte anses som diffus 
eller svävande. 
 
Har konsulterna som utför due diligence en idag fungerande arbetsmetodik som kan fastställa 
att kvalitén i den utförda företagsbesiktningen håller en hög nivå?   
 
Tre av respondenterna anser att de har en arbetsmetodik som säkerställer kvalitén. En 
respondent uppger att de inte har någon utarbetad arbetsmetodik, men att de har en 
arbetsmetodik/kontroller som säkerställer kvalitén. Oavsett hur, eller på vilket sätt det görs 
uppger samtliga respondenter att kvalitén på företagsundersökningen håller en hög nivå. 
 
Vilka redskap används idag i en företagsbesiktning och i vilken utsträckning har de påverkat 
processen? 
 
I grunden samma IT-verktyg används idag som för sex år sedan. De har inte heller påverkat 
processen. 
 
Har dessa tendenser (skapandet av Virtuella datarum) utvecklats till idag etablerade 
standarder och en vanlig metod som används i företagsbesiktningar? 
 
Virtuella datarum har idag blivit vanligare men det finns även nackdelar med dem. Positivt är 
att man vid en internationell process inte behöver förflytta sig geografisk. Negativt är att de 
virtuella datarummen är helt platta och svåra att överblicka. Utvecklingen har inte gått snabbt 
och konsulterna driver inte på utvecklingen.  
 
Krävs det längre tid och mer utveckling av IT innan arbetsmetodiken och samarbetsformerna 
hos köpare och konsulter är smidiga och effektiva processer? 
 
Det krävs mer utveckling av IT för att arbetsmetodiken och samarbetsformen hos köparen och 
konsulten skall förändras. I undersökningen framkommer bara traditionella sätt att 
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kommunicera, telefon och mejl. IT har alltså inte påverkat smidigheten och effektiviteten i 
processen.  
 
Motsvarande utveckling avseende undersökningsplikt har tidigare skett inom exempelvis 
fastighetsrätten. Är så fallet även här, eller har utvecklingen gått i en annan riktning?  
 
Utvecklingen har inte gått i någon riktning rent juridiskt. Dock anser vi, med stöd av bland 
annat undersökningen, att kraven generellt sett har ökat vad det gäller näringslivet. 
 
I vilken riktning har hela fenomenet due diligence utvecklats och vart är det på väg?   
 
DD har utvecklats till ett fenomen med klara ramar och gränser. Även om innehållet i en DD 
är olika beroende på klient och typen av DD råder det idag inga oklarheter om vad DD är. 
 
Processen företagsbesiktning hade år 2000 enligt  de refererade författarna fått en vidsträckt 
tillämpning och acceptans i Sverige och drivits fram av den relativt höga förvärvsfrekvens, 
som präglade det föregående årtiondet, alltfler gränsöverskridande transaktioner och en ökad 
komplexitet i affärslivet. Avslutningsvis menade författarna att i takt med 
ovanstående �kommer företagsbesiktning fortsätta att utvecklas till ett effektivt och 
värdeskapande moment i förvärvsprocessen � och göra möjligt för köpare att hantera ökade 
risker och krav vid företagsförvärv�.  
 
Har tiden gjort att företagsbesiktning utvecklats till ett effektivt och värdeskapande moment i 
förvärvsprocessen och har det underlättat och givit köparen möjligheter att hantera ökade 
risker och krav vid företagsförvärv? 
 
PE-företag kan bevisligen göra bra affärer utan att besitta några tidigare erfarenheter av 
målföretaget. För att få kunskaper vänder sig PE-företagen till olika externa konsulter som 
utför DD-undersökningar och anledningen är just att undersökningarna är värdeskapande. 
Vore de inte det skulle de idag inte existera. Företagsbesiktning måste anses vara ett 
värdeskapande moment i förvärvsprocessen och underlätta köparen av tjänsten att hantera 
ökade risker och krav.  
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8. Avslutande diskussion   
 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera en avslutande diskussion där även vissa slutsatser 
som kunnat dras kommer att diskuteras mer djupgående. Vidare diskuterar vi den 
problematik som kan finnas rörande uppsatsen samt kommer även med förslag på vidare 
forskning. 
 
 
 
Varför finns det en strävan hos människor att reglera och organisera olika fenomen? Inom 
affärsvärlden handlar det mesta om att man har en önskan om att kontrollera sin risk. I denna 
strävan kan det kännas tryggt att utarbeta ritualer och processer som av erfarenhet har 
fungerat. Om inte för sin egen skull så kan man vid ett misslyckande utbrista: �Men jag följde 
de regler och praxis som vi alla kommit överens om!�. Man vill helt enkelt känna sig så trygg 
som möjligt speciellt när processens komplexitet och riskerna ökar. 
 
I artikeln �Quality standards development in a hypercompetitive scenario� av Tito Conti 
beskrivs en generell bild om hur standarder utvecklas. När ett fenomen är nytt och börjar 
tillämpas av institutioner så tolkar och utvecklar varje organisation sitt egna sätt att tackla de 
problem och möjligheter man står inför. Man utvecklar så kallat de facto-standarder. Denna 
standard nås genom en naturlig process där tekniker accepteras eller förkastas. Utvecklingen 
sker med andra ord genom erfarenhetsutveckling.  
 
I en andra fas kan det manifesteras krav på en enhetlig standardisering. Detta krav kan ha 
framtvingats när det visat sig att kvaliteten är ojämn inom en aktuell bransch eller process. De 
olika de facto-standarderna konkurrerar sinsemellan institutionerna och den som anses bäst 
uppfylla sina mål är den så kallade �de iure� standarden. Denna standard som överlevt det 
stålbad som drabbade massan av de facto-standarder är oftast någon som en myndighet eller 
intresseorganisation korar som vinnare. Exempel på ett liknande förlopp har observerats inom 
internrevision i USA där �de iure� standarden blev COSO ERM40.   
 
Enligt Conti så är kommunikation och språk typiska områden som blir standardiserade vilket 
IT-branschen har haft stor nytta av. Petterson och Sevenius nämner i sin artikel att IT är ett 
redskap som underlättar utvecklingen mot en förbättrad kommunikation mellan köpare, 
säljare och konsulter. Vidare tror skribenterna även att virtuella datarum är något som kan bli 
vanligare framöver. Det vi kom fram till i vår undersökning var att man i grunden använder 
samma IT-verktyg som användes för sex år sedan. Det har med andra ord ej hänt så mycket på 
den fronten. När det gäller virtuella datarum var den generella uppfattningen bland 
respondenterna att man föredrar det klassiska pappersdatarummet. Enligt respondenterna så 
upplevs virtuella datarum alltför platta och svårövergripliga.  
 
Vidare skrev Petterson och Sevenius att man upplevde att branschen genomgick en 
fragmentering där konsulter blev mer specialiserade på en bransch eller expertområde. Har 
detta möjligen även påskyndat en standardiseringsprocess?   Det vi kom fram till är att visst 
har utvecklingen börjat visa tendenser mot en ökad specialisering men vi är ej riktigt där än. 
                                                
40 COSO ERM är förkortning av,The committee of sponsoring organizations of the treadway commission 
enterprise risk management 
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Respondenterna höll i stort sett med om att utvecklingen gick allt mer mot en ökad 
specialisering liknande den som finns i USA. En annan slutsats blev att due diligence blivit 
mer definierat och mer accepterat som ett riskhanteringsverktyg inom förvärvsbranschen.  
 
Integrationen är ett annat område där artikeln pekade på att själva DD-dokumentet även hade 
syftet som manual för själva integrationsprocessen. Detta hittade vi endast stöd för hos en 
respondent där man som byrå även var inblandad i integrationsfasen. Övriga höll sig utanför 
integrationen men det påpekades att konsulterna i London är högst delaktiga i integrationen.  
 
Skall man jämföra den standardiseringsutveckling som skett inom DD i termer av de 
utvecklingsfaser som Tito Conti talar om så har vi en situation där de olika byråerna har 
utvecklat och tillämpar egna de facto-standarder. Dessa de facto standarder är väldigt lika 
varandra men har även skillnader. Exempelvis har vi sett vissa skillnader på 
rapporteringsspråket mellan byrån och deras klient, hur man förhåller sig till 
integrationsarbetet, prognosbearbetning och hur man riskkvantifierar påståenden i prognoser 
samt även hur samarbetet ser ut med andra konsulter. (Hur de olika byråernas standarder 
skiljer sig emellan är inte syftet med uppsatsen utan tas upp vidare under �Förslag till fortsatt 
forskning�.)  
 
Hur är det då med vår generella frågeställning ifall due diligence är mer standardiserad idag 
eller går emot en ökad standardisering? Det vi har funnit är att själva ramverket 
eller �skelettet� som en av respondenterna svarade är hyfsat standardiserat medan det man 
stoppar in i ramverket är mer ett resultat av de olika förvärvens förhållande och kräver ett mer 
flexibelt förhållningssätt.  
 
Utvecklingen av de likheter som existerar hos de olika byråerna kan enligt artikeln �due 
diligence en allt viktigare process � men inte någon fastställd standard� hänföras till ökad 
komplexitet och risk på förvärvsmarknaden, anglosaxisk praxis, allt fler gränsöverskridande 
transaktioner, en hög förvärvsfrekvens samt att byråerna utvecklar specialenheter. Samtliga 
dessa faktorer har vi fått bekräftade som influenser under vår undersökning. Men ytterligare 
faktorer som påverkar DD-processens utveckling är bankernas krav och inte minst köparna av 
due diligence-tjänster. Här är det först och främst riskkapitalbolagen som gått i bräschen för 
en effektivisering av förvärvsbranschen, men även i hur DD-processen ser ut idag. 
 
Att denna utveckling skulle gå mot en slutlig �de iure�-standard är som det ser ut idag 
knappast troligt. Vi har ej upptäckt något krav på att en privat eller statlig organisation skall 
genomföra en övergripande standard inom due diligence. Det som hypotetiskt sett skulle 
kunna styra utvecklingen mot ett myndighets- eller branschingripande i DD-processen är att 
kvaliteten på det allmänt accepterade DD-hantverket skulle visa sig ha allvarliga brister och 
resultera i dåliga förvärv, vilket ej är fallet idag. Tvärtom har undersökningar visat att de som 
utför en due diligence och som använder sig av resultatet på ett klokt vis har lyckats bättre 
med att skapa värde via tillväxt på förvärvsmarknaden än de som ej genomfört en 
undersökning. En annan tänkbar anledning till att det skulle kunna komma krav på en enhetlig 
standard skulle kunna tänkas vara höga juridiska krav, ifall det visade sig att bolagens 
ledningar i allt större skala genomdrev förvärv utan att ta hänsyn till DD- rapportens slutsats, 
vilket i sin tur resulterade i förstörelse av värde för ägarna . Även detta verkar vara ett mindre 
problem idag. De flesta köpare av DD-produkter går in i projektet med en oerhörd seriositet.  
 
Due diligence kommer troligtvis aldrig att uppnå en fullständig standardisering i sin 
nuvarande form vilket har att göra med hantverkets natur och de utmaningar som konsulterna 
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ställs inför. En viktig lärdom är att den nivå av standardisering som har genomdrivits inom 
DD har gått hand i hand med tillväxten erfarenhetsmässigt bland byråerna. Med ökad 
erfarenhet har man blivit bättre på att inrikta sig på det mest kärnfulla och de mest kritiska 
riskerna hos varje projekt och förvärvssituation. Man kan urskilja skillnader i hur byråerna 
bedriver sitt arbete med DD men även likheter.   
 
Hur kan framtiden tänkas se ut för DD-hantverket? Vi har kunnat urskilja fyra nyckelord som 
kan sammanfatta framtiden för due diligence. Dessa är riskkapitalbolag, kunskap, vendor-DD 
och anglosaxisk praxis. Den stora frälsaren mot en effektivare och ökad kvalitet på due 
diligence-processen är enligt samtliga respondenter riskkapitalbolagen. De är förebilder till 
hur upphandlingen av due diligence-tjänsten skall genomföras och detta tack vare deras 
erfarenhet av förvärvsprocesser. Respondenterna angav även en ökad specialisering bland 
konsulterna där man inriktar sitt kunskapsområde mot en specifik bransch. Troligtvis kommer 
detta att leda till bättre kvalitet och skarpare rapporter. Något som har ökat påtagligt de 
senaste åren är vendor-DD och verkar fortsättningsvis vara ett starkt växande område.   
 
Ifall anglosaxisk praxis fortsätter att driva på utvecklingen på den svenska marknaden borde 
rimligtvis användandet av virtuella datarum öka. Här verkar det överlag finnas ett motstånd 
från konsulternas sida som föredrar traditionella datarum, men ifall denna preferens förändras 
återstår att se. Följer man samma anglosaxiska linje när det gäller integrationsarbetet så borde 
konsulterna även bli mer involverade i integrationsprocessen framöver. Som undersökningen 
visade så var det endast en byrå som sysslade mer kontinuerligt med integration medan de 
andra nämnde att man var mer delaktig i denna process på den brittiska marknaden.  
 
En tredje anglosaxisk påverkan berör betydelsen hos DD-processen. Sevenius och Petersson 
ansåg i artikeln att DD-processen var själva stommen i det slutgiltiga beslutsunderlaget. Detta 
kan vi hålla med om efter de svar vi erhållit, men vi fann även uppgifter som pekar på att 
konsulterna varit med om fall där förvärv har genomförts trots rapporter som talade emot. En 
av respondenterna ansåg att den expanderande riskkapitalmarknaden kommer att leda till en 
liknande situation som i Storbritannien där det råder större konkurrens på förvärvsmarknaden. 
Detta kan möjligtvis tyda på att DD-processen ökar i betydelse i takt med en ökad expansion 
av riskkapitalmarknaden samt att de som endast använder dokumentet i syfte att skaffa 
finansiering även tittar mer på strategiska och kommersiella konsekvenser.     
 
Slutsatsen är att det verkar finnas en standardiserad grundtanke i DD-processen. Men 
samtidigt kräver processen en stor dos av kreativitet och flexibilitet vilket är motsägelsefullt 
gentemot en eventuell strävan som förespråkar kontroll och standardisering, som i sin tur kan 
vara direkt hämmande mot resultatet av processen. Det existerar idag en arbetsmetodik som 
leder inriktningen och tillvägagångssättet i varje projekt men för att lyckas med 
förvärvsprocessen krävs det av de inblandade flexibilitet, relevant rutin och kunskap samt 
kanske det viktigast av allt, erfarenhet.  
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8.1 Kritik mot studien 
 
Den kritik vi bör ha i åtanke är att studien är baserad på en kvalitativ metod. Denna typ av 
metod är tidskrävande och gör att antalet respondenter minskar då tiden är en bristvara. 
Studien bygger på ett icke representativt kvoturval vilket gör att vi inte kan skapa några 
generaliseringar. Denna metod kan även kritiseras då urvalet har genomförts av oss och 
därmed kan ha påverkats av våra egna värderingar. 
 
Studiens slutsatser berör endast de undersökta företagen och dess handlingar. Om vi istället 
hade använt en kvantitativ metod skulle antalet respondenter ha ökat och således även 
möjligheten till att göra generaliseringar. Dock tappar en kvantitativ metod det djup som en 
kvalitativ metod bidrar med. 
 
Det finns risk att respondenterna har missuppfattat syftet med våra frågor, likväl som vi kan 
ha misstolkat de svar respondenterna har gett. Respondenterna kan även ha gett felaktiga eller 
bristfälliga svar av orsaker bara de känner till. Då slutsatsen bygger på empirin kan även 
denna ifrågasättas. Eftersom vi har använt ett deduktivt angreppssätt blir studiens karaktär 
endast teoriprövande och utesluter möjligheten att skapa nya teorier utifrån den empiri som 
framkommit. 
 

8.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Under arbetet med studien har vi funnit några intressanta aspekter som kan vara intressanta 
områden att forska vidare inom. Det främsta vore kanske att undersöka de tre byråerna som 
uppger att man kan anse DD vara standardiserad och att de har en standardiserad 
arbetsmetodik, hur deras standarder skiljer sig åt. Vidare kan det vara intressant att undersöka 
om det är bra att en process som DD är standardiserad. En av byråerna uppger att en bra DD 
inte har gått efter någon standardmall och inte heller att arbetsmetodiken i processen har varit 
standardiserad. För om det finns standarder vilken är då bäst och vem kan bestämma det? 
Ytterligare av intresse kan vara att se ifall P/E bolagen är bättre på att generera värde i sina 
bolag jämfört med industriella köpare? Kan en eventuell skillnad bero på hur DD arbetet 
tillämpas och den rutin som PE bolagen besitter? 
 
Intressant att undersöka vidare vore även att undersöka de skillnader och uppfattningar 
säljarna av DD samt köparna av DD har. Finns det ett förväntningsgap liknande det som finns 
inom revisionsområdet?   
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Bilaga 1.  

Genomsnittlig kapitalkostnad(WACC) samt Fritt kassaflöde 
 
Ett företags weighted avarage capital cost eller WACC är det genomsnittliga avkastningskrav 
som ett bolag använder vid värdering av andra bolag. Själv formeln för WACC -en är 
följande41, 
 
Rwacc=(E/E+D)Re+(D/E+D)Rd(1-Tc) 
 
E=eget capital, D=lån, Re=kostnad för eget kapital, Rd=kostnad för lån efter skatt genom korrigering med hjälp 
av Tc som är bolagets skatt. 
 
Med hjälp av denna formel så räknar man ut det totala avkastningskravet som bolaget har på 
ett projekt eller företag. Man tittar på balansräkningen och räknar ut andelen egetkapital av 
totaltkapital, multiplicerar detta med avkastningskravet för egetkapital. Vidare tar man och 
räknar ut andelen lån av totaltkapital och multiplicerar denna andel med långivarnas 
avkastningskrav. Långivarnas avkastningskrav skall först korrigeras för aktuell skattesats. 
Efter att ha summerat ihop de två värden som man får ut erhåller man det avkastningskrav 
som förvärvaren använder för att diskontera målbolagets fria kassaflöden med. Man skall 
tänka här på att vikterna i kapitalkällorna skall värderas till marknadsvärde. Vidare så får man 
fritt kassaflöde genom att beräkna42, 
 
Resultat efter avskrivningar(EBIT) 
-betald skatt 
+avskrivningar 
+/- förändring av rörelsekapital 
-investeringar 
+försäljning av tillgångar 
=fritt kassaflöde  
 
Man kan även uttrycka värdet på ett bolag i termer av: 
 
Värde(bolag)=Värde(egetkapital)+Värde(skulder) 
 
I takt med att det sker förändringar i bolagets balansräkning där nya projekt och tillgångar 
finansieras antingen med hjälp av eget kapital eller lån så ändras bolagets WACC. Denna 
förändring återspeglar de nya krav som ställs av finansiärer och visar även på deras samlade 
riskbedömning av bolaget. 

 

 

 
 

                                                
41 De Ridder, Adri �Finansiell ekonomi� Norstedts juridik, 2001 
42 Bruner, Robert �Applied mergers and acquisitions� John Wiley & sons, 2004 
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Bilaga 2.  

Intervjuplan för halvstrukturerad intervju 
 
Presentation  
Här presenterar vi oss själva och vår uppsats närmare.  
 
Intervjuns syfte 
Vårt syfte med intervjuerna är att  
 
Upplägg 
Vi kommer båda två att delta vid intervjutillfällena. Intervjuerna kommer att spelas in med 
hjälp av en iPod. Respondenterna får frågeområdena i förväg.  
 
Etiska aspekter 
Den färdiga uppsatsen är en offentlig handling. Det innebär att alla som önskar har möjlighet 
att ta del av den färdiga uppsatsen. Givetvis får respondenterna vara anonyma om de så 
önskar vilket vi kommer att erbjuda respondenterna vid intervjun. Det är endast vi som 
intervjuar som kommer att ta del av själva inspelningen. Vår seminariegrupp och handledare 
får ta del av den sammanställda intervjun och den tolkning vi gör.  
 
Användning av resultaten  
Intervjuresultaten kommer att tolkas av oss men det är respondentens kontext som styr 
tolkningen. Vi kommer att analysera resultatet och återkoppla till uppsatsens referensram 
samt artikeln. 
 
Återkoppling 
Om respondenterna önskar får de ta del av den sammanställda intervjun. Detta för att i 
möjligaste mån garantera att inga missuppfattningar uppstått. 
 
Frågeområden 
Vi kommer att använda breda frågeområden och fördjupa oss när vi finner det nödvändigt för 
att få fram information som vi tycker är relevant för vår uppsats. 
 
Bakgrundsinformation: 
Frågor som ska ge oss en bakgrund till respondenten samt verka som �isbrytare�. 
 

• Namn 
• Företag 
• Arbetsuppgifter, vad innebär arbetet för dig, vilken position har du i företaget? 
• Antal anställningsår på företaget? 
• Tidigare erfarenhet, hur länge, och vad har du arbetat med? 
• Andra uppdrag utanför företaget? 
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Bilaga 3.  

Frågor 
 
Vad har drivit fram påkallat DD i Sverige? Utländska investerare och internationella 
konsulter? 
 
Kan DD beskrivas som en analytisk undersökning av ett förvärvsobjekts verksamhet och 
egendom i syfte att utgöra beslutsunderlag för köparen?  
 
VARFÖR BÖR KÖPAREN GÖRA EN DD? 
 
Är DD ett viktigt moment i varje välplanerad förvärvsprocess? Eller behövs det ibland inte 
någon DD? 
 
Hur ser en förvärvsprocess faser ut? Vad händer före en DD? Vad händer under en DD? Vad 
händer efter en DD? 
 
Hur kan man motivera kostnaden och utförandet av en DD?  
 
HUR UTFÖRS DD I PRAKTIKEN? 
 
Finns det någon mall/plan över hur en DD skall genomföras? 
Kan DD idag beskrivas som en fastställd standard? 
 
Hur bestäms omfattningen på en DD? Vad skall en DD ta hänsyn till? Hur mycket kan 
köparen påverka det som skall undersökas? 
 
Hur stor betydelse har köparens tidigare kunskaper om målföretaget? 
 
Vad är viktigt för en finansiell köpare att få större kunskap om och djupare insikt i? 
Vad är viktigt för en industriell köpare att få större kunskap om och djupare insikt i? 
 
Vad innefattar normalt en finansiell DD?  
 
Vad är det viktigaste att fastställa hos målbolaget med hjälp av en DD? 
 
Om det görs en framtida prognos vad behandlar den i så fall? 
 
Hur samlas informationen om målföretaget in rent praktiskt? Görs det intervjuer och i så fall 
med vilka vanligtvis? 
 
Sker det någon verifiering i form av fysisk kontroll? Om ja, vad i så fall? 
 
Vad ämnar en DD kartlägga, väsentliga fel eller företeelser av positiv art? 
 
Vilka står vanligtvis för analysen av den operativa, kommersiella och tekniska informationen 
av målföretaget?? 
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Vilka står vanligtvis för analysen av den rättsliga och finansiella informationen om 
målföretaget?  
 
Om flera konsultbyråer är involverade kan det hända att det sker överlappningar eller att 
information �faller mellan två stolar�? 
Finns det områden där det är bra med ett överlappande, att få se samma sak fast i två olika 
perspektiv? 
 
Vet de olika konsulterna exakt vad de skall göra och vad den andra gör? Finns det någon 
standarduppdelning av arbetet mellan olika konsulter? 
 
Finns det ett informationsutbyte mellan konsulterna och i så fall hur sker detta? 
 
Hur säkerställs det att alla riskområden i en finansiell DD undersöks? 
 
Har DD effektiviserats de senaste åren och i så fall hur?  
 
Har införandet av nya bolagskoder som SOX och svenska motsvarigheten bolagskoden 
påverkat DD processen? 
 
Har arbetsfördelningen i ett DD-team förändrats de senaste åren och i så fall hur? 
 
Förutom legal- och finansiell- DD, vilka andra områden kan behöva en DD? 
 
Finns det risk att analysen som kommer fram av en DD är allt för översiktlig och inte 
tillräckligt fokuserad på specifika riskområden? Om det är så vad beror det på? Brister i 
arbetsmetodiken eller något annat? Går det att undvika och i så fall hur? Kan det bli bättre i 
framtiden? 
 
Hur mycket i en DD läggs på att arbeta fram slutsatser som kan påverka köparens 
förvärvsplaner? 
 
När startar en DD och när betraktas den som klar? 
 
Vilka faser finns det i en DD? Vilka arbetsmoment och i vilken ordning utförs de? 
 
Hur viktigt är det att konsulterna förstår köparens strategiska och kommersiella mål? 
Görs det någon riskanalys tillsammans med köparen? 
Hur sker kontakten men målföretaget och hur viktigt är det med ett bra klimat mellan 
konsulterna och målföretaget? 
 
Bekräftas den erhållna informationen i form av intervjuer eller liknande? 
 
Hur redovisas resultatet av en utförd DD och vad redovisas? Finns det någon standard över 
hur det skall redovisas? 
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VAD RESULTERAR EN DUE DILIGENCE I? 
 
Vad resulterar den finansiella DD i? 
 
Används resultatet som ett redskap vid förhandlingarna mellan köparna och säljarna? 
 
I en DD undersöks förhållandena som måste råda vid avtalsslutet? Exempelvis tillstånd, 
samtycke från tredje man? 
 
I en DD undersöks det att de synergier som eventuellt har inkluderats i värdeberäkningarna 
överrensstämmer med målföretagets beskaffenhet? Vilken vikt läggs vi synergier?  
 
Vad baseras normal en värdering av ett företag på?  
 
Vad händer om det framkommer orealistiska prognoser och budgetar eller brister i 
målföretagets egna kapital? Hur värderas dessa brister? 
 
Råder det överlag överoptimism vid värdering från säljarens sida? 
 
Spelar rapporten av en utförd DD någon roll eller är det i slutändan parternas 
förhandlingsstyrka och eventuella psykologiska övertag som bestämmer priset? 
 
Kan DD ha betydelse för köpeskillingens struktur? Arbetas exempelvis planer fram för 
delbetalningar? 
 
Har en DD-rapport någon betydelse efter det att transaktionen har avslutats det vill säga när 
köparen har tillträtt målföretaget? 
 
Hur mycket kan man använda DD-rapporten när målföretaget skall inlemmas i köparens 
organisation? 
 
I en DD tas det fram några planer på hur eventuella affärskritiska funktioner, exempelvis 
försäkringar, som kan uppstå omedelbart efter förvärvet skall åtgärdas?  
 
Vad måste en köpare efter att ha erhållit en DD-rapport besluta om före ett köp? 
 
Kan det hända att köparen är bättre informerad än säljaren efter en DD-process? 
 
 
HUR KAN DUE DILIGENCE KOMMA ATT UTVECKLAS I FRAMTIDEN? 
 
Hur har begreppets betydelse förändrats? 
Vad har begreppet för betydelse idag?  
Vilka tendenser kan komma att påverka betydelsen av begreppet i framtiden? 
 
Finns det idag en standardiserad arbetsmetodik som säkerställer en hög kvalitet i en DD 
process? 
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Kommer arbetsmetodiken i framtiden att vara än mer standardiserad?  
 
Hur kan man säkerställa resultatet och kvalitén på en utförd DD? Leder detaljerade 
överenskommelser mellan konsulter och köpare till en högre kvalité? 
 
Görs någon uppföljning av de förvärv där en DD har utförts? 
 
Har kraven på att köparen skall genomföra en ordentlig undersökning ökat genom åren? 
 
Blir förutsättningarna bättre för en väl genomförd och värdeskapande företagsbesiktning om 
konsulten kommer in tidigt i förvärvsprocessen?  
 
Vilka IT verktyg används i DD idag? Ex Excel eller liknande. 
Används virtuella datarum eller finns informationen vanligtvis i pappersformat? Tillåter i så 
fall säljaren skanning? 
 
Hur har utvecklingen av IT påverkat arbetsmetodiken i en DD-process?  
 
Finns det något samarbete mellan er och era internationella byråer? 
 
Är DD ett värdeskapande moment i en förvärvsprocess?  
Gör DD att köparen kan hantera (ökade) risker och krav vid företagsförvärv? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 


