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Abstract 
 
During the last decades the number of company acquisition has increased and this has become 
an important transaction in a business. The underlying causes of company acquisitions is said 
to be that the company wants to expand and thereby get a better position in the market. 
Buying a company is a big, full of risks and complicated process. Thereby it’s important that 
the buyer gets enough information about the company that he is planning to buy, so he can be 
able to make the right decision. Because of this, due diligence has become an important part 
of the acquisition process. Due diligence is a kind of company inspection that is made to give 
the buyer information for the decision. The inquiry can also help the buyer to complete his 
investigation duty and thereby reduce the risk of a future dispute.  
 
When a company acquisition is taking place both the buyer and seller has obligations. 
According to the Swedish law concerning purchase, the buyer should investigate the company 
in question. The law says that the buyers can’t refer later to faults that they knew of or should 
have know of during the time of the purchase and to fulfill the investigation duty buyers often 
use due diligence. The sellers duties are also pointed out in the law. According to the rule the 
seller has to inform the buyer about all information that might be relevant about the company 
and that might have an influence to the buyers decision whether to buy the company or not.  
 
Despite that a due diligence has been done there are cases when the acquisition still hasn’t 
been able to live up to the expectations that the buyer had. Because of this several critical 
discussions about due diligence have been noticed and some people are asking if the process 
really is an important part of the acquisition that present practice says.  
 
The purpose with this paper is to critical examine what importance due diligence has in the 
acquisition process to see if there is any connection between the investigation and successful 
company acquisitions. The purpose is also to explorer what responsible the buyer and the 
seller has at an acquisition and also if it’s necessary to hire external consults to carry out due 
diligence.  
 
The paper is written from a hermeneutical point of view and a qualitative method and an 
abductive approach has also been applied. To be able to answer our research questions we 
have interviewed two auditors that execute due diligence, two companies that have carried out 
a company acquisition and also a jurist within the purchase law field.  
 
The essay has shown that due diligence is an important part of an acquisition process. The 
study reduces the risk for the buyer and contributes so that the buyer can get success with the 
acquisition. To be of use the study has to be extensive and it takes both time and competence 
for this to succeed.  
 
Keywords: Due diligence, company acquisition, acquisition process, investigation duty, duty 
to inform and law concerning purchase    
 

                                                              
                                                              



 
                                                                                                    
 
                                                                                                     

                                    

Sammanfattning 
 
Under de senaste decennierna har antalet företagsförvärv ökat markant och köp av företag har 
blivit en betydelsefull transaktion i en verksamhet. Motiven bakom förvärv sägs vara att 
bolaget vill expandera och således få en bättre position på marknaden. Att köpa företag är en 
stor, riskfylld och komplicerad process, varvid det är viktigt att köparen införskaffar 
tillräckligt med information om det företag denne tänker köpa för att kunna fatta rätt 
köpbeslut. Av denna orsak har due diligence blivit ett alltmer väsentligt moment i 
förvärvsprocessen. Due diligence är en typ av företagsbesiktning vars syfte är att utgöra ett 
informationsrikt beslutsunderlag för köparen. Undersökningen kan även hjälpa köparen att 
fullfölja sin undersökningsplikt och minska risken för en eventuell framtida uppkommen tvist.  
 
Vid företagsförvärv har såväl köparen som säljaren förpliktelser. Enligt köplagens 
bestämmelser framkommer det att köparen bör undersöka det bolag denne tänker köpa, då 
köparen inte får åberopa fel som denne kände till eller borde ha känt till vid förvärvet. För att 
uppfylla undersökningsplikten genomförs därför ofta en due diligence. För säljarens del 
framkommer dennes förpliktelse också i köplagen. Säljaren måste enligt köplagen upplysa 
köparen om all väsentlig information om målbolaget som kan ha inverkan på köparens 
köpbeslut.  
 
Trots att en due diligence har genomförts förekommer det situationer där förvärvet ändå inte 
har kunnat leva upp till de förväntningar och mål som låg bakom köpet. Flertalet kritiska 
diskussioner kring due diligences betydelse har således uppmärksammats och vissa personer 
ställer sig frågande till om undersökningen verkligen är ett så viktigt moment i 
förvärvsprocessen som nuvarande praxis framför. 
 
Syftet med uppsatsen är att kritiskt granska vilken betydelse due diligence har i 
förvärvsprocessen för att se om det finns ett samband mellan undersökningen och lyckade 
företagsförvärv. Vidare är syftet att utforska vilket ansvar köparen och säljaren har vid ett 
företagsförvärv samt om det är nödvändigt att externa konsulter anlitas i samband med 
genomförandet av due diligence.  
 
Uppsatsen är skriven utifrån ett hermeneutiskt synsätt och en kvalitativ metod samt en 
abduktiv ansats har tillämpats. För att kunna besvara våra forskningsfrågor har vi i vår 
empiriska undersökning intervjuat två företag som har genomfört företagsförvärv, konsulter 
på två revisionsbyråer vilka arbetar med due diligence samt en jurist som har goda kunskaper 
om de köprättsliga förutsättningarna vid företagsförvärv.   
 
Studien har visat att due diligence är ett viktigt moment i förvärvsprocessen. Undersökningen 
minskar risken för köparen och bidrar till att köparen kan nå framgång med förvärvet. För att 
vara till nytta måste granskningen dock vara omfattande och det krävs både tid och kompetens 
för att lyckas med detta.    
 
 
Nyckelord: Due diligence, företagsförvärv, förvärvsprocessen, undersökningsplikt, 
upplysningsplikt samt köplagen 
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1. Inledning 
 
I detta kapitel kommer vi att introducera läsaren i ämnesområdet och vidare även föra en 
problemdiskussion kring området. Diskussionen mynnar sedan ut i en frågeställning som 
kommer att ligga till grund för resten av uppsatsen. Uppsatsens syfte, perspektiv och 
avgränsning presenteras även i detta kapitel. 
 

1.1 Bakgrund  
 
Dagens företag säljer alltmer av sin produktion utanför nationens gränser och en ökning av 
multi- och transnationella företag har på senare tid uppkommit. Världshandeln har fördubblats 
sedan 70-talet vilket har bidragit till att antalet företagsförvärv har ökat i en liknande takt 
(Ekonomifakta, 2008). Från att ha betraktats som unika undantag har många bolag börjat se 
köp av företag som ett naturligt inslag i deras affärsstrategi (Olve, 1988). Förvärv av företag 
har i nuläget en omfattning som är stor runtom i världen. Detta kan förklaras av att dagens 
företag ofta väljer att expandera genom förvärv istället för att växa inom den egna 
verksamheten, så kallad organisk tillväxt (Orrbeck, 2006). Enligt Orrbeck (2006) kan motiven 
för ett företagsförvärv vara skilda, men ett förvärv har nästan alltid sin utgångspunkt i en 
strategisk analys av det egna företagets position på marknaden.  
 
Enligt Pettersson och Sevenius (2000) är företagsförvärv oftast en av de mest betydelsefulla 
enskilda affärshändelserna i en verksamhet och utgör vanligtvis en komplicerad process. 
Författarna påstår att det är nödvändigt att företag genom en due diligence försöker skaffa sig 
tillräckligt med information om målbolaget1 för att således kunna fatta rätt förvärvsbeslut. Av 
denna anledning ses därmed due diligence som ett betydelsefullt moment i varje 
förvärvsprocess och den kan beskrivas som en analytisk undersökning av ett förvärvsobjekts 
verksamhet och egendom. Enligt Howson (2006) kan due diligence sägas vara en djupgående 
företagsbesiktning, vars syfte är att utgöra ett beslutsunderlag för köparen. Undersökningen 
genomförs efter det att köparen kommit i kontakt med målbolaget och de tillsammans 
upprättat ett så kallat sekretessavtal. Det var först i början av 1990-talet som köpare började 
undersöka målbolagens verksamhet, kunder och marknader före förvärvsbeslutet (Ibid.). 
 
Due diligence som ursprungligen härstammar från USA och Storbritannien har under senare 
år spridits till många industriländer världen över (Howson, 2006). Begreppet ”due diligence” 
kan översättas till ”erforderlig omsorg” och enligt Kersby (1998) har förfarandet blivit allt 
mer vanligt vid företagsöverlåtelser i Sverige. Svenska företag har det senaste decenniet insett 
vikten av att genomföra en due diligence och förfarandet genomförs företrädesvis vid större 
förvärv, men förekommer även vid mindre affärer. Även Pettersson och Sevenius (2000) 
menar att due diligence har blivit ett etablerat undersökningsförfarande vid svenska 
företagsförvärv.  
 
Köparens syfte med företagsförvärv är ofta att åstadkomma en ökad försäljning och en höjd 
marknadsandel, för att på så vis öka företagets lönsamhet och aktievärde (Orrbeck, 2006). 
                                                 
1  Med målbolag menas det företag som köparen skall förvärva. 
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Enligt Harvey och Lusch (1998) slutar dock alltför många företagsförvärv med ett 
misslyckande och flertalet företag har svårt med att nå upp till de resultatförväntningar som 
låg till grund för förvärvet. Harvey och Lusch menar att orsakerna till detta framförallt beror 
på att företagens due diligence är bristfällig. 

1.2 Problemdiskussion 
 
Vilket motivet till företagsförvärvet än må vara, så innebär det alltid ett riskmoment för såväl 
köparen som säljaren. Due diligence har därför utvecklats till att vara ett viktigt eller till och 
med avgörande inslag i svenska företagsförvärvsprocesser (Pettersson & Sevenius, 2000). Vid 
företagsförvärv är köparen och säljaren bundna till varandra genom ett obligationsrättsligt 
förhållande. Detta innebär att riskfördelningen mellan parterna är fullständig, det vill säga att 
någon av parterna alltid bär risken (Sevenius, 2002).  Det är främst köplagen som är tillämplig 
på företagsförvärv av full äganderätt och denna reglerar förhållandet mellan säljarens 
upplysningsplikt och köparens undersökningsplikt (Lindqvist, 2003).  
 
Det har visat sig vara svårt att fastställa var gränsen går mellan säljarens och köparens ansvar 
vid eventuella fel som uppkommer vid företagsförvärv. Då köplagen säger att köparen inte 
kan åberopa fel som denne kände till eller borde ha känt till vid köpet, har det blivit allt 
vanligare att köparen utför en så kallad due diligence för att minska de risker som ett förvärv 
medför. Även säljaren är intresserad av att en due diligence genomförs, eftersom de ansvarar 
för att köparens förväntningar stämmer överens med förvärvets resultat (Sevenius, 2002). 
Frågan är dock vilket ansvar köparen har vid ett företagsförvärv och hur omfattande 
undersökningsplikten egentligen är.  
 
På senare år har allt större uppmärksamhet riktats mot säljarens förberedelser inför 
försäljningen av företag. Allt fler företag inser vikten av goda förberedelser inför en 
företagsförsäljning och många säljare gör numera en egen undersökning av målbolaget. Detta, 
för att reducera risken för överraskningar för köparen och därigenom även minska risken för 
att bli ersättningsskyldig vid en eventuell uppkommen skada. Säljaren har dessutom en 
upplysningsplikt enligt köplagen men trots skyldigheten är det ändå väsentligt att köparen på 
eget initiativ utför en due diligence (Svernlöv, 2007).  
 
Enligt Howson (2006) är due diligence nödvändig för att företagsförvärv inte skall 
misslyckas. Due diligence kan hjälpa köparen att fullfölja sin undersökningsplikt och således 
minska risken för felansvar vid en eventuell framtida uppkommen tvist. En väl genomförd 
undersökning reducerar även risken för att köparen betalar ett för högt pris. Författaren menar 
dock att många företagsförvärv misslyckas av den anledningen att köparen inte lyckas utföra 
undersökningen tillräckligt väl. Orsakerna sägs vara att due diligence processen i många fall 
börjar alldeles för sent och att köparen saknar förståelse för undersökningens syfte och mål. 
Även Rankine (2001) menar att flertalet företagsförvärv misslyckas genom att köpen inte 
uppfyller köparens förväntningar kring bland annat synergieffekter2, tillväxt och omsättning. 
Kan due diligence i sådana fall minska risken för misslyckade förvärv, då undersökningen 
innebär att kunskapen om det potentiella förvärvsobjektet ökar?  

 
2 Med synergieffekter innebär förmågan att två företag tillsammans kan skapa ett större värde än vad de gör 
individuellt. 
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Vid genomförandet av due diligence är det vanligt att köparen anlitar specialister såsom en 
revisions- eller advokatbyrå, vilka skall utföra analysen (Kersby, 1998). Processen är kostsam 
och tidskrävande men trots detta bör företagsbesiktning motiveras med att köparen inte torde 
förvärva företag som inte uppfyller det köpande företagets strategiska och kommersiella mål. 
Det vore mer ekonomiskt fördelaktigt att avbryta ett förvärv i tid istället för att hamna i en 
situation där köparen förvärvar ett företag som inte tillför verksamheten något värde 
(Pettersson & Sevenius, 2000). Frågan är dock om due diligence alltid behöver förknippas 
med höga kostnader. Kan köparen genomföra undersökningen på egen hand eller bör due 
diligence alltid utföras av externa experter?  
 
På senare år har det framförts alltmer kritiska röster angående utförandet av due diligence. 
Bogren et al. (2002) menar att förfarandet med riskidentifiering främst förespråkas av de 
konsulter som själva utför och tjänar pengar på genomförandet, något som de ser kritiskt på. 
Även Tvede-Möller (1995) frågar sig om due diligence verkligen är av så stor betydelse vid 
företagsförvärv eller om den nuvarande praxis har drivits fram av konsulter som ser en 
möjlighet att tjäna pengar på de invecklade och tidskrävande due diligence uppdragen. Vidare 
menar Bogren et al. (2002) att köparen bör vara försiktig med att genomföra due diligence då 
förfarandet skulle kunna begränsa den rätt att åberopa fel som köparen har enligt köplagen. Vi 
ställer oss därmed frågan om och på vilket sätt due diligence kan vara ett hjälpverktyg och ett 
värdeskapande moment i förvärvsprocessen.  

1.3 Problemformulering  
 
Utifrån ovanstående problemdiskussion har vi kommit fram till följande frågeställningar: 
 
Huvudfråga: 
 

• Vilken betydelse har due diligence i förvärvsprocessen?  
 

Följande delfrågor har framarbetats: 
 

• Vilket ansvar har köparen respektive säljaren i ett företagsförvärv? 
 
• Vilken roll spelar externa konsulter vid genomförandet av due diligence? 

1.4 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att kritiskt granska vilken betydelse due diligence har i 
förvärvsprocessen för att se om det finns ett samband mellan undersökningen och lyckade 
företagsförvärv. Vidare är syftet att utforska vilket ansvar köparen och säljaren har vid ett 
företagsförvärv samt om det är nödvändigt att externa konsulter anlitas i samband med 
genomförandet av due diligence.  
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1.5 Avgränsning 
 
För att kunna besvara våra forskningsfrågor har vi valt att intervjua två konsulter som arbetar 
med due diligence, respondenter på två företag som genomfört företagsförvärv samt en jurist 
som är specialiserad inom rättsområdet. Den empiriska undersökningen har geografiskt 
avgränsats till Västra Götalandsregionen. Vidare har vi valt att begränsa oss till industriella 
förvärv där två eller flera olika verksamheter skall samordnas.  
 
Slutligen har vi valt att enbart behandla kommersiella överlåtelser av full äganderätt till ett 
företag. Med företag avses aktiebolag vilket innebär att vi enbart kommer att behandla 
överlåtelser av samtliga aktier. Genom att avgränsa oss till överlåtelser av samtliga aktier 
behandlar vi enbart köplagens bestämmelser.  

1.6 Perspektiv 
 
Inför en studie bör forskaren välja ett övergripande perspektiv. Valet av perspektiv påverkar 
studiens innehåll och analys och således påverkas även slutsatserna. Perspektiv kan även 
definieras som den utgångspunkt som forskaren väljer inför en utredning och fungerar således 
som en lins genom vilken forskaren studerar verkligheten (Lundahl & Skärvad, 1999).  
 
Då syftet med denna uppsats är att studera vilken betydelse due diligence har i 
förvärvsprocessen kommer vi att skriva rapporten utifrån ett förvärvsperspektiv. I 
förvärvsprocessen är det oftast köparen som utför en due diligence då denne sällan har en full 
kännedom om målbolaget.  Vi har därför valt att utgå ifrån köparens synvinkel. 
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1.7 Disposition 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kapitel 2 Teoretisk referensram  
I teorikapitlet presenterar vi den teori som är relevant för 
vår uppsats. Denna ligger sedan till grund för vår 
empiriska undersökning och analys. 
 
 
Kapitel 3 Metod 
I metodkapitlet beskrivs hur studien kommer att 
genomföras. Här behandlas även vetenskapligt 
förhållningssätt, val av undersökningsobjekt samt studiens 
tillförlitlighet. 
 
 
Kapitel 4 Empiri  
I detta kapitel redogörs resultatet från våra fem intervjuer. 
 
 
 
Kapitel 5 Analys 
I analyskapitlet tolkar och analyserar vi vår empiri och 
teori utifrån det hermeneutiska förhållningssättet. 
 
 
Kapitel 6 Slutdiskussion 
I det avslutande kapitlet presenteras våra slutsatser och 
således kan uppsatsens syfte uppfyllas. Vidare redogör vi 
för uppsatsens bidrag och ger förslag till fortsatt forskning. 
 

 
 
Figur 1.1  Disposition (Egen konstruktion) 
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2. Teoretisk referensram 
 
Inledningsvis motiveras valet av de ingåenden delarna i vår teoretiska referensram. Därefter 
redogörs olika begrepp och teorier för att skapa en förståelse och få en bra grund inför 
uppsatsens kommande kapitel.   
 
 
För att förstå vilken betydelse due diligence har för lyckade företagsförvärv inleds kapitlet 
med att beskriva förvärvsprocessen som är den process i vilken due diligence utgör ett 
moment. Förvärvsprocessen består av åtta olika steg och i teorikapitlet kommer vi att 
behandla due diligence och integreringsfasen på en djupare nivå. Due diligence är en 
etablerad och efterfrågad granskning i dagens förvärvsprocesser och för att förstå dess 
funktion behandlar vi undersökningens olika typer och tillvägagångssätt. Syftet med due 
diligence är bland annat att kontrollera att förvärvsobjektet motsvarar köparens förväntningar 
på till exempel synergieffekter, lönsamhet och tillväxt. Då det är i integreringsfasen som 
köparens förväntningar med förvärvet skall uppnås och realiseras, är det viktigt att förstå hur 
due diligence kan påverka integreringen och bidra till att förvärvet blir lyckat. I flertalet 
företagsförvärv uppnås dessvärre inte köparens förväntningar och förvärvet medför inget ökat 
värde för verksamheten. För att förstå orsaken till detta behandlas även misslyckade 
företagsförvärv. Misslyckade företagsförvärv är en vanlig företeelse där förhastade beslut och 
bristande förundersökningar kan vara bidragande orsaker. För att kunna besvara en av 
uppsatsens delfrågor behandlas slutligen köparens och säljarens ansvar vid företagsförvärv. 
Ett företagsförvärv innebär en stor risk för såväl köparen som säljaren och trots att en due 
diligence har genomförts leder detta inte automatiskt till att det inte kan förekomma fel vid ett 
företagsförvärv. I praktiken är det oftast avtalet som reglerar företagsförvärvet, men då 
överenskommelsen inte kan reglera alla typer av situationer som kan uppstå, måste det finnas 
lagar som styr.  Vid den vanligaste förvärvsformen, det vill säga aktieförvärv är det köplagen 
som skall tillämpas. Denna lag reglerar förhållandet mellan köparens undersökningsplikt och 
säljarens upplysningsplikt.  

2.1 Förvärvsprocessen  
 
Listan på köp och avyttringar, antingen de verkligen äger rum eller är uttryck för 
spekulationer, kan göras lång. Det är helt klart att förvärv av företag numera har en stor 
omfattning i såväl Sverige som övriga delar av världen. Företagsförvärv innebär i strategisk 
betydelse köp av kontrollposter, där ett företag köper upp ett annat företag eller delar av det 
(Olve, 1988). Företagsförvärv involverar därmed ofta stora strategiska förändringar och köp 
av företag innebär en lång och krävande process med omfattande avtalsregleringar (Sevenius, 
2003).   
 
Enligt Ernst & Young (1994) är sammanslagningar eller förvärv av företag ofta avgörande 
transaktioner för en verksamhets utveckling. Trots detta är det många företagsförvärv som 
inte når upp till resultatförväntningarna. Orsaken är många gånger att köparen inte har lyckats 
med att ta fram ett strategiskt förvärvsprogram. En köpare måste utveckla en klar strategi och 
implementera ett framtidsinriktat förvärvsprogram för att undvika att förvärvet misslyckas. 
Med ett förvärvsprogram är det mer troligt att en köpare lyckas skapa positiva synergieffekter 
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av transaktionen och undvika kostsamma misstag. En välplanerad förvärvsprocess ger även 
köparen en avsevärt större kontroll över de sammanslagna företagens fortsatta överlevnad 
(Ernst & Young, 1994) 
 
Förvärvsprocessen kan delas in och beskrivas i åtta steg (se figur 2.1), där utgångspunkten är 
att utveckla en förvärvsplan och sedan fastställa förvärvskriterier.  
 
 

 
Strategi Val av 

förvärvskandidat 
 

Värdering 
 

Letter of intent 

 
Sekretessavtal 

 
Due diligence 

 
Köpeavtal 

Genomförande 
och integrering 

 
 
Figur 2.1 Förvärvsprocessen (Egen konstruktion)

 
I processens inledande fas identifieras och utvärderas målföretaget utifrån köparens 
strategiska behov. Framgång med företagsförvärv beror ofta på hur väl beslutet är förankrat i 
det köpande företagets långsiktiga strategi. En klar förvärvsstrategi ger köparen större kontroll 
i förvärvsprocessen och leder till att förvärvet utvecklas åt det håll köparen önskar (Ernst & 
Young, 1994).  
 
Enligt Ernst & Young (1994) är det även viktigt att köparen söker efter uppköpskandidater 
utifrån vissa fastställda kriterier och gör en djupare analys och preliminär värdering av 
förvärvsobjektet för att bedöma om det finns anledning till att genomföra förvärvet. Det är när 
ett utsett målbolag har uppnått alla grundläggande kriterier som köparen kan ta kontakt med 
målbolaget och sedan underteckna ett letter of intent och ett sekretessavtal.  Ett letter of intent 
innehåller bland annat ramarna för den fortsatta förvärvsprocessen, såsom tidplaner, sekretess 
och tillgänglighet till målföretaget. Ett sekretessavtal innehåller normalt en överenskommelse 
om att köparen skall använda den information som tillhandahålls i förvärvsprocessen enbart 
för att värdera och bedöma målbolaget. Sekretessavtal innebär därmed att köparen får tillgång 
till målbolagets interna information för att sedan kunna genomföra en due diligence (Orrbeck, 
2006).  

2.2 Due diligence  
 
Due diligence är en av de åtta stegen vid företagsförvärv och genomförs efter det att köparen 
har tagit kontakt med målbolaget och ett sekretssavtal har upprättats. Det finns ingen allmän 
begreppsförklaring av termen ”due diligence” men skilda författare definierar due diligence 
på någorlunda likartat sätt3.  
 

                                                 
3 Barney Fyman, Universitetsadjunkt, Högskolan i Borås. Föreläsning 2007-10-01 
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Enligt Orrbeck (2006) innebär due diligence att köparen utför en genomgripande analys av 
det företaget som denne vill köpa. Sevenius (2003) påpekar att due diligence innebär att 
köparen samlar in och analyserar information om företaget, normalt med hjälp av externa 
rådgivare, för att få reda på eventuella risker som kan uppstå vid transaktionen. Bing (1996) 
framställer due diligence som ett moment som stödjer värderingsprocessen och utreder 
väsentliga objekt för köparen. Due diligence är en utövad åtgärd som minskar köparens 
vårdslöshet och försumlighet. Det är inte åtgärder efter en specifik standard, utan 
handlingarna beror istället på speciella faktorer i det särskilda fallet (Ibid.).    

2.2.1 Syftet med due diligence  
 
Enligt Kersby (1998) är det främsta syftet med due diligence att kontrollera att 
förvärvsobjektet motsvarar köparens förväntningar. För köparen ses genomförandet av due 
diligence som en typ av ansvarsförsäkring och en garanti mot obehagliga överraskningar. 
Undersökningen är därmed inriktad på köparens perspektiv, då denne anses vara mindre 
kunnig om målbolaget och således försätts i ett underläge gentemot säljaren. Genom analysen 
skall köparen kunna värdera de risker och fördelar som finns med målbolaget för att på så vis 
kunna försäkra sig om att inte råkar ut för några otrevliga överraskningar. 
 
Säljarens syfte med att låta köparen genomföra due diligence är att minimera antalet garantier 
och liknande utfästelser i överlåtelseavtalet. I stället för att lämna garantier låter säljaren 
köparen få tillgång till information om företaget innan försäljningen blir ett faktum (Ibid.).  
 
Due diligence syftar även till att minska den kommersiella risken som inte täcks i tillräcklig 
utsträckning av garantier eller ersättningsklausuler i köpeavtalet. Vidare genomförs due 
diligence för att köparen skall kunna åberopa fel som kan uppkomma efter förvärvet, eftersom 
köparen enligt köplagen inte får åberopa fel som denne borde ha känt till vid köpet (Svernlöv, 
2004). Associationsrättens bestämmelser om styrelseansvaret utgör även en anledning till 
varför en företagsbesiktning bör utföras. Enligt aktiebolagslagen kan skadeståndsansvar för 
företagsledningen nämligen uppkomma i samband med investeringar i affärsprojekt utanför 
den normala affärsverksamheten, en verksamhet som utmärks av stor risk, oklar finansiering 
samt komplexitet. Dessa egenskaper kan sägas känneteckna företagsförvärv (Sevenius, 2003, 
A). 
 
Enligt Howson (2006) är syftet med due diligence att göra de inblandande parterna medvetna 
om företagets värde för att på så vis undvika att ett felaktigt pris erläggs samt försäkra sig om 
att eventuella rättskonflikter reduceras. Due diligence genomförs inte enbart i syfte att 
eliminera risker vid förvärvet. Strömberg och Emanuelsson (2002) betonar också vikten av att 
due diligence avses till att ta fram ett beslutsunderlag som ligger till grund för att bekräfta den 
information som förvärvet grundar sig på. Due diligence skall således verifiera den 
förberedande analysen och värderingen som köparen har gjort tidigare i förvärvsprocessen.  
 
Enligt Petterson och Sevenius (2000) är due diligence en betydelsefull del i förvärvsprocessen 
för att köparen skall vara säker på att veta vad denne verkligen köper snarare än vad som har 
erlagts som betalning. Författarna menar att undersökningen minskar köparens risk för att 
”köpa grisen i säcken”. Även Gorton (2002) instämmer gällande betydelsen av due diligence 
vid företagsköp och uttalar sig om att köparen genom besiktningen kan skaffa sig en god 
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uppfattning om bland annat företagets verksamhet, finansiella ställning och dess risker. 
Gorton påpekar även att due diligence bör ses som en bra investering trots dess höga kostnad.  

2.2.2 Olika typer av due diligence 
 
I samband med att due diligence har blivit mer etablerad i näringslivet har den även blivit 
alltmer fragmenterad. Numera finns det en rad olika typer av due diligence som inriktas mot 
olika områden i målföretaget. De vanligaste typerna är kommersiell, finansiell och legal 
besiktning. Dessa är inte alltid helt uttömmande utan det finns även många andra former av 
due diligence (Sevenius, 2003). Enligt Orrbeck (2006) samt Isaksson, Martikainen och 
Nilsson (2002) är bland annat även skattemässig, arbetsrättslig, teknisk, kulturell och 
miljömässig due diligence viktiga att genomföra vid företagsförvärv.  
  
Vid genomförandet av due diligence är det köparen som får genomgå ett mer omfattande 
arbete och således vilar det tyngsta ansvaret på denne. Detta medför att flertalet köpare tar 
hjälp av experter som till exempel revisions- och advokatbyråer inom de givna områdena, för 
att på så vis få tillgång till så relevant information som möjligt. Due diligenceprocessen 
involverar därmed många skilda personer med särskild spetskompetens och inriktning 
(Orrbeck, 2006).  
 
Kommersiell due diligence 
 
Kommersiell due diligence handlar om att förstå kunder och marknader och ses som den 
viktigaste formen då företag har svårt att överleva utan kunder. Undersökningen tar sin 
utgångspunkt i de vinstinriktade och affärsmässiga faktorerna samt de operativa funktionerna 
i verksamheten för att således kunna förstå hur affärer och marknader fungerar (Howson, 
2006). Förutom kunder och marknader inkluderas även områden som till exempel 
konkurrenter, produkter, leverantörer, tillverkning och marknadsföring i en kommersiell due 
diligence (Sevenius, 2003).  
 
Undersökningen syftar även till att utreda om den utveckling som köparen räknat med 
verkligen kommer att äga rum. Detta innebär i stort sett att en branschanalys genomförs, i 
vilken konkurrensförhållanden, potentiella nyetableringar, substitut samt köpares och 
leverantörers förhandlingsstyrka kartläggs (Kersby, 1998). 
 
Enligt Isaksson, Martikainen och Nilsson (2002) utgör lönsamhet och affärsmässiga risker 
avgörande faktorer för om företagsförvärv skall kunna utvecklas till lyckade projekt. 
Författarna påstår att det är främst genom en bransch- och en konkurrentanalys som 
målbolagets risk- och vinstdrivande faktorer kan identifieras. Branschanalysen behandlar 
flertalet drivkrafter som påverkar branschens lönsamhet. Dessa är bland annat graden av 
konkurrens bland existerande företag, hot från nya aktörer samt köparen och säljarens 
förhandlingsstyrka. I konkurrensanalysen utvärderas företagets valda konkurrensstrategier.   
 
Om målbolaget är utländskt bör en kommersiell analys även omfatta en granskning av landets 
specifika förhållanden. Det kan exempelvis gälla förhållanden kring landets politik, lagar, 
språk, seder, infrastruktur samt ekonomiska situation (Carlsson & Hermansson, 2007). 
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Finansiell due diligence 
 
Finansiell due diligence genomförs ofta av revisionsbyråer och innebär att företagets 
redovisnings- och rapporteringssystem kartläggs för att kunna utreda vilka kostnader och 
intäkter som är förknippade med respektive verksamhetsområde (Kersby, 1998). 
Granskningen är främst koncentrerad till resultat- och balansräkningen men inkluderar även 
områden såsom kassaflöde, löneförmåner, prognoser, intern kontroll samt 
ledningsinformation (Sevenius, 2003). Den finansiella undersökningen syftar därmed till att 
ge en god bild över vilka enheter i målbolaget som är lönsamma (Orrbeck, 2006).  Det är 
viktigt att finansiell due diligence avgränsas och enbart omfattar de nyckeltal och resultat- 
respektive balansposter som är väsentliga för köparen. Vidare bör en kassaflödesanalys 
prioriteras då det är målbolagets framtida kassaflöde som är en avgörande faktor för 
förvärvsbeslutet (Strömberg & Emanuelsson, 2002). 
 
Isaksson, Martikainen och Nilsson (2002) menar att finansiell due diligence är inriktad på att 
analysera nyckeltal som visar företagets lönsamhet, tillväxt, finansiella balans samt 
effektivitet. Författarna anser att en finansiell undersökning syftar till att utvärdera företagets 
effektivitetsnivå samt investerings- och finansieringsstrategi för att förstå vad som ligger 
bakom lönsamhet och tillväxt eller bristen på denna. Bing (1996) påpekar att det är 
målbolagets periodisering av intäkter och kostnader samt värderingen av tillgångar som är av 
särskilt intresse i den finansiella analysen.  
 
Juridisk/legal due diligence 
 
Alla företags externa och interna aktiviteter konkretiseras regelmässigt av avtal och 
överenskommelser, vilka är väsentliga att granska inför företagsförvärv. Juridisk due 
diligence syftar till att undersöka alla de avtal med exempelvis kunder, återförsäljare, 
leverantörer, försäkringsbolag samt banker som målbolaget är part i (Kersby, 1998).  
 
Enligt Orrbeck (2006) är det ytterst viktigt att såväl köparen som säljaren är insatta i de 
skyldigheter och rättigheter som följer av förvärvet. Det är av betydelse för köparen att de 
juridiska konsekvenserna av målbolagets ingångna avtal tolkas, då detta kan påverka 
företagets värde. I en juridisk undersökning bör köparen även granska om det finns några 
begränsningar i rättigheter eller avtal som kan ha en inverkan på verksamheten långt efter 
förvärvsprocessen är avslutad. Även Lindberg och Siewertz (1997) påpekar vikten av att 
avgöra hur olika avtal kommer att påverkas efter förvärvets genomförande. Det är med andra 
ord inte tillräckligt att endast analysera situationen vid förvärvstidpunkten.  
 
Ytterligare områden som normalt inkluderas i en legal due diligence är bolagshandlingar, 
fastigheter, avtal, immateriella rättigheter, anställningsförhållanden, myndighetstillstånd, 
konkurrensfrågor samt pågående tvister (Sevenius, 2003). Vidare bör en juridisk due 
diligence även behandla frågor om formaliteter kring aktier och eventuella inskränkningar i 
förfoganderätten till dessa, såsom pantsättning och aktieägaravtal. Att anlita en jurist som är 
väl insatt i det legala området är därför något som alla köpare borde göra (Bing, 1996).  
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Miljömässig due diligence  
 
I ökad omfattning innebär brott mot miljölagstiftningen ett hot mot företag och risken att 
sådana brott har begåtts historiskt måste utredas. Genom att granska målbolaget ur 
miljösynpunkt kan köparen redan vid förvärvet avgöra vem som bär ansvaret för sådana 
kostnader som kan uppstå till följd av miljöbrott. Miljömässig due diligence syftar även till att 
undersöka om det föreligger tvister med miljötillsynsmyndigheter, om målföretaget uppfyller 
de miljökrav som ålagts det samt om det existerar akuta investeringsbehov för att leva upp till 
aktuella krav (Orrbeck, 2006).  
 
Skattemässig due diligence  
 
I samband med företagsförvärv finns det ett stort antal skatterättsliga risker som måste 
utvärderas. En skattemässig due diligence är framförallt inriktad på att granska om målbolaget 
har betalat och redovisat skatt på ett korrekt sätt, i syfte att minska risken för att drabbas av 
restskatter och straffavgifter (Isaksson, Martikainen & Nilsson, 2002). Undersökningen bör 
enligt Orrbeck (2006) utföras av skattejurister och författaren menar att det i samband med 
granskningen kan vara lämpligt för köparen att påbörja en utredning om vilka eventuella 
skatteplaneringsåtgärder som köparen skulle kunna överväga i samband med förvärvet.  
 
Teknisk due diligence  
 
Med teknisk due diligence avses en granskning av målbolagets produkter eller tjänster ur 
teknisk synvinkel. Undersökningen innefattar en jämförelse mellan företagets patent och 
tekniska lösningar och konkurrerande teknik (Isaksson, Martikainen & Nilsson, 2002). Det är 
ofta tekniken som avgör vilka investeringsbehov som kan komma att uppstå vid olika 
tidpunkter i framtiden. En teknisk due diligence bör därför kartlägga målbolagets 
teknologiska kompetens och utrustning (Orrbeck, 2006).   
 
Arbetsrättslig due diligence 
 
Vid arbetsrättslig due diligence är det bland annat anställningsavtalen för ledningen i 
målbolaget som skall granskas. Föremål för undersökningen är främst förmåner, 
ägarförändringsklausuler och fallskärmsavtal. Vidare är det viktigt att analysera eventuella 
kollektivavtal, pensionsåtaganden och vad som gäller vid uppsägning.  I en arbetsrättslig due 
diligence är det också väsentligt att köparen kontrollera om personalens kompetens kan 
bibehållas även efter förvärvet och vem som kommer att få göra anspråk på arbetsresultatet 
(Isaksson, Martikainen & Nilsson, 2002). 
 
Kulturell due diligence  
 
Kulturell due diligence genomförs framförallt vid köp av företag som befinner sig i andra 
branscher och kulturella miljöer. Syftet med undersökningen är att undvika missförstånd och 
problem under och efter förvärvsprocessen samt kartlägga om eventuella förändringar i 
ledning och strategi måste göras för att förvärvet skall bli framgångsrikt. Vid granskningen 
görs därför en analys av en mängd faktorer som påverkar hur väl målbolagets kultur kan 
integreras i verksamheten.  Omständigheter som studeras är framförallt skillnader i ledarstil, 
organisation, värderingar och kommunikation (Isaksson, Martikainen & Nilsson, 2002).  
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2.2.3 Utförandet av due diligence 
 
Det finns inte någon generell mall för hur due diligence skall utföras. Processen skiljer sig 
från situation till situation och är framförallt påverkad av specifika omständigheter i företagets 
miljö (Johansson & Hult, 2002). Vilka typer av undersökningar som genomförs är beroende 
av köparens kännedom om målbolaget, dess riskbenägenhet och i synnerhet kostnaden för 
undersökningen (Svernlöv, 2004). Köparen bör dock inrikta sin undersökning på de områden 
som är väsentliga att få kännedom om innan förvärvet slutförs. Antalet områden som 
inkluderas i due diligence blir därigenom avgörande för dess omfattning och djup (Petterson 
& Sevenius, 2000). 
 
Utförandet av due diligence kan avgränsas som ett projekt med start- och slutpunkter samt 
delas in i tydliga faser. En övergripande beskrivning av faserna kan delas in i förberedelse, 
informationsinsamling, analys och rapportering (Sevenius, 2003).  
 
Förberedelse 
 
Det är viktigt att köparen planerar genomförandet av due diligencen väl. Förberedelsen skall 
syfta till att fastställa motiv och målsättningar med förvärvet så att besiktningen kan inriktas 
på rätt förhållanden. Under förberedelsefasen är det även väsentligt att köparen tillsammans 
med de experter som skall genomföra undersökningen, gör en konkret riskanalys av 
målföretaget baserad på tidigare erfarenheter, tillgänglig information samt branschkännedom 
(Sevenius, 2003).  
 
Informationsinsamling 
 
Informationsinsamlingen inleds med att målföretaget kontaktas och tillsänds en detaljerad 
frågelista. Listan består av en dokumentuppräkning och uppgifter om målbolaget som köparen 
vill ta del av. Vidare genomförs även intervjuer med företagsledningen och andra 
nyckelpersoner (Sevenius, 2003). Enligt Svernlöv (2004) är det på grund av sekretesskrav och 
för att undvika störningar i verksamheten, vanligt att den efterfrågade informationen hålls 
tillgänglig hos målbolaget i så kallade datarum.  
 
Analys 
 
Efter informationsinsamlingen följer analysskedet där dokumenten samt den muntliga 
informationen utvärderas. I en köpardriven transaktion sker analysen företrädesvis på plats 
hos målföretaget så att kommunikationen mellan köparen och säljaren underlättas. För att 
uppnå bästa möjliga resultat av due diligencen är det av vikt att etablera ett gott samarbete 
mellan konsulterna som genomför undersökningen och målbolagets medarbetare (Sevenius, 
2003). 
 
Rapportering   
 
Due diligence avslutas med att konsulterna överlämnar en rapport till köparen. I rapporten 
sammanfattas gjorda iakttagelser, avvikelser från förväntningar samt eventuella 
rekommendationer. Avhandlingen innehåller även information om problemområden som inte 
har kunnat undersökas samt identifierar känsliga områden som kräver ytterligare analys. 
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Rapporten syftar till att utgöra ett hjälpmedel för köparen så att denne kan komma fram till 
rätt beslut och köpeskilling eller avkräva säljaren mer eller mindre långtgående garantier 
(Sevenius, 2003). Det är när rapporten är avslutad som beslutet skall fattas och uppgiften att 
integrera de båda verksamheterna uppstår.  

2.3 Integrering och synergieffekter 
 
En noggrann genomförd due diligence är av värde för köparen även efter det att förvärvet har 
genomförts. Den information som framkommer i undersökningen underlättar när köparen 
skall integrera målbolaget i den egna verksamheten (Svernlöv, 2004). Enligt Sevenius (2003) 
är synkronisering en komplicerad process som kräver situationsanpassade lösningar samt en 
lyhörd och flexibel ledning. I integreringsfasen ska de strategiska målsättningarna och 
synergieffekterna som har identifierats i due diligencen ge en reell avkastning på den gjorda 
investeringen genom samordning av medarbetare och överföring av kunskap mellan de båda 
organisationerna (Ibid.). Tanken med synergier i förvärvssituationer är att en sammanslagning 
av två bolag skall leda till ett värdeskapande för aktieägarna som inte kan uppnås på egen 
hand. Risken för att synergier ej realiseras är dock stor och det är framförallt i 
integrationsfasen som dessa skall förverkligas (Bruner, 2004).   
 
Integrering kan beskrivas som arbetet med att planera och implementera olika processer, 
system och teknologier. Enligt Ernst & Young (1994) är det av vikt att köparen utvecklar en 
integrationsplan då en välstrukturerad integreringsplan kan leda till snabbare synkronisering, 
lägre kostnader och en smidigare övergångsperiod. De menar att den operationella 
verksamheten ofta blir hektisk efter ett förvärv och utan en integreringsplan är risken stor att 
förvärvet inte når upp till köparens förväntningar.  
 
Integreringsplanen (se figur 2.2) bör fokusera på processer, anställda och teknologier, vilka 
utgör framgångsfaktorer i ett företag. Avgörandet för en lyckad integrering är således att 
köparen har kännedom om dessa tre delar, något som kan erhållas via en due diligence.  

 

Anställda Processer 

Teknologi 

 
 
  
Figur 2.2  Fokusområden i integreringsprocessen. Källa: Ernst & Young, 1994, sid. 221 
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2.4 Orsaker till misslyckade företagsförvärv 
 
Ett stort problem med företagsförvärv är ofta att köparen efter förvärvet har svårt med att få 
verksamheten att fungera. Flera undersökningar har visat att många företagsförvärv 
misslyckas då förvärven inte ökar värdet för aktieägarna eller når upp till de finansiella, 
affärsmässiga och strategiska mål som är uppsatta inför förvärvet.  Istället för att uppnå 
planerade stordriftsfördelar med hög lönsamhet associeras förvärv med bland annat lägre 
produktivitet (Cartwright & Cooper, 1996). Orsakerna till misslyckade förvärv är många och 
enligt Rankine (2001) har misslyckade förvärv ett samband med förhastade beslut som inte 
passar in i företagets långsiktiga strategi och som därav leder till kostsamma 
missbedömningar.  
 
Den vanligaste orsaken till misslyckade förvärv är att köparen blundar för potentiella problem 
vilket leder till övermod och girighet. Då företagsförvärv är en av de mest riskfyllda 
händelserna i ett företags verksamhet är det nödvändigt att köparen lägger ner såväl tid som 
pengar på förvärvsprocessen. Förvärv är komplexa och det finns inte några enkla lösningar, 
vilket medför att det är betydelsefullt att en köpare i ett tidigt skede av förvärvsprocessen 
kommer underfund med exakt vad denne vill uppbära med förvärvet. Dessutom bör köparen 
vara medveten om företagsförvärvets innebörd innan affärens fullföljs. Att genomföra en due 
diligence före förvärvet ses därför som en självklarhet om förvärvet skall kunna bli lyckat 
(Perry & Herd, 2004).  
 
Rankine (2001) menar att bristande undersökningar leder till misslyckade företagsförvärv och 
att det finns flera orsaker till varför en due diligence inte lyckas. För det första finns det alltid 
en risk att köparen förlitar sig för mycket på sin egen kunskap om målbolaget och inte ställer 
tillräckligt med frågor i undersökningen. Vidare är det viktigt att köparen har en kritisk 
inställning till den erhållna informationen och stämmer av den med verkligheten. Kontrollen 
medför en minskad risk för att säljaren enbart presenterar företagets starka sidor då denne inte 
är förpliktigad att påvisa varje svaghet eller hot. En due diligence kan även bli alltför 
bristfällig på grund av att köpare kan hamna i tidspress i samband med att förvärvet skall 
avslutas. Tidspressen beror bland annat på att det många gånger finns fler intresserade köpare 
och att det därför gäller att försöka lämna ett acceptabelt bud till säljaren så fort som möjligt, 
annars finns risken att någon annan hinner före. Denna tidspress ger således köparen mindre 
tid att förstå verksamheten, risker och integrationsproblem med förvärvet (Ibid.).  
 
Enligt Sevenius (2003) är det framförallt i integrationsfasen som de värden som köparen vill 
erhålla genom förvärvet kan gå förlorad. Risken att göra fel i integreringen är generellt sett 
större än i övriga faser av förvärvsprocessen. Orsaken är att köparen misslyckas med att 
identifiera riskerna vid sammanföringen av två verksamheter med olika ledningar och 
operationella processer. Detta kan leda till att köparen underskattar integrationen och 
kostnaderna med förvärvet samt överskattar besparingar och föreställer sig synergier som i 
verkligheten inte existerar.  
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2.5 Tillämplig lag vid företagsförvärv 
 
Företagsförvärv innebär stora risker för såväl köparen som säljaren och trots att due diligence 
har genomförts leder detta inte automatiskt till att det inte kan förekomma fel vid 
företagsförvärv (Jonsson & Liljegren, 2001). Enligt Sevenius (2002) är den vanligaste 
orsaken till tvist förmodligen att parterna brister i sitt informationsutbyte. I praktiken är det 
oftast aktieöverlåtelseavtalet som reglerar företagsförvärv, men då avtalet inte kan reglera alla 
typer av situationer som kan uppstå, måste det finnas lagar som styr. Vid den vanligaste 
förvärvsformen, det vill säga aktieförvärv, har det diskuterats om det är köplagen eller 
skuldebrevslagen som skall tillämpas. Eftersom aktien kan anses utgöra en fodringsrätt, tycks 
det av vissa forskare att skuldebrevslagen är den bäst lämpade lagen. I stort sett råder det dock 
enighet om att köplagen bör tillämpas på företagsförvärv. Detta har även blivit styrkt i ett 
rättsfall där Högsta domstolen ansåg att köplagen bör användas för att lösa tvister som 
uppkommer vid företagsförvärv (Sevenius, 2002).  
 
Köplagen är dispositiv, det vill säga om ett avtal finns mellan de inblandande parterna gäller 
således inte lagen på de punkter avtalet reglerar. Vid ett företagsförvärv är det vanligt att en 
välreglerad skriftig överenskommelse binds mellan köparen och säljaren. Trots att parterna 
har bundit ett avtal, måste bestämda regler i köplagen ändå beaktas (Sevenius, 2003, A). 
Enligt 1 § köplagen är reglerna direkt tillämpliga på "köp av lös egendom" men ses även som 
en allmän modell för obligationsrättsliga partsförhållanden. Detta medför att lagen även är 
tillämplig på köp av aktier och rörelser (Sevenius, 2007).   

2.6 Köparens undersökningsplikt 
 
Att betala det avtalade priset för ett företag är den huvudsakliga förpliktelsen för köparen. Det 
kan dessvärre förekomma att priset som köparen erlagt för målbolaget senare visade sig inte 
stämma överens med dennes värderingar och förväntningar. Anledningen är oftast att 
köparen, informationsmässigt, befinner sig i ett underläge gentemot säljaren beträffande 
företagets värde och framtida lönsamhet. För att underlätta detta dilemma har 
undersökningsplikten för köparen blivit alltmer väsenlig under förvärvsprocessen (Ramberg 
& Herre, 2001). Reglerna som behandlar köparens undersökningsplikt framkommer främst i 
köplagens 17-20 §§ samt 31-32 §§. 
 
Enligt 17 § 1 st. köplagen skall ”varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och 
förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet”. Det är således det som parterna 
har kommit överens om beträffande varans beskaffenhet som skall ligga till grund för 
felbedömningen (Herre, 2008). Vidare innebär paragrafen att köparen enbart kan åberopa fel 
om företaget är i väsentligt sämre skick än vad denne, med hänsyn till köpeskillingen och 
övriga omständigheter, hade kunnat förvänta sig (Sevenius, 2002).  

2.6.1 Köparens undersökningsplikt före köpet 
 
Vad gäller undersökningsplikten före köpet, framkommer detta i köplagens 20 § 1st. som 
säger att ”köparen inte får såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet”. 
Enligt Johnny Herre (2008), är det en självklarhet att köparen inte kan åberopa fel som denne 
kände till, för då skulle köpet aldrig ha blivit av från första början. Problemet ligger dock i 



 
                                                                                                    

Teoretisk referensram 
                                                                                                    

16                                    
                                                              
                                                              

                                                

situationer där köparen faktiskt inte kände till företagets beskaffenhet, men varit oursäktligt 
ovetande om det. Köparen anses vara oursäktligt ovetande om denne struntar i att ta till sig 
sådan information som, för andra oberoende parter, anses vara omöjlig att undgå. Att 20 § 1st. 
innehåller uttrycket ”vad han måste antas känt till”, medför således en bevislättnad för 
säljaren och ytterligare en plikt för köparen att undersöka företaget (Ibid.).  
 
Ytterligare en fördelning av köprisken vid företagsförvärv återfinns i köplagen 20 § 2st. 
(Herre, 2008). Paragrafen säger att ”har köparen före köpet undersökt varan eller utan 
godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte 
såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i 
strid mot tro och heder”. Regeln säger att köparen inte har en generell undersökningsplikt, 
men talar om att köparen bär ansvaret för eventuella fel i situationer där denne utan rimlig 
ursäkt struntat i att fullfölja säljarens uppmaning om en granskning. Regeln gäller dock endast 
om säljaren är i god tro (Ramberg & Herre, 2001). Dessutom talar paragrafen om att köparen 
bär ansvaret för fel i situationer där denne faktiskt har undersökt företaget före köpet, men 
missat relevanta faktorer som denne borde ha upptäckt (Sevenius, 2002).  

2.6.2 Köparens undersökningsplikt efter avlämnandet 
 
Gällande undersökningsplikten efter avlämnandet säger köplagen 31 § att ”när varan har 
avlämnats skall köparen så snart omständigheterna medger det, undersöka den i enlighet med 
god affärssed”. Detta innebär ytterligare underlag för köparen att utföra en undersökning 
(Sevenius, 2002). Uttrycket ”så snart omständigheterna medger” kan anses vara väldigt vagt, 
varvid köparen bör utföra undersökningen så fort denne fått företaget under sin besittning4. 
Begreppet ”god affärssed” avgörs av hur köparens bransch brukar förfara samt varans typ 
(Sevenius, 2007). Köplagen 32 § säger även att ” köparen får inte åberopa att varan är 
felaktig, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han 
märkt felet” och ” reklamerar köparen inte inom två år från det att han tagit emot varan, 
förlorar han rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti eller liknande 
uppfästelse”. Detta innebär att köparen bör försöka undersöka resultatet av förvärvet inom två 
år och måste, om fel förekommer, meddela säljaren detta så fort han blivit medveten om felet 
(Sevenius, 2007). 
 
Vidare påpekar Sevenius (2002) att det enligt huvudregeln är köparen i och med den 
lagstadgade riskfördelningen, som bär ansvaret för de eventuella fel som säljaren aldrig kan 
ansvaras för, det vill säga de fel som ligger utanför säljarens kontrollansvar5. Skiljelinjen för 
vad som är säljarens ansvarsområde och inte är i praktiken mycket svårt att avgöra, vilket gör 
att köparen oftast anses ha en bredare undersökningsplikt än vad säljaren har för 
upplysningsplikt (Ibid.). 
 
Saknas det garantier eller liknande från säljarens sida eller ett skriftligt avtal har köparen även 
köprättsligt ansvar för de fel och följder som kan uppstå vid felberäkning av till exempel 
framåtriktad finansiell information, värderingar av poster i resultat- och balansräkningen samt 
företaget framtida position på marknaden. Detta innebär således att köparens 
undersökningsplikt ökar (Sevenius, 2002). 

 
4 Diskussion med Sven Martinger, domare vid Tingsrätten i Göteborg, 2007-09-20 
5 Med kontrollansvar menas att en person bär ansvaret för fel om det ligger inom det område som han kan 
kontrollera. 
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2.7 Säljarens upplysningsplikt  
 
Den viktigaste förpliktelsen för säljaren är att avlämna en avtalsenlig vara. Detta innebär 
dessvärre inte enbart att överlämna en avtalsenlig vara, utan också att lämna den i tid och 
avhjälpa fel när varan inte stämmer överens med det parterna avtalat (Hellner & Ramberg, 
1991). 
 
Den svenska köprätten förutsätter att det ska finnas en lojalitetsplikt mellan parterna i en 
affär. Köparen och säljaren skall således anses vara samarbetspartner istället för motparter. 
Säljaren kan därför anses ha en viss skyldighet att upplysa köparen om förvärvets negativa 
sidor och egenskaper. Detta får till följd att säljaren i vissa fall har en upplysningsplikt i 
förhållande till köparen, men det innebär inte att säljaren fullständigt måste upplysa köparen 
om alla risker med affären (Sevenius, 2002). De paragrafer i köplagen som behandlar 
säljarens upplysningsplikt är 17-20 §§ samt 41 §.  

2.7.1 Säljarens upplysningsplikt före försäljningen 
 
Den upplysningsplikt som föreligger framkommer tydligt i köplagens 19 § 2 pkt. Paragrafen 
säger nämligen att en vara skall anses vara felaktig om: ”säljaren före köpet har underlåtit att 
upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller 
användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunnat räkna med att 
bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet”. Vid 
företagsförsäljning har säljaren därmed ett ansvar att upplysa eventuella köpare om 
omständigheter, inom och utanför det förvärvade företaget, som uppenbart kan påverka 
köparens beslut. För ansvar krävs inte att säljaren har haft ett syfte med att inte lämna 
upplysningar utan det räcker med att upplysningar inte har lämnats. Vidare anses 
upplysningsplikten även innefatta begreppet ”väsentligt förhållande”, varvid sådant som tycks 
vara av mindre betydelse utesluts från upplysningsplikten (Herre, 2008). För att 
upplysningsplikt skall föreligga krävs det dock, enligt Hultmark (1993), att säljaren har 
kunskap om de aktuella förhållandena. Det räcker således inte med att säljaren borde ha insett 
felet (Herre, 2008). Dessutom fordras det att säljaren känner till att förhållandena är av 
betydelse för köparen och att köparen saknar kunskap om dessa förhållanden. Det är således 
viktigt att säljaren känner till köparens avsikt med köpet. I allmänhet anses det att säljarens 
upplysningsplikt endast rör faktiska förhållanden och inte prognoser. Vid företagsöverlåtelser 
har därmed säljaren inte någon upplysningsplikt till köparen angående den framtida risken 
(Hultmark, 1993). 
 
Vidare framkommer det i köplagens 17 § 3 st. att säljarens felansvar även kan uppkomma om 
förvärvet avviker i förhållande till köparens så kallade befogade förväntningar på köpet. 
Enligt Sevenius (2002) är det därför väsentligt att säljaren, genom upplysningar, ser till att 
köparens förväntningar inte blir alldeles för höga. Författaren menar dock att det är svårt att 
fastställa vad som kan anses vara befogade förväntningar vid ett företagsförvärv. Frågan är 
om det överhuvudtaget finns några omständigheter som kan utgöra berättigade förväntningar 
på ett företag. Trots svårigheten med att fastställa detta har Sevenius (2002) kunnat identifiera 
vissa objektiva egenskaper som kan anses ge upphov till befogade förväntningar vid 
företagsförvärv. Dessa grundläggande egenskaper har säljaren således ett strikt ansvar för och 
de utgörs av finansiell information, omsättningens fördelning, tillstånd och hemulsansvar 
(Ibid.).  
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Den finansiella informationen är central i varje företagsöverlåtelse, vare sig den hämtas från 
lagstadgad extern redovisning, ledningsrapporter, företagets bokföring, budgetar eller 
prognoser. Säljaren ansvarar därför för att redovisningen upprättas enligt god redovisningssed 
och i överrensstämmelse med redovisningslagstiftningen, så att den finansiella informationen 
ger en rättvisande och objektiv bild av företaget. Även i de fall fördelningen av omsättningen 
är ojämn över året och resultatet påverkats av extraordinära poster, aktiveras en 
upplysningsskyldighet för säljaren (Sevenius, 2002).  
 
I anslutning till företagsförvärv kan det uppkomma så kallade tillståndsfel. Detta innebär att 
köparens rådighet över företaget begränsas så att det inte kan utnyttjas som förväntats. 
Säljaren bär dock ett strikt ansvar för att den pågående verksamheten i målföretaget kan 
bedrivs med erforderliga tillstånd. Vidare framkommer det i köplagen 41 § att säljaren har ett 
så kallat hemulsansvar. Detta innebär att om tredje man har rätt till ägande rätt av varan 
gentemot köparen, så ansvarar säljaren för detta (Sevenius, 2002).  

2.7.2 Säljarens ansvar för lämnade uppgifter 
 
I köplagens 18 § finns reglerna om de uppgifter som säljaren lämnar till köparen i en affär. 
Lagen säger att säljaren ansvarar för de uppgifter som han lämnar till köparen. Enligt 18 § 1 
st. föreligger det ett felansvar om ”varan inte överrensstämmer med sådana uppgifter om 
varans egenskaper som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före 
köpet och som kan ha en inverkan på köpet”. Detta innebär att om säljaren lämnar felaktig 
information till köparen, till exempel i due diligence processen, kan förvärvet anses vara 
ogiltigt. Köplagen säger dock att säljaren kan undvika ansvar för felaktigt lämnade uppgifter 
om denne i god tid och på ett tydligt sätt rättar de felaktiga uppgifterna (Herre, 2008). 
 
Köplagen säger även i 20 § att i ”de fall köparen är medveten om att säljarens uppgifter är 
oriktiga, eller om köpare, trots säljarens påpekelse struntat i att undersöka en viss företeelse, 
bortfaller säljarens ansvar”. Säljaren kan således minska sitt ansvar om denne uppmanar 
köparen att undersöka vissa specifika företeelser av köpobjektet (Herre, 2008). Enligt 
Hultmark (1993) existerar det därför endast en upplysningsplikt för säljaren om motparten 
inte själv kunnat skaffa sig kännedom om det negativa förhållandet. Hultmark menar således 
att köparens undersökningsplikt tar ut säljarens upplysningsplikt.  
 
För att det överhuvudtaget skall föreligga ett felansvar krävs det kausalitet6. Köplagen 
innehåller ett kausalitetskrav som innebär att det endast är felaktiga uppgifter som kan antas 
ha inverkat på köpet, som anses vara felansvarsgrundande. Dessutom säger lagen att det inte 
är säljaren som har bevisbördan när den felaktiga informationen inverkat på köpet, utan 
istället är det upp till köparen att bevisa detta.  

 
6 Diskussion med Sven Martinger, domare vid Tingsrätten i Göteborg, 2007-09-20 
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2.8 Garantier och due diligence 
 
Enligt Sevenius (2003, A) har garantier samma effekt som avtalsvillkor, vilka skildrar olika 
omständigheter i målföretaget. Garantier utgör en av grundstenarna i identifikationen och 
beskrivningen av köpobjektet. Enligt Gorton (2002) är garantiers främsta syfte att fastslå 
företagets standard och att minska köparens undersökningsplikt.   
 
Sevenius (2003, A) menar att det inte förekommer några köprättsliga olikheter mellan 
garantier och annan redogörelse av målföretagets beskaffenheter i avtalet så som due 
diligence. Trots detta förekommer garantier ofta i praktiken eftersom de ses som ett bra 
hjälpverktyg för kunna genomföra en transaktion. Utfästelser har nämligen förmågan att 
precisera köparens och säljarens risker och skall därmed inte underskattas. Det är dock vanligt 
att garantier betraktas som ett skäl till att inte utföra due diligence vid företagsförvärv, trots att 
garantier och due diligence borde ses som komplement till varandra. Anledningen till detta är 
att en köpare inte bör granska egenskaper som har garanterats av säljaren eller kan komma att 
garanteras.  
 
Det som anses vara en viktig faktor i frågan om due diligence ses som något onödigt 
riskfördelningsverktyg, är tidsföljden mellan garantierna och själva undersökningen. I de fall 
då en garanti presenteras efter företagsbesiktningen, till exempel på grund av att det råder en 
viss osäkerhet i målföretagets besiktigade egenskaper, anses syftet med garantin vara att den 
skall gälla oberoende av vad köparen observerade i due diligencen (Sevenius, 2003, A).  
 
I vissa situationer kan köparen genom due diligence få säljaren till att garantera de 
förhållanden som inte har kunnat kontrolleras. Detta medför således att due diligence ses som 
ett sätt att framtvinga preciserade garantier från säljarens sida, vilket är något att föredra för 
köparen. Även säljaren kan vara intresserad av en preciserad garanti eftersom 
rättsförhållandet i helhet blir mindre oförutsägbart. Säljaren kan därigenom få kännedom i 
eventuella återstående finansiella åtaganden (Ibid.). 
 
Ytterligare situationer som begränsar en garantis värde är fördröjningen mellan upptäckten av 
fel och dess gottgörelse. Om en garantibrist uppstår inom redovisningens gränser kan bristen 
oftast inte fastställas förrän då nästa årsbokslut har upprättats. Denna tidsfördröjning 
uppkommer inte vid en företagsbesiktning, då en kompensation kan ges i samband med själva 
avtalet genom en nedsatt köpeskilling (Sevenius, 2003, A). Sevenius säger även att det är 
svårt att utforma garantier om bland annat kommersiella förhållanden och avkastningsgrad, 
varvid due diligence ses som något nödvändigt.  
 
Att i praktiken välja mellan en garanti eller en företagsbesiktning anses vara svårt och det är 
således ofta en fråga om både/och snarare än antingen/eller (Sevenius, 2003, A.) Kersby 
(1998) menar att garantier aldrig kan undvikas i ett företagsförvärv men att de kan begränsas 
om en due diligence företas. Att garantier inte helt kan undvikas beror dels på att köparen 
sällan anser sig ha fullständig kunskap om företaget trots att en due diligence har genomförts 
och dels på att om banker eller andra kreditinstitut skall finansiera transaktionen kräver dessa 
ofta att garantier ställs i avtalet. 
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3. Metod 
 
Metodkapitlet skall informera läsaren om vilka resonemang och påståenden som uppsatsen 
bygger på och hur vårt tillvägagångssätt har inverkat på uppsatsens slutsatser. I detta kapitel 
beskrivs således våra metodologiska ställningstaganden såsom förhållningssätt, ansats och 
angreppssätt. Vidare beskrivs även vår datainsamlingsmetod och slutligen förs en diskussion 
kring arbetets källor och trovärdighet.  
 

3.1 Val av ämne  
 
I kursen Företagsanalys kom vi för första gången i kontakt med due diligence. Då 
företagsförvärv idag är vanligt förekommande och ett omdiskuterat ämne i massmedia, 
väcktes vårt intresse att erhålla en djupare förståelse kring ämnet. Konsultbyråer marknadsför 
due diligence tjänster alltmer och det hävdas att företagsbesiktningen är en viktig del i 
förvärvsprocessen. På senare tid har det dock kritiserats om due diligences funktion är så 
betydelsefull som det har framhävts. Vissa forskare har varit mer kritiska till due diligence 
och ställt sig frågande till undersökningens betydelse för ett lyckat företagsförvärv. Om due 
diligence har en betydelsefull roll för lyckade företagsförvärv eller inte, fann vi vara intressant 
att undersöka. Eftersom due diligence vid företagsförvärv ses som en förpliktelse hos köparen 
och en rättighet hos säljaren, ville vi även studera det rättsliga system som ligger till grund för 
parternas förpliktelser och rättigheter.  

3.2 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Inom det samhällsvetenskapliga forskningsområdet finns det två typer av vetenskapliga 
förhållningssätt; hermeneutik och positivism (Thuren, 2004). I vår uppsats återspeglas det 
hermeneutiska förhållningssättet då vi anser oss leva i en föränderlig och oförutsägbar värld 
där vi ständigt påverkas av de individer som finns i vår omgivning. Att som en hermeneutisk 
forskare ha uppfattningar om att individer alltid har en viss förförståelse som påverkar dennes 
tolkningar, aldrig kan vara helt objektiv och opåverkad av andras åsikter och värderingar samt 
aldrig kunna stå fullständigt utanför etik och moral, instämmer vi helt i (jfr Holme & Solvang, 
1997 samt Esaiasson et al, 2004). Vidare är syfte med uppsatsen att skapa en djupare 
förståelse för, snarare än att förklara det forskningsproblem som arbetet baseras på, varvid det 
hermeneutiska förhållningssättet motsvarar vårt synsätt.  
 
I vår forskningsprocess har vi utgått ifrån den hermeneutiska spiralen som Andersen (1998) 
beskriver (se figur 3.1), då vi utifrån vår förförståelse har studerat och tolkat den information 
som har insamlats genom samtalsintervjuer. Intervjuerna har karaktäriserats av en öppen 
dialog med kunniga personer inom vårt ämnesområde vilket på så vis har kunnat ge oss en 
djupare förståelse för vårt forskningsproblem. Tolkningsresultatet har i sin tur legat till grund 
för vår analys och våra slutsatser samt bidragit till att vi har erhållit ny kunskap om vårt 
ämnesområde. 
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Figur 3.1 Hermeneutiska spiralen (Andersen 1998, sid 193) 
 

3.3 Vetenskaplig metod 
 
Enligt Holme och Solvang (1997) ses det som en nödvändig förutsättning att välja en metod 
för att kunna åstadkomma en bra uppsats eller ett seriöst forskningsarbete. Det finns två slag 
av metodiska angreppssätt inom den samhällsvetenskapliga forskningen, kvalitativ och 
kvantitativ metod. Främsta skillnaden mellan dessa är i vilken utsträckning och på vilket sätt 
forskaren använder sig av siffror och statistiska undersökningar.  
 
Eftersom syftet med uppsatsen är att skapa en djupare förståelse för vårt forskningsproblem 
snarare än att ge förklaringar valde vi att tillämpa en kvalitativ metod i vår empiriska 
undersökning. Genom en kvalitativ studie har vi kunnat utföra ett fåtal respondentintervjuer 
med kunniga personer inom vårt ämnesområde för att således kunna nå fram till den djupare 
förståelsen som vi har strävat efter (jfr med Esaiasson et al, 2004). 
 
Vidare ansåg vi att då vårt forskningsproblem inte kan omvandlas till siffror och mängder, 
systematiskt struktureras eller vara föremål för statistiska ändamål var en kvantitativ metod 
inte lämplig för vår uppsats. Dessutom har vi ett hermeneutiskt förhållningssätt där subjektiv 
tolkning och djupare förståelse av vårt forskningsproblem är det centrala för oss, vilket 
medförde att en kvalitativ metod där en närhet till våra respondenter har kunnat hjälpa oss att 
uppfylla syftet med uppsatsen (jfr Holme & Solvang, 1997). 

3.4 Vetenskaplig ansats 
 
Inom forskningen talas det vanligen om två ansatser, deduktion och induktion. Deduktion 
även kallad ”bevisandets väg” innebär att forskaren utgår från en redan funnen teori som i 
slutskedet skall testas empiriskt. Vid en induktiv ansats börjar informationsinsamlingen 
däremot i empirin och syftet är sedan att forskaren skall bygga upp nya teorier (Artsberg, 
2005).  I vår uppsats har vi i grunden haft en induktiv ansats men valt att inte avfärda tidigare 
teorier. Detta medför att vi har pendlat mellan deduktion och induktion, det vill säga pendlat 
mellan informationen i vår empiriska undersökning och i vår teoretiska referensram för att 
således kunna genomföra en god analys och komma fram till våra slutsatser. 
Tillvägagångssättet innebär att vi har använt en abduktiv ansats (se figur 3.2). Genom att en 
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tillämpning av abduktion har vi kunnat skapa en djupare förståelse under forskningsprocessen 
(jfr med Alvesson & Sköldberg, 1994).  
 
 
  

Deduktion 
 

Induktion 
 

Abduktion 
 
          Empiri 
 
    
 
           Teori 
 
    

 
Figur 3.2 Deduktion, induktion och abduktion. (Egen bearbetning av vetenskapliga ansatser, 
Alvesson & Sköldberg, 1994, sid. 45) 

3.5 Datainsamlingsmetod  
 
Datainsamlingen kan främst delas in efter två kriterier, kvantitativ eller kvalitativ data samt 
primär- eller sekundärdata. Karaktären av kvantitativ data utgörs av siffror medan information 
i form av kvalitativ data bildas av redan skriven text (Andersen, 1998). Primärdata och 
sekundärdata skiljs åt genom att forskaren medverkar själv vid insamlingen av primärdata 
(Esaiasson et al, 2004).  

3.5.1 Litteraturöversikt 
 
Den litteratur som uppsatsen bygger på är av kvalitativ art och är hämtad från olika artiklar, 
rapporter, dagstidningar samt kursböcker. För att finna relevanta sekundärkällor har vi även 
studerat tidigare gjorda studier såsom uppsatser och doktorsavhandlingar. Vidare har vi sökt 
information i högskolans bibliotek och databaser. De sökord vi har använt är ”due diligence”, 
”företagsförvärv”, ”förvärvsprocessen”, ”köparens undersökningsplikt”, ”säljarens 
upplysningsplikt” samt ”köplagen”. De databaser som vi har använt oss av är Business Source 
Premier, FAR komplett, Emerald samt Westlaw.
 
Under vår informationssökning upptäckte vi att det finns ett omfattande underlag av litteratur 
inom vårt problemområde. Detta medförde att vi har kunnat använda en stor mängd olika 
källor och således visa flera skilda författares teorier inom forskningsområdet. Dessvärre 
innebar utbudet av flertal teorier att vi har varit tvungna att lägga ner tid på att sålla ut de 
källor som vi ansåg var mest relevanta och betydelsefulla för vår uppsats och sedan granska 
deras trovärdighet och tillförlitlighet.   

3.5.2 Val av undersökningsobjekt 
 
För att kunna besvara våra forskningsfrågor har vi valt att intervjua två konsulter som arbetar 
med due diligence. Vi har även valt att intervjua respondenter på två företag vilka har 
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genomfört företagsförvärv. För att kunna utforska vilket ansvar köparen och säljaren har vid 
företagsförvärv och om due diligence kan hjälpa till att uppfylla detta har vi slutligen även 
valt att intervjua en jurist som är specialiserad inom rättsområdet.   
 
När det gäller urvalet av konsulter har vi tagit kontakt med revisionsbyråer som utför due 
diligence åt företag. Vi har valt att intervjua rådgivare på två av de största revisionsbyråerna i 
Sverige då vår strävan var att erhålla information från så kunniga respondenter som möjligt 
inom vårt ämnesområde. De utvalda revisionsbyråerna blev därmed KPMG och Ernst & 
Young, båda belägna i Göteborg. För att på ett enkelt sätt kunna få tag på företag som har 
genomfört företagsförvärv frågade vi de konsulter som vi intervjuade om förslag på företag 
för vilka de har utfört due diligence uppdrag. Dessvärre kunde konsulterna endast namnge ett 
fåtal företag där samtliga är så kallade investmentföretag, bolag som vi har valt att inte 
studera i denna uppsats. Av denna anledning kontaktade vi därför en bekant som arbetar på en 
redovisningsbyrå i Marks kommun. Denne upplyste oss om ett flertal företag som kunde vara 
relevanta för vår undersökning. Vi kontaktade därefter två av dessa bolag, CaminaEcoTec AB 
i Skene samt Arkmek AB i Viared. För att erhålla empirisk information om det köprättsliga 
förhållandet mellan köpare och säljare, har vi valt att intervjua en jurist som är anställd på 
advokatbyrån Setterwalls i Göteborg. 

3.5.3 Intervjumetod 
 
Då vi har valt att tillämpa en kvalitativ metod, ansåg vi att samtalsintervjuer vara det mest 
lämpliga sättet att införskaffa relevant och bra empirisk information till vår uppsats. Detta 
eftersom vi då har kunnat föra ett interaktivt samtal med våra intervjuobjekt och således 
kunnat erhålla en mer informationsrik och djupare förståelse för vårt forskningsproblem än 
om vi hade använt andra typer av informationsinsamlingsmetoder (jfr med Esaiasson et al, 
2004). I våra intervjuer har vi använt oss av ostrukturerade frågemallar, vilka under 
intervjuernas framskridande har anpassats till respondenternas kunskap, kompetens och svar 
(se bilaga 1-3). Frågorna har således inte behandlats i en specifik följd utan 
undersökningspersonerna och intervjusituationen har fått styra intervjuns utveckling. 
Intervjusituationen har med andra ord haft karaktären av en öppen diskussion kring ämnet 
vilket har medfört att vi på ett lämpligt sätt kunnat uppnå syftet med uppsatsen. 
 
Vi har använt oss av tre skilda frågeformulär, ett till varje respondentgrupp. Frågeformuläret 
som riktar sig till konsulterna innehåller frågor om genomförandet av due diligence samt vilka 
risker som kan finnas i förvärvsprocessen (Bilaga 1). Frågemallen som vände sig till de 
företag som utfört ett företagsförvärv behandlar frågor om hur företagsförvärv skall kunna bli 
lyckade samt vilken uppfattning de har om due diligence (Bilaga 2). Juristens frågeformulär 
är mer inriktad på de köprättsliga förhållandena mellan köparen och säljaren (Bilaga 3).   
 
Val av tidpunkt och plats för intervjuerna har skett utifrån såväl respondenternas önskemål 
som våra egna. Vi har på förhand försett dem med vår frågemall för att på så vis kunna få en 
bättre, djupare och mer informationsrik diskussion. För att öka vår uppmärksamhet för det 
som respondenterna sade samt undvika bortfall av viktig information, använde vi oss av en 
mp3-spelare och spelade in intervjuerna. Vidare har vi även gett respondenterna möjligheten 
att läsa igenom, kontrollera och ge förslag till eventuella korrigeringar av den empiriska 
undersökningen för att minska risken för missförstånd och feltolkningar. 
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3.6 Giltighetsanspråk 
 
För att forskningsresultatet skall få ett vetenskapligt värde är det enligt Ejvegård (2003) 
viktigt att uppnå en hög grad av validitet och reliabilitet. Vid tillämpning av ett hermeneutiskt 
förhållningssätt och en kvalitativ metod kan det vara svårt att få en fullständig reliabilitet och 
validitet, eftersom arbetet dels innehåller subjektiva tolkningar. Detta medför att det istället 
handlar om att uppnå en godtycklig grad av reliabilitet och validitet vilket kan uppnås genom 
att kontinuerligt och kritiskt granska samt noggrant bearbeta det material som samlas in 
(Holme & Solvang 1997). 

3.6.1 Reliabilitet 
 
Då vår empiriska undersökning grundas på en kvalitativ studie med genomförda 
samtalsintervjuer kan det ha uppstått ett flertal faktorer som har haft en negativ inverkan på 
såväl mätningen av som nivån på uppsatsens reliabilitet. Reliabilitet handlar om hur väl 
mätningarna utförs och om oberoende forskare kan erhålla samma resultat på ett och samma 
fenomen. Då det finns en risk att informationen i uppsatsen kan ha påverkats av såväl 
respondenternas subjektiva tolkningar, värderingar och åsikter som våra egna, kan detta ha 
inverkat negativt på reliabiliteten. Ytterligare kan graden av god reliabilitet ha blivit påverkad 
genom att vi inte har förstått respondenternas motiv eller signaler som de uttryckte under 
intervjuns gång. För att undvika dessa två problem har vi dels haft en kritisk inställning till 
det som sades, dels låtit respondenterna läsa igenom de sammanställda intervjuerna och dels 
gett dem möjligheten att kontrollera och komma med förslag till eventuella korrigeringar. 
Dessutom har vi båda medverkat vid samtliga intervjuer samt spelat in dem på en mp3- 
spelare, för att således försäkra oss om att inte missa relevant information från intervjuerna 
och minska graden av god reliabilitet. Vidare bygger vår teoretiska referensram på 
information från flertal kända författare vilka uttalar sig i enhetlighet om vårt ämnesområde. 
Detta anser vi förstärka uppsatsens reliabilitet ytterligare (jfr Holme & Solvang, 1997).  
 
Eftersom uppsatsen är av kvalitativ art, kan vi inte uttala oss om att vi har en fullständig 
reliabilitet men vi kan dock yttra oss om att vi har en tillräcklig nivå av reliabilitet för att 
uppsatsen skall anses som trovärdig. 

3.6.2 Validitet 
 
För att vår uppsats skall ses som tillförlitlig och riktig för läsaren är det även väsentligt att den 
har en god inre och yttre validitet. Inre validitet handlar om hur väl vårt resultat stämmer 
överens med verkligheten. Då vår empiriska undersökning bygger på samtalsintervjuer med 
två konsulter som dagligen arbetar med due diligence, två företag som har utfört 
företagsförvärv samt en jurist som besitter goda kunskaper inom det köprättsliga området, 
anser vi att uppsatsen har en godtycklig inre validitet. Dessutom har den inre validiteten 
förstärkts genom att vi har studerat flertal väsentliga sekundärkällor innan intervjuernas 
genomförande för att på så vis kunna ställa så aktuella och relevanta frågor som möjligt om 
vårt problemområde (jfr Jacobsen, 2002). 
 
Yttre validitet handlar om i vilken utsträckning som vårt resultat kan generaliseras. Att få en 
god yttre validitet i vår uppsats kan vara svårt eftersom syftet med uppsatsen har varit att få en 
djupare förståelse för problemområdet snarare än att generalisera resultatet. Dessutom har vi 
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på grund av tidsbrist varit tvungna att begränsa antalet samtalsintervjuer, vilket ytterligare har 
inverkat på generaliserbarheten. Resultatet kan dock generaliseras i en viss utsträckning då vi 
dels har intervjuat kvalificerade respondenter som är väl insatta i ämnet och dels fått det 
bekräftat att det ser nästintill likartat ut för branschen i helhet (jfr Jacobsen, 2002). 

3.7 Källanalys 
 
För att uppnå en grad av tillförlitlighet i en rapport är det viktigt att analysera de källor som 
arbetet bygger på. Esaiasson et al (2004) menar att en källanalys består av fyra delar, äkthet, 
oberoende, samtidighet och tendens.  
 
Äkthetskriteriet gäller i första hand själva dokumentet och innebär att forskaren försäkrar sig 
om att källorna inte är förfalskade, det vill säga att källorna faktiskt har producerats vid den 
tidpunkt och av de personerna som det står i dem. Vi har medvetet styrt vilka källor uppsatsen 
bygger på och använt oss av litteratur från välkända författare inom due diligence och 
metodologin. Litteraturen är dessutom inhämtad från kända databaser samt skolans bibliotek. 
Utifrån detta anser vi att källornas äkthet är god. 
 
Oberoendekriteriet tillsammans med samtidighet och tendens behandlar det faktiska 
innehållet i källorna. Oberoendekriteriet delas in i två undergrupper. Den första berör 
möjligheterna att bekräfta källorna. Här anses trovärdigheten öka om två helt oberoende källor 
säger samma sak. Den andra aspekten innefattar gapet mellan författaren och källan. En 
primärkälla anses ha en högre grad av tillförlighet än en sekundärkälla då avståndet mellan 
författaren och källan är mindre. Då ett flertal skilda författare i vår teoretiska referensram 
framför beskrivningen av företagsförvärv och due diligence på ett likartat sätt samt att vi har 
haft personliga intervjuer med fem respondenter anser vi att källornas grad av oberoende är 
tillräckligt hög.  
 
Samtidighet handlar om tidsintervallet mellan en händelse och dess nedtecknande. Ju större 
gapet är desto mindre tillförlitlig blir källan. Det är således viktigt att forskaren skriver ner 
och för anteckningar kontinuerligt för att öka rapportens trovärdighet. Samtidigheten av 
uppsatsens primärkällor anser vi vara god eftersom vi har fört anteckningar under 
intervjuernas gång samt spelat in intervjuerna på en Mp3-spelare. När det gäller urvalet av 
sekundärkällor har vi strävat efter att använda oss av så aktuella källor som möjligt. Vi är 
dock medvetna om att vi i viss utsträckning har använt oss av en källa från 1994 och en från 
1998. Trots åldern anser vi att dessa källor är tillförlitliga då de är skrivna av personer 
välinsatta i branschen och därav ger en tydlig redogörelse över företagsförvärvsprocessen.    
 
Tendens handlar om att avsiktligt framställa något i bättre dagar än vad den i själva verket är. 
Informationskällan har då ett egenintresse av att framhäva datan på ett visst sätt, denne kan till 
exempel av lojala anledningar vinkla sina yttranden för att minska risken för att hamna i 
obekväma situationer där denne tvingas stå sina uttalanden.  Vissa av våra respondenter kan 
ha haft en viss benägenhet att vilja framställa vårt problemområde på ett mer positivt sätt än 
vad den egentligen är eftersom due diligence utgör en av företagens tjänster. Då vi har ett 
kritiskt och ifrågasättande förhållande till respondenternas svar anser vi dock att tendensen 
inte har påverkat uppsatsens trovärdighet avsevärt mycket. 
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4. Empiri 
 
I empirikapitlet presenterar vi resultatet från våra empiriska undersökningar. Det empiriska 
materialet tillsammans med teorin kommer sedan att ligga till grund för uppsatsens analys. 
 
 
I detta avsnitt redogör vi för de intervjuer som vi genomfört med två konsulter som arbetar 
dagligen med due diligence. Intervjuernas syfte var att försöka få en djupare förståelse dels 
för företagsförvärvsprocessen och dels för konsulternas syn på due diligencens funktion vid 
förvärvet. Konsultföretagen som vi har samarbetat med är Ernst & Young och KPMG, båda 
belägna i Göteborg. 
 
Vidare redogörs intervjun med en jurist som besitter god kunskap om det köprättsliga området 
och dessutom arbetar med att genomföra legal due diligencen. Syftet med intervjun var att 
erhålla en ökad förståelse dels för köparens undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt 
och dels för vilken betydelse due diligence har vid företagsförvärv. Advokatbyrån som vi 
samarbetat med är Setterwalls i Göteborg. 
 
Slutligen presenteras intervjuerna med CaminaEcoTec AB samt Arkmek AB. Intervjuerna 
redogör för de motiv och risker som uppkom i samband med de förvärven som bolagen har 
genomfört. Vidare skildrar intervjuerna även hur köpen utfördes och vilka former av due 
diligence som respondenterna valde att genomföra innan förvärvet samt om förvärvet blev 
lyckat eller ej.  

4.1  Ernst & Young 
 
Ernst & Young är en av de största revisionsbyråerna i världen och uppstod som en följd av 
flera fusioner mellan mindre och medelstora revisionsbyråer. Organisationen har funnits 
sedan 1971 och har 170 kontor runtom i världen med totalt cirka 130 000 medarbetare. I 
Sverige finns det 70 kontor med 1830 anställda (Ernst & Young, 2008).  
 
Ernst & Young har en specialistavdelning som benämns Transaction Advisory Service. På 
avdelningen arbetar 65 medarbetare, vilka är specialiserade inom transaktionsområdet.  
Arbetsstyrkan ger råd till kunder i samband med förvärv och avyttringar av verksamheter och 
bolag. De hjälper företag genom hela förvärvsprocessen med bland annat due diligence, 
strategisk och teknisk rådgivning samt fastställande av förvärvspris.  Avdelningen erbjuder 
även rådgivning om strukturering av förvärv och tillgångar som är föremål för försäljning 
samt planerar och får fart på integrationsaktiviteter för att hjälpa till att realisera synergier 
(Ernst & Young, 2008). 
 
Den 15 april intervjuade vi Magnus Norin på Ernst & Young i Göteborg. Norin arbetar på 
Transaction Advisory Service med transaktioner både på köparsidan och på säljarsidan. Detta 
innebär att han hjälper köparen med att utföra due diligence och strukturera transaktionen 
samt hjälper säljaren med att utföra en så kallad vendor due diligence. Norin talar om att han 
har arbetat med transaktioner och due diligence sedan 1992. Dessförinnan arbetade han som 
revisor.  



 
                                                                                                    

Empiri 
                                                                                                    

27                                    
                                                              
                                                              

4.1.1 Syftet med due diligence 
  
Norin berättar att due diligence har blivit ett väletablerat undersökningsförfarande vid 
företagsförvärv och att det görs ett flertal undersökningar för att fastställa vad resultatet av en 
due diligence egentligen är. Norin menar att lika naturligt som revisorn skall avlämna en 
revisionsberättelse, lika självklart har det blivit att företag utför en grundlig undersökning i 
samband med företagsförvärv. En due diligence är en grundlig undersökning av målbolaget 
och härstammar från bankvärlden. Investmentbanker som arbetade med börsintroduktioner 
och utlåning ville ha en mycket noggrann granskning av bolaget innan något beslut fattades. 
Due diligence står således för ”noggrann granskning” och undersökningen bör omfatta vissa 
delar och uppfylla vissa krav, annars är det inte att betrakta som en due diligence utan endast 
som en mindre finansiell analys.  
 
Due diligence syftar till att undersöka målbolaget för att hitta omständigheter som kan ha en 
inverkan på transaktionen. Undersökningen kan sedan resultera i tre utfall. Det första är att 
undersökningen leder fram till en ”dealbreaker”, det vill säga att köpet inte skall fullföljas. 
Det andra är att undersökningen fokuserar på omständigheter som kan ha en inverkan på 
köpeskillingen och det tredje är att utifrån undersökningsresultatet fastställa vilka garantier 
som skall finnas med i aktieöverlåtelseavtalet. Utöver detta ges även en beskrivning av 
företaget. 

4.1.2. Olika typer av due diligence 
 
Ernst & Young arbetar främst med finansiell och skattemässig due diligence. I begränsad 
omfattning utför de även affärsmässig due diligence. Norin berättar att det i många fall även 
är viktigt att köparen genomför teknisk och juridisk due diligence. I sådana fall upplyser de 
alltid köparen om detta och råder köparen om att anlita en jurist eller en advokat i samband 
med förvärvet. Det har även blivit allt vanligare att köparen anlitar specialister inom det 
tekniska området vilka genomför en miljömässig due diligence. Orsaken till den ökade 
efterfrågan på miljömässig due diligence är enligt Norin att det har skett en utveckling mot att 
företag har börjat studera vilken inverkan verksamheten har på ekologiska system och att 
begreppet corporate responsibility har blivit allt viktigare även i samband med 
företagsförvärv.  
 
Många frågor som uppkommer i samband med företagsförvärv är ofta förknippade med 
kulturella skillnader och integrationssvårigheter. Kulturell due diligence syftar till att försöka 
besvara dessa frågor men enligt Norin är det dessvärre svårt att göra en sådan undersökning 
och antalet företag som på ett framgångsfullt sätt har lyckats med detta är få. Integrering av 
två verksamheter medför alltid vissa bekymmer och missnöje, vilka är svåra att undvika 
oavsett om en kulturell due diligence har genomförts eller ej. 

4.1.3 Genomförandet av en due diligence  
 
I samband med att företagsförvärv har blivit en allt mer vanligt företeelse, har genomförandet 
av due diligence förändrats. Förr besökte konsulterna alltid målbolaget och sökte efter 
information genom att fråga ansvariga på företaget. Idag är informationsgivningen mer styrd 
av säljaren och påverkas av olika budgivare. Säljaren har därmed större kontroll än köparen 
över hur, när och vilken information som skall lämnas. Detta gör att tillgången till information 
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är relativt begränsad i början av processen och det är först när det enbart är en eller två 
budgivare kvar som köparen kan börja ställa frågor till målbolaget. Enligt Norin är det 
önskvärt att personligen få besöka målbolaget och göra undersökningen då direkta frågor till 
företagsledningen kan ställas. Detta tillvägagångssätt förekommer dock mer sällan och 
numera är det mer vanligt att informationen samlas i ett så kallat datarum. Datarummet är 
oftast stationerat på en investmentbank eller hos en advokatbyrå men Norin berättar även att 
informationsöverföringen nuförtiden sker mer virtuellt i form av elektroniska datarum.  
 
Det är väsentligt att konsulterna är tydliga och kommer överens med klienten om vad som 
skall undersökas. För att undvika att ett förväntningsgap uppstår, upprättas alltid ett 
uppdragsbrev där undersökningens innehåll specificeras. Vidare är det viktigt att konsulterna 
känner till det köpande företagets strategi och mål för att kunna ta reda på om transaktionen 
verkligen är lämplig för köparen. Av den anledningen lägger konsulterna tillsammans med 
uppdragsgivaren ner mycket tid på att ta ställning till vad köparen har för behov, vad 
experterna har för uppdrag samt hur resultatet skall tolkas.  
 
De problem som kan uppstå vid genomförandet av due diligence är förknippade med att det 
inte går att få full tillgång till all information om målbolaget. På grund av såväl affärsmässiga 
som sekretessmässiga skäl presenteras viss information sent i förvärvsprocessen, trots att 
information av detta slag är avgörande för köparens ställningstaganden. Exempel på sådan 
information är kundavtal, produktpriser, produktmarginaler samt övriga affärshemligheter.  
 
Resultatet från due diligence sammanställs i en rapport som lämnas över till köparen. 
Rapporten är ofta standardiserad vilket är en fördel då uppdragsgivaren många gånger är 
återkommande.  Norin berättar att undersökningen presenteras för köparen på ett möte där 
även de jurister som sedan skall upprätta det slutliga köpeavtalet medverkar. Rapporten ska 
vara så heltäckande som möjligt och i de fall vissa omständigheter inte har kunnat undersökas 
redogörs även detta i rapporten. Det är inte alltid att säljaren får ta del av rapporten, utan det 
är köparens taktik som avgör för vilka som får ta del av informationen. Då due diligence skall 
ligga till grund för köparens argumentation på förhandlingsdagen är det dock vanligt att 
säljare inte har fått ta del av denna tidigare.  Norin påpekar också att det ibland förekommer 
att köparen har mer information om målbolaget än vad säljaren har efter en genomförd due 
diligence. Detta är en stor fördel då det medför att köparen kan få ett övertag i 
förhandlingsprocessen.  
 
Due diligence genomförs både i mindre och större bolag och det är viktigt att 
undersökningens omfattning är väl anpassad till storleken på undersökningsobjektet. I små 
företag är omfattningen inte lika stor men enligt Norin är det i vissa fall mer viktigt att göra en 
due diligence vid mindre förvärv. Orsaken är att mindre företag ofta har färre resurser och 
mindre kontroll på verksamheten vilket medför att de får svårt att tidsmässigt hinna med och 
klara av att göra en due diligence självständigt.  
 
Kostnaden och tiden för varje uppdrag varierar kraftigt. Norin menar att då efterfrågan på due 
diligence tjänster ökat de senaste åren har det samtidigt blivit svårt att få ihop tillräckligt med 
specialister till varje uppdrag. Vanligtvis består ett arbetsteam av tre till fyra stycken 
medarbetare men i större förvärv kan det vara upp till 20 personer involverade i 
undersökningen.  En due diligence utförs oftast under en stor tidspress då köparen har en 
tendens att anlita konsulterna relativt sent i förvärvsprocessen. En medelstor due diligence 



 
                                                                                                    

Empiri 
                                                                                                    

29                                    
                                                              
                                                              

pågår i cirka tre till fyra veckor medan en mindre undersökning kan genomföras effektivt 
under ett tidsintervall på två veckor.  

4.1.4 Lyckade företagsförvärv med hjälp av externa experter  
 
Enligt Norin är det vanligt att företagsförvärv misslyckas då resultatet inte blir som köparen 
tänkt sig från början. Att växa genom företagsförvärv är en stor utmaning som innebär stora 
strategiska förändringar. Den ökade globaliseringen medför dock att företag inte längre har 
särskilt stora valmöjligheter om de vill överleva på marknaden. Norin menar att organisk 
tillväxt inte är ett fördelaktigt alternativ om företag skall kunna konkurrera på dagens 
marknader varvid företagsförvärv har blivit en viktig förutsättning för en god lönsamhet.  
 
Det finns flera orsaker till varför köpare misslyckas med förvärv. Enligt Norin kan förvärv 
liknas vid ett nytt möte där det är viktigt att lära känna och förstå motparten.  Risker med 
förvärv är dock att det är svårt för köparen att spå den framtida kombinationen med företagen 
och således besvärligt att lyckas med integreringen. Avgörande för om företag skall nå 
framgång med förvärv anses vara att köparen måste lägga ner resurser på att undersöka 
målbolaget innan beslutet fattas.  
 
Det är viktigt att undersökningen görs av personer som har god erfarenhet av due diligence. 
Att anlita externa experter är ofta en stor fördel då det finns en risk att köpare som överväger 
att förvärva företag blir alltför ivriga. Norin menar att externa specialister har en mer objektiv 
syn på målbolaget och att de har god kunskap om vilken information som är betydelsefull för 
köparen och var de skall hitta den. Vidare kan det vara svårt för köparen att själv hinna med 
att göra en due diligence då förvärvsprocessen ofta utgörs av ett pressat tidsschema.  
 
Den köprättsliga risken vid företagsförvärv regleras i köplagen. Lagen behandlar köparens 
undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt. Enligt Norin är det mycket svårt att utifrån 
lagen dra några slutsatser om hur långt köparens undersökningsplikt vid företagsförvärv 
sträcker sig. Många tvister som uppstår till följd av detta beror ofta på hur säljaren har 
informerat köparen och vad köparen borde ha upptäckt vid en normal undersökning. Norin 
menar även att det har förekommit att köparen inte fullgjort sin undersökningsplikt trots att 
denne genomfört en due diligence.  
 
Norin anser att en väl genomförd due diligence är en av flera avgörande anledningar till att ett 
förvärv skall lyckas. Trots att det är kostsamt att anlita externa experter finns det dock alltid 
något som motiverar insatsen. Det har de senaste åren visat sig att det finns en stor nytta med 
undersökningen då det har förekommit situationer där det inte sker någon affär efter en 
genomförd due diligence. I de fall då förvärvet sker har information från due diligencen 
nästintill alltid haft en stor inverkan på det slutliga priset eller på själva avtalet. Vidare bidrar 
undersökningen ofta till en större förståelse för målbolaget och dess verksamhet, vilket kan 
underlätta för köparen i integreringsfasen.   
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4.2 KPMG  
 
KPMG har funnits i Sverige sedan 1923 och är numera världens största ledande 
kunskapsföretag inom revision, skatt samt rådgivning vid bland annat företagsförvärv. 
Organisationen finns i 145 länder och har totalt cirka 123 000 medarbetare, varav cirka 1500 
arbetar i Sverige. De svenska kontoren har en central roll i organisationens utveckling och 
framgång och påträffas på 60 orter i hela Sverige, däribland i Göteborg (KPMG, 2008).  
 
Göteborgskontoret som har funnits på plats sedan 1949, har idag 140 medarbetare och är 
indelat i fem olika avdelningar. Transaction Services är en av de specialiserade avdelningarna, 
vars arbetsområde bland annat är att ge kunder specialiserad hjälp vid företagsförvärv 
(KPMG, 2008). Den 17 april intervjuade vi Christoffer Sellberg som är transaction services 
manager på KPMG:s kontor i Göteborg. Sellberg har varit anställd på byrån sedan 2001, där 
han under de fyra första åren arbetade som revisor men valde 2006 att specialisera sig till att 
utföra due diligence. 

 4.2.1 Syftet med due diligence 
 
Enligt Sellberg har det traditionellt sett varit mest fördelaktigt för stora företag att utföra due 
diligence. Idag har det dock blivit alltmer vanligt med komplicerade företagsförvärv och stora 
förvärvsbelopp, varvid storleken på vilka företag som bör utföra företagsbesiktningen har 
blivit mindre väsentlig. Om företag vill lyckas med företagsförvärv krävs det enligt Sellberg 
att en due diligence görs, oavsett dess storlek. 
 
Ett av syftena med att genomföra due diligence är att hjälpa köparen med att fatta ett beslut 
om denne bör köpa målbolaget eller inte. Genom företagsanalysen får köparen en djupare 
insyn i målbolagets verksamhet eftersom frågor om till exempel hur dess kassaflöde ser ut, 
vilka enheter som kostar pengar, vilka enheter som ger intäkter, om det finns några viktiga 
klausuler samt om siffrorna i de finansiella rapporterna stämmer belyses. Dessa frågor är 
väsentliga för köparen då de medför en kartläggning av de faktorer i målbolaget som skall 
bidra till att målet med förvärvet kan uppnås.  
 
Vidare är syftet att ge köparen så mycket information som möjligt så att denne kan 
argumentera för olika garantier och ställa krav på säljaren för att kunna få en bättre 
köpeskilling. Sellberg menar att det idag är säljaren som styr förvärvsprocessen varvid 
köpeskillingen oftast anses vara alltför hög i köparens ögon i början av processen. Det höga 
priset kan därmed göra köparen osäker på om förvärvet bör ske eller inte. Att genomföra en 
due diligence i detta fall kan dock leda till att köparen hittar motiv till att målbolaget 
verkligen är värt priset eller genom att få ett övertag, se till att en justering av köpeskillingen 
rimligen måste ske.  
 
Ytterligare är due diligence en viktig faktor för att en så kallad garantikatalog läggs till i 
aktieöverlåtelseavtalet. I garantikatalogen specificeras vilka garantier som säljaren skall 
lämna, till exempel att lagret skall uppnå ett visst värde. Om det senare i förvärvsprocessen 
visade sig att lagervärdet inte stämde med det som säljaren garanterade, kan köparen åberopa 
detta och kräva att en justering av köpeskillingen görs. Enligt Sellberg kan due diligence 
således leda fram till en frågeställning där köparen vill ha någon form av garanti för att köpet 
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skall bli av. Sellberg berättar även att due diligence kan utgöra ett viktigt underlag för 
kreditgivarna när de skall fatta ett beslut om att lämna finansiering till köparen.  

4.2.2 Olika typer av due diligence 
 
Enligt Sellberg är finansiell, kommersiell, operationell, miljömässig, teknisk, legal och 
skattemässig due diligence de olika formerna som utförs mest vid företagsförvärv. På 
KPMG:s Transaction Service avdelning arbetar konsulterna med finansiell, kommersiell, 
operationell samt miljömässig företagsbesiktning. Sellberg påpekar att de även utför 
skattemässig due diligence eftersom finansiell och skattemässig företagsbesiktning oftast går 
hand i hand. 
 
Då det idag finns ett stort behov hos företag att ha kännedom om den marknad som 
målföretaget verkar i, har den kommersiella due diligence blivit alltmer eftertraktad. För att 
mätta denna efterfråga har KPMG valt att kombinera den kommersiella due diligencen med 
den främsta formen av due diligence, den finansiella, något som är specifikt inom branschen. 

4.2.3 Genomförandet av due diligence 
 
Under första steget i förvärvsprocessen erhåller köparen grundlig information om bland annat 
målbolagets verksamhet och bransch, vad det är för typ av företag samt hur dess 
balansräkning ser ut. Sellberg berättar att informationen i detta stadium är begränsad då 
säljaren av såväl taktiska som säkerhetsmässiga skäl väljer att inte ge ut mer information än 
vad som anses vara nödvändigt i början av processen. Är köparen efter sin första inblick i 
målbolagets verksamhet fortfarande intresserad av att gå vidare med undersökningen skrivs 
ett sekretssavtal och köparen tilldelas ett så kallat informationmemorandum. 
Informationmemorandum ger ingen detaljerad information utan är endast en överblick över 
bolagets verksamhet, till exempel över dess personal, kassaflödet samt vilka produkter i 
verksamheten som är vinstdrivande.  Det är utifrån detta dokument som ett beslut skall fattas 
om köparen vill fortsätta med affären.  
 
När köparen har bestämt sig för att fortsätta i förvärvsprocessen vill denne ofta få en djupare 
förståelse för målbolaget för att kunna uppskatta en relevant köpeskilling. För att kunna få 
fram ett preciserat pris görs således en due diligence och det är först nu som experter inom 
området kan anlitas.   
 
Det så kallade planeringsstadiet är den inledande fasen i genomförandet av due diligence. 
Planeringsstadiet är grunden i arbetet och här görs en definiering av vad företaget vill uppnå 
med själva undersökningen. På KPMG lägger konsulterna ner stor vikt på att lära känna 
uppdragsgivaren. Sellberg anser att det är viktigt att förstå en köpare och veta vad denne vill 
uppnå med förvärvet för att kunna utföra en bra due diligence. Eftersom köparen vill erhålla 
så mycket information som möjligt inom alla områden i målbolaget för att därav kunna fatta 
ett köpbeslut, är det vanligt att köparen anlitar fler konsultbyråer än enbart KPMG. För att 
KPMG och de övriga anlitade konsultbyråerna sammantaget skall kunna utföra en väl 
genomförd due diligence, sammankallas de till ett gemensamt möte. På mötet kan konsulterna 
tillsammans med uppdragsgivaren diskutera de frågor som är väsenliga i processen och 
således kunna komma fram till en bra planering av due diligence genomförandet. 
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Nästa steg i processen är att se till att få tillgång till mer detaljerad information om målbolaget 
än vad köparen erhöll i informationmemorandumet. Ett så kallat datarum upprättas därav av 
säljaren, vilket både kan vara fysiskt eller elektroniskt. I datarummet kan konsulterna på 
KPMG ta del av och granska all den information som säljaren anser vara betydelsefull för att 
köparen sedan skall kunna fatta rätt beslut om att förvärva målbolaget. Enligt Sellberg är det 
denna information som ligger till grund för den rapport som rådgivarna överlämnar till 
uppdragsgivaren i slutet av sitt uppdrag.  
 
Framtagningen och överlämnandet av rapporten är det sista som görs i undersökningen och 
den innehåller konsulternas åsikter om målbolaget och dess verksamhet. Anser konsulterna på 
KPMG att det finns vissa oklarheter i den information som de har undersökt, framkommer 
även detta i rapporten. Dessutom påpekar Sellberg att om de genom sin undersökning kan 
kvantifiera skalfördelningar och synergier framförs även detta i redogörelsen. Därefter får 
köparen utifrån den information som har sammanställts i rapporten ta ställning till om denne 
är villig att betala det pris som säljaren kräver. Accepteras köpeskillingen kan köpet avslutas. 
Sellberg framhäver även att det är vanligt förekommande att köparen inte får tillgång till all 
den information som denne hade tänkt från början i förvärvsprocessen. Detta medför oftast till 
att en förhandling med säljaren uppstår där de diskuterar ytterligare garantier eller justering av 
priset innan köpet kan avslutas.  
 
Enligt Sellberg genomförs due diligence i de flesta företagsförvärv oavsett storleken på 
målbolaget. Omfattningen av och kostnaden för besiktningen varierar dock beroende på hur 
stor målbolagets verksamhet är och hur mycket som skall undersökas. Enligt Sellberg är det 
således svårt att fastställa något exakt tidsintervall för hur lång tid genomförandet av due 
diligence tar, det kan vara allt från två veckor till flera månader. Detsamma gäller antalet 
involverade konsulter i varje uppdrag, där det kan medverka allt ifrån två till 15-25 personer i 
undersökningen. 

4.2.4 Lyckade företagsförvärv med hjälp av externa experter  
 
Sellberg berättar att företag har möjlighet att på egen hand utföra due diligence men i flertalet 
situationer är tidsbristen samt avsaknaden av kompetens avgörande faktorer till varför företag 
tar hjälp av experter inom området. Att genomföra företagsbesiktning tar lång tid, kräver hög 
kompetens och risken för att en konkurrent köper målbolaget är stor. Genom att anlita 
konsulter kan köparen snabbt komma fram till att den bör köpa målbolaget, varvid risken att 
en konkurrent hinner före följaktligen minskar. Dessutom får köparen information av 
spetskompetens på respektive område som bör undersökas. Konsulternas uppgift med due 
diligence är således att hjälpa sina klienter till ett snabbt beslutsfattande. Sellberg påpekade 
dock att många av KPMG:s kunder endast vill ha en ”second opinion”, en åsikt från 
konsulterna, för att veta om de är rätt ute i förvärvssituationen.  
 
Ytterligare säger Sellberg att köpeavtalen är en orsak till varför due diligence har blivit en 
alltmer vanlig tjänst vid företagsförvärv. Dagens garantikataloger är större och själva 
aktieöverlåtelseavtalet är mycket mer komplicerat. Det krävs således att köparen lägger ner 
kostnaden och anlitar experter på respektive område, om denne vill ha en vettig chans att 
betala ”rätt” köpeskilling eller i vart fall veta vad denne egentligen betalar för. Dessutom är 
det så mycket information som en köpare inte kan undersöka på egen hand och som kan vara 
avgörande för om köpeskillingen är ”korrekt” eller till och med vara avgörande för om köpet 
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borde ske överhuvudtaget. För att undvika att missa sådan relevant information bör köparen 
anlita konsulter eftersom dessa har förmågan att se vilka områden som bör undersökas samt 
vilken typ av information som bör erhållas. 
 
Sellberg påpekar dock att due diligence inte skall ses som en garanti. KPMG ger inte ut 
garantier eller ansvarar för att siffrorna som säljaren lämnar är korrekta. Det är ingen revision 
som görs utan en analys, men eftersom de har spetskompetens inom de områden som är 
väsentliga för att ett korrekt beslut skall fattas och även kan se kopplingen mellan 
informationen och de finansiella rapporterna, är det en stor fördel att anlita konsulter.  
 
En av riskerna som uppstår med att köpa due diligence tjänster är att köparen förlorar 
kontrollen över informationen och således inte får den djupgående kunskapen. När 
konsulterna efter undersökningen inte längre utgör en del i köparens verksamhet, har köparen 
siffrorna i en rapport men vet inte riktigt vart informationen kommer ifrån. Detta leder således 
till att köparen förlorar viss del av makten över datan. Sellberg poängterar dock att då köparen 
själv inte kan sätta sig in i alla detaljer om målbolaget är det ofta en nödvändighet att anlita 
externa experter.  

4.3 Setterwalls 
 
Setterwalls är en välkänd advokatbyrå i branschen som erbjuder kvalificerad rådgivning inom 
affärsjuridikens samtliga områden. Organisationen har sina säten i Stockholm, Malmö samt 
Göteborg och har cirka 200 anställda varav 150 stycken är jurister (Setterwalls, 2008). Den 24 
april intervjuade vi advokaten Niklas Eskilsson som arbetar på Göteborgskontoret. Eskilsson 
som tidigare har arbetat som bolagsjurist på Astra Zeneca arbetar idag till övervägande del 
med företagsförvärv.  Detta har han gjort i snart tre år. 

4.3.1 Rättsliga förutsättningar  
 
Enligt Eskilsson är majoriteten av de jurister som arbetar inom rättsväsendet överens om att 
köplagen är tillämplig vid köprättsliga tvister som kan uppstå till följd av företagsförvärv. 
Lagen är dock inte optimal för förvärv av företag, varvid den i övervägande fall avtalas bort.  
 
Enligt köplagen skall köparen på säljarens uppmaning undersöka objektet. Köparen kan inte 
åberopa fel som denne kände till eller genom en undersökning borde ha känt till. Köparen 
skall därför enligt Eskilsson granska det material som säljaren lägger fram i datarummet. 
Fullföljs inte detta blir det mycket svårt för denne att åberopa eventuella fel som har framgått 
av materialet där. Eskilsson berättar även att det utöver granskningen av informationen i 
datarummet, beror helt på vilka garantier som finns i avtalet om köparen har rätt att åberopa 
felen. Det är i första hand avtalet som styr det köprättsliga förhållandet mellan köpare och 
säljaren vid ett företagsförvärv. Avtalet föreskriver vanligen att endast brist avseende de 
garantier som står i avtalet kan göras gällande. 
 
Vidare säger Eskilsson att säljaren under vissa omständigheter har en upplysningsplikt enligt 
köplagen. Säljaren får inte undangömma väsentlig information om målbolaget för köparen. 
Om säljaren har upprättat ett datarum men undanhållit viss information som är betydelsefull 
för köparen, kan det ligga säljaren till last om köprättsliga tvister senare skulle uppstå. Att 
säljaren medvetet döljer information för köparen är dock inte vanligt förekommande enligt 
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Eskilsson. Detta eftersom det anses vara bättre att visa så mycket information som möjligt i 
datarummet, så att köparen inte kan åberopa fel för något som fanns där.  
 
Eftersom köplagen vid de flesta företagsförvärv avtalas bort, återspeglas plikterna för parterna 
i själva köpeavtalet. Detta görs genom att säljaren får in olika bestämmelser i avtalet som till 
exempel säger att den information som köparen har kunnat ta till sig i datarummet, kan 
köparen inte åberopa fel på senare i processen. Detta medför att om säljaren har upprättat ett 
datarum och uppmanat köparen att undersöka materialet där, måste köparen fullfölja 
tillsägelsen. Fullbordar inte köparen detta, kan denne på grund av avtalets utformning få 
problem med att senare åberopa något fel som framgick i datarummet. 

4.3.2 Due diligence 
 
Enligt Eskilsson innebär due diligence att köparen gör en detaljerad undersökning av 
målbolaget och syftar till att göra köparen medveten om vilka möjligheter, risker och problem 
som finns i bolaget. Genom besiktningen får köparen ett mer informationsrikt underlag för att 
kunna fatta ”rätt” beslut, det vill säga om denne bör köpa bolaget eller inte. Väljer köparen att 
fullfölja affären kan en due diligence även vara anledningen till att ytterligare garantier, än de 
som lämnades i början av förvärvsprocessen, skrivs in i köpeavtalet. Vidare anser Eskilsson 
att due diligence kan minska risken för att köprättsliga tvister uppstår. Då det är avtalet som 
gäller kan parterna genom en due diligence lägga fram ett mer detaljerat avtal än i de fall en 
ytlig undersökning hade utförts. Eskilsson påpekar dock att ett genomförande av due 
diligence inte är en garanti för att undvika tvister, eftersom det alltid finns utrymme för 
subjektiva tolkningar.  
 
Det finns flera olika typer av due diligence, däribland finansiell, kommersiell, teknisk, 
kulturell, miljömässig, skattemässig samt legal. Juristerna på Setterwalls arbetar med legal 
due diligence och undersöker bland annat bolagsförhållanden, aktieantal, olika typer av avtal 
som finns i målbolaget, fastigheter, konkurrensrättliga aspekter, personal, pensioner, IT, 
försäkringar samt om bolaget är involverad i några rättsliga tvister. Vidare berättar Eskilsson 
att Setterwalls även granskar förhållandet mellan ägare och målbolaget; hur förhållandet ser 
ut, om det är privatpersoner eller företag som är ägare. När det gäller områden som till 
exempel miljö och skatt/redovisning kopplas ofta andra konsulter in. Ett område som inte 
ligger inom ramen för en legal undersökning är företagskulturen i målbolaget. Dessutom görs 
oftast den affärsmässiga utvärderingen av uppdragsgivaren själv. 
 
Vid auktionsförfarandet förekommer ofta en fas där säljaren lägger fram grundlig information 
om målbolaget till en stor mängd köpvilliga företag. Därefter läggs indikativa bud av de 
potentiella köparna och säljaren väljer ut en viss mängd köpare bland de intresserade. Efter 
utgallringen erhåller de kvarvarande köparna mer känslig information om bland annat kund- 
och leverantörsregister samt eventuella klausuler. Det är denna information som konsulterna 
sedan skall undersöka i en due diligence. Det händer emellertid att konsulter är inkopplade 
redan i den inledande fasen. 
 
Eskilsson berättar att Setterwalls ofta blir inkopplad på ett tidigt stadium i due diligence 
processen och genomför således besiktningen från början. Det första steget i processen är att 
lära känna uppdragsgivaren om de inte tidigare har haft ett samarbete. Eskilsson säger att det 
är av vikt att veta vad klienten har för förväntningar med köpet, vilka de väsentligaste 
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orsakerna bakom förvärvet är samt vad de skall lägga fokus på, för att kunna utföra uppdraget 
på ett tillfredställande sätt. Antalet involverade i en legal due diligence varierar men kan bestå 
av tre personer, en ansvarig delägare, en äldre och en yngre biträdande jurist, men som regel 
samarbetar Setterwalls även med andra konsulter eftersom de olika typerna av due diligence i 
många skeden sammanfaller. Samspelet medför att rådgivarna kan diskutera informationen 
som säljaren har gett ut för att på så vis kunna ge så mycket mervärde för köparen som 
möjligt utifrån dennes mål och förväntningar med köpet. 
 
Efter det att juristerna på Setterwalls har lärt känna sin uppdragsgivare och fått veta de 
bakomliggande orsakerna till förvärvet, är nästa steg i uppdraget att ta till sig det material som 
säljaren visar i datarummet. Setterwalls fokuserar då på de värden i målbolaget som är 
intressanta och betydelsefulla för köparen. I vissa fall bygger materialet i datarummet på en 
specifik frågelista som köparen har lämnat till säljaren och som innehåller alla de väsentliga 
frågor som köparen vill få svar på.  
 
Avslutande steget i due diligence är att ta fram och presentera en rapport som sedan skall 
ligga till grund för avtalsförhandlingen. Enligt Eskilsson är det endast uppdragsgivaren som 
får tillgång till rapporten eftersom det är denne som har betalat för tjänsten. Vidare säger 
Eskilsson att mängden information i rapporten varierar från mycket omfattande rapporter till 
redogörelser som endast innehåller så kallade ”key findings”, det vill säga sådant som är 
prispåverkande eller av väsentlig betydelse för köparens beslut att förvärva målbolaget eller 
som köparen bör ta i tu med innan köpet sker. Om juristen har upptäckt något som anses vara 
osäkert eller ser underligt ut framkommer även det i rapporten. Det kan till exempel röra sig 
om att juristen är osäker på om ett avtal med kund eller leverantör gäller efter det att förvärvet 
har skett. Vad som oftast sker för att köparen skall säkerställa dessa osäkerheter är att det i 
köpeavtalet läggs till så kallade ”specific indemnities”. Dessa är inga garantier utan är till för 
att specificera något förhållande i detalj så att köparen kan hållas skadelös om omständigheten 
visar sig vara annorlunda efter det att förvärvet skett. Enligt Eskilsson är framtagningen av 
specific indemnities i avtalet också en av anledningarna till varför due diligence genomförs. 
Slutligen påpekar Eskilsson att mycket av det som står i garantikatalogen härstammar från en 
legal due diligence.  
 
Att som vissa forskare ha en negativ och kritisk inställning till genomförandet av due 
diligence då besiktningen sägs bidrar till att det blir svårare för köparen att åberopa fel utifrån 
vissa paragrafer i köplagen, är inget som Eskilsson instämmer i. Detta förklarar Eskilsson 
bland annat med att om säljaren har uppmanat köparen att undersöka materialet i datarummet 
kan köparen ändå förlora sin rätt att göra fel gällande, när det gäller omständigheter som 
framgår av nämnda material. Vidare avtalas köparens felbestämmelser regelmässigt bort i 
aktieöverlåtelseavtalet. I samband därmed reglerar parterna även konsekvenserna av att 
informationen tillhandahållits i datarummet vilket vanligen innebär att köparen förlorar rätten 
att åberopa fel som denne borde ha känt till genom sin undersökning av materialet i 
datarummet. Dessutom påpekar Eskilsson att det är mer riskabelt att inte genomföra due 
diligence eftersom besiktningen inte bara utgör grunden för att fastställa felanspråket, utan 
den krävs även för att köparen skall kunna bestämma ett ”korrekt” värde på målbolaget. 
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4.3.3 Risker med företagsförvärv  
 
Att företag misslyckas med företagsförvärv beror enligt Eskilsson vanligtvis inte på att 
köparen har genomfört en dålig due diligence utan snarare på en svag integration mellan 
bolagen. Bristen på integration kan ha flera orsaker såsom kulturkrock mellan företagen eller 
att företagsledningen inte har tillräcklig kunskap om hur de skall erhålla fördelarna av 
samordningen. För att minska risken med att förvärv misslyckas är det enligt Eskilsson viktigt 
för köparen att genomföra due diligence och köparen bör dessutom anlita externa experter på 
alla de områden som bör granskas. Anledningen till varför Eskilsson anser att köparen skall ta 
hjälp av konsulter och jurister är dels att företagsförvärv är en komplicerad process och dels 
att rådgivarna besitter mer kunskap om till exempel vilken information som bör ses över, 
vilka frågor som bör ställas i datarummet samt vem som bör svara på frågorna. De externa 
experterna hjälper även till med själva strukturen, det vill säga att dokumentera hela 
processen. Enligt Eskilsson bidrar således konsulteringen till att köparen på ett enklare sätt får 
tillgång till all väsenlig information som finns om målbolaget för att kunna fatta rätt beslut om 
att köpa företaget eller inte. Dessutom upplyser Eskilsson att juristerna med sin 
spetskompetens inom det legala området hjälper uppdragsgivaren med att upprätta ett bättre 
och mer detaljerat köpeavtal än vad denne hade kunnat åstadkomma på egen hand. 
 
Eskilsson berättar även att risken för att köparen missar väsentlig information minskar genom 
att anlita jurister då dessa vet vilka områden som bör granskas djupare. Många avtal är till 
exempel komplicerade och svåra att förstå och det finns en stor risk att köparen, på grund av 
bristande kompetens om hur avtal skall granskas och tolkas, missar viktig information i avtal 
som presenteras i datarummet. Denna oaktsamhet kan undvikas genom att ta hjälp av 
rådgivare inom det legala området. 
 
Vidare säger Eskilsson att det är av stor vikt för köparen att veta vilka garantier i avtalet som 
är väsentliga att förhandla om. Ett exempel på betydelsefulla bestämmelser som köparen ofta 
på egen hand missar att få med i avtalet är sådana som täcker det tidsintervall som uppstår 
mellan tidpunkten för påskriften och tidpunkten för tillträde. Eskilsson berättar dessutom att 
jurister ofta förhandlar fram så kallade ”conditions precedent” i avtalet. Ett condition 
precedent är villkor som ska vara uppfyllt för att köparen eller parterna ska vara skyldiga att 
fullfölja affären. Är dessa villkor inte uppfyllda, har köparen eller båda parterna rätt att häva 
köpet.  
 
Processen med att förhandla fram ett fördelaktigt avtal är ytterligare något som Eskilsson 
anser borde motivera köparen till att anlita en jurist vid genomförandet av due diligence. 
Detta då allt som upptäckts i due diligencen även återfinns i det slutliga avtalet. Att som 
köpare missa relevanta områden i granskningen kan enligt Eskilsson därmed få stora 
konsekvenser i de fall köparen till exempel vill åberopa fel som har upptäckts.  
 
Nackdelen med att anlita konsulter anser Eskilsson vara att det finns en risk för att viss 
information kan falla mellan stolarna. Detta kan ske i de fall en köpare anlitar konsulter som 
avgränsar sig så pass specifikt, att ett gap uppstår mellan deras granskningsområden. Eftersom 
köparen har överlämnat granskningsprocessen till rådgivarna kan det därmed få följden av att 
viss information inte blir granskad överhuvudtaget. Eskilsson påpekar dock att detta händer 
ytterst sällan, speciellt om köparen har tidigare erfarenheter av företagsförvärv. 
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4.4 CaminaEcoTec AB  
 
EcoTec värmesystem AB (EcoTec) är ett företag som ingår i koncernen Sahlinsgruppen 
vilken består av två affärsområden, EcoTec och Sahlins Cable Equipment AB (Cable). Cable 
är marknadsledare i Sverige inom maskiner och utrustning för kabelnätsbyggnation och 
utvecklar, tillverkar och marknadsför bland annat linjemaskiner, jordkabelvinschar, 
kabelmatare, plogar, trumvagnar, verktyg, samt redskap och övriga tillbehör för 
kabeldragning (Sahlins, 2008). EcoTec tillhandahåller och säljer kompletta värmesystem för 
framför allt pellets och havre. Tillverkningen består till största del av pelletsbrännare och 
övriga komponenter i värmesystemet tillhandahåller EcoTec genom diverse leverantörer och 
samarbetspartners för deras återförsäljare. Sahlinsgruppen som är verksam i Skene och 
Holsjunga omsätter ca 190 miljoner kronor och produkterna säljs globalt på cirka 50 
marknader.  Koncernen har 54 anställda och ägs sedan 2004 av företagets VD, Thomas 
Nuorimaa (Ecotec, 2008).  
 
I augusti 2007 förvärvade EcoTec samtliga aktier i Camina AB i Motala. Camina ingår 
således numera i Sahlinsgruppen och var tidigare ett dotterbolag i den stora koncernen 
Systemair AB (Ecotec, 2008 A). Camina utvecklar och säljer ett brett sortiment av 
braskaminer och kakelugnar och i samband med förvärvet bytte EcoTec namn till 
CaminaEcoTec AB (Camina, 2008). 
 
Med anledning av EcoTecs förvärv av Camina intervjuade vi den 28 april Peter Thorsell. 
Thorsell är sedan 2002 Chef finansiell officer på EcoTec och har goda kunskaper om 
förvärvet.  

4.4.1 Motiv 
 
Enligt Thorsell hade EcoTec en tid innan förvärvet aktivt sökt efter ett lämpligt målbolag som 
kunde förvärvas. Efterfrågan på pelletsbrännare hade på grund av konjunkturen börjat avta 
och EcoTecs ägare Nuorimaa ville därför börja sälja en biprodukt. Genom att förvärva företag 
ville EcoTec därmed gå in på nya marknader och skaffa sig ett bredare kundsegment, för att 
således få en ökad lönsamhet.  
 
Orsaken till varför Camina sågs som ett lämpligt förvärvsföretag förklarar Thorsell med att 
Caminas produkter utgjorde ett bra komplement till EcoTecs verksamhet. Vidare var Camina 
ute på marknaden för försäljning då företagets produkter låg utanför koncernen Systaimairs 
kärnområde. Försäljningen av Systaimairs dotterbolag var en del i förberedelsen till 
koncernens börsintroduktion och företaget ansåg att EcoTec var en lämplig köpare. Enligt 
Thorsell fanns det även fler konkurrenter som var intresserade av att förvärva Camina. Dessa 
ansåg slutligen att priset var för högt och att Caminas verksamhet inte passade in i deras 
långsiktiga strategi, varav EcoTec blev ensam budgivare.  

4.4.2 Due diligence  
 
Inför förvärvet av Camina genomförde EcoTec en due diligence. Undersökningen startade i 
maj 2007 och i september samma år förvärvades Camina. Thorsell påpekar dock att 
förvärvsprocessen fortfarande inte är avlutad och att någon köpeskilling ännu inte är erlagd. 
Orsaken till detta är att det i undersökningen framkom viss information som i efterhand visade 
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sig vara felaktig. Då parterna i förvärvsprocessen hade kommit överens om att säljaren 
ansvarar för fel i den utgivna informationen, har detta lett till att en nedsättning av 
köpeskillingen i nuläget diskuteras.  
 
Thorsell berättar att det är av stor vikt att göra en due diligence vid ett förvärv. För att lyckas 
med förvärv krävs det kunskap och kännedom om målbolaget, vilket endast kan erhållas 
genom en undersökning. EcoTec anlitade en jurist i samband med förvärvet vilken 
genomförde en juridisk due diligence. I den juridiska undersökningen granskades bland annat 
avtal, hyreskontrakt, kunder samt om målbolaget var involverade i några tvister. Juristen 
hjälpte även EcoTec med att upprätta aktieöverlåtelseavtalet och medverkar nu också vid 
förhandlingarna om köpeskillingen. Thorsell menar att det är väsentligt att anlita en jurist i 
samband med företagsförvärv, då denne besitter nödvändig kunskap om rättsliga 
förutsättningar och viktiga granskningsområden.  
 
Det var en självklarhet för EcoTec att inte anlita några övriga externa konsulter vid 
genomförandet av due diligence, då dessa tjänster är alltför dyra. Det var EcoTecs ägare 
Nuorimaa som genomförde den finansiella och affärsmässiga undersökningen. Nuorimaa 
granskade Caminas balans- och resultaträkning samt analyserade marknaden och olika 
skattekonsekvenser.  Undersökningen gjordes på två månader och i efterhand visade det sig 
att balans- och resultaträkningen innehöll felaktig information. Orsaken berodde enligt 
Thorsell på att Caminas personal inte hade tillräckligt med kompetens för att upprätta 
rapporterna på ett korrekt sätt. Camina lämnade således inte medvetet felaktiga upplysningar 
till EcoTec. Thorsell anser därmed inte att en djupare undersökning hade lett till att 
problemen hade upptäckts tidigare. Då Nuorimaa dessutom har hög kompetens och goda 
erfarenheter av tidigare förvärv, tror inte Thorsell att undersökningen hade genomförts bättre 
av externa konsulter.  
 
Då Camina är ett producerande företag har EcoTec även granskat om företaget har de tillstånd 
som krävs. Någon djupare miljömässig due diligence har inte genomförts på egen hand utan 
säljaren har istället fått garantera i avtalet att det finns tillstånd för verksamheten och att de 
inte ingår i några tvistemål. Vidare har EcoTec gjort en teknisk due diligence genom att 
undersöka målbolagets produkter. Thorsell påpekar dessvärre att denna undersökning borde 
ha gjorts mer ingående då det efter förvärvet har uppstått höga reklamationskostnader till följd 
av produktfel. Enligt Thorsell är detta dock något som kan medverka till en nedsatt 
köpeskilling.  
 
Thorsell påpekar att förvärv ofta är långa processer och kan ta upp till två år att genomföra, 
från beslut tills det att synergieffekter uppstår. Det är dock viktigt att lägga ner tid på 
undersökningen eftersom företagsförvärv innebär stora strategiska förändringar. 
Undersökningen måste dock alltid begränsas då både köparen och säljaren sätter upp 
tidsgränser i förvärvsprocessen. Vid förvärvet av Camina ville säljaren att köpet skulle ske 
relativt snabbt då de sålde bolaget i samband med att de skulle börsintroduceras. Samtidigt 
ville EcoTec att undersökningen skulle leda fram till ett förvärv före det att Caminas 
högsäsong startar, något den gör i september, 2008. Thorell poängterar dock att då processen 
startade redan i maj innebar tidspressen inte att enbart en ytlig undersökning genomfördes.   
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4.4.3 Risker 
 
Enligt Thorsell är de största riskerna med företagsförvärv integreringen och samordningen av 
de två verksamheterna. Thorsell menar att många företagsförvärv misslyckas på grund av att 
företagens kultur inte passar ihop vilket kan leda till konflikter mellan ledningen och 
personalen. En avgörande faktor för om förvärv skall lyckas är att köparen aktivt söker efter 
ett målbolag som passar in i företagets långsiktiga strategi och där personalens värderingar 
och uppfattningar är tämligen lika. EcoTecs förvärv innebar ett flertal 
personalomstruktureringar, då Caminas produktion och lagerhållning i samband med 
förvärvet förflyttades till Sahlinsgruppens produktionsanläggning i Skene. För att undvika 
svårigheter i integreringen och samordningen var ett viktigt moment i förvärvsprocessen 
därför att utbilda de anställda och kommunicera med personalen på ett bra sätt. Samordningen 
mellan EcoTec och Camina har skett på ett framgångsrikt sätt och personalen har varit 
övervägande positiva till förvärvet. Givetvis finns det dock alltid viss personal som är negativt 
inställda och fientliga mot förändringar.  
 
Det finns även vissa svårigheter som kan uppkomma till följd av förvärv men som köparen 
ofta inte har tänkt på i själva undersökningen. Ett problem som uppstod vid förvärvet av 
Camina var att företagen använde två helt olika datasystem, vilket medförde att en hel del tid 
fick läggas ner på att samordna dessa.  
 
Den största risken med förvärvet var enligt Thorsell förknippat med lager och inventarier. 
Felbedömningar på lager och inventarier kan medföra höga kostnader och det kan exempelvis 
röra sig om produkter som är felaktiga, men som ändå är upptagna till fullt värde eller 
nödvändiga nedskrivningar som inte är utförda. Camina som ingick i en större koncern hade 
ett lagervärde som i Systaimairs koncernredovisning utgjordes av decimaltecken och det 
gjordes ingen större skillnad mellan till exempel 15 eller 20 miljoner kronor. I förhållande till 
EcoTecs balansomslutning och omsättning utgjorde dock lagret ett väsentligt värde och det 
var således nödvändigt att veta exakt vad lagret egentligen var värt. Thorsell berättar att det i 
efterhand visade sig att Caminas lager innehöll ett flertal inkuranta varor på grund av dess 
ålder. Braskaminer och kakelugnar är precis som kläder en modevara vilket innebär att allt för 
gamla varor inte går att sälja. Efter förvärvet visade det sig även att reklamationskostnaderna 
för felaktiga varor blev högre än vad EcoTec hade räknat med.  

4.4.4 Resultat 
 
Trots att någon köpeskilling fortfarande inte är erlagd anser Thorsell att förvärvet av Camina 
AB blev lyckat. Camina hade före förvärvstidpunkten haft en negativ resultatutveckling under 
ett antal år och Nuorimaa ansåg att förvärvet skulle leda till en ökad lönsamhet både i Camina 
och i EcoTec. Omsättningen har sedan förvärvet totalt sett ökat i koncernen, men inte så 
mycket som det var tänkt från början. Thorsell berättar att försäljningen av både pellets och 
kakelugnar har minskat det senaste året men att den minskade omsättningen inte beror på 
förvärvet. Istället är konjunkturen och förändringar på marknaden bidragande faktorer till den 
negativa utvecklingen. Det har även visat sig att EcoTec och Camina tillsammans har skapat 
stordriftsfördelar och även om vissa omständigheter inte var som förväntade så har det i 
slutändan inte fått någon påverkan på hur lyckat förvärvet blev, utan snarare endast på 
köpeskillingen. 
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Motivet med förvärvet var att utveckla ett bra komplement till pelletsbrännare för att kunna 
verka på en större marknad och nå ut till en bredare kundgrupp. Detta har uppnåtts då 
förvärvet av Camina har lett till att Sahlinskoncernen idag riktar sig till ett bredare 
kundsegment och har fått en ökad export.  Vidare anses förvärvet vara lyckat då de båda 
företagen integrerats på ett effektivt och problemfritt sätt. Caminas företagskultur har efter 
förvärvet visat sig passa väl in i EcoTecs verksamhet och personalen har klarat av de nya 
arbetsuppgifterna på ett bra sätt.   
 
Thorsell berättar slutligen att due diligence kan ses som ett avgörande moment i 
förvärvsprocessen för att köparen skall lyckas med förvärvet. Att undersöka målbolaget 
djupare och göra en noggrann analys innan förvärvet är av vikt för att kunna veta vad som 
egentligen förvärvas.  

4.5 ARKMEK AB 
 
Moderbolaget Arkmek AB utgör tillsammans med sju dotterbolag Arkmek- koncernen 
(Arkmek). Arkmek ägs till största delen av Kjell Johnsson (51 %) och Staxerad invest (42 %). 
Koncernens nuvarande dotterbolag består av Rani AB, Fritsla Mekaniska, Marks Mekaniska, 
Buttorps Bruk, Arklego, IB Mekaniska AB samt GI Support AB. Koncernen som hade en 
nettoomsättning på 250 miljoner kronor år 2007, är specialiserad inom automatik, mekanisk 
och skärande bearbetning och har sammanlagt cirka 186 anställda.  Några av Arkmeks 
viktigaste kunder är VOLVO, Elmo Leather AB, Scania samt Borås Energi (Arkmek, 2008). 
 
Arkmek är känt i branschen för att vara intresserade av att köpa företag och har sammanlagt 
förvärvat 14 bolag, varav sex stycken har sålts vidare. Vid förvärven har alla utom ett 
dotterbolag varit konkursbolag. Det senaste förvärvet skedde 2001 och då köptes företaget 
Rani AB, beläget i Borås (Ibid.). 
 
Den 29 april intervjuade vi Magnus Johnsson som är produktionschefen i koncernen och son 
till Arkmeks största delägare, Kjell Johnsson. Johnsson arbetar som produktionschef och har 
en lång erfarenhet i branschen. Att förvärva företag är ytterligare något som Johnsson arbetar 
med och har gjort i snart 19 år. 

4.5.1 Motiv 
 
Johnsson berättar att Arkmek alltid har vetat vad för typ av företag de vill förvärva och 
motiven bakom Arkmeks alla företagsförvärv är att köpen skall bidra till att koncernen når en 
viss omsättning för att således kunna ha råd med att ha en verksamhet med egen 
ekonomiavdelning, egen löneadministration samt egna controllers. Arkmek vill genom 
förvärven således kunna växa som företag för att erhålla en stabil ekonomi. 

4.5.2 Due diligence  
 
Vid företagsförvärv genomför Arkmek due diligence för att bland annat försäkra sig om att 
målbolaget är värt det pris som skall betalas till säljaren. Att genomföra due diligence ser 
Johnsson som ett viktigt moment i förvärvsprocessen. Johnsson menar att undersökningen 
inte bara utförs i syfte att värdera målbolaget utan också för att veta hur målbolagets 
verksamhet, genom dess integration, kommer att påverka koncernen i helhet.  
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På Arkmek genomförs legal, finansiell, miljömässig, teknisk, kulturell samt kommersiell due 
diligence. Inom det legala, miljömässiga och finansiella området tar Arkmek hjälp av 
konsulter vilka granskar vissa delar i målbolagets verksamhet såsom leasingavtal, utsläpp, 
borrningar och årsredovisningar. Att anlita jurister och experter med kunskap om miljön anser 
Johnsson är nödvändigt för att lyckas med förvärv, men är mer kritisk till kostnaden för 
konsulteringen inom den finansiella undersökningen. Enda anledningen till varför Arkmek 
anlitar rådgivare för den finansiella due diligencen är på grund av att banken kräver detta. 
Johnsson menar att Arkmek hade kunnat utföra en lika djupgående finansiell undersökning på 
egen hand.  
  
Vidare berättar Johnsson att Arkmek valt att inte anlita externa experter för den tekniska, 
kulturella och kommersiella due diligencen. Anledningen är att personalen som skall utföra 
due diligencen vid Arkmeks företagsförvärv, besitter god kompetens och lång erfarenhet för 
att själva kunna utföra en lika grundlig undersökning som konsulterna. Ytterligare poängterar 
Johnsson att eftersom Arkmek till övervägande del förvärvar konkursbolag, finns det 
följaktligen inte några större oklarheter kvar i målbolaget. Dessutom har konkursförvaltaren 
redan gjort en uppställning av all väsentlig information som finns om målbolagets 
verksamhet. Att lägga ner stora kostnader på att anlita externa konsulter anser Johnsson 
därmed vara en onödig utgift.  
 
Vid genomförandet av due diligence börjar Arkmek med att upprätta en frågelista över vilka 
områden som bör granskas. Det är således denna lista som ligger till grund för hela 
undersökningen. Därefter är nästa steg att utföra en grundlig undersökning av alla de områden 
som står på listan. Är Arkmek fortfarande intresserad efter granskningen och villig att betala 
det pris som banken kräver, fullföljs köpen. Johnsson berättar att eftersom målbolaget är 
konkursbelagt är all väsentlig information oftast tillgänglig för köparen redan i 
förvärvsprocessens inledningsfas och därför behövs inga långdragna förhandlingsprocesser 
såsom garantiöverläggningar. Köpet går således mycket snabbt, allt mellan en till sex 
månader beroende på hur stort förvärvet är.  

4.5.3 Risker 
 
En av de största riskerna som Johnsson anser finnas med företagsförvärv är att kulturen 
mellan företagen skiljs åt för mycket. Att undersöka kulturen, såsom samordningen och 
personalen, är således oerhört viktigt för att lyckas med integreringen och företagsförvärvet. 
Johnsson menar att det gäller att få personalen att tänka i rätt banor, vilken inte alltid är så lätt 
som många tror. Ytterligare berättar Johnsson att det finns risker med att inte erhålla ett 
effektivt IT-system efter det att företagen har integrerats. Bristen på ett effektivt datasystem 
kan ha flera orsaker, till exempel att de sammanförda företagen har två helt skilda former av 
faktureringssystem.    
 
Vidare meddelar Johnsson att det finns en risk att synergieffekterna inte blir som förväntat. 
För Arkmeks del har detta inte skett i den uträckning att förvärven ansågs som misslyckade. 
Johnsson berättar även att det har förekommit situationer där Arkmeks due diligence har lett 
till att koncernen valt att tacka nej till ett förvärv. Detta på grund av att undersökningen visade 
att målbolaget inte var värt köpeskillingen. Johnsson menar således att det även finns en risk 
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att köparen kan få betala ett högre pris vid förvärvet av målbolaget än vad det verkligen är 
värt. 
 
Att Arkmek väljer att förvärva företag som är konkursbelagda förklarar Johnsson dels med att 
dessa målbolags köpeskilling är fördelaktig och dels med att det är i dessa företag som 
Arkmek kan utföra stora förändringar. Johnsson menar att det är svårt att förändra företag där 
allt redan är lönsamt och effektivt. Dessvärre poängterar Johnsson att det finns en större risk 
att misslyckas med konkursbelagda företag och att det krävs mer arbete för att nå upp till 
målsättningarna med förvärvet. 

4.5.4 Resultat 
 
Enligt Johnsson har majoriteten av Arkmeks företagsförvärv nått upp till de övergripande 
målsättningarna som ligger bakom koncernens samtliga köp, det vill säga öka omsättningen 
genom förvärv. Det har emellertid förekommit fall där resultatet av köpet inte har blivit vad 
Arkmek i grund och botten hade förväntat sig, men Johnsson understryker dock att samtliga 
av deras förvärv i slutändan har gett positiva resultat. Johnsson berättar även att det är svårt 
att säga den exakta tidpunkten för när företagsförvärv anses vara lyckat eller inte. Detta skiljer 
sig från fall till fall och när det gäller Arkmek så tar det oftast lång tid att se helheten av 
förvärvsresultatet.  
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5. Analys 
 
I detta kapitel analyseras informationen från vår teoretiska referensram och empiriska 
undersökning. Analysen kommer därefter att utgöra grunden för våra slutsatser som 
presenteras i nästkommande kapitel. 
  
 
I analysen väver vi samman informationen från den teoretiska referensramen med den 
empiriska undersökningen. Utifrån våra forskningsfrågor analyserar vi informationen och 
pendlar mellan empiri och teori för att finna eventuella skillnader och likheter. Sedan tolkas 
informationen och vi redogör för våra egna reflektioner.  I analysen har vi valt att fokusera på 
fyra olika begrepp som har särskild betydelse för att vi ska kunna uppfylla uppsatsens syfte 
och besvara våra forskningsfrågor. Dessa begrepp är due diligence, externa experter, 
misslyckade företagsförvärv samt rättsliga förutsättningar. Vår analysmetod återspeglas i 
nedanstående figur. 
 

 

Teori 

 

Due diligence 
 

Externa experter Misslyckade 
förvärv 
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Figur 5.1 Analysmodell (Egen konstruktion) 
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5.1 Due diligence 
 
Företagsförvärv är betydelsefulla processer för ett företags verksamhet (Petterson & Sevenius, 
2000). Ernst & Young (1994) menar att företagsköp är ett avgörande moment för en 
organisations utveckling. Såväl Thorsell som Johnsson säger att växa som företag var en 
viktig anledning till varför EcoTec och Arkmek genomförde sina förvärv. För att lyckas med 
förvärv är det enligt Sevenius (2003) angeläget att köparen har god kännedom om målbolaget 
och samlar in och analyserar information om det för att kunna fatta ”rätt” köpbeslut.  Ett sätt 
att erhålla kunskap om målbolaget är att genomföra due diligence, en grundlig 
företagsundersökning. Kersby (1998) menar att due diligence innebär att köparen skall 
värdera de risker och fördelar som finns med målbolaget för att på så vis försäkra sig om att 
inte råka ut för några otrevliga överraskningar. Liknande uppfattningar av due diligences 
innebörd har även våra respondenter samt övriga författare i den teoretiska referensramen.  
 
Som följd av dagens komplexa förvärv ses due diligence alltmer som ett väsenligt 
säkerhetsmoment i förvärvsprocessen. Pettersson och Sevenius (2000) säger att köparen bör 
genomföra due diligence för att inte ”köpa grisen i säcken”, något som Thorsell håller med 
om. Gorton (2002) poängterar att undersökningen trots dess höga kostnad, skall ses som en 
god investering och inte underskattas. Även Norin, Sellberg och Eskilsson anser att due 
diligence är ett viktigt stadium i förvärvsprocessen eftersom informationen som framkommer 
i undersökningen kan leda till att affären inte genomförs eller att den får en inverkan på 
köpeskillingen och avtalets garantikatalog. Vidare anser Eskilsson att due diligence kan 
minska risken för att köprättsliga tvister uppstår på grund av att undersökningen ofta leder till 
ett mer detaljerat avtal än i de fall en ytlig undersökning utförs. Howson (2006) menar att due 
diligence även kan hjälpa köparen att fullfölja sin undersökningsplikt och således minska 
risken vid en eventuell framtida uppkommen tvist. Att due diligence är ett väsentligt moment 
i förvärvsprocessen håller vi med om. Det är också av vikt att undersökningen utförs så 
noggrant och detaljerat som möjligt. Att köpa företag utan att göra en due diligence före 
förvärvet kan enligt oss jämställas med att fria till en person som man aldrig tidigare har 
träffat. För att lyckas med förvärv är det precis som i ett förhållande, viktigt att lära känna 
motparten innan beslut fattas om att gå vidare till nästa steg i processen.  
  
Enligt Sevenius (2003) är en noggrann genomförd due diligence av värde för köparen även 
efter det att förvärvet genomförts. Den information som framkommer under undersökningen 
underlättar när köparens skall samordna de båda verksamheterna. Även Johnsson och Norin 
påpekar att due diligence inte enbart utförs i syfte att värdera målbolaget utan också för att 
veta hur integrationen av målbolagets verksamhet kommer att påverka det förvärvande 
företaget eller koncernen i helhet. Vid både Arkmeks och EcoTecs förvärv var det 
integreringen av verksamheterna som var avgörande för om förvärvet skulle lyckas och vår 
uppfattning är att genomförandet av en due diligence var en förutsättning för att kunna 
bedöma om målbolagens verksamheter skulle passa in i EcoTecs och Arkmeks organisationer.   
 
Enligt Norin bör due diligence omfatta vissa delar och uppfylla vissa krav, annars kan den 
inte betraktas som en due diligence utan endast som en mindre finansiell analys. Vi 
instämmer med Norin och menar att due diligence enbart kan vara till nytta i 
förvärvsprocessen om den utgörs av en mer noggrann granskning av målbolaget. Vi anser att 
det enbart är i sådana fall som viktig information kommer till ytan och onödiga kostnader och 
tvister kan undvikas. Även Thorsell påpekar vikten av att genomföra due diligence och säger 
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att om EcoTec hade gjort en mer ingående teknisk undersökning, hade de höga 
reklamationskostnaderna troligtvis inte kommit som en överraskning för företaget. 

5.1.1  Olika typer av due diligence 
 
Gorton (2002) uttalar sig om att en köpare genom due diligence kan skaffa sig en bra bild av 
bland annat företagets verksamhet, finansiella ställning och dess risker. För att lyckas med 
detta anser Sellberg och Norin precis som Pettersson och Sevenius (2000) att due diligence 
bör inriktas på de områden som är väsentliga för köparen. Undersökningen måste således vara 
anpassad till varje företag, varvid dess omfattning varierar från situation till situation.  
 
Vilka typer av undersökningar som genomförs är beroende av köparens kännedom om 
målbolaget samt dess riskbenägenhet. Numera finns en rad skilda former av due diligence 
som omfattar olika granskningsområden i målbolaget. De vanligaste typerna är kommersiell, 
finansiell och legal undersökning (Sevenius, 2003). Enligt Isaksson, Martikainen och Nilsson 
(2002) är dessa undersökningar inte tillräckliga för köparen i en förvärvssituation, något som 
också vi anser. Vi anser att i vissa fall kan andra typer av due diligence såsom teknisk, 
kulturell, och miljömässig rentav ha större betydelse än den finansiella och kommersiella 
undersökningen. 
 
Både EcoTec och Arkmek genomförde en finansiell, juridisk och kommersiell undersökning i 
samband med respektive förvärv. Arkmek genomförde även miljömässig due diligence för att 
inte drabbas av framtida kostnader och åtaganden. Norin påpekar i överrensstämmelse med 
Orrbeck (2006) att miljömässiga undersökningar har blivit allt vanligare då det kan bli dyrt 
för köparen att förvärva ett målbolag som inte uppfyller de miljökrav som ålagts dem eller 
som kräver miljöinvesteringar. EcoTec genomförde inte någon djupare miljömässig 
undersökning men Thorsell framhåller att det vid ett förvärv är viktigt att åtminstone granska 
om målbolaget har de tillstånd som krävs. Vidare genomförde både Arkmek och EcoTec en 
teknisk due diligence där målbolagets produkter studerades ur teknisk synvinkel. Vår 
uppfattning är att en miljömässig och teknisk due diligence är extra betydelsefull vid förvärv 
av producerande företag där tillverkningen av produkter samt utsläpp och avfall utgör en del 
av verksamheten. Att inte genomföra en miljömässig eller teknisk undersökning i samband 
med ett sådant förvärv menar vi vara riskfullt och nästintill dumstridigt.  
 
Enligt Johnsson är den finansiella informationen vid förvärv av konkursbelagda företag ofta 
kännbar för köparen. Att genomföra en finansiell due diligence är därför inte alltid nödvändigt 
utan det är många gånger istället av större vikt att genomföra en kulturell due diligence. Vår 
uppfattning är att denna typ av undersökning är central för att förvärvet skall kunna nå upp till 
köparens förväntningar och mål. Även Norin och Eskilsson anser att det är betydelsefullt att 
undersöka om företagen har olika företagskulturer och hur det dagliga arbetet i företagen 
skiljs åt. Enligt Isaksson, Martikainen och Nilsson (2002) är det viktigt att kulturell due 
diligence genomförs framförallt vid köp av företag som befinner sig i andra branscher och 
kulturella miljöer. Vidare menar Ernst & Young (1994) att avgörandet för en lyckad 
integrering är att köparen har kännedom om målbolagets processer, anställda och teknologier. 
Både Camina och Rani var företag som låg utanför EcoTecs respektive Arkmeks 
verksamhetsområde och förvärven innebar att bolagen skulle samordnas. Vi anser därmed att 
en kulturell due diligence var en väsentlig undersökning vid förvärven. Dock tror vi precis 
som Norin att det kan vara svårt att genomföra en sådan granskning på ett framgångsrikt sätt 
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och vi tror i likhet med Thorsell att det alltid kommer att finnas personal som är negativt 
inställda till förändringar.  

5.1.2 Genomförandet av due diligence 
 
Enligt Ernst & Young (1994) bör ett målföretag utvärderas och analyseras utifrån köparens 
strategiska behov och due diligence bör bygga på en klar förvärvsstrategi. För att kunna 
genomföra due diligence och avgöra om transaktionen är lämplig är det enligt Norin och 
Sellberg av vikt att undersökningen styrs av köparens långsiktiga strategier och mål. Sellberg 
anser att det är viktigt att förstå en köpare och veta vad denne vill uppnå med förvärvet för att 
kunna utföra en bra due diligence. Eskilsson menar även att det är nödvändigt att veta vad 
köparen har för förväntningar med köpet, vilka de väsentliga orsakerna bakom förvärvet är 
samt vart fokus ska läggas, för att kunna utföra due diligence på ett tillfredställande sätt. Vi 
håller med Ernst & Young (1994) och våra respondenter och tror att det är angeläget att en 
köpare genomför due diligence och ett förvärv enbart i de fall där det finns klara motiv som 
ligger bakom beslutet. Då en due diligence i flera fall måste avgränsas bör det enligt vår 
mening vara köpares mål och förväntningar som styr undersökningens innehåll.   
 
Det finns inte någon generell mall för hur due diligence skall utföras utan processen skiljer sig 
från situation till situation och är framförallt påverkad av specifika omständigheter i företagets 
miljö (Johansson & Hult, 2002). Enligt Sevenius (2003) kan en due diligence delas in i fyra 
olika faser; förberedelse, informationsinsamling, analys samt rapportering. Sellberg menar i 
likhet med Sevenius att planeringsstadiet utgör grunden i undersökningsarbetet och syftar till 
att definiera och fastställa motiv och målsättningar med förvärvet så att undersökningen kan 
inriktas på rätt förhållanden. 
 
De problem som kan uppstå vid genomförandet av due diligence är ofta förknippade med att 
det inte går att få full tillgång till all information om målbolaget. Sevenius (2003) menar att 
vid informationsinsamlingen genomförs intervjuer med företagsledningen och andra 
nyckelpersoner i målbolaget. Norin påpekar emellertid att det ofta är önskvärt att personligen 
besöka målbolaget och ställa direkta frågor till företagsledningen men att detta 
tillvägagångssätt dessvärre förekommer alltmer sällan. Enligt Sellberg, Norin och Eskilsson är 
det idag mer vanligt att informationen samlas i ett så kallat datarum. Norin och Sellberg 
menar även att då informationsgivningen numera är mer styrd av säljaren så har köparen 
mindre kontroll över när, hur och vilken information som skall lämnas. Både Eskilsson och 
Thorsell menar dock att i vissa fall bygger det material som finns i datarummet på en specifik 
frågelista som köparen har lämnat till säljaren och som innehåller alla de väsentliga frågor 
som köparen vill få svar på. Vår uppfattning är att det är nödvändigt att köparen lägger ner tid 
på och noga tänker igenom vad det egentligen är denne vill få reda på om målbolaget. Vi 
menar precis som Rankine (2001) att det annars finns en risk att köparen förlitar sig för 
mycket på sin egen kunskap om målbolaget och inte ställer tillräckligt med frågor i 
undersökningen. Vidare anser vi att det är viktigt att köparen har en kritisk inställning till den 
erhållna informationen. Vi tror att sannolikheten för att EcoTec hade upptäckt den felaktiga 
finansiella informationen, hade varit större om företaget hade varit mer kritiska i sin 
granskning av räkenskaperna.  
 
Efter en genomförd due diligence sammanfattas de gjorda iakttagelserna i en rapport. Enligt 
Sevenius (2003) och Norin innehåller rapporten även information om problemområden som 
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inte har kunnat undersökas. Detta är enligt vår mening tvunget då köparen enligt Sevenius 
(2003, A) i sådana situationer kan få säljaren till att garantera de förhållanden som inte har 
kunnat kontrolleras. Vidare anser vi att en due diligence kan sägas vara tillräcklig och lyckad i 
sådana fall där köparen har mer information om målbolaget än vad säljaren har efter en 
genomförd due diligence. Norin menar att köparen i sådana fall kan få ett övertag i 
förhandlingsprocessen, något som vi tror kan vara avgörande för såväl köpeskillingen och 
antalet garantier i köpeavtalet som framtida synergieffekter.  

5.2  Externa experter 
 
Då due diligence skall genomföras är det inte ovanligt att köparen anlitar externa specialister 
såsom revisions- och advokatbyråer. Att ta hjälp av externa experter kan dessvärre innebära 
att undersökningen blir en kostsam process och därmed kräver stora resurser (Kersby, 1998). 
Pettersson och Sevenius (2000) menar dock att köparen bör ta hjälp av konsulter under due 
diligence processen då flertalet företagsförvärv misslyckas just av den anledningen att 
köparen inte har lyckats med att utföra undersökningen tillräckligt väl. Detta instämmer också 
Rankine (2001) i och anser att det är viktigt att undersökningen genomförs av personer med 
hög kompetens inom de olika områdena. Även Norin tycker att det är av vikt att due diligence 
görs av personer som har god erfarenhet av sådana undersökningar. Orsakerna till detta är 
enligt Norin att externa specialister besitter goda kunskaper om vilken information som i 
respektive granskningsområde är betydelsefull för köparen. Även Sellberg påpekar att 
avsaknaden av kompetens är en avgörande faktor till varför företag borde ta hjälp av externa 
experter inom olika undersökningsområden. Enligt Eskilsson bidrar konsulteringen även till 
att köparen på ett enklare sätt får tillgång till all väsenlig information som finns om 
målbolaget för att kunna fatta ”rätt” förvärvsbeslut. 
 
Vidare förespråkar Norin och Sellberg extern konsultering av den anledningen att det kan vara 
svårt för köparen att själv hinna med att göra en due diligence. Detta eftersom köparen står 
inför en tidsbrist då det finns en risk att en konkurrent istället köper målbolaget. De menar 
således att konsultering kan reducera denna risk. Vår uppfattning är att en undersökning bör 
genomföras av personer som vet vilka områden som är väsentliga att granska i målbolaget och 
som har en god analytisk förmåga. Att genomföra due diligence som inriktas på fel områden 
anser vi vara bortkastad tid och det är därmed nödvändigt att köparen tidigt i 
förvärvsprocessen tar ställning till om undersökningen skall göras internt eller om den bör 
genomföras av externa konsulter. I de situationer som anses vara svåra för köparen att på egen 
hand undersöka är konsultering enligt vår mening en stor fördel trots dess höga kostnad.  
 
EcoTec valde att inte anlita några externa konsulter vid genomförandet av due diligence. 
Enligt Thorsell var det en självklarhet att inte ta hjälp av externa experter då tjänsterna är 
relativt dyra. Dessutom hade Nuorimaa tillräckligt med kompetens för att kunna utföra 
undersökningen självständigt. Efter förvärvet framkom det dessvärre viss information som 
undersökningen inte hade påvisat och vi tror att detta hade kunnat påträffas tidigare om 
EcoTec hade valt att ta hjälp av konsulter. Vi betvivlar inte att Nuorimaa hade tillräckligt med 
kompetens men menar att tidsbristen kan ha varit en orsak till att undersökningen inte 
genomfördes tillräckligt väl. Thorsell berättar att alla undersökningar alltid måste begränsas 
då köparen och säljaren sätter upp tidsgränser. I detta fall ville EcoTec förvärva Camina innan 
september och vi tror därför att EcoTec hade hunnit med att göra en mer omfattande 
undersökning inom samma tidsintervall om externa experter hade anlitats.  
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Till skillnad från Pettersson och Sevenius (2000), Norin samt Thorsell är Bogren et al. (2002) 
mer kritisk inställd till genomförandet av due diligence. De menar i likhet med Tvede-Möller 
(1995) att due diligence främst förespråkas av de konsulter som själva utför och tjänar pengar 
på de tidskrävande och invecklade undersökningarna. Även Johnsson är kritisk till kostnaden 
för att anlita externa specialister och menar att köparen ofta kan och tjänar på att utföra en lika 
djupgående finansiell undersökning på egen hand. Att lägga ner stora kostnader på att anlita 
konsulter anser Johnsson därmed vara en onödig utgift. Vår uppfattning är att due diligence 
inte alltid behöver förknippas med höga kostnader och externa konsulter. Due diligence kan 
likaväl genomföras utan att köparen anlitar experter och resultatet kan ändå bli detsamma. 
Både Arkmek och EcoTec valde att utföra större delen av undersökningen på egen hand och 
både Thorsell och Johnsson anser att deras förvärv har blivit lyckade.  
 
Trots att EcoTec bestämde sig för att inte ta hjälp av konsulter vid genomförandet av due 
diligence menar Thorsell att det är av stor vikt att anlita en jurist i samband med 
företagsförvärv då denne kan hjälpa till med att upprätta aktieöverlåtelseavtalet och har 
kunskap om det köprättsliga området. Även Bing (1996) och Eskilsson menar att köparen bör 
anlita en jurist i samband med förvärv. Enligt Eskilsson kan en jurist hjälpa köparen att 
upprätta ett bättre och mer detaljerat köpeavtal än vad denne hade kunnat åstadkomma på 
egen hand. Vår uppfattning är liksom Bings, Thorsells och Eskilssons att en jurist alltid bör 
anlitas i samband med företagsförvärv. Detta då förvärvsprocessen är komplicerad och 
inkluderar köprättsliga aspekter, där konflikter mellan parterna lätt kan uppstå. Genom att ta 
hjälp av jurister inom det legala området, anser vi att konflikter lättare kan undvikas och i de 
fall en tvist ändå uppstår kan juristen bidra till att lösa den på ett så fördelaktigt sätt som 
möjligt.  

5.3 Misslyckade företagsförvärv 
 
I strategisk betydelse innebär företagsförvärv köp av kontrollposter och involverar stora 
taktiska förändringar. Förvärv medför att köparen ställs inför en invecklad och krävande 
process och det tar lång tid innan köpet kan ses som lyckat (Olve, 1998 samt Sevenius, 2003). 
Thorsell berättar att det kan ta upp till ett par år från förvärvstidpunkten tills synergieffekterna 
uppkommer. Även Johnsson säger att det tar lång tid innan helheten av förvärvsresultatet 
syns. Också Petterson och Sevenius (2000) samt Rankine (2001) ser företagsförvärv som en 
komplicerad process och menar att det har förekommit flertalet fall där köparen inte har 
lyckats med förvärvet. Misslyckade förvärv sägs enligt Rankine (2001), Ernst & Young 
(1994), Johnsson samt Norin vara att köpet inte uppfyller de förväntningar som låg till grund 
för förvärvet. Med förväntningar menas de utsatta målen med förvärvet, såsom 
synergieffekter och ökad lönsamhet. Ernst & Young (1994) påstår även att framgång med köp 
av företag är beroende av hur väl beslutet stämmer överens med den långsiktiga strategin i det 
köpande företaget. Denna åsikt delar även Thorsell och Rankine (2001). Ernst & Young 
(1994) menar dessutom att en klar förvärvsstrategi leder till att köparen får en större insyn i 
förvärvsprocessen, vilket medför att köpet kan utvecklas i enhetlighet med köparens 
förväntningar och den långsiktliga strategin och såldes kunna bli lyckat. Att ha en klar 
förvärvsstrategi tror även vi är en avgörande faktor för om köpet skall kunna bli lyckat eller 
inte. Vet köparen inte hur förvärvet skall genomföras, är det svårt för denne att få förvärvet 
till att utvecklas mot den önskvärda riktningen. Enligt Cartwright och Cooper (1996) 
misslyckas många företag med sina företagsköp av den anledningen att förvärven i slutändan 
inte ökar värdet för aktieägarna. Att definiera begreppet misslyckade förvärv som ett icke ökat 
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värde för aktieägarna anser vi vara bra, eftersom det främsta syftet med företagsköp ofta är att 
öka lönsamheten och därigenom höja aktievärdet för aktieägarna.  
 
Enligt Perry och Herd (2004) är den vanligaste orsaken med misslyckade företagsförvärv att 
köparen blir för girig och dumdristig och därmed medvetet ignorerar tänkbara problem som 
kan uppstå med köpet. Att vara girig i en så komplicerad och riskfylld transaktion som ett 
företagsköp, anser vi inte vara fördelaktigt för köparen. Detta förklaras med att köparen måste 
lägga ner tid och pengar på förvärvsprocessen såsom en due diligence, för att veta vad denne 
verkligen köper samt för att minska risken för att hamna i en situation där syftet med köpet 
inte kan uppfyllas. Vår uppfattning liknar Pettersson & Sevenius (2000), vilka säger att 
utgiften för due diligence inte är någon avsevärd kostnad i jämförelse med de fall en köpare, 
på grund av att denne missar relevant information om målbolaget som kunde ha klargjorts vid 
en granskning, hamnar i en situation där det köpta företaget inte medför något värde. Perry 
och Herd (2004) instämmer också i Olves (1993) och Sevenius (2003) åsikter om att köp av 
företag är invecklade och författarna menar även att det inte finns några enkla lösningar vid 
förvärv av företag. Att inte veta exakt vad förvärvet innebär eller vad det skall tillföra det 
köpande företaget, är enligt oss ingen bra utgångspunkt för att få köpet till att bli 
framgångsrikt. Vi anser att köparen måste ha en klar bild över varför denne vill köpa 
målbolaget och vad förvärvet medför, om integrationen av de båda verksamheterna skall 
kunna bli tillfredställande och därigenom förväntningarna med köpet skall kunna uppfyllas.  
 
Såväl våra respondenter som författarna i den teoretiska referensramen anser att due diligence 
bör genomföras för att minska köparens risker att misslyckas med företagsförvärv. Rankine 
(2001) menar dock att genomföranden av due diligence inte garanterar att köp av företag bli 
lyckade. Författaren menar att en bristfällig due diligence som har uppkommit till följd av 
bland annat den tidspress som förvärvsprocessen kan innebära, kan leda till att köparen 
förlitar sig alltför mycket på den erhållna informationen och således misslyckas med att 
egentligen förstå målbolagets verksamhet samt dess risker och integrationsproblem. Detta 
instämmer såväl Sellberg som vi i. Även Howson (2006) och Harvey och Lusch (1998) påstår 
att alltför många företagsförvärv misslyckas på grund av en ofullständig utförd due diligence. 
Howson menar att bristen beror på att undersökningen börjar alltför sent i förvärvsprocessen 
och att köparen inte riktigt förstår dess ändamål. Thorsell, Norin och Sellberg anser även att 
en bristande undersökning på grund av köparens avsaknad om vad som är väsentligt att 
granska, kan medföra att köpet bli misslyckat. 
 
Att endast en bristande due diligence skulle vara avgörande orsak till varför köp av företag 
misslyckas är inget som Eskilsson anser. Eskilsson tror snarare att en svag integration mellan 
företagen är en vanlig och betydelsefull bakomliggande faktor. Samma uppfattning har även 
Ernst & Young (1994), Cartwright och Cooper (1996), Sevenius (2003) samt övriga 
respondenter. Att integreringen brister kan ha flera anledningar. Eskilsson, Thorsell och 
Johnsson anser att eventuella kulturkrockar mellan de bolag som skall samordnas kan leda till 
att köparen inte lyckas nå upp till de förväntningar som låg bakom förvärvet. Ytterligare en 
risk som finns i samband med företagsköp är enligt Johnsson och Thorsell att ett effektivt IT-
system inte kan utvecklas efter det att företagen integrerats.  
 
Vidare säger Sevenius (2003) att en lyckad integrering kräver situationsanpassade lösningar 
samt en öppen och föränderlig ledning. En flexibel ledning anser även vi vara betydelsefull 
för att integrationen skall bli framgångsrik. Kan inte ledningen rätta sig efter den nya 
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situationen som följes av förvärvet, ser vi svårigheter för resterande personer i organisationen 
att också lyckas med det.  

5.4 Rättsliga förutsättningar 
 
Även om köparen har undersökt målbolaget kan det uppkomma fel under och efter 
förvärvsprocessen. Vid köp av företag har de inblandande parterna ett obligationsrättsligt 
förhållande som innebär att det alltid är någon av parterna som bär ansvaret för de risker som 
kan uppstå till följd av själva förvärvet (Sevenius, 2002). Enligt Sevenius (2002) har det även 
visat sig vara svårt att fastställa var gränsen går mellan säljarens och köparens skyldighet vid 
felanspråk. För att kunna lösa köprättsliga tvister har den svenska lagstiftaren därmed 
utvecklat bestämmelser i såväl köplagen som skuldebrevslagen och detta har medfört att det 
på senare tid har diskuterats flitigt om det är köplagen eller skuldebrevslagen som skall gälla 
för köp av aktiebolag. Såväl Lindqvist (2003) och Högsta domstolen som Eskilsson anser att 
köplagen är bäst tillämplig vid företagsförvärv och vår uppfattning är densamma. 
Tillämpningen av skuldebrevslagen skulle enligt vår mening gå ut på att en aktie skall anses 
vara ett skuldebrev och en fodringsrätt i förhållande till aktieägarna. Vi anser dock att vid 
överlåtelse av en hel verksamhet, är det inte lämpligt att se transaktionen som en överlåtelse 
av en stor mängd skuldebrev och således bör köplagen tillämpas. 
 
Enligt Eskilsson är köplagen dessvärre inte alltid optimal vid företagsförvärv och eftersom 
den är dispositiv är det en vanlig företeelse att de inblandade parterna avtalar bort stora delar 
av dess bestämmelser i aktieöverlåtelseavtalet. Även Norin instämmer i Eskilssons uttalande 
och säger att det är svårt att veta när och inom vilken ram som köparens undersökningsplikt 
kan ses som fullbordad. Sevenius (2003, A) påpekar dock att vissa bestämda regler i köplagen 
ändå måste beaktas. Dessa stadganden behandlar köparens undersökningsplikt och säljarens 
upplysningsplikt. 

5.4.1 Köparens undersökningsplikt 
 
Enligt köplagens 20 § har köparen en undersökningsplikt som säger att köparen inte kan 
åberopa fel som denne kände till eller borde ha känt till vid köpet. Enligt Sevenius (2002) 
talar paragrafen dessutom om att köparen endast kan åberopa fel om köpet är i betydligt sämre 
skick än vad som hade förväntats med hänsyn till köpeskillingen och övriga omständigheter. 
Eskilsson berättar att undersökningsplikten främst blir aktuell när säljaren har uppmanat 
köparen att undersöka målbolaget, något som även Ramberg och Herre (2001) påpekar. Såväl 
Eskilsson som Ramberg och Herre (2001) menar således att köparen måste genomgå en 
djupare granskning av målbolaget om säljaren tillsäger detta. Om köparen gör ett val att inte 
granska det material som säljaren lägger fram i datarummet, kommer denne få stora 
svårigheter med att åberopa eventuella fel som har framkommit i materialet i datarummet. 
Detta anser vi vara logiskt eftersom köparen själv väljer om denne vill genomföra 
undersökningen eller inte. Väljer köparen att inte fullfölja uppmaningen, ser vi det som en 
självklarhet att denne inte i ett senare skede i förvärvsprocessen kan åberopa fel som framgick 
där. Att instämma i Bogren et al:s (2002) uttalande om att köparen inte borde göra en grundlig 
undersökning på grund av att det finns en risk med att förfarandet begränsar köparens rätt att 
åberopa fel enligt köplagen, är således inget som varken Eskilsson eller vi gör. Vidare 
upplyser Eskilsson även om att det förutom undersökningen av materialet i datarummet, vilar 
helt på vilka garantier som parterna har förhandlat om i avtalet, om köparen har rätt att 
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åberopa felen. Eskilsson menar att enbart brister avseende garantier som framkommer i 
avtalet kan göras gällande.  
 
Ramberg och Herre (2001) anser att det inte finns någon generell undersökningsplikt för 
köparen.  Vi menar dock att då köplagen säger att köparen inte kan åberopa fel som denne 
borde ha upptäckt vid en undersökning samtidigt som företagsförvärv är en stor transaktion, 
så bör köparen trots detta genomföra en undersökning av målbolaget. Gorton (2002) påpekar 
dock att garantier oftast kan ersätta due diligence, då båda syftar till samma sak. Att välja 
garantier framför due diligence är dessvärre inget fördelaktigt enligt Kersby (1998). 
Författaren menar att det inte är en fråga om antingen eller utan snarare en fråga om både och, 
något som också Sellberg och Eskilsson instämmer i. 
 
Trots att det i vissa fall påstås att due diligence inte behöver utföras i de fall säljaren lämnar 
garantier eller kommer att lämna det, har det enligt Sevenius (2002 & 2003, A) blivit allt 
vanligare att köparen utför due diligence. Detta tror vi kan ha sin orsak i att köparen i allt 
större utsträckning inte vill riskera att förlora vid en möjlig process. Dessutom tror vi att 
utvecklingen även beror på att köparen, i de situationer garantier eller dylikt saknas i avtalet, 
också ansvarar för de fel och följder som kan uppkomma vid olika feluträkningar som till 
exempel värdering av poster i årsredovisningen. Att utföra företagsbesiktning kan även enligt 
Sevenius (2003, A) leda till att köparen tvingar säljaren att lämna utfästelser för de områden 
som inte kunde kontrolleras. Detta anser vi vara en stor fördel för köparen eftersom det ger 
denne ytterligare en säkerhet i sitt förvärvsbeslut. Sevenius (2002) upplyser dock att köparen 
ansvarar för eventuella fel som ligger utanför säljarens kontrollansvar och i vissa fall, där det 
är svårt att utforma garantier, bör en undersökning genomföras. Vår åsikt är därmed att 
köparens undersökningsplikt är mer omfattande än säljarens upplysningsplikt, varvid en 
djupare undersökning av målbolaget borde ses som ett måste.  

5.4.2 Säljarens upplysningsplikt 
 
Enligt Eskilsson har även säljaren vissa förpliktelser vid företagsförvärv. I köplagens 19 § 
framkommer det att säljaren skall upplysa köparen om väsentlig information rörande 
målbolaget. Eskilsson berättar att säljaren inte får undangömma information som anses vara 
av vikt för köparen och menar att om betydelsefull information undanhålls, kan säljaren bära 
ansvaret för samtliga eventuella fel som uppkommer under och efter förvärvet. Att köplagen 
har ett sådant krav anser vi vara bra, då säljaren oftast har ett övertag i 
informationshanteringen. Dessutom är det i nuläget säljarens marknad, varvid köparen således 
hamnar i underläge. Köplagen säger dock att upplysningskraven endast uppkommer om de 
kan antas ha en inverkan på köparens beslut. Detta innebär därmed att det måste finnas ett 
samband mellan felet och den utelämnade upplysningen. Köplagens krav på kausalitet anser 
vi vara nödvändig, då den ger ett skydd åt säljaren, så att köparen inte skall kunna utnyttja 
situationen och åberopa fel som egentligen inte har lett till någon skada för denne. 
 
Vidare säger köplagen att säljaren måste ha kunskap om det aktuella förhållandet för att denne 
skall ha ett kontrollansvar.  Enligt Herre (2008) räcker det således inte med att han borde ha 
insett felet. Detta innebär enligt vår mening att det ställs mindre krav på säljarens 
upplysningsplikt än köparens undersökningsplikt. I köplagen framkommer det nämligen att 
det räcker med att köparen borde ha upptäckt en företeelse för att drabbas av felansvaret. 
Säljaren måste däremot ha kunskap om händelsen för att kunna bli skyldig till felet och kan 
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således inte bli ansvarig för fel som han borde ha insett. Ytterligare framkommer det av 
köplagens 20 § att köparens undersökningsplikt slår ut säljarens upplysningsplikt i de 
situationer köparen är medveten om att den information som säljaren lämnar är felaktig. 
Denna underlättningsregel anser vi vara befogad, då köparen inte skall kunna utnyttja 
säljarens informationsplikt och få rätt vid eventuella tvister rörande fel som denne egentligen 
kände till.   
 
I allmänhet betraktas det att säljarens upplysningsplikt inte gäller för prognoser (Hultmark 
1993). Detta tolkar vi som om säljaren inte kan anses vara ansvarig för informationen om ett 
företags framtida verksamhet vid ett företagsförvärv. Då ett förvärvsbeslut ofta grundar sig på 
prognoser om branschen och företagets framtid, tycker vi att det är svårt att fastställa säljarens 
informationsansvar. Sevenius (2002) menar dock att det går att identifiera vissa faktorer som 
säljaren har ett strikt ansvar för i en förvärvssituation. En faktor är den finansiella 
informationen.  
 
Enligt Eskilsson är det i grund och botten själva köpeavtalet som återspeglar plikterna för 
parterna, eftersom köplagen i övervägande förvärvssituationer avtalas bort. Att avtalet ersätter 
köplagen beträffade köparens undersökningsplikt, säljarens upplysningsplikt samt vem som 
bär ansvaret för eventuella fel anser vi vara bra. Detta, eftersom köplagens bestämmelser som 
vi tidigare nämnde inte är optimala för köp av företag och bör därmed användas i så liten 
utsträckning som möjligt. 
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6. Slutdiskussion 
 
I detta kapitel presenteras våra slutsatser, vilka baseras på uppsatsens teoretiska 
referensram, empiriska undersökning samt analys. I kapitlet besvaras de forskningsfrågor 
som har legat till grund för arbetet. Därefter framförs dels våra egna tankar som har vuxit 
fram genom uppsatsprocessen och dels uppsatsens bidrag. Avslutningsvis ges förslag till 
fortsatt forskning. 
 

6.1 Slutsatser 
 
Alltfler företag väljer att växa och utvecklas genom företagsköp. Förvärv av företag är en svår 
transaktion och som stöd för köparens köpbeslut har due diligence blivit ett alltmer 
förekommande moment under förvärvsprocessen. Kritiska röster har under den senaste tiden 
uppkommit angående due diligence betydelse i processen och detta var något som vi ville 
undersöka djupare. Uppsatsens syfte har således varit att kritiskt granska vilken betydelse due 
diligence har i förvärvsprocessen för att se om det fanns ett samband mellan undersökningen 
och lyckade företagsförvärv. Dessutom har syftet även varit att utforska vilket ansvar köparen 
och säljaren har vid ett företagsförvärv samt om det anses vara en nödvändighet att externa 
konsulter anlitas i samband med genomförandet av due diligence. Vi kommer nu att besvara 
uppsatsen problemformulering, där vi har ställt oss följande frågor: 
 
Vilken betydelse har due diligence i förvärvsprocessen?  
 
Vi kan utifrån vår undersökning konstatera att köparen bör ha en god kännedom om 
målbolaget för att kunna fatta ”rätt” förvärvsbeslut. Genom en djupare undersökning kan 
köparen erhålla en sådan kunskap och våra slutsatser är således att due diligence har en stor 
betydelse i förvärvsprocessen. En minoritet av författarna i den teoretiska referensramen har 
dock en kritisk inställning till due diligence och uttalar sig om att undersökningen inte är till 
någon nytta i förvärvsprocessen. Utifrån vår empiriska undersökning kan vi emellertid 
konstatera att så är inte fallet. Due diligence bidrar inte enbart till att den långsiktliga strategin 
med köpet kan uppnås utan underlättar även för köparen att fastställa ett värde på målbolaget. 
Detta är av vikt för att kunna avgöra om förvärvet bör avbrytas eller för att kontrollera om 
köpeskilling ligger inom en rimlig nivå. Dessutom leder undersökningen till att en mer 
utförlig garantikatalog kan utvecklas, vilken har en stor betydelse för köparens respektive 
säljarens ansvar efter köpet. Vidare är företagsförvärv en svår och komplicerad process och vi 
tror att det finns en risk med att köparen är mycket förväntansfull och har höga förhoppningar 
på affärens resultat. Det är lätt att köparen i en sådan situation fattar ogenomtänkta beslut då 
denne kan blir alltför ivrig och svävar på moln. Vi menar att due diligence gör köparen mer 
medveten om de verkliga omständigheterna och således tar ner köparen på jorden. Att 
undersökningen kan minska risken för förhastade förvärvsbeslut och gör att köparen fattar ett 
mer realistiskt beslut är därmed en slutsats vi kan dra. Att inte genomföra en due diligence 
innebär således en stor risk för köparen.  
 
Vilken information om målbolaget som är väsentlig att granska är beroende av köparens 
avsikt med förvärvet och skiljer sig från fall till fall. Enligt teorin är finansiell, kommersiell 
och legal due diligence de vanligaste formerna men vår empiriska undersökning visar att 



 
                                                                                                    

Slutdiskussion 
                                                                                                    

54                                    
                                                              
                                                              

genomförandet av en kulturell undersökning är av större vikt. Både teorin och empirin 
framhåller att misslyckade företagsförvärv ofta beror på att köparen har svårt med att 
integrera de båda verksamheterna. Kulturella skillnader har konstaterats vara den främsta 
orsaken till samordningssvårigheterna. Vi kan därmed dra slutsatserna att kulturell due 
diligence bör vara en central del i förvärvsprocessen då den underlättar för köparen i 
integreringsfasen.  
 
Vi kan konstatera att trots att due diligence både är tidskrävande och kostsamt, finns det inga 
bra argument för att inte utföra undersökningen. Due diligence är enligt oss alltid lönsam då 
den i slutändan ger köparen såväl ekonomiska fördelar i form av bland annat nedsatt 
köpeskilling och lyckad integrering som ökad säkerhet. Ekonomiska fördelar och minskade 
risker hänger i sin tur ofta samman med köparens förväntningar på förvärvet och due 
diligence ses därmed som en avgörande faktor för ett lyckat företagsförvärv.  
 
Vilket ansvar har köparen respektive säljaren i ett företagsförvärv? 
 
Vår undersökning visar att det i lagen inte finns någon fastställd gräns mellan köparens 
undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt, utan gränsen skiljer sig från fall till fall. 
Vid företagsförvärv finns det inga generella krav på att köparen skall undersöka målbolaget, 
men vid en uppkommen rättstvist är det till köparens fördel om denne har gjort detta. I vår 
studie framkommer det att köparen är förhindrad att påtala fel som denne borde ha upptäckt 
vid en undersökning före förvärvet, speciellt i de fall säljaren har uppmanat köparen att 
granska materialet i datarummet. Att det utifrån köplagens rätt att åberopa fel skulle vara 
fördelaktigt för köparen att inte genomföra en due diligence, är således inget som vi kan 
instämma i. Vi menar således att en väl genomförd due diligence kan hjälpa köparen att 
fullgöra sin undersökningsplikt. Vår slutsats är dock att en due diligence är mer omfattande i 
förhållande till de krav som ställs i köplagen. Då ett företagsförvärv innebär en stor risk för 
köparen bör det ändå ligga i dennes intresse att undersöka målbolaget på ett mer djupgående 
sätt.  
 
Vad gällande säljarens ansvar finns det inte heller någon generell upplysningsplikt enligt 
köplagen. Vid en eventuell tvist säger dock lagen att säljaren bär ansvaret för felet om denne 
inte har upplyst köparen om väsentliga faktorer som skulle ha haft en inverkan på köpet. Vår 
slutsats är således att säljaren bär ansvaret för fel vid företagsförvärv om denne har kunskap 
om avgörande information om företagets verksamhet, men medvetet undanhåller detta för 
köparen. Detta gäller i allmänhet inte för information som är baserad på prognoser.  
 
Eftersom köplagen är dispositiv och inte ses som optimal att tillämpa vid företagsförvärv, har 
vi kunnat fastställa att köplagen i övervägande fall avtalas bort.  I dessa fall är det istället 
aktieöverlåtelseavtalet som återspeglar köparens och säljarens förpliktelser och följden blir 
därav att parternas ansvar skiljer sig från situation till situation.  
 
Vilken roll spelar externa konsulter vid genomförandet av due diligence? 
 
För att minska riskerna i förvärvsprocessen anlitar köparen ofta konsulter för utförandet av 
due diligence. Vi har kommit fram till att due diligence speciellt är till nytta i de fall då den är 
så pass omfattande att den bidrar till att köparen har mer kunskap om målbolaget än vad 
säljaren har. Det är i sådana situationer som köparen får ett övertag i förhandlingsprocessen 
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och kan argumentera för bättre köpevillkor. För att kunna uppnå en sådan position måste due 
diligencen vara mycket djupgående och därför framhävs det många gånger att köparen måste 
anlita specialister inom varje granskningsområde. Vi kan utifrån vår studie fastställa att tid 
och kompetens är två väsentliga faktorer för due diligences resultat. Då externa rådgivare 
oftast har en lång erfarenhet av due diligence och därigenom besitter god kunskap om vilken 
information som är betydelsefull att granska, kan undersökningen genomföras på ett effektivt 
och snabbt sätt. Av denna anledning finner vi det fördelaktigt att anlita experter. Vi kan dock 
konstatera att i de fall köparen både har tid och kompetens internt i företaget, är konsultering 
inte någon nödvändighet. Vi anser att en väsentlig del i förvärvsprocessen därmed är att 
köparen reflekterar över vilken kunskap denne besitter och lägger ner tid på att överväga due 
diligences innebörd. Något som ändå är väsentligt att poängtera är att även om köparen anser 
sig kunna utföra granskningen självständigt, kan det emellertid vara gynnsamt att anlita 
konsulter för att kunna få en ”second opinion” innan ett förvärvsbeslut fattas.   

6.2 Egna reflektioner 
 
I teorin ses due diligence som ett betydelsefullt och viktigt moment i förvärvsprocessen och 
det är sällan som det framhävs några negativa uppfattningar om undersökningen. Detta fann 
vi vara intressant att studera och syftet med uppsatsen har således varit att ha en kritisk 
inställning till due diligence. Eftersom problemdiskussionen innehåller en majoritet av 
positiva meningar, kunde slutsatserna redan innan genomförd undersökning uppfattas som 
något självklara. Det var just denna givna fakta som vi var kritiska till. Det fanns mängder av 
teoretisk information om due diligence men inget som belyste företagens syn på 
undersökningen. Efter genomförd studie framkom det dock tydligt att den teoretiska 
referensramens innehåll och våra respondenters åsikter var tämligen lika. Det visade sig att 
det överlag finns en allmän uppfattning om att due diligence är till nytta vid företagsförvärv. 
Att de konsulter som vi intervjuade skulle ha en positiv inställning till due diligence, var 
något som vi hade förväntat oss, eftersom företagsbesiktningen är den tjänst som de kan tjäna 
pengar på. För att kunna uppnå vårt kritiska syfte, valde vi därför att även intervjua företag 
som genomfört företagsförvärv. Vi ville på så vis erhålla information från två olika sidor av 
vårt problemområde. Vi trodde därmed att företagen som genomfört företagsförvärv, skulle 
ha likartade uppfattningar som de fåtalet kritiska författarna i problemdiskussionen. Detta 
visade sig dock inte vara fallet. Samtliga respondenter, oavsett om de betalde eller tjänade 
pengar på due diligence, hade en positiv inställning till granskningen. Som ett resultat av 
detta, kan vi till vår besvikelse konstatera att de flertal positiva åsikter som framförs i 
inledningskapitlet och den teoretiska referensramen, är något som inte bör kritiseras.  Vi är 
ändå nyfikna på om resultatet hade blivit detsamma om de företag vi inkluderat i vår 
empiriska undersökning hade misslyckat med sina förvärv. För som vi alla vet har man oftast 
inte några negativa inställningar till händelser som slutligen blir lyckade.   
 
Vi tror också att det inte alltid är en nödvändighet att anlita externa experter. I de fall köparen 
beslutar sig för att göra det anser vi att köparen enbart bör ta hjälp av konsulter med 
spetskompetens inom respektive granskningsområde. Då due diligence är mer omfattande än 
en vanlig revision, borde undersökningen därmed utföras av konsulter som arbetar på de 
större advokat- och revisionsbyråernas specialistavdelningar. 
 
Som följd av att fler företag genomför due diligence tror vi även att köparens 
undersökningsplikt har fått en större räckvidd. Då det utifrån köplagen är svårt att dra gränsen 
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mellan köparens undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt, anser vi att det bästa 
sättet att lyckas med ett förvärv och undvika en konflikt eller rättsprocess, är att parterna är 
lojala och försöker underlätta för varandra i förvärvsprocessen. Vidare tycker vi att eftersom 
dagens företagsförvärv är så betydelsefulla för företagen borde köparen se det som 
obligatoriskt att genomföra en due diligence. Anledningen är att due diligence öppnar 
dörrarna för ett mer gynnsamt utgångsläge och minskar risken för att köparen råkar ut för 
otrevliga och oväntade överraskningar. Alla förvärv borde därmed innefatta en due diligence, 
annars finns risken att man köper grisen i säcken.  
 

6.3 Uppsatsens bidrag 
 

 Due diligence är en viktig faktor för lyckade företagsförvärv 
 

 Misslyckade förvärv hör främst ihop med samordningssvårigheter och det är av vikt 
att köparen har god kännedom om målbolagets företagsklimat och kultur 

 
 Köparen har ingen generell undersökningsplikt men bör undersöka bolaget i de fall 

säljaren upprättar ett datarum   
 

 Säljarens upplysningsplikt är mindre omfattande än köparens undersökningsplikt 
 

 Tid och kompetens är avgörande för om köparen bör anlita externa konsulter 
 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Under uppsatsprocessen har ett antal förslag på fortsatt forskning vuxit fram. I vår studie har 
vi valt att inte behandla vare sig förvärv av Private Equity bolag och riskkapitalinvesteringar 
eller inkråmsöverlåtelser. Vi anser dock att det skulle vara intressant att göra en liknande 
studie som vår, men med fokus på ovannämnda preciseringar, för att se om resultatet skulle 
bli detsamma.  
 
Vidare finner vi det intresseväckande att göra en kvantitativ studie över due diligence 
betydelse vid företagsförvärv för att se om slutsatserna skiljer sig från vår kvalitativa uppsats. 
Studien skulle kunna analyseras och jämföras utifrån två skilda grupper; företag som har 
anlitat externa experter och företag som valt att inte ta hjälp av konsulter vid sina 
företagsförvärv. Slutligen finner vi ett intresse i att studera vårt forskningsområde utifrån 
säljaren perspektiv och då inrikta uppsatsen på vendor due diligencen. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor konsulter 
 

1. Inom vilka områden är det vanligt att man gör en due diligence? vilka olika typer av 
due diligence finns? 

2. När startar en due diligence och vilka faser finns det i en Due diligence? 

3. Vilka är arbetsmomenten och i vilken ordning utförs de? Hur omfattande bör en due 
diligence vara? 

4. Hur lång tid tar det att genomföra en due diligence och när betraktas den som avslutad? 

5. Hur redovisas resultatet av en due diligence och vad redovisas? 

6.  Hur viktigt är det att konsulterna förstår köparens strategiska och kommersiella mål? 
Görs det någon riskanalys tillsammans med köparen? 

7. Hur sker kontakten men målföretaget och hur viktigt är det med ett bra klimat mellan 
konsulterna och målföretaget? Används s.k. datarum? 

8. Spelar rapporten av en utförd due diligence någon roll eller är det i slutändan parternas 
förhandlingsstyrka och eventuella psykologiska övertag som bestämmer priset? 

9.  Har en due diligence rapport någon betydelse efter det att transaktionen har avslutats, 
det vill säga när köparen har tillträtt målföretaget? 

10.  Hur mycket kan man använda due diligence rapporten när målföretaget skall integreras 
i köparens organisation? 

11.  Kan det hända att köparen är bättre informerad än säljaren efter en due diligence -
process? 

12. Vilka risker finns det med företagsförvärv?  Varför tror du att så många förvärv 
misslyckas? Vad ska man göra för att minska riskerna? 

13. Vilket ansvar har köparen respektive säljaren i ett företagsförvärv? Kan genomförandet 
av en due diligence bidra till att uppfylla detta ansvar? 

14. Kan due diligence minska riskerna och krävs det en due diligence för att förvärvet skall 
lyckas? 

15. Kan man se due diligence som en garanti för att lyckas? 

16. Vilka företag bör enligt dig utföra en due diligence och vilken betydelse har 
genomförandet av en due diligence för ett lyckat förvärv? 
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17.  Hur mycket kostar en grundlig due diligence? Tror du att företagen tycker att 
fördelarna övervinner kostnaderna? Vad tycker du själv? 

18. Vilka risker finns med att anlita extern hjälp? 

19. Finns det några nackdelar med att utföre en due diligence? 

20. Vilket ansvar har ni efter en genomförd due diligence? 

 



 
                                                                                                    

Bilagor 
                                                                                                    

                           
                                                              
                                                              

Bilaga 2 Intervjufrågor företag 
 

1. När genomförde ni ert företagsförvärv och vilket företag förvärvade ni? 
 

2. Blev resultatet som ni tänkt er? Varför/varför inte? 
 

3. Vad var motivet med förvärvet? Hur valde ni målbolag? 
 
4. Hur lång tid tog förvärvsprocessen? När började ni och när avslutades processen? 

 
5. Vilka risker fanns med förvärvet? 
 
6. Vilken värderingsmetod använde ni för att värdera målbolaget? 

 
7. När i förvärvsprocessen beslutade ni er för att genomföra en due diligence? 

 
8. Vad var målet med att utföra en due diligence? 
 
9. Anlitade ni extern hjälp för att göra en due diligence? Varför/varför inte? 

 
10. Vilken typ av undersökningar genomförde ni före förvärvet? Hur genomförde ni 

undersökningarna? 
 
11. Hur påverkade undersökningen förvärvsbeslutet? (pris, garantier mm) 

 
12. Hur användes resultatet från undersökningen vid integreringen av företagen? 

 
13. Spelar rapporten av en utförd due diligence någon roll eller är det i slutändan parternas 

förhandlingsstyrka och eventuella psykologiska övertag som bestämmer priset? 
 

14. Lyckades ni med ert förvärv? Varför/varför inte? Hur lyckas man enligt dig med ett 
förvärv? 

 
15. Tror du att genomförandet av en due diligence är avgörande för att ett förvärv ska bli 

lyckat? Väger fördelarna upp kostnaderna? 

16. Drog ni ner på undersökningen på grund av kostnadsskäl eller tidsskäl? På vilka delar? 
 

17. Skapar due diligence ett mervärde i företagsförvärvsprocessen eller ses det som ett 
nödvändigt ont? 



 
                                                                                                    

Bilagor 
                                                                                                    

                           
                                                              
                                                              

 

Bilaga 3 Intervjufrågor jurist 
 

1. Vilka risker finns det med företagsförvärv? Varför tror du att så många förvärv 
misslyckas? Vad ska man göra för att minska riskerna? 

2. Vad är viktigt att tänka på när man ska besluta om ett företagsförvärv? Hur är 
felansvaret fördelat? 
 

3. Vilket ansvar har köparen respektive säljaren vid företagsförvärv? Kan 
genomförandet av en due diligence bidra till att uppfylla detta ansvar? 

4. Kan due diligence minska riskerna och krävs det en due diligence för att förvärvet 
skall lyckas? 

  
5. Inom vilka områden bör man utföra en due diligence?  

 
6. Kan man se due diligence som en garanti för att lyckas? 
 
7. Vilka företag bör enligt dig utföra en due diligence och vilken betydelse har 

genomförandet av en due diligence för ett lyckat förvärv? 
 
8. Vilka risker finns det med att utföra due diligence och anlita extern hjälp? 

 
9. Finns det några nackdelar med att utföre en due diligence? 

10. Vilken undersökningsplikt har köparen i ett företagsförvärv? 

11. Kan man säga att köparen alltid fullgjort sin upplysningsplikt om denne gjort en due 
diligence? 

 
12. Finns det en risk att köparen inte kan åberopa fel efter förvärvet då denne gjort en 

due diligence, på grund av att köplagen säger att köparen inte får åberopa fel som 
denne måste antas ha känt till eller vad han borde ha märkt vid undersökningen? 

 
13. Efter hur lång tid kan köparen åberopa ”fel” vid ett företagsköp? 
 
14. Vilken upplysningsplikt har säljaren vid ett företagsförvärv? 
 
15. Om köparen får tillgång till information om målbolaget, är det då upp till köparen 

att granska alla omständigheter eller har säljaren fortfarande en upplysningsplikt? 
 
 



 
                                                                                                    

 
                                                                                                    

                               

 
 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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