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Sammanfattning 

De tekniska framstegen har verkat för ökad informationstillgänglighet på många marknader. 

Emellertid har framstegen inte haft samma grepp på den kommersiella fastighetsmarknaden. 

För att minska säljarens informationsövertag i kommersiella fastighetstransaktioner används 

en speciell granskningsprocess av säljobjektet, kallad Due Diligence. Syftet med vår studie är 

att analysera effektiviteten av en Due Diligence i en transaktion med kommersiella fastigheter 

i Sverige, för att belysa problematiken med hantering av informationsasymmetri. 

Detta gör vi huvudsakligen genom en kvalitativ metod, men även genom en kvantitativ 

metod. Den kvalitativa metoden är baserad på 9 stycken semistrukturerade intervjuer med 

personer yrkesverksamma inom Due Diligence och marknaden för kommersiella fastigheter. 

Den kvantitativa metoden görs genom en litteraturstudie med publikationer från 

fastighetsbolag samt tidigare studier på området. För att mäta effektiviteten väger vi nyttor 

mot kostnader ur ett nationalekonomiskt perspektiv, vilket i det här fallet är att titta på både 

köp- och säljsidan. Vi använder relevanta teorier kopplade till asymmetrisk information, vilka 

är principal-agent, moral hazard, adverse selection och transaktionskostnader. 

 

Resultatet visar att Due Diligence bidrar till ett reducerat informationsövertag för säljaren på 

marknaden genom att dela med sig av information och genom samarbetsvilja under 

processens gång. Nyttorna med Due Diligence är att få förståelse för fastigheten, undvika 

risker samt identifiera möjligheterna. Nyttorna mäts genom prisavdrag och förbättrade 

avtalsvillkor och genom alternativkostnaden för nyttan. Transaktionskostnaderna är 

procentuellt högre vid lägre köpeskillingar. Det finns en fast kostnad, men också en rörlig 

kostnad beroende på köpeskilling, storlek på affär, komplexitet, informationstransparens samt 

erfarenhet hos säljaren. De huvudsakliga principerna för att hantera asymmetrisk information 

genom Due Diligence, är 1) samarbete mellan köpare och säljare för att fylla 

informationsluckor och 2) att problem som upptäcks åtgärdas genom förhandlingar. Förslag 

på marknader som kan efterfölja principerna är andrahandsmarknader för båtar, bilar och 

maskiner. Slutligen, tyder resultatet på att Due Diligence är en effektiv process.  

 

Nyckelord: Due Diligence, asymmetrisk information, kommersiella fastigheter, effektivitet.  



 

Abstract 

The technical progress have contributed to increased information availability on many 

markets. However, the progress has not reached the commercial real estate market. To reduce 

the seller’s information acquisition in commercial real estate transactions, a special inspection 

process is used by the sales object, called Due Diligence. The purpose is to analyze the 

efficiency of a Due Diligence in a transaction with commercial real estate in Sweden, to 

illustrate the problems of handling asymmetric information. The study is mainly based on a 

qualitative method, but also on a quantitative method. The qualitative method is based on 9 

semistructured interviews with people working with Due Diligence and on the market for 

commercial real estate. The quantitative method is based on a literature study with 

publications from real estate companies and previous studies on the field. To measure 

efficiency, we compare benefits with costs through an economics perspective. In addition, 

theories regarding asymmetric information are applied on the subject, which are principal-

agent, moral hazard, adverse selection and transaction costs.  

 

The results show that Due Diligence contributes to reduced information asymmetry for the 

seller on the market, because of sharing information and also being cooperative during the 

process. The benefits of Due Diligence is to gain understanding of the property, to avoid risks 

and to identify possibilities. The benefits can be measured through price reductions, improved 

contract terms and through the alternative cost of the benefit. The transaction costs are 

relatively higher at lower prices of purchases than at higher prices of purchases. There is a 

fixed cost for Due Diligence, but also a variable part depending on the price, size of 

transaction, complexity, information transparency and seller experience. The main principles 

for managing asymmetric information are 1) that sellers and buyers work together to fill 

information gaps and 2) that new discoveries are addressed through negotiations. Suggestions 

for markets that can follow the principles may be secondary markets for boats, cars and 

machines. Finally, Due Diligence can be stated to be an effective process.  

 

Key words: Due Diligence, asymmetric information, commercial real estate, efficiency.  



 

Förord 

Denna studie har gjorts med förhoppningen att ge läsaren en förståelse för processen Due 

Diligence, hur nyttor kan vägas mot kostnader samt för att belysa ett exempel på en marknad 

som hanterar asymmetrisk information. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till våra intervjurespondenter som har gjort detta kandidatarbete 

möjligt. Ni har bidragit med mycket relevant information och varit tillmötesgående och 

hjälpsamma. Vi vill dessutom tacka vår handledare Peter Andersson som varit en värdefull 

vägledare under hela processens gång och som bidragit med användbara och ögonöppnande 

synpunkter. 
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1. Inledning 

Asymmetrisk information på marknader har sedan George Akerlofs introduktion på 1970-

talet varit en vital del i ekonomisk teori. I sin teori argumenterade Akerlof (1970) för att 

informationsasymmetri leder till marknadsmisslyckanden och påvisade detta genom ett 

hypotetiskt exempel om en marknad för begagnade bilar, där bilar av dålig kvalité, “lemons”, 

inte kunde urskiljas från bilar av bra kvalité, “peaches”.  

 

Sedan 1990-talet har ekonomin genomgått en digital strukturomvandling, där utvecklingen av 

informationssystem resulterat i att information i större utsträckning finns tillgänglig i digitalt 

format. Detta har visat sig sänka informationssökningskostnaderna och därigenom ökat 

marknadseffektiviteten (Harrington, 1997).  

 

På fastighetsmarknaden har de tekniska framstegen inom informationstillgänglighet ännu inte 

haft samma grepp som på exempelvis varumarknaden. Fastighetsmarknaden har kommit att 

karaktäriseras av ofullständig information, sökkostnader och varierande förväntningar på 

köpeskillingen (Quan & Quigley, 1991). Runestam och Wiksell (2018) visade på att 

fastighetsmarknaden präglas av en ovilja att dela med sig av information till konkurrenter. På 

grund av att marknaden har en konservativ struktur kvarstår fastighetssäljarens naturliga 

informationsövertag gentemot köparen, och som en åtgärd genomgår numera oftast 

fastighetstransaktioner en kontrollprocess eller fastighetsbesiktning, kallat Due Diligence 

(Hansson, 2009).  

 

Konceptet Due Diligence växte fram i början av 1980-talet och har sedan dess utvecklats i 

riktning mot en kontroll eller granskningsprocess i huvudsak inför företagsförvärv. Först på 

slutet av 1990-talet introducerades Due Diligence på den svenska fastighetsmarknaden. 

Sedan 90-talet har Due Diligence utvecklats och blivit en allt mer standardiserad del i den 

svenska transaktionsprocessen av kommersiella fastigheter.   

 

Begreppet Due Diligence är i tidigare studier beskrivet som en strukturerad process som 

avser att identifiera och om möjligt kvantifiera risker och möjligheter för en tillgång som 

investeraren antingen har för avsikt att köpa eller sälja (Hansson, 2009; Strand, 2014). En 

utförligare förklaring av begreppet och processen finns i kapitlet “Bakgrund”. Konceptet har 

utvecklats utifrån hur säljare och köpare på den kommersiella fastighetsmarknaden har brukat 
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och utformat processen. Till exempel delas Due Diligence-processen in i fem grupper: 

finansiell, kommersiell, miljö, teknisk och juridisk Due Diligence där interna och externa 

resurser används. Det finns inga formella riktlinjer som avser användandet av Due Diligence 

som metod och ingen av aktörerna är juridiskt bunden att utföra processen i transaktioner för 

kommersiella fastigheter. Säljares och köpares ansvarsområden i en Due Diligence-process är 

alltså inte fastställda. Dock är det vanligast att köparen utför den större delen av processen, på 

grund av att köparen har större behov än säljaren att utreda möjligheter och risker med 

fastigheten innan ett köp genomförs (Strand, 2014).   

 

Tidigare studier (Hansson, 2009; Strand, 2014) om Due Diligence har redogjort för vad 

processen innebär och analyserat problem och möjligheter med processen. Hansson har i sitt 

examensarbete detaljerat granskat Due Diligence-processen och undersökt hur 

fastighetsbolagen tillämpar verktyget. Slutsatser är bland annat att processen är 

standardiserad och att informationsöverföring bidrar till en mer korrekt prissättning. Hansson 

kommer även fram till att granskningen är kostsam och att processen i framtiden kommer att 

innehålla ett större miljöperspektiv. Strand analyserar utvecklingsmöjligheter för en Due 

Diligence, snarare ur tekniskt avseende. I studien drar Strand slutsatser om att processen går 

att utveckla genom exempelvis ökad transparens och att säljaren får en utökad roll i 

granskningen. De två ovannämnda studierna för följaktligen ett visst resonemang kring Due 

Diligence-processens effektivitet, till exempel antyder författarna att förfarandet innebär höga 

transaktionskostnader. Tidigare studier saknar en djupare jämförelse av de noterat höga 

transaktionskostnaderna och de nyttor processen bör leda till. Med utgångspunkt i det och 

med hänsyn till att båda studierna kunnat fastslå att Due Diligence är en kostsam metod, 

bedömer vi att effektiviteten i en Due Diligence behöver utredas och analyseras ytterligare. 

Vi anser att detta är en relevant informationslucka som är intressant att studera ur ett 

nationalekonomiskt perspektiv. Nyttorna i jämförelse med de sammanlagda 

transaktionskostnaderna utgör grunden för den analys och de slutsatser som görs om hur 

effektiv en Due Diligence är.  

 

1.1 Syfte 

Syftet är att analysera effektiviteten av en Due Diligence i transaktioner med kommersiella 

fastigheter i Sverige, för att belysa problematiken med hantering av informationsasymmetri.  

 



 3 

1.2 Frågeställningar 

1) Bidrar Due Diligence till ett reducerat informationsövertag för säljaren inom 

transaktioner för kommersiella fastigheter och i så fall på vilket sätt? 

2) Vilka nyttor finns med Due Diligence och hur kan dessa mätas?  

3) Vad är kostnaderna av en Due Diligence och vad beror kostnaderna av?  

4) Vilka principer som ligger till grund för Due Diligence skulle kunna appliceras för att 

hantera asymmetrisk information på andra marknader? 

 

1.3 Avgränsningar 

Studien görs ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Vi undersöker inte fastighetsöverlåtelse 

genom bolag. Vi tar dessutom inte med hyresbostäder i beräkningarna för transaktioner av 

kommersiella fastigheter, utan fokuserar på transaktioner av lokalfastigheter, där 

fastighetsbolagen är ute efter att göra en ekonomisk vinning vid transaktionen. Vi undersöker 

både köpsidans och säljsidans Due Diligence, varav säljsidans Due Diligence kallas för mini 

Due Diligence. 

 

1.4 Disposition 

 

 

Figur 1: Illustration av dispositionen. 

 

Inledning: I inledningen presenterar vi problemet informationsasymmetri och förklarar att 

marknaden för kommersiella fastigheter inte har präglats av samma utveckling av 

informationstillgänglighet som de flesta andra marknader. Efter problemformuleringen 

utformas syfte, frågeställningar, avgränsningar som ligger till grund för uppsatsen.  
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Metod: I det andra kapitlet beskriver vi varför vi valt att huvudsakligen genomföra en 

kvalitativ metod, hur vi använt oss av en kvantitativ metod och hur vi går tillväga för att 

genomföra metoden. Vi diskuterar även metodproblem, metodens trovärdighet och hur vi 

använt oss av tidigare studier på området. 

 

Bakgrund: I bakgrunden beskriver vi den kommersiella fastighetsmarknaden för att skapa en 

bakgrundsförståelse för uppsatsen. Fortsättningsvis kommer vi att redogöra för 

transaktionsprocessen och gå in närmare på begreppet och processen för Due Diligence.  

 

Teoretisk referensram: I den teoretiska referensramen förklarar vi vad asymmetrisk 

information innebär och varför principal-agent, moral hazard och adverse selection uppstår. 

Vi redogör sedan för innebörden av marknadsmässiga priser, effektivitet och 

transaktionskostnader.  

 

Resultat och analys: I detta kapitel redovisar vi en sammanställning och tolkning av de 

insamlade intervjupersonernas svar i 3 olika nivå-två kapitel, med tillhörande exempel. 

Svaren presenteras i form av en berättelse och innehåller resultatavsnitt följt av analysavsnitt. 

Det avslutande nivå-två kapitlet är en sammanställande analys och ger svar på vår fjärde 

frågeställning. Resultatet diskuteras och analyseras med utgångspunkt i de tidigare 

presenterade teorierna.  

 

Slutsats: I det avslutande kapitlet drar vi slutsatser som är underbyggda av resultat och 

analys. Slutsatserna kommer att besvara frågeställningarna samt ge en bild över effektiviteten 

av hanteringen utifrån nyttor och kostnader samt vilka principer som kan användas på andra 

marknader.   
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    2. Metod  

För att analysera effektiviteten av en Due Diligence i transaktioner med kommersiella 

fastigheter väger vi nyttor mot kostnader. Vi använder primärdata i form av en kvalitativ 

undersökning genom semistrukturerade intervjuer samt sekundärdata i form av en kvantitativ 

undersökning genom en litteraturstudie. Vi väljer att använda oss av tidigare utgivna 

publikationer och aktuella rapporter på området för att skapa bakgrundsförståelse till ämnet 

samt för att stärka grunden till analysen. Analysen bygger på intervjusvaren kopplade till de 

teorier som vi berör i den teoretiska referensramen.  

 

2.1 Kvalitativ intervjustudie 

Uppsatsen bygger huvudsakligen på en kvalitativ studie i form av semistrukturerade 

intervjuer. Vi väljer intervjuer i syfte att få en beskrivande svarsbild till problemställningen. 

Vi intervjuar olika aktörer på transaktionsmarknaden för kommersiella fastigheter för att få 

flera perspektiv som tillsammans gestaltar helheten. Vi genomför totalt 9 intervjuer, varav 7 

av intervjuerna sker på telefon, en via mailkontakt och en intervju personligen. 

 

Telefonintervjuer använder vi för att samla information snabbt och med en hög flexibilitet. 

En ytterligare fördel är att det finns en direkt feedback-kanal, så att frågor som respondenten 

redan besvarat kan hoppas över (Kotler et al., 2017). Detta är några av anledningarna till att 

vi till störst del väljer att genomföra telefonintervjuer. Att utföra personliga intervjuer och 

mailintervjuer är även ett alternativ men i de flesta fall passar det bättre för båda parter att 

genomföra telefonintervjuer. 

 

En semistrukturerad intervjuundersökning gör vi i syfte att öppna upp för diskussion om det 

behövs samt för att det ger de utfrågande möjlighet att ställa följdfrågor om det dyker upp 

något som är av intresse att djupdyka i. Det ger även tillfälle för intervjurespondenten att dela 

med sig av övriga tankar och funderingar som inte är direkt kopplade till frågan (Hedin, 

2011). Vi anser att detta är ett lämpligt tillvägagångssätt för de frågeställningar vi har.  

 

Val av respondenter 

Vi utgår ifrån ett bedömningsurval. Ett sådant innebär att vi själva väljer ut de som vi avgör 

är bäst lämpade för vår studie att intervjua och som vi bedömer kommer att ge oss korrekt 

information och så bra svar som möjligt till problemställningen (Kotler et al., 2017). Vi 
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samtalar dessutom med en anställd på Datscha AB, som ger rekommendationer att för vår 

studies bästa möjliga resultat intervjua transaktionsrådgivare.  

 

Vi intervjuar transaktionsrådgivare, konsulter och ledande yrkespersoner i fastighetsbolag 

som kommer i kontakt med Due Diligence i transaktionsprocesser av en kommersiella 

fastigheter. Respondenterna presenteras nedan i tabell 1. Förhoppningen är att 

intervjurespondenternas olika yrkesroller kommer ge kompletterande svar och tillsammans ge 

en god helhetsbild av informationsutbytet i en fastighetstransaktionsprocess. Samtliga 

intervjurespondenter har på begäran fått intervjufrågorna tilldelade i förskott. 

Intervjufrågorna återfinns i bilagor. 

 

 Namn Yrkesroll  Företag 

Datum,  

år 2019 

Transaktions-

frekvens (år)1 

Anna Berfenstam Transaktionschef AFA Fastigheter  23/4  2-3 

Jane Hartwig Delägare Advokatfirman Lindahl   24/4  1-2 

Peter Ullmark Head of Scandinavia Akelius  02/5 3-10 

Anna Olsson Transaktionsrådgivare Restate  02/5 - 

 Carl Svernlöv 

Advokat 

/Adjungerad professor 

Baker McKenzie 

/Uppsala Universitet  02/5  3-10 

Martin Johannesson Fastighetschef Akademiska Hus  03/5   -  

Joachim Svedberg 

Regional and Capital 

Markets Director Colliers  06/5  35-40 

Torbjörn Fager 

& Johan Rudberg 

Fastighetsvärderare       

& Transaktionschef Fabege  15/5 2 

Erik Palmquist Miljökonsult PQ Geoteknik & Miljö  17/5 5 

Tabell 1: Intervjurespondenter, deras yrkesroll, företag, datum för intervju och 

transaktionsfrekvens för år 2018 där respondenten medverkat, enligt ordning efter datum. 

 

                                                 
1 De intervjuer som har ett bindestreck under kategorin transaktionsfrekvens kan inte ge svar på frågan, men vi 

bedömer att det ändå finns trovärdighet i deras svar på grund av att samtliga har en karriär som är längre än 10 

år inom branschen för fastighetstransaktioner. 



 7 

2.2 Kvantitativ litteraturstudie 

Som stöd till den kvalitativa undersökningen gör vi en kvantitativ litteraturstudie. Vi gör det 

dels för att ge läsaren en bakgrundsförståelse till problemställningen och en genomgång av 

aktörers beteende vid ekonomiska transaktioner samt begreppet och processen för Due 

Diligence. Litteraturundersökningen är dessutom av vikt för att få förståelse för omfattningen 

av transaktionskostnader för en Due Diligence.  

 

Det finns begränsad litteratur om Due Diligence för transaktioner av kommersiella fastigheter 

i Sverige. Det som finns att tillgå är tidigare examensarbeten från fastighetsekonomiska 

institutioner samt fastighetsbolags rapporter och årsredovisningar kring transaktioner med 

kommersiella fastigheter. Av de tidigare examensarbeten som finns, bedömer vi att två 

stycken är relevanta som underlag för vår uppsats.  

 

I Hanssons (2009) masteruppsats kartläggs Due Diligence-processen. Vidare kommenteras 

nyttor och kostnader med Due Diligence, och Hansson (2009) understryker att säljarens 

informationsövertag reduceras med Due Diligence. Uppsatsen bidrar med relevant bakgrund 

för vårt projekt, då den ger oss grundläggande förståelse för processen och allt den omfattar. 

Strand (2014) skriver i sin magisteruppsats om utvecklingsmöjligheter inom Due Diligence i 

fastighetstransaktioner. I Strands (2014) studie är huvudfokus Due Diligence ur ett tekniskt 

perspektiv, men trots det lyfter uppsatsen aspekter som är av intresse för vår studie och som 

ligger till grund för hur vi formulerar våra intervjufrågor samt hur vi väljer att mäta nyttor 

och kostnader. Bland annat fastställer Strand (2014) att Due Diligence i majoriteten av fallen 

leder till en lägre slutgiltig köpeskilling i jämförelse med det indikativa budet och att 

förbättrade avtalsvillkor kan förekomma i samband med Due Diligence, vilket är två metoder 

vi väljer att använda för att mäta nyttor. Höga konsultarvoden för experter och tidsaspekten 

nämner Strand (2014) i samband med att kostnadssidan diskuteras, vilka vi tittar närmare på i 

vår studie. Studierna har stor tyngd till uppsatsens bakgrund och metoduppbyggnad.  

 

Övrig litteratur vi använder i analysen innefattar till stor del siffror på köpeskillingar och 

transaktionskostnader som fastighetsbolag publicerat i pressmeddelanden och på deras 

hemsidor. Dessa är till nytta för att komma fram till slutsatser kring vid vilka typ av 

fastighetsköp och försäljningar där Due Diligence är lönsam och hur 

transaktionskostnadsstrukturen ser ut. Vi hittar sex stycken transaktioner med kommersiella 

fastigheter där transaktionskostnader presenteras. Utifrån dessa transaktioner gör vi en 
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regressionsekvation med transaktionskostnader som beroende variabel och köpeskilling som 

oberoende variabel.  

 

2.3 Metoddiskussion 

Intervjufrågorna är utformade på sådant sätt att vi enkelt kan identifiera nyttor och kostnader 

för en Due Diligence. Vi ställer följdfrågor till respondenten om vi uppfattar att denne är 

extra kunnig inom ett delområde. Respondenterna delar i de flesta frågor med sig av sin 

helhetsbild, trots att vi frågar om specifika siffror och transaktioner. Vi uppfattar att det 

uppkommer på grund av att de tycker att siffrorna varierar i stor utsträckning från transaktion 

till transaktion. Detta ger naturligtvis utrymme för vissa personliga åsikter, men åsikterna är 

även av vikt för att göra en djupgående analys. Det finns risk för intervjuarpåverkan och det 

försöker vi minimera genom att ställa öppna frågor och genom att vi ger utrymme för tillägg. 

Vid intervjuerna med Jane Hartwig och Carl Svernlöv frågar vi mer specifika frågor kring 

den juridiska inblandningen i Due Diligence och vid intervjun med Erik Palmquist frågar vi 

mer specifika frågor kring en miljökonsults arbete i processen. Valet av respondenter utgör en 

risk att inte få en helhetsbild eftersom vi inte tar med samtliga aktörer i en transaktion av en 

kommersiell fastighet. Anledningen till att vårt underlag inte bygger på samtliga aktörer, trots 

att vi bedömer att de har viktiga synpunkter och insikter, är för att vi har begränsat med tid 

och inte räknar med att alla vi kontaktar svarar. 

 

Eftersom kapitlet bakgrund till stor del grundas på vår tolkning av hur Hansson (2009) och 

Strand (2014) uppfattar processen, finns det risker för att andra tolkar Due Diligence-

processen på ett annat sätt, med andra steg och ur ett annat perspektiv. Den tolkning vi 

presenterar är alltså inte allmängiltig.  

 

Vi gör en regressionsekvation utifrån ett antal transaktioner, för att få en uppfattning om 

respondenternas svar kring transaktionskostnader stämmer överens med riktiga transaktioner. 

Vi får således en större underbyggnad till våra svar och vidare hittar vi ett potentiellt mönster 

för transaktionskostnaders ökning med köpeskilling. Regressionen innefattar dock en stor 

brist på grund av vi studerar för få transaktioner. Vi presenterar trots det funktionen, då vi 

bedömer att vi får en bild över strukturen i transaktionskostnader. 
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När vi beräknar nyttor som det saknas monetära värden på, utgår vi från prisavdrag och 

kostnader som annars hade uppkommit om inte nyttan fanns. Detta gör vi på grund av att 

alternativkostnaden för nyttan är ett sätt inom nationalekonomi att beräkna värden på. 
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    3. Bakgrund 

3.1 Den kommersiella fastighetsmarknaden 

Fastighetsmarknaden kan delas in i de två områdena bostäder och kommersiella fastigheter. 

Det finns skiljaktiga meningar om hyresbostäder räknas in under kommersiella fastigheter 

(Fredriksson och Winkler, 2015).  

 

Den svenska kommersiella fastighetsmarknaden växte fram under 1980-talet och bolag hade 

dessförinnan i stort sett inte handlat med fastigheter som huvudsaklig verksamhet. 

Marknaden fick ett bakslag under fastighetskrisen på 1990-talet orsakad av regleringar på 

finansmarknaden och att bolagen inte tog hänsyn till förväntade framtida priser, vilket 

drabbade fastighetsbolagen på grund av deras höga belåningsgrad. Priserna på fastigheter 

sjönk med 25-40% under år 1991. Vid år 1996 hade den kommersiella fastighetsmarknaden 

återhämtat sig och påbörjade en successiv tillväxt (Almgren och Mörkeberg, 2018). 

 

Riksbanken (2017) beskriver att den kommersiella fastighetsmarknaden är kapitalintensiv 

och karaktäriseras av att vara en stor sektor, då värdet av de kommersiella fastigheterna 

uppgår till 1 765 miljarder kronor, motsvarar det 40% av landets BNP. Bolagen på 

marknaden präglas dessutom av att ha en stor andel lånat kapital. Riksbanken (2017) skriver 

att de börsnoterade fastighetsbolagens andel lånat kapital uppgår till 65% av den totalt 

finansierade verksamheten, vilket är större än för bolag i de flesta andra sektorer. Det gör att 

ränteförändringar och refinansiering har en betydande ekonomisk påverkan på bolag som 

handlar med kommersiella fastigheter. Vidare utmärks marknaden för att ha en hög 

transaktionsaktivitet, med förutsättningen att de ekonomiska förhållandena och villkoren på 

marknaden ser goda ut. De höga transaktionsvolymerna har bidragit till korta vakanser av 

fastigheter, stigande hyror samt en allmänt växande marknad. Detta har lett till att 

fastighetsbolag år 2017 har en god betalningsförmåga och är lönsamma. Sammantaget är den 

kommersiella fastighetsmarknaden enligt Riksbanken (2017) konjunkturkänslig och en viktig 

del av det finansiella systemet.  

 

Den kommersiella fastighetsmarknaden är enligt Almgren och Mörkeberg (2018) 

konjunkturkänslig och agerar cykliskt över tid likt konjunkturläget, i större utsträckning än 

marknaden för bostäder. Under en lågkonjunktur sjunker efterfrågan på affärslokaler vilket i 

sin tur leder till högre vakansnivåer och lägre hyresintäkter. Under en högkonjunktur finns 
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vanligtvis trender av nybyggnationer och ökade investeringar på marknaden. Detta kan leda 

till ett utbudsöverskott och att fastigheter får högre vakansnivåer. Fastighetspriser påverkas 

av förväntade framtida värden, hyresnivåer och vakanser, vilket är varför det är väsentligt att 

studera tillväxt, inflation och de ekonomiska förhållandena på marknaden inför ett 

fastighetsförvärv eller en fastighetsavyttring. 

 

3.2 Processer av fastighetstransaktioner  

En fastighetstransaktion är en överföring av en fastighetstillgång från en säljare till en köpare 

i utbyte mot betalning. Fastighetstransaktionsprocesser karakteriseras till skillnad från andra 

marknader av ett utbyte över en enda transaktion, långdragna processer, höga 

transaktionskostnader och svårigheter i att säkerställa rättvisa priser (Geltner & Miller, 2007). 

För att få förståelse för komplexiteten och betydelsen av hela processen för en transaktion 

med kommersiella fastigheter, identifierar vi varje steg samt tidsåtgången för processen. 

Detta använder vi för att analysera effektiviteten av en Due Diligence. 

 

Transaktionsprocessen i fem steg 

McNamara (1998) identifierar transaktionsprocessen genom tre stycken delprocesser: 

marknadsföring, Due Diligence samt genomförande och överlåtelse. Vidare visar McNamara 

(1998) att Due Diligence är den mest tidskrävande delen i en fastighetstransaktion. Crosby 

och McAllister (2004) identifierade även en delprocess som handlar om förberedelse. 

Processen innebär att säljaren tar interna beslut om att avyttra en fastighet samt samlar 

information inför marknadsföringen, samtidigt som köparen söker efter aktuella fastigheter 

att förvärva.  

 

I figur 2 ges en översiktlig bild av hur en fastighetstransaktion kan gå till. Vi kommer därefter 

att gå in mer på delprocessen Due Diligence eftersom att uppsatsen är avgränsad till detta 

steg i en transaktionsprocess. 
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Figur 2: Transaktionsprocessen av kommersiella fastigheter.2 Egen bearbetning av Crosby 

och McAllister (2004); McNamara (1998); Runestam och Wiksell, (2018).  

 

Perioden för Due Diligence tar enligt Crosby och Allister (2004) ungefär 3-4 veckor men har 

även störst sannolikhet av alla steg att dra ut på tiden vilket huvudsakligen beror på 

fastighetstyp, storlek på fastigheten och marknadsförhållanden. I McNamara’s (1998) studie 

var tidsåtgången för en Due Diligence mellan 4-12 veckor och en total transaktionsprocess av 

kommersiell fastighet cirka 10-22 veckor där shoppingcenter utgjorde den absolut längsta 

tidsåtgången för Due Diligence samt hela transaktionsprocessen. Båda studierna menar på att 

det finns en skevhet i tidsåtgången för fastighetstransaktioner. Det finns några avvikelser där 

Due Diligence tar över 36 veckor att utföra, vilket är varför eventuella medelvärden kan se 

                                                 
2 I den här uppsatsen kommer avtalsförhandling att ingå i Due Diligence-processen. 
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höga ut (Crosby och Allister, 2004). 

 

3.3 Due Diligence 

Due Diligence introducerades som koncept i samband med företagsförvärv och 

sammanslagningar på 1980-talet (Bing, 2007). Sevenius (2000) använder följande 

beskrivning av begreppet: “Due Diligence är en analytisk undersökning av ett förvärvsobjekt, 

ex. verksamhet eller egendom i syfte att utgöra beslutsunderlag för köparen.” Vidare 

använder Sevenius (2000) termen företagsbesiktning synonymt med Due Diligence, vilket är 

en vedertagen översättning när processen genomförs i anslutning till företagsförvärv eller 

sammanslagningar. Den direkta översättningen till svenska är “tillbörlig aktsamhet”.  

 

Due Diligence som en del i transaktionsprocessen för kommersiella fastigheter 

introducerades i Sverige först i efterverkningar av fastighetskrisen i början på 1990-talet, och 

enligt Hansson (2003) har Due Diligence etablerats som delprocess sedan dess och beskriver 

den som “mer eller mindre standardiserad”. I tidigare studier om Due Diligence som avser 

transaktioner för kommersiella fastigheter, beskrivs förfarandet som en strukturerad process 

som avser att identifiera och om möjligt kvantifiera risker och möjligheter på en tillgång som 

en investerare antingen har för avsikt att köpa eller sälja. Det finns ingen entydig definition 

(Hansson, 2003; Strand 2014). Vi använder den sistnämnda beskrivningen av begreppet. 

Fastighetsköpare har i intervjuer uppgett att den huvudsakliga anledningarna till att de 

beställer Due Diligence är att de vill bekräfta indikativa bud, verifiera känd information, 

reproducera basinformation, skapa sig en uppfattning om fastigheten och slutligen hämta 

underlag för prisavdrag (Strand, 2014). 

 

Due Diligence antas i huvudsak vara en metod som fastighetsköparen använder sig av i 

fastighetstransaktioner. Strand (2014) understryker dock att även säljarsidan utför en egen 

Due Diligence, en så kallad “mini Due Diligence” som ur deras perspektiv handlar om att 

samla in och sammanställa information om fastigheten. Informationen fungerar sedan som 

marknadsföringsunderlag och presenteras i ett prospekt3 till köparen under 

marknadsföringsdelen i fastighetstransaktioner. 

 

                                                 
3 Ett prospekt är “ett lagreglerat dokument som innehåller information som ska lämnas när överlåtbara 

värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad” (Sevenius, 2019). 
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3.3.1 Lagar och regler 

I jordabalkens 4 kapitel hämtas de rättsliga motiven till utförandet av Due Diligence. 

Köparens och säljarens ansvarsområden är i första hand det som är intressant vid utförandet 

av Due Diligence. Fördelningen ser olika ut beroende på om köpet är en traditionell 

fastighetsöverlåtelse eller en fastighetsöverlåtelse genom bolag. I vår studie har vi avgränsat 

oss till traditionell fastighetsöverlåtelse av kommersiella fastigheter och vi redogör således 

inte för de juridiska grunderna för fastighetsöverlåtelse genom bolag. Enligt lagen har 

köparen en undersökningsplikt i samband med förvärv av fast egendom och säljaren har en 

upplysningsplikt. Lagrum JB kap 4 19§ berör Due Diligence-processen då den stadgar 

förutsättningar för att köparen kan bruka sin rätt att åberopa faktiska fel på fastigheten. Det är  

i den tekniska delen av Due Diligence som lagrummet är relevant. 

 

“Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars 

avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, tillämpas vad som sägs i 12 § 

om köparens rätt att göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. Köparen har dessutom 

rätt till ersättning för skada, om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida 

eller om fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får anses ha utfäst. 

Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan 

undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den 

normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet.” 

 

Vidare finns juridiskt stöd för den miljömässiga delen av Due Diligence i MB kap 10 4 §.  

“4 §  Den som är ansvarig för att avhjälpa en föroreningsskada skall i skälig omfattning 

utföra eller bekosta det avhjälpande som på grund av föroreningen behövs för att förebygga, 

hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön.

När ansvarets omfattning bestäms skall det beaktas hur lång tid som har förflutit 

sedan föroreningen ägde rum, vilken skyldighet den ansvarige hade att förhindra framtida 

skadeverkningar och omständigheterna i övrigt. Om en verksamhetsutövare visar att den har 

bidragit till föroreningen endast i begränsad mån, skall även detta beaktas vid bedömningen 

av ansvarets omfattning.”  

https://lagen.nu/1970:994#K4P12
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3.3.2 Fem typer av Due Diligence 

I vår studie berör vi fem typer av Due Diligence - finansiell, juridisk, kommersiell, 

miljömässig och teknisk - vilka enligt tidigare studier benämns som de vedertagna eller 

vanligast förekommande i transaktioner för kommersiella fastigheter (Hansson, 2009; Strand, 

2014).  

 

Det finns ingen fastställd standard som bestämmer omfattningen av en Due Diligence. Hur 

mycket resurser som ska tillskrivas varje del, motiveras utifrån varje enskild 

fastighetsöverlåtelse. Det är i allmänhet köparen som tar initiativ till Due Diligence-processen 

och mängden kännedom köparen har om fastigheten sedan tidigare är avgörande för hur 

omfattande en Due Diligence blir. Vidare kan det krävas att det köpande fastighetsbolaget tar 

in externa resurser eftersom det inte är självklart att fastighetsbolaget ifråga besitter 

specialistkompetens inom samtliga områden i en Due Diligence (Hansson, 2009). 

 

Finansiell Due Diligence 

Finansiell Due Diligence avser att ge aktörerna en förståelse över fastighetens finansiella in- 

och utflöden för att kunna avgöra fastighetens marknadsvärde. Den huvudsakliga källan till 

information om inbetalningarna hämtas ur hyreskontrakten kopplade till fastigheten. Bland 

annat jämför de finansiella ombuden hyresnivåer och gällande marknadshyra för att 

identifiera finansiella möjligheter och risker med förvärvet. En låg hyresnivå jämfört med 

marknadshyran innebär till exempel en möjlighet till höjning när de befintliga hyresavtalen 

löper ut. Vidare analyseras kontraktens löptider, eftersom de begränsar möjligheterna till nya 

hyresförhandlingar. Omfattningen av drift och underhåll av fastigheten undersöks för att få en 

uppfattning av kostnaderna. Skattesatsen i kommunen, tidigare redovisning av driftkostnader 

och vilken installation fastigheten analyseras också (Hansson, 2009).  

 

Kommersiell Due Diligence 

En kommersiell Due Diligence är en slags marknadsanalys som bland annat innefattar att 

konkurrensen i området granskas och att kommunikationsmöjligheter identifieras. Vidare 

analyseras betalningsförmågan på kommersiella hyreskontrakt och vakansgraden i 

kommersiella fastigheter i närliggande områden (Hansson, 2009). 
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Juridisk Due Diligence 

En juridisk Due Diligence syftar till att klargöra alla juridiska aspekter i samband med ett 

fastighetsförvärv. En juridisk Due Diligence ska innefatta upplysningar om både 

förädlingsmöjligheter och inskränkningar. Fastighetens ägandeförhållande och vilken mer 

övergripande samhällsplan fastigheten är en del av, betraktas som väsentlig ur juridisk aspekt. 

Hyresavtal och nyttjanderättsavtal i anslutning till fastigheten är av intresse eftersom de är 

juridiskt bindande kontrakt som beskriver uppsägningsgrunder och åtagandeuppdelning. 

Dessutom granskas köpkontraktet och kostnadsansvar för miljörisker. Ofta anställs externa 

jurister i samband med en juridisk Due Diligence (Hansson, 2009). 

 

Teknisk Due Diligence  

Teknisk Due Diligence är en granskning eller kontroll av fastighetens tekniska och fysiska 

tillstånd. Vilken standard och i vilket skick byggnader och anläggningar är i, är tekniska 

aspekter som influerar prissättningen av fastigheten. Konstruktionstyp, installation och 

grundläggning är exempel på områden som kontrolleras i en teknisk Due Diligence.  

Jordabalkens 4 kap 19§ hänvisar till konsekvenser om säljaren och köparen inte uppfyllt sin 

upplysningsplikt respektive undersökningsplikt. Det föreligger således lagrum som gör att 

teknisk Due Diligence i viss utsträckning är tvingande. I köpeavtal av kommersiella 

fastigheter är ansvarsbefrielser, så kallade friskrivningsklausuler vanligt förekommande. Det 

är säljarens ansvar som friskrivs i avtalstilläggen och betydelsen av en noggrann 

undersökning ökar. I köparens intresse kan istället säljargarantier utformas, vilket innebär att 

säljaren direkt ansvarar för fel på fastigheten. Om köparen får vital information genom 

teknisk Due Diligence minskar sannolikheten att rätten brukas. Vanligen brukar en extern 

teknisk besiktningsman utföra teknisk Due Diligence (Hansson, 2009). 

 

Miljömässig Due Diligence 

En miljömässig Due Diligence har som tidigare nämnt stöd i lagen. Lagen säger att den som 

ansvarar för skada, också ska avhjälpa den. Både byggnader och markområde omfattas av 

lagen, det är därför viktigt att undersöka samtliga delar av fastigheten. I miljömässig Due 

Diligence vid förvärv av kommersiella fastigheter, kartläggs tidigare verksamheter  i 

anslutning till eller i närheten av fastigheten. Beroende på vilka verksamheter som bedrivits 

kan risker för miljöfarliga föroreningar i området identifieras. Vidare kan en miljömässig Due 

Diligence innefatta provtagningar i relevanta delar av området. Det är oftast en extern 
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miljökonsult som utför en miljömässig Due Diligence (Hansson, 2009). 

 

3.3.3 Översikt av Due Diligence-processen

I figur 3 ges en överskådlig bild av hur Due Diligence-processen från köparsidan går till.  

Samtliga typer av Due Diligence - finansiell, juridisk, kommersiell, miljömässig och teknisk - 

utför denna process genom olika typer av interna eller externa utförare. En Due Diligence-

process genomförs i syfte att skapa underlag och kunskap inför att ta beslut om att förvärva, 

prisförhandla eller att avbryta en affär. Säljarsidan följer samma upplägg men i en mindre 

utsträckning, framförallt kopplas ej experter inom specifika områden in (Hansson, 2009). 

 

Figur 3: Due Diligence-processen av kommersiella fastigheter (Hansson, 2009). 
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   4. Teoretisk referensram 

4.1 Asymmetrisk information  

Asymmetrisk information innebär att en part har relevant information eller åtminstone mer 

information i en transaktion än den andra parten. Oftast har säljaren informationsövertag över 

köparen i en ekonomisk transaktion. Informationsproblem leder till att aktören med 

informationsövertag kan agera opportunistiskt där kostnaden för beteendet visar sig genom en 

mindre informerad aktör. Asymmetrisk information kan leda till snedvridet urval (adverse 

selection) och moralisk risk (moral hazard) (Rasmusen, 2007). 

 

Stiglitz och Grossman (1980) kompletterar Akerlofs bidrag med den så kallade Grossman-

Stiglitz-paradoxen som handlar om vad oinformade parter kan göra på en marknad med 

informationsasymmetri. I en informationseffektiv marknad där marknadspriserna speglar den 

tillgängliga informationen, så skulle ingen aktör bli kompenserad för att skaffa fram den 

befintliga informationen som speglas av priset och det kommer därav inte vara lönsamt att 

tillskaffa sig information. Om däremot alla aktörer är oinformerade kommer det att löna sig 

för en enskild aktör att samla in information. De menar på att det finns en fundamental 

konflikt mellan effektivitet i att marknader sprider information och incitament att skaffa sig 

information. Stiglitz och Grossman (1980) analyserar finansiella marknaders effektivitet med 

hjälp av paradoxen och kommer fram till att det inte kan finnas informationseffektiva 

jämvikter och att priserna inte motsvarar all relevant information om en handelssituation på 

en finansiell marknad. 

 

4.1.1 Principal-Agent 

En effekt av asymmetrisk information är det så kallade principal-agent problemet som är 

intressant för vår studie. En uppdragsgivare anlitar en uppdragstagare som ska utföra ett 

specifikt uppdrag. Uppdragstagaren kallas agent och uppdragsgivaren kallas principal. 

Principalen är ofta ägare av en tillgång och har ett intresse av att agenten ska utföra ett så bra 

arbete som möjligt till en så låg kostnad som möjligt. Principalens ersättning blir således 

högre om agenten utför ett bättre arbete än ett sämre arbete. Agenten är å andra sidan 

intresserad av att få en hög belöning till en så liten ansträngning som möjligt. Belöningen kan 

ta form i olika typer av ersättningar. Principalen och agenten agerar efter egen vinning och 

har på det sättet incitament att bete sig på skilda sätt och det uppstår en intressekonflikt. Om 

ekonomiska transaktioner görs med anledning av asymmetrisk information och om parterna 
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inte värderar sitt åtagande tillräckligt väl kommer välfärdsförluster uppkomma. Dessa 

uppkommer för att resurser inte används till något som leder till att ta ett rationellt beslut. 

Marknaden är då inte effektiv eftersom resurserna skulle kunna användas till något annat 

(Rasmusen, 2007). All information om principalen och agenten behöver vara tillgänglig för 

varandra för att det ska bli en korrekt prissättning och en effektiv marknad (Strand, 2014). 

  

4.1.2 Moral hazard 

Principalen och agenten har incitament för att bete sig på olika sätt. Inom moral hazard finns 

ett antagande om att samtliga agenter är identiska och agerar likadant i handelssituationer. 

Moral hazard uppstår på grund av otillräcklig ersättning av en kostsam ansträngning (Klein, 

Lambertz & Stahl, 2016). Agenten anses att i större utsträckning än principalen vara utsatt för 

en risk och kommer därför att vara försiktig och analyserande under ett köp. Principalen har å 

andra sidan mer information om varan vilket leder till att principalen inte har incitament till 

att bete sig moraliskt. Det omoraliska beteendet innebär i detta avseende att principalen inte 

ger korrekt information eller tillräckligt med information till agenten, så att agenten 

underskattar de risker som finns och principalens position gynnas. Principalen kan förutse 

agentens agerande och hur mycket ansträngning agenten kommer att lägga ner vid olika typer 

av kontrakt. Därav kommer principalen att lägga fram ett kontrakt för att kontrollera att 

agenten kommer att göra tillräckligt med ansträngning. Dessa kontrakt är att 1) betala agenten 

när agenten utfört sitt arbete, 2) att agenten får mer betalt vid en högre ansträngning, eller 3) 

att agenten endast får betalt när det enligt principalen lägsta kravet på ansträngning är utfört. 

Agenten bestämmer sedan om att acceptera kontraktet eller inte. Om agenten accepterar 

kontraktet kommer denne därefter att bestämma ansträngningsnivå alternativt 

investeringsbeslut. Med antagandet att principalen kan tänka sig att betala mer för agentens 

utförande än vad det kostar agenten, leder principal-agent modellen till asymmetrisk 

information och intressekonflikter (Rasmusen, 2007). 

 

4.1.3 Adverse selection 

George Akerlof (1970) analyserar marknader med informationsproblem där säljaren vet mer 

än köparen om varans kvalitet. Han visar hypotetiskt sett att informationsproblem leder till att 

hela marknaden krymper eller raserar till en marknad med adverse selection (snedvridna 

urval) och lågkvalitetsvaror. Adverse selection kommer till på grund av att köparen inte kan 

skilja på kvaliteten av olika varor och kommer därför att köpa den billigaste varan. Det finns 

således inga incitament för säljaren att producera en högkvalitativ vara till ett högre pris, 
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eftersom att alla köper den billigaste varan. De utnyttjande säljarna kommer således att tränga 

undan de samvetsgranna säljarna från marknaden (Klein, Lambertz & Stahl, 2016). Akerlof 

(1970) menar på att detta leder till en marknad där det bara produceras varor med låg kvalitet 

samt en urholkad likviditet. Till skillnad från moral hazard, har agenten olika karaktärer och 

sätt att bete sig på. Vid samma givna kontrakt till samtliga agenter, kan agenterna komma att 

acceptera kontraktet eller neka kontraktet. Det finns endast ett visst urval av agenter som 

accepterar kontraktet och beteendet från de agenter som accepterar kontraktet kallas adverse 

selection. Bland samtliga agenter av olika karaktärer är adverse selection enligt Akerlof 

(1970) den samhällsekonomiska kostnaden av oärlighet.  

 

Klein, Lambertz och Stahl (2016) visar att transparens på marknader leder till bättre resultat. 

När säljare fick valet mellan att lämna marknaden - en minskad adverse selection - eller att 

stanna på marknaden men förbättra beteendet - en minskad moral hazard - valde majoriteten 

det senare. Få säljare kommer alltså att lämna marknaden om det krävs en ökad 

informationstransparens. 

 

4.2 Marknadsmässiga priser 

Marknadsmässiga priser råder när prisnivån bestäms utifrån utbud och efterfrågan på en 

konkurrensutsatt marknad. Marknadsmässigt pris ska reflektera rörliga och fasta kostnader 

inklusive skälig avkastning på kapital knutna till en konkurrensutsatt verksamhet  

(Konkurrensverket, 2017). Jämviktspris blir det pris säljare och köpare kommer överens om. 

Om det finns fler köpvilliga aktörer än vad det finns säljvilliga aktörer, så uppstår ett 

efterfrågeöverskott och priset kommer av sig själv röra sig mot ett jämviktspris (Eklund, 

2015). Marknadsvärdet på en fastighet kan från utbudssidan bestämmas utifrån 

fastighetsknutna faktorer, marknadsanknutna faktorer, och omvärldsanknutna faktorer. 

Fastighetsknutna faktorer är storlek, standard och skick, ålder, avgifter knutna till fastigheten 

samt driftvillkor. Omvärldsanknutna faktorer eller samhällsekonomiska faktorer är 

konjunkturläge, inflation, ränteläge, framtida förväntningar och lagstiftning. Läge och 

områdesanknutna faktorer åsyftar geografisk placering, kommersiell service och 

kommunikationsmöjligheter. Marknadsanknutna faktorer avser fastighetens konkurrensläge, 

alltså hur utbud och efterfrågan ser ut. När ovannämnd information om fastigheten finns 

tillgänglig för både säljaren och köparen har parterna lika förhandlingsförutsättningar och 

således kan marknadsmässigt pris uppnås (Lantmäteriet, 2013; Nilsson & Törnberg, 2010).  
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4.3 Effektivitet 

Enligt Murray (2006) är en generell definition av effektivitet kvoten alternativt skillnaden 

mellan output och input, uttryckta i samma måttenhet såsom kronor eller nyttor. Om 

effektivitet beräknas genom kvoten kommer ett svar över 1 innebära att output är större än 

input, alltså är det effektivt. Effektivitet kan även uttryckas som relationen mellan 

förbättringar och uppoffringar eller graden av måluppfyllelse (Murray et al 2006). Vidare är 

information en viktig aspekt att ta hänsyn till då informationstransparens främjar kvalitet, 

rättvisa och motverkar fel, vilket i sin tur leder till effektivitet (PwC, 2014). 

 

Fama (1970) definierar att en marknad är effektiv när priserna alltid fullständigt speglar den 

tillgängliga informationen. I en senare studie utvecklar Fama (1991) att priser speglar 

informationen till punkten att marginalnyttan av att hitta mer information inte överstiger 

marginalkostnaden för att hitta mer information. En marknad är inte längre effektiv om 

marginalkostnaden överstiger marginalnyttan för att söka efter ytterligare information. Enligt 

Rothbard (2007) har marginalnyttan en avtagande effekt med ökat antal enheter. 

 

Vi tolkar teorierna kring effektivitet tillsammans med marknadsmässiga priser i figur 4 

nedan. Figuren illustrerar jämvikten för information och marginalnytta. Jämviktsläget leder 

till en effektiv marknad där marknadsmässiga priser råder.  

 

 

Figur 4: Egen bearbetning av Fama (1991) och Rothbard (2007) om en effektiv marknad.  
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4.4 Transaktionskostnader 

Transaktionskostnader är kostnader som uppkommer vid överlåtelser av tillgångar i utbyte 

mot betalning från en individ (aktör) till en annan individ (aktör). Dessa kostnader kan i 

transaktioner bestå utav sökkostnader, informationskostnader, förhandlingskostnader samt 

kontraktskostnader (Williamson, 2006). 

 

Coase (1937) introducerade att transaktionskostnader har en betydande roll i ekonomin. Han 

förklarar att transaktionskostnader aldrig är lika med noll och att detta kan leda till ineffektiva 

marknader. Därför kommer transaktioner att ske på marknader som har lägst 

transaktionskostnader och således på de mest effektiva marknaderna (Coase, 1937). 

Skogh och Bjuggren (1989) redogör för att sökkostnader är kostnader som uppstår i samband 

med att hitta en motpart samt för att hitta information om priser, kvaliteter och villkor. 

Kontraktskostnader innefattar de kostnader som kommer till för att upprätta kontrakt och 

förhandla. Kontrollkostnader uppstår i och med risken inte följer överenskommelsen. Vidare 

finns det ett beroende mellan de diverse transaktionskostnadsslagen och det ena slaget kan i 

sin tur påverka det andra. Det uppstår transaktionskostnader vid varje handelssituation och 

enligt Skogh och Bjuggren (1989) går det att minska dessa kostnader om parterna samarbetar 

eller om de handlar med varandra vid upprepade antal tillfällen. Om bägge parterna har 

fullständig information om varan samt om varandra, uppstår trots det transaktionskostnader 

på grund av problem med tillit och osäkerhet parterna emellan. Även om det inte skulle vara 

ett problem, kommer hjärnans begränsade rationalitet göra att mänskliga aktörer inte kan 

bearbeta all information utan regler och vägledning.   
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    5. Resultat och analys  

Det som gett upphov till uppsatsen är hypotesen att transaktionskostnaderna för en Due 

Diligence vid vissa typer av transaktioner skulle överstiga de fördelar som bolag får ut av att 

genomföra. Detta föranleder syftet att ifrågasätta effektiviteten av en Due Diligence. Att 

transaktionskostnaderna överstiga nyttorna har inte visat sig stämma. Däremot finns det skäl 

att ifrågasätta de processer som standardmässigt verkar för att verifiera samtlig information. 

Detta då marginalkostnaden för att inhämta information vid en viss punkt överstiger 

marginalnyttan. Enligt våra intervjurespondenter är Due Diligence däremot en effektiv 

process eftersom att nyttorna som processen leder till är stora.  

 

5.1 Information  

5.1.1 Informationsövertag och transparens 

Under den marknadsförande delen av en fastighetstransaktion och specifikt när 

fastighetsägaren söker köpare, har de intervjuade bekräftat att fastighetsägaren har ett 

informationsövertag gentemot samtliga intresserade köpare. Due Diligence-processen som 

köparen ansvarar för inleds i linje med Strands resultat, efter att de indikativa buden har 

angetts. Säljarens Due Diligence som är grunden i köparens Due Diligence, påbörjas däremot 

direkt i anslutning till initiering av transaktionen. Detta eftersom säljarens Due Diligence blir 

marknadsföringsunderlag som sammanfattas i ett prospekt. De intervjuade menar att 

säljarsidan nästan alltid väljer att behålla informationen från sin Due Diligence tills att 

intresserade köpare har skurits ner till potentiella köpare. Potentiella köpare uppges i regel 

vara mellan 1-3 stycken. De intervjuade har uppgett flera anledningar till varför säljarsidan 

väljer att marknadsföra fastigheten exklusivt, alltså att endast 1-3 kandidater tillges tillgång 

till datarummen4. En respondent uppger att det skulle bli en lång och utdragen process att 

återkoppla till alla köpares följdfrågor som uppkommer i samband med att informationen når 

dem. Samtliga respondenter understryker att kommersiella fastigheter är komplexa, 

heterogena säljföremål där varje köpares intresse är unikt och därför söker information från 

olika delar av objektet. 3 av 9 respondenter menar att orsaken till att fastigheten inte 

marknadsförs på den öppna marknaden är att man inte vill riskera att konkurrerande 

fastighetsägare använder informationen för att forma bättre hyresvillkor och därigenom skapa 

                                                 
4 Ett datarum är en fysisk eller digital plattform där den insamlade informationen kring fastigheten 

sammanställts (Strand, 2014). 
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incitament för befintliga hyresgäster att lämna sina hyreskontrakt. 

 

Av 9 personer är 8 av uppfattningen att det alltid tillkommer någon ny information under 

köparsidans Due Diligence. På frågan om varför säljaren inte skulle framlagt samtlig 

efterfrågad information om fastigheten i prospektet, har säljarsidan och köparsidan skilda 

uppfattningar. Utifrån säljarens perspektiv menar man att det dels kan handla om att köparen 

efterfrågar information som säljaren inte kunnat förutse är av värde och därför inte tagit med i 

prospektet, dels att fastighetsägaren inte delgett sin säljrådgivare informationen och slutligen 

att inte fastighetsägaren heller känner till uppgifterna. Enligt köparsidan alltså enligt de 

resurser som arbetar med att verifiera uppgifterna beror mängden saknad information på brist 

på erfarenhet hos säljaren, eller att informationen är okänd för alla inblandade sen tidigare. 

De konsulter vi intervjuat som bistått köpsidan uppger att en annan vanlig orsak till att ny 

information tillkommer i samband med köparens Due Diligence, är att säljarens finansiella 

uppskattningar om eventuella risker eller brister i fastigheten skiljer från deras. En utav de 

intervjuade redogjorde för en situation under det gångna året, där säljarens uppfattning av 

kostnaden för en sanering uppgick till 4,4 miljoner kronor medan köpsidans bedömning av 

kostnaden för saneringen av föroreningen istället skulle uppgå till 7,5 miljoner kronor.  

 

Samtliga intervjuade har varit tydliga med att säljarsidan har incitament att delge information 

som även är negativt för fastighetsvärdet i prospektet. Anledningen menar man är att ju mer 

information som säljaren har presenterat som visar sig stämma desto trovärdigare blir säljaren 

och sannolikheten för att transaktionen blir av och går smidigt till ökar. Dessutom menar de 

intervjuade att fastighetsägare som är transparenta kommer betraktas som attraktiva 

affärspartners. 

 

Fortsättningsvis, ger ingen av intervjupersonerna förutom två, indikatorer på att det 

förekommer intressekonflikter mellan uppdragsgivare (köpare eller säljare) och 

uppdragstagare (externa konsulter). Majoriteten belyser att samarbetet fungerar väl eftersom 

man är mån om att upprätthålla långsiktiga samarbeten och skapa ett gott eget rykte. En 

konsult av de två som ger oss svar som indikerar på intressekonflikter, menar att det 

förekommer att uppdragsgivaren är otålig och oförstående till vikten av konsultens arbete. 

Dock menar respondenten på att detta problem oftast förekommer när uppdragsgivaren består 

av en liten och oerfaren fastighetsägare. Den andra respondenten påpekar att konflikter 
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mellan uppdragsgivare och uppdragstagare i form av fastighetsvärderare kan förekomma, då 

säljaren vill anlita en värderare som tar fram ett så högt fastighetsvärde som möjligt. 

 

5.1.2 Analys av informationsövertag och transparens 

Av resultatet framgår det att det finns en ovilja från säljaren att dela med sig av information 

till köpare som inte har för avsikt att göra en sådan affär som säljaren söker. Vi bedömer att 

oviljan som 1) grundar sig i en rädsla för att konkurrenter skulle profitera på informationen 

och 2) i att kommunikation med fler än 3 kunder skulle bli belastande, är ekonomiska 

incitament för att avstå informationstransparens. Detta eftersom säljaren blir kompenserad i 

form av uteblivna förluster då säljaren riskerar att förlora marknadsandelar om informationen 

sprids till konkurrenter. Säljaren blir också kompenserad i form av insparade kostnader för 

säljrådgivare. Vår bedömning är att detta är i enlighet med Akerlofs teori om 

informationsasymmetri, som menar att informationsasymmetriska marknader beror på att 

säljaren upplever fördelar med att undanhålla informationen. Incitament som i kontrast anför 

skäl för säljaren att delge den öppna marknaden information är att bristfällig information 

skulle kunna leda till att intresserade köpare som matchar säljarens behov avböjer från att ge 

signal om intresse. För säljaren kan detta innebära att man förlorar den bäst lämpade köparen. 

Med hänsyn till detta skulle man kunna argumentera för att säljarens ovilja att vara 

informationstransparent kan leda till konsekvenser i form av adverse selection. Vår tolkning 

är att de som i så fall representerar det snedvridna urvalet är de köpare som signalerat 

intresse. Redan inledningsvis i transaktionen menar vi således att det finns tecken på att 

marknaden är informationsineffektiv.  

 

Vidare, finns det skäl att argumentera för att säljarens ovilja att dela med sig av information 

till den öppna marknaden leder till effektivitetsförluster på marknaden. Detta då skäl 1) som 

beskrivs ovan, indikerar att det finns utrymme för marknadsaktörerna att sänka hyrorna, eller 

förbättra produkten. Om konkurrenter sänker sina hyror skulle detta tvinga säljaren att sänka 

sina hyror om hen inte vill förlora sina hyresgäster. Sjunker hyresnivån, alternativt att 

hyresgäster säger upp sina kontrakt med hänsyn till att det finns lika bra ex. kontor för en 

lägre hyra i närheten, sjunker värdet på fastigheten. Detta tyder på att marknaden är 

konkurrensutsatt och i linje med vad som sagts om marknadsmässiga priser finns det således 

anledning att tro då Due Diligence inte leder till sänkta hyresnivåerna, kommer marknaden 

aldrig nå marknadsmässiga priser.    
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Köparsidan redogör för olika orsaker till att ny information tillkommer. De fall då orsaken är 

brist på erfarenhet hos säljaren eller när informationen är okänd för alla inblandade parter, 

motsäger teorin om informationsasymmetri. Dessa orsaker indikerar således på att det inte 

råder informationsasymmetri mellan säljare och köpare. Däremot, tyder det faktum att 

köparsidan menar att ny information tillkommer på grund av att säljarsidan hävdar lägre 

åtgärdskostnader, på att det råder informationsineffektivitet på fastighetsmarknaden. I 

exemplet som en av de intervjuade la fram, där saneringskostnaderna skiljer sig med 3,1 

miljoner belönar det sig bevisligen att söka information för köparen. Med hänsyn till den 

senare situationen finns det utrymme att belysa situationen som ett moral hazard problem. Vi 

menar att man skulle kunna tolka situationen som att säljaren medvetet har gjort en lägre 

kostnadsbedömning. Detta då 1) säljaren vet att för att nå trovärdighet behöver säljaren ge 

ifrån sig signaler som styrker detta, och 2) säljaren vet att om signalerna är tillräckliga 

kommer köparen troligtvis låta bli att undersöka saken närmare och på så sätt kommer 

säljarens kostnadsbedömning kvarstå. Att säljaren redogör för problemet, exempelvis en 

förorening i marken, i prospektet och gjort en bedömning på kostnaden för en sanering 

signalerar trovärdighet. Säljaren kan då hoppas på att detta inger tillräckligt med förtroende 

för att köparens ska avstå från att göra en egen undersökning och på så sätt har säljaren 

incitament att bete sig omoraliskt. Omoraliskt beteende skulle i detta fall vara att redovisa 

lägre kostnader. Ett annat motiv till varför säljaren medvetet skulle redovisa lägre kostnader 

för brister, skulle kunna vara att ett högre driftnetto kopplat till fastigheten lockar fler 

intressenter.  

 

Huruvida incitamenten är tillräckliga eller inte beror helt på vad konsekvenserna för att bli 

ertappad är. Om köparsidan gör en egen miljöundersökning och resultat skiljer sig, finns det 

risk att köparen misstänker att samtlig information är vinklad och säljarens strategi 

konstateras och affären och framtida affärer äventyras. Dessutom kommer strategin även 

spridas och således inte vara brukbar längre. Vad är risken att konsekvenserna förverkligas? 

Avbryts köp eller om inte, hur många veckor drar processen iväg? Har affärsrelationer 

avbrytits för en sån här sak? Detta kommer vi att återkomma till senare. 

 

Det finns indikatorer som vi menar inte tyder på informationsasymmetri, utan snarare 

informationsbrist. Vi grundar vår mening i att både säljarsidan och köparsidan understryker 

att information många gånger inte är känd för någon av parterna. Vidare är det tydligt utifrån 

resultatet att båda parter på marknaden är överens om att säljare har många anledningar att 
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vara informationstransparenta. Trots att vår undersökning har identifierat indikatorer som är i 

linje med teorin för informationsasymmetri, hävdar aktörerna att incitamenten för att vara 

informationstransparent är fler och starkare. Detta uppfyller inte förutsättningarna för 

asymmetrisk information enligt teorin.  

 

Det finns kanske såldes ingen gömd information eller vinklad information. Sidornas olika 

uppfattningar om exempelvis saneringskostnader skulle kunna förklaras på något annat sätt. 

Möjligen förskönar man problemen omedvetet på grund av att man anser att de indirekt vägs 

upp av något annat. En annan orsak kan vara att säljarens ovilja att ge fri tillgång till 

informationen om fastigheten inte leder till snedvridet urval utan snarare motsatsen. Detta 

skulle man kunna argumentera för då urvalet köpare som tillkommit genom en noga 

granskning av populationen, bidragit till att bästa tänkbara köpare har valts ut. De potentiella 

köpare som säljaren väljer förstår troligtvis värdet av fastigheten från det att transaktionen 

initieras vilket således resulterar i högst betalningsvilja.  

 

Utifrån respondenternas generella uppfattning om att det inte finns intressekonflikter mellan 

uppdragsgivare och uppdragstagare, kan vi inte argumentera för att Principal-Agent 

problematiken förekommer på denna marknad. Dock misstänker vi att det kan finnas en viss 

tveksamhet från respondenternas sida i att delge oss information om potentiella målkonflikter 

då man vill framstå som ett trovärdigt företag som är samarbetsvilliga gentemot andra 

företag.  

 

5.2 Nyttor 

5.2.1 Säkerställa information 

På den öppna frågan “Vilka är nyttorna med Due Diligence?” är svaret på säljarsidan att hitta 

en köpare som de har förtroende till och kommer att fullfölja affären och bidra till en smidig 

process. Svarande har beskrivit resultatet från säljarsidans Due Diligence-process som ett 

underlag till marknadsföring. På köparsidan har svaret genomgående varit att processen 

handlar om att se till att man köper rätt tillgångar från rätt ägare och att förstå fastigheten som 

ska förvärvas. En intervjuperson benämner fördelarna som “mycket värdefulla”. En annan 

benämner fördelarna som “ovärderliga”. Samtliga  respondenter menar att en köpare aldrig 

skulle genomföra en affär om information inte fanns. Vidare beskriver majoriteten av 

respondenterna att Due Diligence-processen i första hand genomförs för att säkerställa 

information som har legat till grund för det indikativa budet. Således avgör resultatet från 
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köparsidans Due Diligence om det indikativa budet bekräftas eller om åtgärder behöver 

vidtas.  

 

Att säkerställa information förklarar respondenterna som att verifiera informationen som 

säljaren presenterat i prospektet samt att ta reda på ytterligare information inom köparens 

unika intresseområde och behov. Information om fastigheten finns alltid från början men hur 

mycket kan variera till stort. Majoriteten redogör för att informationen aldrig är fullständig 

och säljarsidan understryker att det nästintill är omöjligt att presentera all information för alla 

potentiella köpare. Vanligen beskriver respondenterna att säljaren inte ens är medveten eller 

har tillgång till all information om fastigheten. De förklarar även att det förekommer fall där 

det har att göra med att det finns en ovillighet att redovisa information som är till säljarens 

nackdel, till exempel en takläcka som skulle kunna leda till prisreducering eller försämrade 

avtalsvillkor för säljaren. Respondenterna menar däremot att information sällan undanhålls 

och att det snarare är vanligt att säljarens uppfattning om informationens värde är ett annat än 

köparens. Vikten av att säkerställa information är alltså fundamental för att en 

fastighetstransaktion ska genomföras och flera av respondenterna förklarar att på köpsidan är 

det den huvudsakliga orsaken till en Due Diligence. Det är dessutom den bakomliggande 

fördelen för att köparen vidare ska kunna få med sig andra nyttor såsom att undvika 

kostnadsfällor och skapa underlag till förhandling och förbättrade avtalsvillkor, vilket vi går 

vidare in på senare.  

 

Mer än hälften av respondenterna lyfter fram att när köparen har säkerställt information 

genom en Due Diligence, kan informationen användas till den framtida förvaltningen. Det 

kan användas för att skapa ett eget datarum kring fastigheten från dagen överlåtelsen sker. 

Den framtida förvaltaren vill veta vad de ska förvalta och få förståelse för om verksamheten 

passar in i köparens verksamhet. Det kan till exempel innebära vad ägaren kan förväntas få 

för intäkter från hyresgäster, vad hyresgästernas behov är kopplat till fastigheten, vad 

fastighetens skick förväntas vara och eventuella framtida renoveringar som behöver göras.  

  

6 av 9 intervjuade belyser att värdet av att verifiera informationen i prospektet är viktig för att 

undvika kostnadsfällor och således identifiera risker. Resterande respondenter svarar inte 

motsatsen, utan lyfter snarare inte punkten. Riskerna är i första hand orsaker som ökar risker 

för uteblivna hyresintäkter, till exempel långa löptider med låga hyror och oanpassningsbara 
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byggnader. Andra risker kan vara till exempel föroreningar som kräver miljösanering eller 

trasiga tekniska delar såsom ventilationssystem och hissar. 

 

Samtliga respondenter som arbetar i fastighetsbolag uttrycker att en stor orsak till att förvärv 

görs, är att de ser en potentiell framtida värdeökning i fastigheten samt i direktavkastningen. 

Därför vill bolagen säkerställa information samt ta fram kalkyler kring framtida värden och 

risker. Huruvida det är en orsak kan naturligtvis ha och göra med hur fastighetsbolagets 

affärsmodell ser ut då vissa bolag fokuserar på att investera i befintligt bestånd och andra 

arbetar mer i att utveckla fastighetsbestånd och bygga nya fastigheter.  

 

5.2.2 Prisavdrag och avtalsvillkor 

Respondenterna redogör för att prisavdrag görs i samband med att ny information når 

köparen och utifrån en riskbedömning och värdering bedömer köparen att fastighetens pris 

bör korrigeras. Detta bemöter sedan säljaren genom godkännande, förhandling eller avslag. 

Majoriteten av fastighetsbolagen svarar att det sällan görs prisavdrag till följd av en Due 

Diligence, att det istället vidtas andra åtgärder eller att identifierade brister vägs upp av 

identifierade möjligheter. En svarar att prisavdrag görs ungefär 1 av 10 transaktioner. En av 

konsulterna är av en annan mening och svarar att det i stort sett alltid framkommer 

information som direkt leder till prisavdrag. En annan konsult menar att det är vanligare med 

“specific indemnities” som innebär särskilda ersättningar för konkreta risker och pågående 

processer.  

 

8 av 9 svarande förklarar att den vanligaste åtgärden av kostnadsbärande upptäckter i 

samband med Due Diligence är förändrade avtalsvillkor. Beroende på vilket typ av problem 

som upptäcks, åtgärdas dessa antingen genom att köparen kräver att säljaren åtgärdar 

problemet före försäljningen alternativt att problemområdet avskiljs från fastighetsförvärvet, 

eller genom att säljaren åtar sig att ersätta köparen med eventuella förluster som uppstår till 

följd av problemet. Intervjupersonerna talar om dessa avtalsvillkor som garantier, klausuler 

samt åtaganden.  

 

5.2.3 Hävda köp och avbrutna köp 

6 av 9 respondenter förklarar att de aldrig varit med om att kommersiella fastighetsköp blivit 

hävda efter överlåtelse, resterande har varit med om det någon enstaka gång under deras 
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karriär. Det förklaras vid ett flertal gånger att avtalet som skrivs är så pass täckande att det 

inte ska behöva förekomma att köp blir hävda. 

 

Samtliga intervjuade understryker dock att om Due Diligence processen har inletts är det 

väldigt ovanligt att köp avbryts. 2 av 9 uppger att de aldrig varit inblandade i ett avbrutet köp, 

en annan menar att ungefär 1% av alla Due Diligence processer som aktören varit inblandad i 

leder till avbrutna köp. Anledningen till den låga frekvensen menar man är dels att 

avsiktsförklaringen ger köparen exklusivitet i affären, och dels att köparens resursanvändning 

under Due Diligence-processen ger köparen incitament att fullfölja affären.  

 

Några svarande ponerar ett fall där det skulle frambringas information under en Due 

Diligence-process som ifrågasätter hela affären. Då skulle det kunna bli aktuellt att avbryta 

köpet och av den anledningen bör avbrutna köp betraktas som en nytta i form av att man 

undvikit framtida förluster. Samtliga intervjuade uppger emellertid att om det uppdagas 

komplikationer under processen som utgör risk för en dålig affär försöker de istället alltid 

förbättra avtalsvillkoren eller förhandla fram en prisreducering.  

 

Även på säljarsidan menar respondenterna att det finns incitament att minimera risken för att 

köp avbryts och risken för att köpet avbryts minskar om köparen delges informationen i den 

marknadsförande delen. Incitamenten är dels att säljrådgivarens får en ökad chans till att få 

sin ersättning, som är en viss procentsats av köpeskillingen, och dels att säljaren får igenom 

sin försäljning. Fram tills att köpet gått igenom arbetar säljsidan helt på risk. Följaktligen 

kommer säljarsidan att vara villig att förhandla fram ändringar i avtalet eller köpeskillingen 

istället för att avbryta köpet.  

 

Skulle ny information från processen ligga till grund för ett avbrutet köp, skulle detta enligt 

respondenterna kunna tolkas lika mycket som en kostnad som en nytta. En nytta i form av att 

de undviker en riskfylld affär och en kostnad i form av ökade transaktionskostnader för att 

inte nå en affärsuppgörelse.    

 

5.2.4 Analys av nyttor 

Förståelse för förvärv och således förståelse för framtida förvaltning är en nytta med att 

säkerställa information som fastighetsköpare gärna lyfter fram. Nyttorna tolkar vi som 

övergripande och förekommer uteslutande vid varje fastighetstransaktion. I ljuset av dessa 
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nyttor finns det andra nyttor som exempelvis prisavdrag men som möjligen blir mer 

komplexa att lyfta fram och därför nämns de inte lika frekvent av fastighetsbolagen. Externa 

experter har haft lättare att tala öppet om hur frekvent prisreducering som följd av Due 

Diligence, och statistiken för hur ofta prisavdrag förekommer vid fastighetsköp är högre. En 

tolkning av att konsulter och fastighetsbolag uppgett olika siffror på hur ofta man landar i 

prisreducering är att bolagen vill undvika att framstå som en aktör som jagar 

prisreduceringar. Att bolagen inte vill lägga vikt vid prisreduceringar i deras svar skulle 

kunna bero på att detta angreppssätt framstår som mer seriöst och att erkänna att 

prisreduceringar är mer frekvent förekommande skulle kunna ligga till grund för att 

potentiella affärspartners ifrågasätter deras arbetssätt. Det kan också bero på att konsulterna 

inte har tillräcklig insyn i de slutgiltiga förhandlingarna där köpeskillingen fastställs.  

 

Ursprungligen hade vi en tanke om att statistik över hävda och avbrutna köp skulle kunna 

användas för att mäta effektiviteten av en Due Diligence. Resultatet visar dock att hävda och 

avbrutna köp knappt förekommer. Detta gör att vi valt att utesluta detta område i 

beräkningarna kring effektiviteten av en Due Diligence. 

 

Om marknadens utbud möter efterfrågan på marknaden för kommersiella fastigheter, är det 

en indikator på att det råder marknadsmässiga priser och att prissättningen är optimal. I de 

fall det förekommer prisavdrag eller förändrade avtalsvillkor, närmar sig priset en 

marknadsmässig nivå och det tyder på att Due Diligence är nödvändig och effektiv för det 

enskilda fallet. Även eftersom nästan samtliga svarande uppger att det inte tillkommer ny 

information efter en Due Diligence, visar det på att priset är korrekt. Däremot beskrivs det i 

resultatet att säljaren möter flera intresserade köpare, vilket kan vara en indikator på att det 

finns ett efterfrågeöverskott på marknaden. Vidare väljer säljaren ut potentiella köpare bland 

samtliga intresserade vilket skulle kunna innebära att säljaren väljer köpare med högst 

marginell betalningsvilja och på så sätt kommer prisnivån att ligga över den 

marknadsmässiga prisnivån. Däremot kan vald köpare vara den bästa matchningen enligt 

säljaren av andra anledningar, såsom att upprätthålla hyresgäststrukturen.  

 

I och med att köparen ser en vinning i att säkerställa information, indikerar det att nyttan av 

att ha informationen, är högre än kostnaden för att tillskaffa sig den. Detta tyder på att 

informationsinsamlingen är effektiv. Vidare tyder det faktum att prisavdrag och förändrade 
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avtalsvillkor förekommer på att köparens insamling av information genererar kompensation, 

vilket överensstämmer med Stiglitz och Grossmans paradox om informationasymmetri. 

 

5.2.5 Hur kan dessa nyttor mätas? 

För att kunna dra någon slutsats om effektiviteten är det avgörande att kunna mäta de nyttor 

som vi har identifierat med Due Diligence. Prisavdrag och kostnadsfällor är enkla att mäta, 

till skillnad från att få förståelse för förvärvet. Vi bedömer att ett sätt att värdera nyttan av 

Due Diligence är genom att använda prisavdrag på köpeskilling. Ett exempel är om det finns 

en indikativt bud på 100 miljoner, där processens utfall blir ett prisavdrag på 10 miljoner. Då 

skulle nyttan kunna värderas till 10 miljoner, vilket senare måste vägas mot kostnaderna för 

att dra en slutsats om nettonyttan. På liknande sätt kan kostnadsfällor eller risker mätas. Om 

köparen under granskningens gång hittar ett hål i taket så kan antingen köparen bli försedd 

med ersättning från säljaren motsvarande kostnaden av att reparera hålet eller så kan säljaren 

åtgärda problemet innan försäljning. Om kostnaden för att laga hålet i taket är 500 tusen 

kronor så skulle värdet av nyttan bli 500 tusen kronor.  

 

Att få förståelse för förvärvet är en nytta som är svårare att mäta och som tidigare förklarats 

ses det som en oerhört viktig del inför ett fastighetsförvärv. En möjlighet är att mäta nyttan är 

beräkna alternativkostnaden för den. Alternativkostnaden skulle exempelvis kunna vara högre 

saneringskostnader än vad säljaren uppgett i prospektet, svårare takläcka än vad säljarens 

bedömning redogjort eller lägre faktiska hyror än vad som framkommit av avtalen. Om 

saneringskostnaderna för en förorening visar sig vara en miljon högre än vad säljaren angett 

efter det att köpet genomförs, så innebär det att alternativkostnaden av att säkerställa den 

informationen värderas till en miljon kronor. Om köparen skulle avstå från att verifiera all 

information säljaren presenterat i prospektet, så skulle kostnaden för den uteblivna nyttan 

uppgå till ett betydligt högre belopp. Vi har inte gjort några försök att beräkna nyttan 

kvantitativt, eftersom vi inte har underlag från transaktioner.  

 

5.3 Kostnader 

5.3.1 Tidsåtgång och resurser 

Hur långt tid det totalt tar för säljaren och köparen att samla in och sammanställa information 

till prospektet och verifiera och undersöka informationen, varierar. Samtliga intervjuade delar 

uppfattning av om hur lång tid det tar för respektive part i genomsnitt, men menar att 

processen kan bli utdragen beroende på hur bra säljarens redovisade information i prospektet 
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överensstämmer med köparsidans resultat från sin undersökning. De intervjuade understryker 

att längden på köparens Due Diligence främst beror på hur transparent säljaren är i prospektet 

och hur bra erfarenhet säljaren har kring vilken information köparen i regel undersöker. Ett 

exempel skulle kunna vara att säljaren undanhåller information om en läcka i taket gentemot 

köparen, kommer köparen vid upptäckten av läckan inte bara vilja utreda taket ifråga 

närmare, utan samtlig information i prospektet kommer betraktas som tvivelaktig och 

köparens Due Diligence kommer bli mer omfattande. De vi har intervjuat har inte kunnat 

svara på hur många veckor processen förlängs, när informationen i prospektet inte stämmer 

överens med köparens undersökning. 2 av 9 nämner däremot att det finns processer som 

pågått i 2-6 månader och att det då beror på att informationen i prospektet inte visat sig 

stämma.  

 

Erfarna fastighetsägare som fastighetsbolag, är enligt respondenternas uppgifter i regel 

transparenta. Detta då värdet av trovärdighet för fastighetsbolag överstiger värdet av att 

undvika prisreducering eller åtgärdsåtagande. Bolagen räknar med att de kommer att vara 

intresserade av att göra affärer med samma bolag i framtiden. Enligt detta resonemang 

innebär ökad informationstransaparens och ökad erfarenhet, att tids- och resursåtgången 

minskar men aldrig når noll, enligt figur 5. 

 

 

Figur 5: Sambandet mellan tids- och resursåtgång och informationstransparens alternativt 

säljarens erfarenhet. 

 

Förutom transparens och erfarenhet är storlek och komplexitet två andra faktorer som uppges 

förklara mängden tids- och resursåtgång. En godtycklig kurva illustrerar vi i figur 6. Tids- 

och resursåtgången är ökande men ökningen avtar vid en viss storlek. En ungefärlig storlek 
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på affär där ökningen av tids- och resursåtgången stagnerar har ingen av de vi har intervjuat 

kunnat redogöra för. Dock redogör samtliga för att det finns ett positivt samband som avtar 

vid stora volymer.   

 

 

Figur 6: Sambandet mellan tids- och resursåtgång och storlek på affär.5 

 

Ur intervjuerna framgår det att den genomsnittliga tiden respektive part lägger på Due 

Diligence är 2-4 veckor och den totala tidsåtgången för både köpare och säljare är 4-10 

veckor. Att tidsåtgången och antalet resurspersoner som går åt till varje Due Diligence har i 

princip uteslutande ett golv, uppger de vi intervjuat beror på att granskningen innehåller som 

minst ett prospekt, någon slags fastighetsvisning och kontraktskrivning.  

 

Antalet personer involverade i processen på köparsidan kan variera, men enligt de intervjuade 

finns minst 5 personer inblandade, bortsett från externa konsulter. De involverade har 

befattningar såsom transaktionsansvarig, fastighetsvärderare, köprådgivare. På säljarsidan 

finns ofta en säljrådgivare utöver fastighetsägaren. Utöver dessa kan det tillkomma 

besiktningsmän, jurister, teknik- och miljökonsulter, mäklare, analytiker, värderare och 

förvaltare etc. En person svarade att det kan vara omkring 20 personer inblandade i en Due 

Diligence, men att inte samtliga arbetar heltid med en transaktion.  

  

                                                 
5 Storlek på affär ökar med ett större fastighetsbestånd sett till yta, med ett ökat fastighetsvärde samt framtida 

fastighetsvärde och direkt avkastning. Tids- och resursåtgång kan innebära tidsspannet i antal veckor eller 

antalet personer involverade i en Due Diligence. Komplexitet beskrivs till figur 6. 
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5.3.2 Transaktionskostnader och komplexitet 

Samtliga intervjuade poängterar att en transaktion med hög komplexitetsgrad innebär en mer 

omfattande Due Diligence process både på köparsidan och på säljarsidan. Detta eftersom 

ökad komplexitetsgrad innebär ökad risk och det kräver således att fler riskbedömningar görs. 

Transaktionskostnaderna för Due Diligence och således för hela transaktionen ökar alltså 

med komplexitetsgraden. Flera av intervjupersonerna påpekar att många av faktorerna är 

inräknade i fastighetsvärderingen, men informationen är trots det viktig för att förstå vad man 

köper och för att kunna planera framtida förvaltning och undvika eventuella kostnadsfällor.  

 

En komplex transaktion med kommersiella fastigheter kan innebära olika saker i olika typer 

av transaktioner. Å ena sidan uppges det att komplexiteten ökar med antalet hyresavtal, å 

andra sidan förklaras det att komplexiteten ökar med färre hyresgäster och avtal. Detta menar 

de svarande beror på ur vilket perspektiv man tittar. Ur juridisk synpunkt skulle 

komplexiteten öka med antal avtal eftersom antalet hyresavtal som måste granskas är fler. Ur 

finansiell synpunkt förklarar två av de svarande att en transaktion med till exempel två 

hyresgäster kan uppfattas som mer komplex, då granskningen av varje hyresgäst är 

omfattande och intäktsinströmningen har avgörande betydelse för lönsamheten. Ur 

marknadssynpunkt kan en fastighetstransaktion med många hyresgäster som agerar inom 

samma bransch vara komplex. Detta eftersom eventuella konjunktursvängningar och 

marknader med osäker framtid starkt kan reflekteras på hyresvärdens intäkter.  

 

Andra faktorer som beskrivs i intervjuerna som de menar ökar komplexiteten är hyresgäster 

med oförutsägbara framtidsplaner och labila kassaflöden. Vidare påpekar de intervjuade att 

en fastighet med ett stort antal hyresgäster med långa löptider på hyresavtalen, innebär ökad 

komplexitet om hyrorna är låga och inte är bundna till något prisindex.  

 

Svåranpassade ytor uppges också vara en faktor till ökad komplexitet eftersom det försvårar 

byte av hyresgäst. Vidare bedöms fastigheter med mindre attraktivt läge som mer komplexa. 

Om fastigheten misstänks inneha tekniska och miljömässiga problem såsom 

ventilationsproblem och saneringsbehov kan en transaktion bli komplex.  

 

5.3.3 Hur stora är transaktionskostnaderna? 

Samtliga svarande har svårt att uppge vad beloppet för transaktionskostnaderna vanligtvis 

uppgår till. De påpekar att beloppet varierar från transaktion till transaktion. Majoriteten på 
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köparsidan uttrycker att beloppet är ett relativt fast belopp, men trots det uppger de 

transaktionskostnaderna som en procentsats av köpeskillingen. De uppskattar att 

transaktionskostnaderna på köpsidan uppgår till mellan 2-3%. Säljarsidan som ofta använder 

säljrådgivare som ombud under transaktionsprocessen uppger att deras arvode alltid är en viss 

procent av köpeskillingen, och att de tills att köpet gått igenom arbetar på risk. Precis som för 

tids- och resursåtgången finns det ett golv för transaktionskostnader, alltså en fast kostnad för 

Due Diligence och att kostnaden sedan svagt ökar procentuellt med storlek på affär alternativt 

komplexitet. Interceptet i figur 7 visar den fasta kostnaden. 

 

2 av 9 intervjuade redogör för vad de uppskattar att transaktionskostnaderna för en Due 

Diligence bör uppgå till. Rad 2 och 4 i tabell 2 redovisar resultatet från intervjuerna. Säljarens 

transaktionskostnader för Due Diligence beräknas efter uppgifter som 1 av 9 intervjuade 

uppger. Det är kostnader för säljrådgivning som antas vara transaktionskostnader på 

säljarsidan kopplade till Due Diligence. Dessa uppskattas variera mellan 0,5%-1,5% av 

köpeskillingen om den uppgick till 100 miljoner kronor och att procenten i regel minskade 

med köpeskilling. Med antagandet att detta stämmer gör vi bedömningen att procentsatsen 

minskar med 0,1 procentenheter när köpeskillingen ökar med 200 miljoner. Resultatet i 

kolum 4 är således beräknad med hänsyn till detta antagande och vår egen bedömning. I 

pressmeddelanden från Kungsleden (2001 & 2011) redovisas 3 fastighetsförvärv med 

tillhörande siffror på köpeskilling och transaktionskostnader. Siffrorna redovisas i rad 1, 3 

och 7 i tabell 2. Pressmeddelandena antar vi redovisar de totala transaktionskostnaderna för 

fastighetstransaktionen. Antagandet bygger på att fastighetsbolag, enligt Kööping & Olsson 

(2002), räknar in stämpelskatt och övriga transaktionskostnader6 när de beräknar de totala 

transaktionskostnaderna.  

 

Kööping & Olsson (2002) redovisar totala transaktionskostnader från en fastighetsöverlåtelse. 

Dessa kostnader återfinns i rad 6 i tabell 2. De transaktionskostnader hänförda till Due 

Diligence är de totala transaktionskostnaderna minus de övriga transaktionskostnaderna7, 

enligt hur processen är beskriven i denna uppsats. De övriga transaktionskostnaderna räknar 

vi ut som en procentsats av köpeskillingen och drar av i samtliga transaktioner till kolumn 4, i 

tabell 2. Dessa uppgick till 0,00073% av köpeskillingen. 

                                                 
6 Se fotnot 9. 
7 Se fotnot 9. 
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Köpeskilling Transaktions- 

kostnader, 

totala 

Transaktionskostnader 

exkl. stämpelskatt8 och 

övriga 

transaktionskostnader9  

Transaktions- 

kostnader för 

DD (både säljare 

och köpare) 

Transaktionskostnader 

för DD som andel av 

köpeskilling (både 

säljare och köpare) 

20 000 000 2 000 000 1 135 400 1 335 400 6,67% 

100 000 000 3 000 000 3 000 000 3 750 000 3,75% 

132 000 000 8 000 000 2 293 640 2 953 640 2,24% 

350 000 000 7 000 000  7 000 000 8 400 000 2,40% 

609 375 000 19 500 000 950 556 2 778 681 0,46% 

725 000 000 25 000 000 2 720 750 4 170 750 0,58% 

Tabell 2: Exempel på köpeskillingar och dess transaktionskostnader.  

 

I figur 7, med siffror tagna ur tabell 2 kolumn 4 redovisas sambandet mellan 

transaktionskostnaderna och köpeskilling. Observationerna leder till en linjär ekvation som 

lyder: Transaktionskostnader för säljare och köpare = 2 Mkr + 0,0036 × köpeskilling. Det 

görs ett antagande om att sambandet är linjärt. Ekvationen kan dock inte konstateras på grund 

av för få studerade transaktioner. Förklaringsgraden för regressionen är cirka 0,17. Ett värde 

under 0,3 innebär att variationen i y till låg grad förklaras av variationen i de studerade 

värdena (SCB, 2019). Detta innebär att regressionen innehar en låg kvalitet och regressionen 

bör således inte konstateras. 

 

                                                 
8 Stämpelskatt i det här fallet avser den avgift ett bolag måste betala i samband med köp av lagfart. Fram till 

2011 låg stämpelskatten på 3%. Från 2011 och framåt gäller 4,25 % i stämpelskatt (Lantmäteriet, 2019). 
9 Övriga transaktionskostnader som inte är kopplade till DD (enligt uppsatsens definition), “hitta intressant 

köpare, inlösen av lån, uppläggning av lån, förvärvstillstånd, lösa ut personal, anställning av ny personal, 

information om köpet till hyresgäster, hyresgäst “testar” ny hyresvärd, extra lön för fastighetsskötare, 

byggnadsanpassning, införande av hyreskontrakt i administrationssystem, införande av mediaförbrukning i 

datasystem, kontroll av varje lägenhetsstandard (Kööping & Olsson, 2002).   
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Figur 7: Transaktionskostnaders samband med köpeskilling.10  

 

För att illustrera hur andelen transaktionskostnader ökar med köpeskilling redovisas figur 8 

nedan. Kurvan är grundad på transaktionerna från tabell 2 och visar att 

transaktionskostnaders andel avtar relativt starkt för att sedan avta svagt, med ökad 

köpeskilling. 

 

 

Figur 8: Transaktionskostnaders andel av köpeskilling. 

                                                 
10 Köpsidans DD och säljsidans DD är från resultat av intervjuer samt pressmeddelanden som vi presenterat. 

Köp- och säljsidans DD är de sammanlagda transaktionskostnaderna för både köparen och säljaren i 

transaktionen. Trendlinjen med svarta prickar utgör en genomsnittslinje för köp- och säljsidans DD. 
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5.3.4 Analys av kostnader 

Resultat som ovan presenteras gällande tids- och resursåtgång indikerar återigen att 

transaktionsprocessen effektiviseras om säljaren väljer att vara transparent i prospektet. 

Förutom att långa processer i sig innebär högre kostnader, då mer resurser utnyttjas är det 

rimligt att belysa att längre processtider ger utrymme för att fastighetsvärdet kan förändras av 

saker som inträffat under förlängningen. Exempelvis menar vi att risken för 

konjunktursvängningar och att nya uppsägningar inträffar. Detta bedömer vi att likväl 

köparen som säljaren förlorar på. Trots att säljaren bedömer att det finns incitament för att 

undanhålla information som annars skulle reducera driftnettot, bör detta jämföras mot de 

konsekvenser vi tidigare redogjort för så som minskad trovärdighet, men också mot 

konsekvenser som riskeras med förlängda processer. Detta då, om det under förlängningen 

inträffar till exempel uppsägningar så kommer köparen troligtvis initiera nya 

prisförhandlingar och nu både med anledning av att informationen som undanhölls har 

uppdagats och på grund av att tiden har inneburit att nya saker har inträffat. Vi menar alltså 

att trots att säljaren upplever att det finns vinst i att inte vara informationstransparent så är 

risken stor att förlusterna är större än vinsten av att inte vara transparent. 

 

I figur 5 ser vi att transaktionskostnaderna har ett positivt samband med köpeskillingen. 

Transaktionskostnader är relativt sett högre vid lägre köpeskillingar än vid högre 

köpeskillingar, vilket innebär att transaktionskostnaderna som andel av köpeskillingen 

minskar med ökad köpeskilling. Med stöd ur detta, skulle transaktionskostnaderna vara mer 

värdefulla och fastighetsbolaget skulle profitera mer på en Due Diligence vid dyrare 

fastighetsförvärv än vid billigare fastighetsförvärv. En tolkning med hänsyn till detta skulle 

kunna vara att Due Diligence är en olönsam metod vid mindre fastighetsförvärv. Detta då 

högre värde enligt resultatet är en aspekt som ökar komplexiteten i en fastighet och således 

riskerna och vidare nyttorna med Due Diligence. Det finns emellertid andra faktorer som inte 

korrelerar med storlek på affär som i sig innebär högre risker och som skulle kunna vara 

kopplat till mindre affärer. En sådan faktor skulle kunna vara en många hyresavtal i 

fastigheten. Följaktligen finns det inte tillräckligt med stöd för att fastslå att det är olönsamt 

vid billigare fastighetsförvärv, eftersom det fortfarande kan uppkomma problem under 

granskningens gång som påverkar värdet mer än vad transaktionskostnaderna uppgår till.  
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Å ena sidan kan köparen uppfatta säljarens redovisade kostnadsbedömningar som signaler på 

uppriktighet och således avstå från att göra egna undersökningar, å andra sidan kan det 

effektivisera processen om köparen standardmässigt verifierar informationen. Detta då 

köparens Due Diligence i så fall endast kräver utlåtande och inte en undersökning från början 

till slut. Skulle köparen agera på signalerna och avstå från att verifiera, kan det leda till icke 

marknadsmässiga priser. Men om köparen till viss del genomför en granskning så skulle 

kostnadsbedömningar av brister från säljaren, alltid resultera i en mer effektiv process. 

 

Eftersom majoriteten av de intervjuade har svårt att uppge transaktionskostnaderna och att i 

de faktiska exemplena från tabell 2 så uppgår transaktionskostnaderna till högre belopp än 

vad respondenterna menar att beloppet bör uppgå till - så identifierar vi att en orsak till detta 

kan vara att transaktionskostnaderna undervärderas av fastighetsbolagen. Att beräkningarna 

av transaktionskostnaderna skiljer sig kan man tänka sig skulle kunna bero på att 

fastighetsbolagen som vi intervjuat inte inräknar interna resurser som arbetar i processen på 

företaget. Dessutom är det rimligt att anta att de kostnader som beräknas för externa resurser 

endast gäller för summan företaget blir fakturerade. Det finns anledning att tro att arbetstiden 

för avtalsskrivning utesluts, på grund av ett företagsekonomiskt tankesätt. Undervärderingen 

ger dessutom Kööping & Olsson (2002) belägg för, med grund i deras intervjusvar.  

 

5.4 Sammanställning av analys 

Med stöd i analysen framgår det att förbättringarna är större än uppoffringarna, vilket enligt 

en effektivitetsdefinition innebär att Due Diligence är en effektiv process. Graden av 

måluppfyllelse kan även sägas vara hög eftersom respondenterna menar på att det alltid 

upptäcks ny och relevant information och att målen - i form av att få förståelse för förvärvet, 

bekräfta indikativt bud, insamla information för framtida förvaltning - nästan uteslutande 

uppnås, samt att det i många fall görs prisavdrag, blir förbättrade avtalsvillkor och att 

framtida kostnadsfällor undviks på grund av den riskbedömning som gjorts. Detta visar även 

på att output, de nämnda fördelarna och den uteblivna höga alternativkostnaden, av Due 

Diligence är större än input, transaktionskostnaderna, i nästintill alla transaktioner. Enligt 

dessa definitioner kan vi alltså säga att en Due Diligence är effektiv. 

 

Däremot kan vi inte fastslå att marknaden för transaktioner med kommersiella fastigheter är 

helt informationseffektiv. Det råder ej fullkomlig informationstransparens, vilket tyder på att 

marknaden inte är fullständigt effektiv. Informationstransparens är dessutom en förutsättning 
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för att marknadsmässiga priser ska råda. Däremot kan vi se att priserna speglar den 

tillgängliga informationen på marknaden, på grund av att upptäckta fel under Due Diligence 

bidrar till prisreduceringar eller kostnadsbärande åtagandeåtgärder. 

 

Det finns fortfarande tvivel om huruvida marginalnyttan överstiger marginalkostnaden för att 

söka efter varje informationsdel under en Due Diligence. Trots att de intervjuade 

understryker att de totala nyttorna överstiger de totala kostnaderna behöver det inte innebära 

att nyttan av varje enskild informationsdel är högre än kostnaderna för den. Tankesättet i att 

det är så pass standardiserat att köparen ska ta reda samtlig information i Due Diligence kan 

därmed ifrågasättas.  

 

Vår bedömning är att marginalnyttan för ökad informationsmängd i samband med 

kommersiella fastighetsförvärv genom metoden Due Diligence, delvis är i linje med lagen om 

avtagande marginalnytta, då den efter en viss kvantitet minskar. Emellertid, med hänsyn till 

att de intervjuade understryker att det krävs en viss mängd information för att ett förvärv ska 

genomföras, bör det antas att marginalnyttan ökar initialt med ökad informationsmängd. 

Marginalkostnaden för att inhämta information bedömer vi är tilltagande. I figur 9 redovisas 

vår bedömning av hur marginalnyttokurvan och marginalkostnadskurvan ser ut på 

marknaden.  

   

 

 

Figur 9: Jämvikt för marginalnytta och informationsmängd på marknaden för transaktioner 

med kommersiella fastigheter. 
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Tabell 3 beskriver hur vi tror att marginalnyttan och marginalkostnaden kopplat till de olika 

delarna i Due Diligence-processen skulle kunna se ut, med hänsyn till vad respondenterna 

uppger. Däremot bör det noteras att marginalnyttan i respektive del i processen kan vara 

annorlunda. Hypotetiskt sätt bör marginalnyttan kunna avta redan i samband med prospektet 

och kurvornas skärningspunkt avser i ett sånt scenario istället den del då köparen granskar 

informationen i prospektet.  

 

Tabell 3: Förklaring till innehållet i figur 9. 

 

Varje del information som en fastighetsköpare väljer att hämta efter Q* kostar mer än vad 

varje del ger nytta. Efter Q* är det således inte lönsamt att hämta ytterligare information. 

Enligt vår tolkning om hur marginalnyttor och marginalkostnader för att inhämta information 

genom metoden Due Diligence på kommersiella fastighetsmarknaden ser ut, är det inte 

lönsamt att göra undersökningar som innebär så långa processer att de äventyrar andra 

planerade förvärv. Även om scenariot ändras och marginalnyttan istället avtar under 

prospektet och således resulterar i att jämvikten förflyttas till ett tidigare skede, bedömer vi 

att långdragna detaljerade undersökningar uteslutande är olönsamma.  

 

Med hänsyn till att majoriteten av de intervjuade uppger att den genomsnittliga Due 

Diligencen är 3-10 veckor samt att bolagen frekvent under processen gör riskbedömningar 

över vad som behöver undersökas närmare och inte, tyder på att bolagen inte utför 

Avstånd Del i DD-

processen 

Värdet 

på MU 

Förklaring till varför 

värdet på MU 

förändras  

Värdet 

på MC 

Förklaring till varför 

värdet på MC förändras  

Q0 - Q1 

 

Prospekt MU ↑ Först i Q1 har köparen 

läst klart prospektet 

och först då har 

köparen & säljare fått 

en helhetsbild över 

fastigheten. 

MC → ↑ Konstant inledningsvis 

eftersom säljaren & köpare 

antas ha samma arvode/h. 

Vidare ökar MC då säljaren 

till viss del fortfarande är 

inkopplad när köparen läser 

prospektet. 

Q1 - Q2 Granskning 

av 

information   

MU ↓ Information som 

tillkommer menar man 

kompletterar den redan 

kända informationen 

från prospektet. 

MC ↑ Varje informationsdel kostar 

nu mer eftersom externa 

resurser förväntas kopplas 

in. 

  

Q2 - Q* Närmare 

under-

sökningar 

MU ↓ Betraktas som tillägg i 

kompletteringen. 

MC ↓ Varje informationsdel kräver 

ett mer tidskrävande arbete. 

Q* - Q3 Långdragna 

detaljerade 

under-

sökningar 

MU ↓ Informationens 

relevans avtar och går 

mot noll. 

MC ↑ Långdragna processer 

innebär att den tid som 

annars skulle avsättas till 

andra transaktioner uteblir, 

“missed opportunity”. 
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långdragna detaljerade processer. Detta talar för att marginalnyttorna i den genomsnittliga 

processen är lika med marginalkostnaderna.  

 

Det finns lärdomar och principer som kan tas med från hur Due Diligence hanterar 

asymmetrisk information. Några principer som vi identifierar i denna uppsats är: 

➢ att säljare tar fram information till köpare 

➢ att säljare och köpare samarbetar för att fylla informationsluckor 

➢ att köpare skriver en avsiktsförklaring  

➢ att köpare undersöker information 

➢ att säljare och köpare hyr in expertis  

➢ att nya upptäckter åtgärdas genom förhandlingar 

➢ att köpare och säljare främjar ärlighet i syfte att skapa långsiktiga affärsrelationer 

  

Dessa principer kan antas fylla funktioner på andra marknader än marknaden för 

transaktioner med kommersiella fastigheter, i syfte att avhjälpa informationsasymmetri. Det 

finns dock tvivel kring huruvida samtliga principer kan efterföljas samt vilka typer av 

marknader som kan efterfölja dem. Eftersom marknaden vi undersöker i uppsatsen 

karakteriseras av heterogena tillgångar med höga finansiella värden, bör andra marknader 

som kan efterfölja principerna karakteriseras av liknande attribut. Marknaderna bör 

följaktligen inneha andrahandsmarknader där tillgångarna säljs som begagnade. Varorna på 

marknaderna bör dessutom ha många komponenter, vilket gör att ingen produkt är den andra 

lik. Exempel på sådana varor är begagnade maskiner, båtar, bilar etc. Majoriteten av 

principerna går att efterfölja som delmetoder för att minska informationsasymmetri. De kan 

utföras i större eller mindre utsträckning beroende på värdet av det som ska förvärvas och 

flera av principerna kan vi anta redan finns och utövas i någon mån på dessa marknader.  

 

Principerna att köpare skriver avsiktsförklaring, att säljare och köpare hyr in expertis, att 

köpare och säljare främjar ärlighet i syfte att skapa långsiktiga affärsrelationer, är dock 

svårare att överföra till andra marknader enligt oss. Den första på grund av att säljaren 

förmodligen inte är intresserad av att veta om köparens avsikt med köpet. Den andra för att 

det är kostsamt att hyra in expertis för att besiktiga det som ska förvärvas och det tredje på 

grund av att köpare oftast inte är bolag på de andra marknaderna och säljaren kan antas sälja 

till en mängd olika privatpersoner. 
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    6. Slutsatser 

1) Bidrar Due Diligence till ett reducerat informationsövertag för säljaren inom 

transaktioner för kommersiella fastigheter och i så fall på vilket sätt? 

Due Diligence bidrar till ett kraftigt reducerat informationsövertag hos säljaren gentemot de 

utvalda köparen. Köparen får alltid fram ny information under granskningen, dels för att 

säljarens Due Diligence mynnar ut i ett prospekt som delges köparen, dels för att köparen 

lyfter frågor som säljaren måste besvara efter förmåga, och dels på grund av att experter 

undersöker befintlig och ny information om fastigheten. På grund av att det finns incitament 

att inte var fullt informationstransparent, kvarstår alltid ett val i hur informationstransparent 

säljaren vill vara gentemot köparen. Detta innebär att det finns en risk att 

informationsövertaget inte reduceras fullständigt gentemot de utvalda köparna. Vidare 

kommer Due Diligence däremot inte bidra till minskat informationsövertag hos säljaren 

gentemot resten av marknaden, eftersom att säljaren endast delger utvalda köpare 

information. 

 

2) Vilka nyttor finns med Due Diligence och hur kan dessa mätas? 

De nyttor som finns med Due Diligence är att säkerställa information, säkerställa indikativt 

bud, ta fram information för framtida förvaltning, prisavdrag, förbättrade avtalsvillkor samt 

att undvika risker och kostnadsfällor. Prisavdrag är i sig ett monetärt mätinstrument. 

Kostnadsfällor kan mätas genom kostnaden för att åtgärda problemet. Förbättrade 

avtalsvillkor såsom garantier kan även mätas genom värdet av den brist eller möjlighet 

garantin åsyftar. Att säkerställa information är en nytta som är mer komplicerad att mäta 

monetärt, då risken för att inte säkerställa informationen är en bedömningsfråga. Ett förslag 

är emellertid att värdera nyttan är att mäta alternativkostnaden för att säkerställa information, 

som beräknas genom att ta fram kostnaden för att åtgärda det enskilda problemet 

multiplicerat sannolikheten för att problemet uppstår. Nyttorna ses som mycket värdefulla 

och förekommer i de flesta transaktioner. Höga transaktionskostnader ses som nödvändiga för 

att få dessa nyttor och kostnaderna tillhör affärsverksamheten.  

 

3) Vad är kostnaderna av en Due Diligence och vad beror kostnaderna av?  

Kostnaderna för en Due Diligence är lönekostnader och konsultarvoden för samtliga 

involverade i en fastighetstransaktion, såsom rådgivare, jurister, besiktningsmän, teknik- och 

miljökonsulter, transaktionsansvariga, mäklare, analytiker, värderare och förvaltare. Vidare är 
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materialkostnader och lokalkostnader för de involverade i transaktionsprocessen en kostnad 

hänförd till Due Diligence. Teckning av avtal samt förhandlingsprocessen ingår i Due 

Diligence. Transaktionskostnaderna är enligt respondenterna omkring 2-3% av 

köpeskillingen. En generell transaktionskostnad har inte kunnat fastslås men utifrån några 

transaktioner framkom en linjär ekvation som lyder: Transaktionskostnader för säljare och 

köpare = 2 Mkr + 0,0036 × köpeskilling. Ekvationen kan inte konstateras på grund av för få 

studerade transaktioner. Det som kan fastslås är att transaktionskostnaderna är procentuellt 

högre vid lägre köpeskillingar och procentuellt lägre vid högre köpeskillingar. Det finns en 

fast kostnad, men också en rörlig del beroende på köpeskilling, storlek på affär, komplexitet, 

informationstransparens samt erfarenhet hos säljaren.  

 

4) Vilka principer som ligger till grund för Due Diligence skulle kunna appliceras för att 

hantera asymmetrisk information på andra marknader? 

Många av de presenterade principerna går att applicera på andra marknader. Dessa marknader 

kan förslagsvis präglas av marknader där dyra tillgångar säljs, där det finns en 

andrahandsmarknad och att varorna innehar många komponenter. Principerna är till exempel 

att säljare och köpare samarbetar för att fylla informationsluckor och att nya upptäckter 

åtgärdas genom förhandlingar. Förslag på marknaderna kan vara andrahandsmarknader för 

båtar, bilar och maskiner.  

 

Asymmetrisk information 

Asymmetrisk information där säljaren har informationsövertag, minskar till följd av metoden 

Due Diligence. Däremot så kvarstår fortfarande en del av problematiken då asymmetrin inte 

helt och hållet faller bort. Marknaden för transaktioner med kommersiella fastigheter är ett 

exempel på en marknad där informationasymmetri finns, däremot kan metoden för att hantera 

den inte appliceras på alla andra marknader med informationsasymmetri. Detta eftersom 

marknadsstrukturen är unik och produkterna uteslutande är heterogena. 

 

Effektivitet 

Due Diligence bidrar till ökad marknadseffektivitet då den bidrar till reducerad 

informationsasymmetri. En Due Diligence är inte längre effektiv när marginalkostnader för 

att söka information överstiger marginalnyttor för den, detta sker enligt vår analys när 

närmare undersökningar blir långdragna. Vi kan konstatera att långdragna detaljerade 

undersökningar inte görs i den vanligaste processen, vilket innebär att Due Diligence befinner 
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sig i jämviktsläge för marginalkostnader och marginalnyttor. Vi kan dessutom ifrågasätta 

tankesättet att samtlig information uteslutande ska verifieras. Granskningen är dock enligt 

definitionerna effektiv om man ser till att totala antalet “output” överstiger “input” och för att 

graden av måluppfyllelse är hög. 

 

Förslag till vidare forskning 

Transaktionskostnader är information som fastighetsbolagen sällan har faktiska siffror på. 

Detta har bidragit till svårigheter i vår uppsats, men vi ser det samtidigt som ett förslag på 

något som bör studeras närmare. Vi har kunnat kartlägga ett mönster för 

transaktionskostnaderna, däremot så hade det varit intressant att studera 

transaktionskostnader kvantitativt i större utsträckning än vad vi har gjort, just för att 

definiera mönstret mer detaljerat. 

 

Vi anser att det är intressant att vidare undersöka hur frekvent säljarens kostnadsbedömningar 

av brister i fastigheten skiljer sig från köparens. Detta eftersom fastighetsbolagen och 

konsulterna inte delar uppfattning om hur ofta det förekommer och således i vilken 

utsträckning den säljande sidan är transparent gentemot den köpande sidan.  
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8. Bilagor 

Intervjufrågor till rådgivare och chefer 

Allmänt om Due Diligence 

Berätta lite om din yrkesroll och hur ofta du kommer i kontakt med Due Diligence. 

1. Hur ofta genomför ni en transaktion med kommersiella fastigheter? Och hur stort är 

värdet av den genomsnittliga kommersiella fastigheten?  

2. Gör ni en DD i varje kommersiell fastighetstransaktion? Om inte, vad är anledningen 

till att det inte görs? 

3. Vad är den huvudsakliga anledningen till att ni gör en DD?  

4. Hur många veckor uppskattar du att en genomsnittlig DD tar? Ge gärna exempel på 

fastighetstransaktioner. 

5. Utför externa eller interna tjänstemän er DD? Om båda, vilka gör vad? 

6. I vilken av typerna teknisk, juridisk, kommersiell, miljömässig och finansiell DD 

saknas initialt mest information?  

 

Fördelar med Due Diligence 

1. Tillkommer de ofta bättre avtalsvillkor i samband med DD och i så fall hur ofta och 

på vilka områden gäller de? 

2. Hur ofta gör ni (eller förhandlar om) prisavdrag efter en DD? Har ni siffror på hur 

mycket prisavdrag uppgår till? 

3. Den information ni tar fram genom en DD - vad använder ni den till?  

- Hur viktig är fördelen och vad är den alternativa kostnaden?  

4. Händer det att ni avbryter köpet efter att ha genomfört en DD? Ge gärna exempel i 

siffror. Om ja: Vad är den vanligaste anledningen? 

5. Finns det ytterligare fördelar som vi inte tagit upp som är svåra att sätta ett värde på 

av en DD? 

 

Nackdelar och transaktionskostnader 

1. Fullföljs samtliga delar av DD? Händer det att ni avbryter delar av undersökningen 

trots att det finns indikatorer på att ni inte borde avbryta? 

2. Hur ofta tillkommer ny information i samband med DD? Eller är det vanligt att endast 

befintlig information bekräftas? 
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3. Upplever ni trots att ni genomför DD att information saknas? I hur stor utsträckning 

och inom vilka områden saknas information?  

4. Är det vanligt att ni häver köp efter ett förvärv? I så fall, vad är konsekvenserna av 

detta?  

5. Hur många oförutsägbara uppsägningar (av hyreskontrakt) eller konkurser av 

verksamheter sker i nära anslutning till förvärvet?  

6. Hur långa är de vakanser som uppstår i samband med det i genomsnitt? 

7. Gör ni någon undersökning i DD av hyresgästerna och har ni med dessa i 

riskbedömningen vid fastighetsköpet? 

8. Om ett köp avbryts efter en genomförd DD, vad är den vanligaste anledningen?  

9. Om köp avbryts till följd av en DD, finns det några negativa konsekvenser och hur 

värderas förlusten?  

10. Är det vanligt att ni behöver göra oförutsägbara renoveringar efter ett förvärv? I så 

fall, vad är konsekvenserna av detta? Ge gärna exempel i siffror. 

11. Vilka konsultarvoden är dyrast och mest omfattande? Händer det att ni behöver byta 

ut konsulter inför nya fastighetsöverlåtelser, och vad är anledningen? 

12. Utöver konsulterna, vilka andra resurser tillskrivs en DD-process? Vad kostar 

resurserna?  

13. Vad är de totala transaktionskostnaderna i en fastighetsöverlåtelse? Ge gärna konkreta 

exempel på transaktionskostnadernas andel av köpeskillingen. 

14. Hur stor andel av transaktionskostnaderna är transaktionskostnader i samband med 

DD?  

15. Budgetar ni för transaktionskostnader? Hur ofta överstiger de faktiska 

transaktionskostnaderna budgeten? Vad är anledningen till att budgeten överstigs? 

16. Upplever du att det finns någon intressekonflikt mellan er beställare och konsulterna 

ni anlitar? Händer det att konsulterna ersätts med andra konsulter? 

17. Finns det faktorer som ni misstänker att ni inte tar hänsyn till men borde ta hänsyn till, 

när ni beräknar transaktionskostnaderna? 

18. Övriga funderingar och tankar? 
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Intervjufrågor till jurister 

Allmänt om Due Diligence 

Berätta lite om din yrkesroll och hur ofta du kommer i kontakt med Due Diligence. Beskriv 

vad du gör i en DD-process. 

1. Hur ofta genomför/ansvarar ni för en transaktion med kommersiella fastigheter? Och 

hur stort är värdet av den genomsnittliga kommersiella fastigheten? 

2. Görs en juridisk granskning i varje kommersiell fastighetstransaktion? Om inte, vad är 

anledningen till att det inte görs? 

3. Vad är den huvudsakliga anledningen till att en juridisk granskning görs? 

4. Hur många veckor uppskattar du att en genomsnittlig juridisk DD tar? Ge gärna 

exempel på fastighetstransaktioner. 

5. Förändras omfattningen av en juridisk DD i samband med förändringar av t.ex. 

fastighetsstorlek? 

6. Hur mycket och vilken information saknas innan ni påbörjar en juridisk DD? 

  

Fördelar med Due Diligence 

1. Tillkommer de ofta bättre avtalsvillkor i samband med DD och i så fall hur ofta och 

på vilka områden gäller de? 

2. Hur ofta görs (eller förhandlas om) ett prisavdrag efter en juridisk DD? Har ni siffror 

på hur mycket prisavdrag uppgår till? 

3. Den information ni tar fram genom en juridisk DD - vad använder uppdragsgivaren 

den till? 

- Hur värdefulla är fördelarna av att göra juridisk DD för uppdragsgivaren enligt 

dig? 

4. Händer det att ett köp avbryts av uppdragsgivaren efter att ni har genomfört en 

juridisk DD? Ge gärna exempel i siffror. Om ja: Vad är den vanligaste anledningen? 

5. Finns det ytterligare fördelar som vi inte tagit upp som är svåra att sätta ett värde på 

av att genomföra en juridisk granskning? 

 

Nackdelar och transaktionskostnader 

1. Fullföljs samtliga delar av granskningen? Händer det att ni/uppdragsgivaren avbryter 

delar av undersökningen trots att det finns indikatorer på att ni inte borde avbryta 

(exv. miljöproblem)? 
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2. Hur ofta tillkommer ny information i samband med en juridisk DD? Eller är det 

vanligt att endast befintlig information bekräftas? 

3. Upplever ni som jurister trots att en juridisk DD genomförs att information saknas? I 

hur stor utsträckning och inom vilka områden saknas information? 

4. Är det vanligt att ni som jurister är involverade i att häva köp efter ett förvärv? I så 

fall, vad är konsekvenserna av detta? Om möjligt ge gärna exempel i siffror. 

5. Uppsägning av hyreskontrakt (pga konkurs eller annan anledning) o - är det något ni 

kommer i kontakt med? 

6. Om köp hävs efter förvärvet, vad är den vanligaste anledningen? 

7. Om ett köp avbryts efter en genomförd juridisk DD, vad är den vanligaste 

anledningen? 

8. Om köp avbryts till följd av en DD, finns det några negativa konsekvenser för 

fastighetsbolaget och vad är dessa? 

9. Har ni långsiktiga affärsrelationer med fastighetsbolag? Hur långt är varje samarbete? 

10. Hur många jurister tillskrivs en juridisk DD-process och hur ofta behöver de kontakta 

andra inblandade konsulter i transaktionen? 

11. Har du någon ungefärlig uppfattning om vad transaktionskostnader i samband med 

juridisk DD som andel av köpeskillingen brukar uppgå till? 

12. Får ni en tilldelad uppdragsperiod eller ett kostnadstak att förhålla er till under en 

juridisk DD? I så fall, brukar budgeten överstigas och varför? 

13. Upplever du att det finns någon intressekonflikt mellan er och er uppdragsgivare? 

Händer det att ni ersätts? 

14. Finns det uppgifter som uppdragsgivaren inte tar hänsyn till som ni anser att de borde 

ta hänsyn till? 

15. Övriga funderingar och tankar? 
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