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Sammanfattning 

Examensarbete i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet, 
Redovisning, FE 3043, VT 2008  
 
Författare:  Alexander Yassin, Lisa Berger och Karolina Johansson 
Handledare:  Andreas Jansson 
 
Titel:  Due Diligence - en jämförelse av riskkapitalister och 

uppdragstagare 
 
Bakgrund: Företagsförvärv har under den senare delen av 1900-talet 

uppvisat en stadigt uppåtgående utvecklingsriktning. För att 
minimera riskerna för ett misslyckat företagsförvärv genomför 
köparen en granskning av förvärvsobjektet, en så kallad due 
diligence. Syftemålet med en due diligence är att förvissa sig om 
att förvärvsobjektet inom rimliga gränser motsvarar det som 
köparen förväntar sig.     

 
Syfte: Att kartlägga om och i så fall hur, skillnader i utförandet av en 

due diligence föreligger mellan riskkapitalister och 
uppdragstagare. Identifiera huruvida det existerar ett gap samt 
hur det ser ut, mellan den normativa teorin och 
jämförelseobjektens utförande av en due diligence i praktiken. 
Förklara eventuella skillnader och gap med stöd av positiva 
teorier. 

 
Metod: I vår uppsats har vi använt oss utav ett positivistiskt synsätt och 

tillämpat ett abduktivt angreppssätt. Vi har samlat in vår empiri 
genom semi-strukturerade intervjuer med riskkapitalister och de 
som utför en due diligence på uppdrag av andra.  

 
Slutsats: Vi har genom vår studie kunnat kartlägga att det existerar 

skillnader i utförandet av en due diligence mellan riskkapitalister 
och uppdragstagare. Vi har också identifierat att det föreligger 
gap mellan den normativa teorin och respondentgruppernas 
utförande av en due diligence i praktiken. Vi kan även konstatera 
att de skillnader som föreligger mellan riskkapitalisterna och 
uppdragstagarna kan förklaras med insurance theory och 
principal agentteorin. Vad de två teorierna beskriver, präglar hela 
utförandet av en due diligence.  

 
Förslag till fortsatt  Vi anser att det vore av intresse att undersöka vilka de  
forskning: viktigaste aspekterna att granska kan anses vara för 
 respondenterna, oberoende av de olika kunskaper som de 
 besitter. Genom att få information kring de viktigaste 
 aspekterna inom de olika områdena, kan det framkomma vad 
 som är nödvändigt att granska för att minimera riskerna för ett 
 misslyckat företagsförvärv. 
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1 Inledning 

 det inledande kapitlet ger vi en introduktion till uppsatsens ämne. Vi presenterar 

här bakgrunden som kommer att ligga till grund för problemdiskussionen vilken 

leder vidare till vår problemformulering och vårt syfte. Kapitlet avslutas med 

uppsatsens tillvägagångssätt. 

 I

1.1 Bakgrund 
Företagsförvärv har under den senare delen av 1900-talet uppvisat en stadigt 

uppåtgående utvecklingsriktning på världsmarknaden. Utvecklingen har sitt ursprung i 

företagens allt mer uttryckta strävan att växa genom omstrukturering av sina 

verksamheter.1 När vi nu befinner oss i 2008 kommer investerarna att fortsätta sitt 

sökande efter attraktiva investeringsmöjligheter. De som kan handla snabbt och agera 

med beslutsamhet kommer troligen att erhålla konkurrensfördelar.2 Om snabbhet och 

beslutsamhet inte åstadkoms som konkurrensfördelar finns risken att förvärvet resulterar 

i ett misslyckande3, då omkring hälften till två tredjedelar av alla företagsförvärv leder 

till detta. Företagsförvärv resulterar ofta i utebliven framgång i den mening att de inte 

förmår att leva upp till de motiv som ursprungligen upprättats vid planeringen om 

genomförandet. 4

 

Att det föreligger risker vid förvärvsprocesser av företag ligger i sakens natur. Det bör 

rimligtvis anbelanga såväl köpare som säljare att minimera dessa. Sevenius och 

Pettersson har tillsammans skrivit en artikel i tidningen Balans, som ges ut av FAR SRS 

– branschorganisationen för revisorer och rådgivare. De lyfter tillsammans fram att 

företagsförvärv kan vara mycket komplicerade transaktioner och inte sällan är bland de 

enskilt viktigaste affärsuppgörelserna. Det är således av stor betydelse att ha god 

kunskap om sitt förvärvsobjekt för att förstå vad som verkligen förvärvs och erhålls för 

köpeskillingen. Sådana fel som borde ha upptäckts vid en granskning av förvärvsobjekt 

eller i ett sådant fall där köparen, utan godtagbart skäl, negligerat att undersöka objektet 

trots vädjan från säljaren och då borde ha påträffat felet, får ej åberopa fel.5  

 

                                                 
1 Landelius, A., & Treffner, J. 1995, s. 9 
2 Elinson, S., & Ruggeri, C. 2008, s. 28  
3 Ibid. s. 28  
4 Sevenius, R., 2003, s. 49 

 1
5 Balans, nr. 10, Oktober 2000 , s. 30-31 
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För att minimera riskerna för ett misslyckat företagsförvärv genomför köparen en 

granskning av förvärvsobjektet, en så kallad due diligence.6 Termen har kommit att 

karaktärisera förfarandet med inhämtning och analys av information om företag.7 

Syftemålet med en due diligence är att förvissa sig om att förvärvsobjektet inom rimliga 

gränser motsvarar det som köparen förväntar sig.8  Begreppet due diligence har sitt 

ursprung i engelskan, dess svenska direkta översättning är ”vederbörlig omsorg”. Denna 

översättning speglar inte begreppets praktiska innebörd, företagsbesiktning9, varför den 

engelska termen även används inom den svenska företagskulturen.10

 

En due diligence kan utföras av flera olika yrkesroller med varierande ändamål för 

granskningen. Bland annat kan den utföras av riskkapitalister, som genomför den i 

samband med egna förvärv. Den kan även genomföras av individer som utför den på 

uppdrag av andra, exempelvis revisorer och företagsmäklare. 

1.2 Problemdiskussion 
Som en del av den etablerade teorin, insurance theory, anses revisorn skänka investerare 

en form av implicit försäkring eftersom de kan hållas ersättningsskyldiga utifall att 

revisorns finansiella uttalanden är felaktiga.11 Detta torde vara starka skäl för revisorer 

och andra uppdragstagare att endast basera sina uttalanden på verifierbar data snarare än 

på intuition och fingertoppskänsla. Detta bör även prägla riskkapitalisternas förfarande 

av den anledningen att de inte omfattas av ett skadeståndsansvar. Under en due 

diligence uppstår ofta en principal-agentrelation. Riskkapitalisterna investerar med sitt 

egna kapital och blir således sin egen principal. Agenter blir de som utför en due 

diligence på uppdrag av principalen.   

 

Ett flertal gånger har det visat sig att ett gap föreligger mellan teorin och det verkliga 

utförandet. Bland annat har ett sådant exempel uppdagats av Robert W. Scapens då han 

undersökte kalkyleringsgebitet, vilket innehöll ett gap mellan teori och praktik. Skälet 

till detta var enligt honom att de normativa teorierna inte var tillämpbara av praktiska 

skäl varför mindre komplicerade metoder användes i jämförelse med vad teorin 

 
6 Landelius, A., & Treffner, J. 1995, s. 56 
7 Sevenius, R. 2003, s. 100 
8 Landelius, A., & Treffner, J. 1995, s. 56 
9 Sevenius, R. 2003, s. 99 
10 Ibid. s. 100 
11 Piot, C. 2005, s. 24 
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förkunnade.12 Kan det även vara fallet vid en due diligence? Förfarandet och 

omfattningen av due diligence-arbetet varierar från fall till fall, det finns alltså ingen 

väldefinierad och fastställd standard för utförandet av en due diligence.13 Litteraturen 

som berör due diligence består av rikhaltig normativ teori som berättar hur 

granskningen bör genomföras, vilket vi återkommer till i kapitel två. Emellertid 

framkommer det inte att en due diligence utförs av individer från olika yrken. 

Yrkesroller som omfattas av skadeståndsskyldighet bör vara mer angelägna om att 

kontrollera samtliga rapporter som de har i uppdrag att granska. Å andra sidan bör de 

som genomför en due diligence i samband med egna förvärv utföra detta på önskvärt 

sätt, eftersom att de själva endast drabbas av en otillräcklig due diligence. Deras 

respektive yrkesroll bör prägla deras due diligence. Ytterligare indikationer på att 

skillnader föreligger mellan yrkesrollerna finner vi stöd för i en studie av Wright och 

Robbie. I den lyfter författarna fram att den avgörande faktorn för riskkapitalisternas 

investeringsbeslut var informationen från riskkapitalistens egna due diligence-rapport14. 

Således finns det skäl att anta att en avvikelse av arbetsdelningen existerar mellan 

uppdragstagare och riskkapitalister. Är det så att uppdragstagare ej granskar samma 

aspekter som riskkapitalisten varför riskkapitalisten väljer att grunda sitt 

investeringsbeslut på sin egeninsamlade information?  

1.3 Problemformulering 
Föreligger det ett gap mellan teori och praktik vad gäller en due diligence? Ser ett 

eventuellt gap olika ut beroende på om den som utför en due diligence gör det på 

uppdrag av andra eller åt sig själv? 

1.4 Syfte 
• Kartlägga om och i så fall hur, skillnader i utförandet av en due diligence 

föreligger mellan riskkapitalister och uppdragstagare. 

• Identifiera huruvida det existerar ett gap samt hur det ser ut, mellan den 

normativa teorin och jämförelseobjektens utförande av en due diligence i 

praktiken. 

• Förklara eventuella skillnader och gap med stöd av positiva teorier. 

 
12 Scapens, R.-W. 1991, s. 3 
13 Landelius, A., & Treffner, J. 1995, s. 56  
14 Wright, M., & Robbie, K. 1996, s. 154 
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1.5 Avgränsningar 
Vi kommer att avgränsa oss så till vida att vi under intervjuerna utgår från due diligence 

av SME-företag15. Ytterligare en avgränsning följer av att vi använder oss utav ett 

köparperspektiv, processer där det antas att köparen tar initiativet till förvärvsprocessen 

och sedan driver denna framåt. 

1.6 Studiens tillvägagångssätt 
 

 
Figur 1.  Studiens tillvägagångssätt 16

 

 
 

                                                 
15 SME-företag; mindre än 250 anställda, årsomsättning understigande 50 miljoner euro, 
balansomslutning understigande 43 miljoner euro. Källa: 
http://ec.europa.eu/enterprise/smes/facts_figures_en.htm, 2008-04-04 

 4
16 Figur 1 visar studiens tillvägagångssätt 

http://ec.europa.eu/enterprise/smes/facts_figures_en.htm
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Litteraturen som vi kommer att använda oss av introducerar två framträdande 

litteraturströmmar, normativa och positiva teorier. Den normativa teorin syftar till att 

förmedla kunskaper om hur en due diligence bör utföras. Den kommer vi att använda 

som ett verktyg för att jämföra riskkapitalisters och uppdragstagares genomförande. 

Positiv teori är den andra litteraturströmmen vilken syftar till att förklara eventuella 

skillnader och varför de inträder, i en due diligence. 

 

Vår studie kommer att bestå utav två moment. Det första momentet består av insamling 

utav empirisk information från uppdragstagare och riskkapitalister. Det görs sedan en 

jämförelse dem emellan, för att på ett överskådligt sätt kunna jämföra vårt empiriska 

material med den normativa teorin inom området. Detta moment kommer sedan att 

presenteras i den empiriska analysen. Genom en jämförelse mellan det normativa 

teoriunderlaget och våra jämförelseobjekt i vår empiri, får vi möjlighet att återge om ett 

gap kan förklaras av de olika yrkesrollerna. Eftersom att vi har konstaterat att det finns 

normativ teori om hur en due diligence bör gå till, kan vår studie bidra med hur det 

faktiskt går till. 

 

Moment två består utav vår diskussion och slutsats. Diskussionen tar upp de positiva 

teorierna, insurance theory och principal agentteorin. Valet att placera de positiva 

teorierna i diskussionen grundar sig på att vi kommer att ge en förklaring till eventuella 

skillnader och gap med hjälp av dessa. Slutsatsen kommer slutligen att svara på vår 

problemformulering.   

 



Teori 
 

2 Teori 
eoriavsnittet behandlar inledningsvis företagsförvärv med  avsikten att skapa en 

förståelse vart i förvärvsprocessen due diligence blir aktuell. Vidare har vi 

behandlat normativa teorier som berör hur de olika delarna av en due diligence bör 

genomföras samt i vilken kronologisk ordning utförandet bör förekomma. Teorin utgör 

även grunden för våra intervjufrågor och vår analys.    

 T

2.1  Företagsförvärv 
I många större bolag är företagsförvärv en del av den ordinarie affärsverksamheten17. 

Företagsförvärv involverar strategiska förändringar, betydande transaktionsvärden och 

stora risker. Dessa tre aspekter bidrar till att förvärven klassificeras som viktiga.18 Idag 

överväger flertalet företag att genomföra företagsförvärv som ett steg för att uppnå sina 

mål. Tidigare ansågs företagsförvärv vara en aktivitet vilken endast större 

industrikoncerner hade erfarenheten och resurserna att genomföra.19

 

Landelius och Treffner talar om fyra primära motiv till företagsförvärv: riskspridning, 

förvärv av marknadsandelar, tillvaratagande av synergieffekter samt förvärv av know-

how, produkt eller teknik.20

 

Att få en större bredd på sin verksamhet genom förvärv av företag som befinner sig på 

närstående marknader eller verksamheter kan reducera inverkan av konjunkturer och 

säsongsberoenden. Riskerna fördelas alltså ut. 21

 

Ett företag kan etablera sig på en ny marknad på två olika sätt. Det första angreppssättet 

innefattar förfarandet att bryta sig in på en främmande marknad och sedan växa, så 

kallad organisk tillväxt. Den organiska tillväxten kan vara kostsam såväl som 

tidsödande. För att komma runt problemen med den organiska tillväxten väljer företag i 

allt större utsträckning att förvärva marknadsandelar, det vill säga köpa sig in på 

marknaden. Att komma i besittning av en förstärkt säljorganisation syftar primärt till att 

                                                 
17 Sevenius, R. 2003, s. 16 
18 Ibid. s. 27 
19 Ibid. s. 29 
20 Landelius, A., & Treffner, J. 1995, s. 22 
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21 Ibid. s. 20 



Teori 
 

möjliggöra produkters införande på en större marknad. En förstärkt säljorganisation är 

den främsta anledningen till ett förvärv av marknadsandelar.22

 

Genom att sammanföra företag kan synergier uppstå. Synergieffekterna kan te sig 

genom att administration förenklas, forskning och utveckling effektiviseras samt att 

stordriftsfördelar uppstår.23

 

Överföring av kunskap till eller från den egna organisationen kan ske på ett flertal sätt. 

Ett förvärv kan bland annat genomföras med målet att knyta nytt kunnande eller teknik 

till företaget.24

 

Enligt Stewart Meek har en förvärvsprocess fyra steg. Det första steget är det initiala 

anbudet, här sker en strategisk planering, det inledande närmandet och det första 

anbudet. Steg två består sedan av det definitiva anbudet. Det är i detta steg som due 

diligence-processen tar sin början. Teamet påbörjas, omvärdering av målet sker och det 

sker en prisförhandling. I det tredje steget sker fullbordandet. Här sker andels- eller 

tillgångsköpet, förhandling och integrationsplanering. Det fjärde steget behandlar sedan 

själva integrationen.25

 

 

 
Figur 2. Visar när i förvärvsprocessen som en due diligence-process påbörjas 26

                                                                                                                    

      

Det steg som vi kommer att behandla och fokusera kring är det andra steget, på grund 

av att det är här som due diligence-processen påbörjas. För att förstå due diligence-

arbetet är det av värde att veta var i ett företagsförvärv som den kommer in. Målen med 

företagsförvärven kan även spegla utformningen av varje enskild due diligence, varpå vi 

har valt att inkludera Landelius och Treffners syn på detta. 

                                                 
22 Landelius, A., & Treffner, J. 1995, s. 22 
23 Ibid. s. 23 
24 Ibid. s. 22 
25 Meek, S. 2003, s. 28 
26 Figur 2 visar när i förvärvsprocessen som en due diligence-process påbörjas. Källa: Meek, S. 2003. s.28 
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2.2 Due diligence 
Due diligence avser en genomgång av förvärvsobjektet för att inom rimliga gränser 

förvissa sig om att förvärvsobjektet verkligen motsvarar förväntningarna27. Det är alltså 

ett inslag som används vid undersökning och utvärdering av affärsmöjligheter. 

Begreppet togs i bruk under 1980-talet, varför det är relativt nytt. Emellertid har 

företeelsen att studera och värdera före ett köp eller innan en investering genomförs, 

funnits längre än så.28 Den direkta översättningen av due diligence är ”vederbörlig 

omsorg”, men då denna term inte har någon bra översättning används även i svenskan 

begreppet due diligence.29 Termen har kommit att karaktärisera förfarandet av 

inhämtning och analys av information om avvikelser i företag, i samband med större 

affärstransaktioner och i synnerhet vid företagsförvärv.30

 

En due diligence hjälper oftast köparen att identifiera och förklara de svagheter och gap 

som kan förekomma. Med andra ord tillåter en due diligence köparen att upptäcka allt 

som är av intresse att veta innan ett köpbeslut kan fattas. I det större perspektivet är due 

diligence ett viktigt riskhanteringsverktyg för ledningen, kanske det viktigaste. Det 

förklarar varför det är en avgörande process för företag i sin förberedelse för att 

genomföra en transaktion. Dagens stora affärer har gjort att en bra utförd due diligence 

är mer nödvändig än någonsin.31  

 

En due diligence bör genomföras innan en affär avslutas, eftersom att det som 

framkommer i genomgången kommer att påverka värderingen och därmed 

förhandlingarna. Hur arbetet av en due diligence sker varierar från fall till fall. Faktorer 

som påverkar hur den genomförs är bland annat köparens branscherfarenhet samt 

erfarenheten från tidigare företagsförvärv. Desto större erfarenhet en köpare har av 

branschen, desto mer specifikt kan en due diligence utföras.32

 

Arbetet som utförs under en due diligence-process kan enligt Landelius och Treffner 

delas upp i fyra delar: en finansiell, en legal, en skattemässig och en affärsmässig. Den 

affärsmässiga delen förekommer i viss litteratur under namnet kommersiell due 

 
27 Landelius, A., & Treffner, J. 1995, s. 56 
28 Bing, G. 1996, s. 1 
29 Landelius, A., & Treffner, J. 1995, s. 56 
30 Sevenius, R. 2003, s. 100 
31 Wexler, W.-A., & Connor, J. 2007, s. 80 
32 Landelius, A., & Treffner, J. 1995, s. 56-57 
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dilgence.33 Flertalet författare belyser även vikten av att genomföra en kulturell samt 

ledningsbaserad due diligence.34 Författaren Meek menar på att finansiell och legal due 

diligence är minimumet i vad som bör granskas.35 Den tid som spenderas för att 

genomföra en due diligence är oftast av värde och medför extra information för den 

potentiella investeraren.36  

 

För att möjliggöra en studie där vi jämför de olika respondentgruppernas utgångspunkt 

och förfarande vid en due diligence, är det av vikt att klargöra vad den befintliga teorin 

inom området förkunnar. I syfte att få en överskådlig bild över vad en due diligence 

innehåller har vi valt att separera de olika beståndsdelarna. Detta för att underlätta 

läsningen genom en klar struktur från teori till slutsats. 

2.2.1 Finansiell due diligence 
När företag reflekterar kring en due diligence-process talar de ofta i termer av finansiell 

due diligence, för att besluta om det tänkta företaget duger finansiellt och om det 

överenskomna priset är rimligt. Inom finansiell due diligence används tidigare 

affärserfarenheter för att göra en uppskattning av framtiden.37

 

Vid finansiell due diligence är det huvudsakliga målet att bekräfta reliabiliteten av den 

finansiella information som används vid investeringsbeslutet.38 Ett företag är dynamiskt 

och varje dag sker förändringar som påverkar den finansiella situationen. Intäkterna 

kräver en försiktig granskning då det är av stor vikt att de sanna kostnaderna för 

intäkterna visas. Avsikten med en finansiell due diligence är att verifiera att 

räkenskaperna och andra finansiella dokumentationer är uppdaterade och ständigt 

underhållna.39 Kassaflöde och kvarstående inkomster är vanligtvis det som granskas. 

För att förstå verkligheten bakom de framställda siffrorna måste en djupgående och 

detaljerad due diligence göras.40

 

 
33 Landelius, A., & Treffner, J. 1995, s. 56-57 
34 Sevenius, R. 2003, s. 111 
35 Meek, S. 2003, s. 28 
36 O´Reilly, P. 2005, s. 38-39  
37 Wexler, W.-A., & Connor, J. 2007, s. 81 
38 O´Reilly, P. 2005, s. 38-39 
39 Johansson, S.-E., & Hult, M. 2002, s. 42 
40 O´Reilly, P. 2005, s. 38-39 
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Det finansiella området kan delas upp i en historisk och en framåtriktad del. För det 

mesta kommer dessa delar att glida in i varandra och att skilja dem åt kan vara svårt. 

Den historiska delen inbegriper bl.a. ett konstaterande av osäkra kundfordringar och 

inkurans i varulagret, samtidigt som den går ut på att kartlägga förhållanden som kan 

påverka möjligheten att sammanlänka företagets verksamhet efter ett förvärv.41

 

Då ett fastställande ska göras av vilka åtgärder som ett företag måste vidta och hur stor 

kostnaden för detta skulle bli, krävs det att företaget också gör en kartläggning över de 

tillämpade redovisnings-, rapporterings- och styrsystemen, gå igenom balans- och 

resultaträkningen vilket också går under den historiska delen av en finansiell due 

diligence. Detta för att få den rapportering en köpare behöver för att kunna styra det 

förvärvade företaget på önskvärt sätt.42  

 

Att genomföra en framåtriktad genomgång syftar till att se hur förutsättningarna är för 

att den förväntade utvecklingen verkligen infrias. Genomgång av ingångna förbindelser 

såsom existerande patent, kundorder, leveransavtal och hyreskontrakt är faktorer som 

granskas i den framåtriktade delen av en finansiell due diligence.43

 

För den finansiella delen av en due diligence utnyttjas ofta köparens revisorer, det vill 

säga den revisionsbyrå i det land förvärvet sker som samarbetar med köparens revisorer. 

Det kan hända att revisorer emellanåt får kritik, på grund av att de lägger allt för stor 

vikt vid balansräkningen och vid den historiska genomgången. Om detta sker är ett 

alternativ att anlita revisorer som är specialiserade på finansiell due diligence.44

2.2.2 Legal due diligence 
Det mesta due diligence-arbetet angränsar till de legala aspekterna därför att det, mer 

eller mindre, bedömer överensstämmelsen med lagar45. En välskött legal due diligence 

kan fungera som ett rättsligt skydd mot en tredje part efter att bindande avtal har 

ingåtts.46 De områden som det vanligtvis analyseras ur det legala hänseendet är: 

bolagshandlingar, avtal, immateriella rättigheter, myndighetstillstånd samt krav och 

 
41 Landelius, A., & Treffner, J. 1995, s. 57 
42 Ibid. s. 57 
43 Ibid. s. 58 
44 Ibid. s. 59 
45 Bing, G. 1996, s. 142 
46 Ibid. s. 29 
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tvister.47 Vidare har ett behov av en legal due diligence för miljölagstiftningar ökat då 

dagens tillstånd och förpliktelser inom området går i riktning mot att bli allt mer 

omfattande. Köparen bör även beakta olikheter i miljölagstiftningen länder emellan.48  

 

Den legala granskningen syftar bland annat till att svara på frågor om ägandet till 

objektet och huruvida den som företräder säljaren verkligen har rätten att ingå de 

aktuella avtalen, det vill säga om det förekommer någon begränsning i avtal eller 

rättigheter som kan ha en påverkande effekt på förvärvet.49 Ytterligare syften med en 

legal due diligence är att, försäkra sig om att tillgångarna motsvarar det värde som 

säljaren har värderat dem till50. En legal due diligence syftar också till att försäkra att 

det inte finns några risker, ansvar eller förpliktelser som kan minska värdet eller 

användningen av en tillgång, och att det inte finns existerande eller potentiella 

skyldigheter som kan ha en negativ påverkan på målföretaget.51  

 

Legal due diligence genomförs oftast av externa jurister men kan även utföras av 

köparföretagets egna bolagsjurister52. Revisorer och mäklare är andra yrkesroller som 

anlitas för att genomföra due diligence inom respektive specialistområde. Dessa torde 

ha starka incitament att genomföra en korrekt utförd due diligence, eftersom de kan 

hållas ekonomiskt ansvariga vid ett sådant utförande där de inte har beaktat områden 

som anses viktiga.53  

 

Ett av de betydelsefullaste områdena vid en due diligence är granskningen av kontrakt. 

Undersökningen behandlar kontrakt för framtida arbeten och förpliktelser för andra att 

uträtta arbeten för företaget. Kontrakten kan vara med såväl företag som individer. Det 

är av vikt att inte endast evaluera avtalsvillkoren utan även huruvida de faktiskt är 

genomförbara.54 Bonusen för anställda är ytterligare en viktig aspekt att granska. Due 

diligence kräver även ett undersökande och jämförande av framtida bonusgarantier med 

aktuell bonus.55   

 
47 Sevenius, R. 2003, s. 110 
48 Landelius, A., & Treffner, J.  1995, s. 60 
49 Orrbeck , M. 2006, s. 78 
50 Spedding, L. 2004, s. 5 
51 Ibid. s. 6 
52 Sevenius, R. 2003, s. 110 
53 Bing, G. 1996, s. 39 
54 Ibid. s. 6 
55 Ibid. s. 7 
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2.2.3 Skattemässig due diligence 
Utgångspunkter för den skattemässiga delen av en due diligence är bland annat 

upprättade deklarationer för de senaste åren, resultatet av eventuella skatterevisioner, 

samt korrespondens med skattemyndigheterna. Ytterligare en viktig handling vid denna 

del är granskningsrapporterna från förvärvsobjektets revisorer En skattemässig due 

diligence är inriktad på att finna befintliga skatteexponeringar. Genomförandet kan 

innefatta prissättning vid koncerninterna leveranser, en granskning av villkor vid större 

förvärv och diskussioner med olika befattningshavare i företaget.56

2.2.4 Affärsinriktad due diligence 
Vid denna del av en due diligence kartläggs företagets hot och möjligheter. Faktorerna 

som påverkat varför förvärvsobjektet är där det är idag analyseras och bedöms för 

framtiden. Bland annat görs också en kartläggning av de större potentiella kunderna, 

samtidigt som leverantörer, produkter och tillverkningsmetoder analyseras. Allt detta 

för att bedöma riskexponeringen för framtiden.57  Denna del fokuserar därför främst på 

de kommersiella faktorerna, så som affärsidé och de operativa funktionerna i 

verksamheten. En granskning av medarbetarna, marknaden, försäljningen, 

marknadsföringen, distributionen och organisationen görs också. Kommersiell 

besiktning är en del av köparens affärsmässiga analys av målföretaget och 

transaktionens strategiska värde. Därför är det inte alltid säkert att denna del särskiljs 

som en separat besiktning. En sammanföring sker istället i de flesta fall med köparens 

generella utvärdering av målföretaget. 58

2.2.5 Kulturell due diligence 

Kultur upplevs överallt men det kan inte beskrivas. Den anses inte vara möjlig att 

värdera men bedöms ändå vara av avgörande karaktär i ett företag. Kulturell due 

diligence syftar till att undersöka den framtida tillvaron i målföretaget.59 Den genomförs 

med anledning av att en organisations slagkraft på marknaden har ett starkt samband 

med organisationskulturen och i vilken grad den fungerar.60 Likt andra 

 
56 Landelius, A., & Treffner, J. 1995, s. 60 
57 Ibid. s. 59 
58 Sevenius, R. 2003, s. 108 
59 Steffen, J. 2001, s. 18 
60 Spedding, L. 2004, s. 213 
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organisationsundersökningar inkluderar den kulturella due diligence-processen både 

kvalitativ och kvantitativ datainsamling och består av61: 

• Intervjuer; 

• Observationer på arbetsplatsen; och 

• Webbaserade undersökningar av kulturell due diligence. 

 

Identifiering av ledningen är en första kritisk punkt. Det kan te sig så att chefer inte är 

nyckelpersoner och att nyckelpersoner inte är chefer, eftersom att jobbtitlar kan vara 

vilseledande.62 Vidare granskas hur beslut fattas, hur de anställda behandlas och varför 

samt vilka som är involverade i vad.63 I en rapport från PricewaterhouseCoopers (PWC) 

framkommer det att endast vart femte förvärv lever upp till de förväntningar som initialt 

ställdes. En av de fem mest frekvent förekommande anledningarna till att förvärv 

misslyckas är enligt PWC problem med kulturintegrationen.64

2.2.6 Ledningsinriktad due diligence 
Ledningen betraktas ofta som en grupp, ett enskilt lag bestående av lagmedlemmar. Vid 

granskning av ledningen kommer fokus dock att läggas på enskilda individer snarare än 

på ledningen som en helhet.65  Naiva föreställningar om kulturella skillnader gör 

gällande att de är intressanta men oviktiga och att de lätt kan ändras. Den naiva 

uppfattningen har resulterat i stora förluster vid ett stort antal uppköp och samgåenden. 

Den framtida rollen för varje individ i ledningsgruppen kommer att fordra beslut efter 

en överblick av individens nuvarande ansvar, potential och individens önskemål.66 Det 

är vanligt förekommande att ett företag är så pass beroende av en nyckelperson att om 

denna av någon anledning blir inaktiv, blir resultatet ett allvarligt skadat företag. Detta 

är särskilt påtagligt i mindre företag. Större företag befinner sig i riskzonen om de har 

en Vd som är framträdande och dominant med underordnade och ingen efterträdare. Att 

identifiera nyckelpersoner är alltså viktigt för att reflektera över möjligheterna och 

riskerna som dessa personer för med sig.67 Förutom granskningen av företagsledningens 

 
61 Spedding, L. 2004, s. 214 
62 Bing, G. 1996, s. 87 
63 Spedding, L. 2004, s. 216 
64 Rankine, D. 2001, s. 57 
65 Bing, G. 1996, s. 87 
66 Ibid. s. 87 
67 Ibid. s. 89 
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kompetens kan förfarandet med due diligence av ledningen behandla deras attityder och 

arbetsmetoder.68

 

De anställda på de olika nivåerna i företaget som är deltidsanställda erhåller vanligen en 

rättvis och berättigad lön. Emellertid finns risken för att ledningen och deras gemål, 

anhöriga samt barn får pengar utbetalda utan motprestationer. Att försäkra sig om att 

ledningen agerar i enlighet med god sed blir ett viktigt inslag i en due diligence rörande 

ledningen.69 Detta korrelerar även med ledningens rykte vilket är viktigt att utvärdera. 

För att få tillförlitlig information om detta kan investeraren med fördel ställa frågor till 

olika intressenter. Frågor till de anställda kan vara till hjälp men kunder, leverantörer 

och konkurrenter är de som ger de mest avslöjande utlåtandena. Vidare kan en sökning i 

tidningar och branschskrifter tillföra extra information.70

2.3 Due diligence-processen71 
Processen due diligence äger ofta rum efter att den potentiella affären har beslutats vara 

finansiellt genomförbar och efter att en initial förståelse mellan de båda parterna finns, 

men innan parterna har skrivit på bindande kontrakt. 72 Due diligence kan uträttas på ett 

framgångsrikt sätt om den utförs med en noggrann planläggning.73 Författarnas syn 

gällande de olika stegen skiljer sig något åt, icke desto mindre är kärnan och formen på 

processen nästintill likalydande och de lyfter alla fram samma slutmål med processen, 

att få ett tillfredställande beslutsunderlag. En övergripande beskrivning av de olika 

skedena kan delas in i förberedelse och planering, informationsinsamling, analys, 

rapportering och uppföljning.74

 

Då teorierna i de flesta fall gör generaliseringar gällande processen för alla som är 

involverade i en due diligence, vill vi ta reda på om det föreligger skillnader mellan de 

olika respondentgrupperna. Därav blir den teori kring due diligence-processen som vi 

presenterar här av värde. Samtidigt vill vi med hjälp av denna teoridel se om ett gap 

föreligger mellan teori och praktik. 

 
68 Sevenius, R. 2003, s. 111 
69 Bing, G. 1996, s. 90 
70 Ibid. s. 93 
71 Se bilaga 2: Due diligence-processen enligt teorin 
72 Bing, G. 1996, s. 1 
73 Sevenius, R. 2003, s. 101 
74 Ibid. s. 113 
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2.3.1 Steg 1 – Förberedelse och planering 
Det första steget är förberedelse och planering. Sådan planering inrymmer bedömning 

av tillgängliga resurser, riskbedömning, kännedom om konsekvenserna vid ett 

misslyckande, identifiering av möjliga hinder för affären och syftet med affären. Alla 

avsnitt i planeringsfasen medför avgörande beslut för att uppnå de resultat som köparen 

eftersträvar. De nämnda delarna är avgörande och måste ingå i planeringsprocessen. Att 

fortsätta utan dem kan likställas med att åka på en resa till en okänd destination.75  

2.3.2 Steg 2 – Informationsinsamling 
Informationsinsamlingen är den inledande kontakten mellan de två parterna som 

omfattas av köpet.76 Informationsinsamlingen är ett resultat av informationsförfrågan 

till målbolagets ledning, ett så kallat ”letter of intent” (LOI)77 Den potentiella köparen 

ger en avsiktsförklaring till den andra parten i syfte att få den information som fordras 

för sin due diligence. Om köparen misstänker vissa problem med säljarens verksamhet 

eller tillgångar kan köparen vilja ta upp dessa i sitt LOI.78 Det är väsentligt att 

investerare tillhandahålls information som skapar förutsättningar för en lönsam 

affärsrelation samt en snabb och smidig övergång efter slutförd affär. 79 Vanligtvis 

används checklistor vid informationsinsamlandet. Dessa är anpassade till det specifika 

förvärvet.80 Övergångsplanen kan underlättas genom att investeraren är väl insatt i 

målföretagets delar och egenskaper. 81 De som skall utföra en due diligence får i regel 

den efterfrågade informationen samlad i ett datarum. Datarummet är oftast på 

målföretagets kontor vilket även skapar möjlighet till en muntlig undersökning.82 

Informationen i datarummet tenderar att ge upphov till ett behov av kompletterande 

frågor. Köparen bör alltid förvissa sig om att äga rättigheterna till att begära 

kompletterande information innan denna ingår ett bindande avtal.83

 

Att samla in och säkerställa att det finns tillräckligt med information för att framställa 

en tillförlitlig och försvarbar affärsplan, prospekt och värdering kan vara ett mål.84 Ett 

 
75 Bing, G. 1996, s. 1 
76 Sevenius, R. 2003, s. 114 
77 Känzig, D., & Rihm, T. 2006, s. 70 
78 Bing, G. 1996, s. 55 
79 Ibid. s. 2 
80 Sevenius, R. 2003, s. 114 
81 Bing, G. 1996, s. 2 
82 Sevenius, R. 2003, s. 115 
83 Orrbeck, M. 2006, s. 94 
84 Bing, G. 1996, s. 2 
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systematiskt tillvägagångssätt för insamlandet av nödvändig information kan med fördel 

användas för att undvika att förbise viktiga delar. En misslyckad informationsinsamling 

som ej är tillräcklig och riktig kan resultera i kostsamma processer. Oavsett de legala 

aspekterna så är informationen viktig för dem som är involverade för att kunna beskriva 

företaget och fatta korrekta beslut. Att identifiera brister är ett primärt mål, eftersom de 

positiva egenskaperna med det potentiella företaget vanligen är kända innan påbörjandet 

av en due diligence. Därför tenderar tonvikten att hamna på vad som är fel snarare än 

vad som är bra med företaget. Lärdomar från tidigare händelser, överdriven försiktighet, 

oro över legala förpliktelser och bristande erfarenhet inom marknaden är incitament för 

att söka efter potentiella fallgropar som kan leda till ett misslyckat företagsförvärv. 

Bland annat revisorer och advokater ombedes ofta att uttrycka sina åsikter om ett 

förvärv genom att upprätta formella handlingar.85

 

Det finns vissa områden som kan reducera investerarens risk och eventuellt rättfärdiga 

en minskning av omfattningen kring en due diligence. Investeraren bör därför granska 

och försäkra sig om huruvida företaget: 86

 

• Har en stabil och erfaren ledning. 

• Har en stark marknadsposition.  

• Har små eller inga extraordinära utgifter eller inkomster.  

• Har en god intern kontroll 

• Ej är inblandade i rättegångsprocesser. 

• Ej är beroende av en eller ett fåtal kunder. 

 

Vid en situation där några av dessa områden ej motsvarar de krav som har ställts kan en 

mer omfattad due diligence vara lämplig. De ovannämnda punkterna är inte avsedda att 

inkludera alla de nödvändiga områden som bör tittas över, dock kan deras 

uppfyllelsegrad indikera att ytterligare information behövs.87  

 

Riskkapitalister som principaler möter både osäkerhet och ett adverse selection-problem 

när de söker potentiella investeringar88. Innebörden av adverse selection är att en person 

 
85 Bing, G. 1996, s. 3 
86 Ibid. s. 5 
87 Ibid. s. 5 
88 Wright, M., & Robbie, K. 1996, s. 154 
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med ett informationsövertag utnyttjar detta på någon annans bekostnad89. Ur problemet 

kring att förutspå framtida händelser uppstår osäkerhet. Adverse selection uppstår när 

riskkapitalisterna till större del måste lita på information om entreprenörens 

affärssituation utifrån den information som entreprenören själv delger.90

 

Enligt en undersökning visade det sig att den främsta informationen till en due diligence 

kom från den egna marknadsevalueringen. Diskussionen med riskkapitalisterna föreslog 

att revisorernas rapporter används mer när en verifiering av den informationen som är 

relaterad till senare stegs investering såsom uppköp behövs. Av studien kunde utläsas 

att den avgörande källan till informationen var riskkapitalistens egna due diligence 

rapport. Fastän det fanns due diligence från revision- och konsultbyråer så var det ingen 

stor vikt som lades vid denna.91

2.3.3 Steg 3 - Analys 
Efter att informationen har samlats in följer analysfasen där de olika dokumenten och 

den muntliga upplysningen bearbetas. Analysens omfattning är i hög grad beroende av 

transaktionens storlek och natur samt i vilken utsträckning relevant information är 

tillgänglig.92 Vid köpardrivna transaktioner sker analysen i de flesta fall på plats hos 

målföretaget. Anledningen till detta är att öka kommunikationsmöjligheterna mellan de 

som analyserar och målföretagets ledning. 93Investeraren måste undvika att vara låst vid 

förhastade slutsatser. På samma sätt bör denna ha egenskapen att snabbt kunna reagera 

på signifikant information av negativ art. 94

 

Riskkapitalistens due diligence-process består vanligtvis av en analys av fyra breda 

faktorskategorier. Dessa är humankapitalet, produkten, marknaden och pengarna. 

Humankapitalet är en bedömning av personerna i företaget. Produktutvärderingen 

innefattas av element, exempelvis teknologi, design och patent. Marknadsutvärderingen 

inkluderar alla de externa element som finns till företagets förfogande. Dessa inkluderar 

bland annat kunder, konkurrenter och leverantörer. Pengarna syftar till allt som är 

relaterat till de finansiella positionerna av den nya spekulationen, tillgångar, 

skyldigheter, inkomster, utgifter, kassaflöde och storleken på den behövda 
 

89 Christensen, J., & Demski, J. 2003, s. 240 
90 Wright, M., & Robbie, K. 1996, s. 154 
91 Ibid. s. 160 
92 Bunyan, L. 2006, s. 44 
93 Sevenius, R. 2003, s. 115 
94 Bing, G. 1996, s. 14 
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investeringen. Alla dessa fyra faktorer tas oftast i hänseende av riskkapitalister innan de 

gör ett investeringsbeslut.95

 

Flera studier visar på vikten av att riskkapitalisterna ska ha en stor bredd av faktorer att 

ta i beaktning vid nya riskinvesteringar. Det viktigaste kriteriet som riskkapitalisterna 

använde sig av vid kontrollen av investeringsförslag var entreprenörspersonlighet och 

erfarenhet.  Mindre vikt lades på marknader, produkter och strategier. 96

2.3.4 Steg 4 – Rapportering 
Varje due diligence avslutas med en rapportering till köparen. I en skriftlig eller muntlig 

rapport presenteras iakttagelser, avvikelser från förväntningar samt eventuella 

rekommendationer. Samkörda arbetsgrupper, lämpliga arbetsverktyg och effektiv 

projektledning är framgångsfaktorer för avgörande iakttagelser och konkreta förslag, 

som ligger till grund för de slutliga förhandlingarna. I rapporteringen redovisas även 

utestående frågor, exempelvis problemområden som inte har varit möjliga att undersöka 

med den tillgängliga informationen.97  

2.3.5 Steg 5 - Uppföljning 

Den sista av de fem delarna i due diligence-processen omfattar uppföljningen. 

Uppföljningsprocessen innebär att köpare och de som har utfört en due diligence går 

igenom processen och resultatet. Frågeställningar som bland annat berörs är: huruvida 

det fanns iakttagelser som inte kom fram i tid eller på ett felaktigt sätt? Fanns det en 

förståelse mellan köparen och de olika granskningsgrupperna?98 Att formalisera de nya 

kunskaperna av ett företagsförvärv så att de kan användas vid nästa företagsförvärv är 

en anledning till att genomföra en uppföljning.99 Uppföljningsprocessen blir ett viktigt 

inslag för att höja kompetensen hos de parter som varit involverade.100  

 
95 Smart, G.-H. 1999, s. 60 
96 Wright, M., & Robbie, K. 1996, s. 161 
97 Sevenius, R. 2003, s. 116 
98 Ibid. s. 117 
99 Orrbeck, M. 2006, s. 174 
100 Sevenius, R. 2006, s. 118 
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2.4 Avslutning teori 

Vi har i detta kapitel tagit upp de normativa teorier, vilka kommer att ligga till grund för 

jämförelsen mellan empiri och teori. Till en början berördes de mål som finns vid 

företagsförvärv samt när due diligence-processen påbörjas i en förvärvsprocess. Vidare 

har vi berört innebörden av en due diligence, samt dess olika delar som anses vara 

finansiell, legal, skattemässig, affärsinriktad, ledningsinriktad och kulturell. Därefter har 

vi presenterat hur den normativa teorin anser att en due diligence-process bör gå till, 

från planering till uppföljning. 

    



Metod 
 

3 Metod 
etodkapitlet beskriver de vetenskapliga teorier som vi tillämpar och följs sedan 

av motivering till våra metodologiska ställningstaganden. Syftet med vårt 

metodkapitel är att informera läsaren om vilka tillvägagångssätt vi har använt för 

insamling, bearbetning och sammanställning av vår information. 

 M

3.1 Övergripande metod 
Vetenskaplig metodlära har traditionellt sett gått ut på att verifiera och testa teorier för 

att sedan kunna ge dem vetenskapligt stöd.101 Syftet med vårt projekt måste vara 

avgörande för vilken slags metod vi använder oss av.102 Därför ska val av metod ske i 

anslutning till val av teoretiskt perspektiv och till den aktuella frågeställningen.103

3.2 Vetenskapliga teorier 
Teorier inom den empiriska vetenskapen är avsedda att ge en beskrivning av 

verkligheten, det vill säga en bild av hur verkligheten tros vara. För att dessa teorier ska 

kunna bidra med kunskap krävs det att de är sanna. En del som ingår i teorin är sann om 

den överensstämmer med verkligheten.104 Teorierna vi använder oss utav är normativa 

och beskriver alltså vad som bör studeras vid genomförandet av en due diligence och 

hur denna process går till. Det som inte framkommer är huruvida det sätt som beskrivs i 

teorierna faktiskt stämmer överens med hur det är i praktiken. Detta har vi genom semi-

strukturerade intervjuer försökt åskådliggöra. Vi använder oss också utav positiva 

teorier, vilka beskriver hur verkligheten anses vara. Dessa använder vi oss utav då vi 

ska förklara varför eventuellt gap uppstår.  

3.2.1 Positivism 
Forskaren ska enligt det positivistiska idealet alltid vara objektiv, på så vis ska resultatet 

bli detsamma även om forskaren skulle ersättas. 105 Då vi har använt oss utav kvalitativa 

semi-strukturerade intervjuer har vi lagt stor vikt vid att frågorna inte ska vara ledande 

för respondenterna. Detta bidrar till att vi som forskare under uppsatsens gång har haft 

en objektiv syn till vår undersökning. 

                                                 
101 Hartman, J. 2001, s. 9 
102 Trost, J. 2005, s. 7 
103 Ibid. s. 15 
104 Hartman, J. 2001, s. 18 
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105 Patel, R., & Davidson, B. 2003, s. 27-28 
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Kunskapen betonas som nyttig, säker och exakt inom positivismen. Att kunskapen 

betonas som nyttig beror på att den ska kunna förbättra samhället. Kunskapen blir även 

säker genom att den bygger på iakttagelser som är logiskt prövbara. 106 Våra 

undersökningar har genomförts i form av semi-strukturerade intervjuer, från vilka vi 

sedan har dragit logiska slutsatser. Vi har undersökt hur en due diligence genomförs i 

praktiken, för att se om det skiljer sig från det teoretiska tillvägagångssättet. Detta 

kommer att generera nyttig kunskap där vi ser om det föreligger ett gap mellan teori och 

praktik. Komplexa företeelser reduceras också till enkla beståndsdelar och därför räknas 

kunskapen som exakt107. Eftersom due diligence-området är väldigt komplext har vi 

valt att fokusera på den due diligence-process som genomförs vid företagsförvärv av 

SME-företag.108

3.3 Forskningsmetod 

3.3.1 Kvalitativ undersökning 
Varje kvalitativt forskningsproblem kräver sin unika metodvariant.109 Den kvalitativa 

forskningsmetoden anser vi vara den mest lämpliga vid genomförandet av vår studie. 

Detta för att tonvikten vid vår insamling och analys av data ligger mer vid ord än vid 

kvantifiering, vilket bland annat är ett kännetecken för den kvalitativa 

forskningsmetoden110. 

3.4 Vetenskapligt angreppssätt 
Det finns tre sätt som en forskare kan använda sig utav för att relatera teorin med 

empirin. Dessa är deduktion, induktion och abduktion.111

3.4.1 Deduktion, Induktion, Abduktion 
Vid användandet av ett deduktivt arbetssätt dras slutsatser utifrån redan befintliga 

teorier och allmänna principer. Eftersom att utgångspunkten ligger i en redan befintlig 

teori anses det deduktiva arbetssättet kunna stärka objektiviteten. Forskarens egna 

 
106 Patel, R., & Davidson, B. 2003, s. 26 
107 Ibid. s. 26 
108 Se avsnitt 1.5 Avgränsningar. 
109 Patel, R., & Davidson, B, 2003, s. 118  
110 Bryman, B., & Bell, E. 2005, s. 297 
111 Patel, R., & Davidson, B. 2003, s. 23 
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uppfattningar blir alltså mindre framträdande i forskningsprocessen.112 Vår forskning 

stämmer överens med det deduktiva arbetssättet i det hänseende att vi har jobbat på ett 

objektivt sätt. Vi har utgått från en teoribas om due diligence för att få en grund i ämnet. 

Det vill säga att vi har fått fram hur processen vid genomförandet av en due diligence 

ser ut och vad som bör studeras. Detta har vi sedan provat mot vad som har framkommit 

genom våra intervjuer, för att se om den teorietiska basen stämmer i praktiken. Vi har 

också genom vår empiri bidragit med ett komplement till den befintliga teorin. Att bidra 

med en teori klassas som ett induktivt arbetssätt. Teorin kommer att spegla skillnaden i 

arbetssätt mellan våra respondentgrupper vid genomförandet av en due diligence. Inom 

det induktiva arbetssättet bidrar alltså forskaren med en egen teori utifrån empirin, 

forskarens utgångspunkt ligger inte i någon redan befintlig teori113. 

 

Vårt tillvägagångssätt har lett till att vi har använt oss utav en kombination av det 

deduktiva och det induktiva arbetssättet. En sådan kombination kallas för abduktion, en 

fördel med detta sätt är att forskaren inte blir lika låst som vid ett strikt induktivt eller 

deduktivt arbete114. 

3.5 Materialinsamling 
För att få den uppställda frågeställningen besvarad finns det ett antal sätt att gå tillväga 

på för att samla in den information som krävs.115 Antingen egeninsamlat eller andras 

material kan användas.116 Det kan bland annat ske genom redan befintliga dokument, 

observationer, intervjuer och enkäter.117

3.5.1 Primära källor 
Det material som samlas in för en specifik studie kallas för primärdata.118 Vi har i vår 

forskning använt oss utav primärdata som intervjuer för att få fram det material vi 

behöver för att kunna besvara vår problemformulering. Intervjun är det material som 

analysen sedan grundar sig på. Det är därför mycket avgörande för kvalitén på analysen, 

verifieringen och rapporteringen att den ursprungliga intervjun upprätthåller en god 

 
112 Patel, R., & Davidson, B. 2003, s. 23 
113 Ibid. s. 24 
114 Ibid. s. 24 
115 Ibid. s. 63 
116 Svenning, C. 2003, s. 99 
117 Patel, R., & Davidson, B. 2003, s. 63 
118 Svenning, C. 2003, s. 99 
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kvalitet.119 Det är viktigt för oss att vi i vårt slutresultat har en god kvalitet och det finns 

därför vissa kvalitetskriterier för intervjuns upplägg som vi kommer att följa. Kvale 

nämner ett antal sådana kriterier, ju kortare frågor och längre svar, desto bättre120. Han 

menar också på att den ideala intervjun i stor utsträckning ska tolkas under tiden 

intervjun fortgår121.  

3.5.2 Intervjuer 
Vid vår materialinsamling har vi använt oss utav kvalitativa intervjuer för insamling av 

vår empiri. Dessa utmärks bland annat av att enkla och raka frågor ställs vilka sedan kan 

bidra till mer komplexa och innehållsrika svar.122 Syftet med kvalitativa intervjuer är att 

upptäcka och identifiera egenskaper såsom uppfattningar om något fenomen.123 Våra 

intervjufrågor består ursprungligen utav tio stycken kortare frågor, samt tre stycken 

frågor för att få fram lite om respondentens bakgrund. Våra kortare frågor ger möjlighet 

till ingående och välformulerade svar.124 Målet med våra intervjuer är att identifiera 

respondenternas uppfattning av due diligence och se hur de går tillväga. Vi har jämfört 

de olika respondentgruppernas svar med varandra för att se hur de skiljer sig åt. Vi 

anser att de kvalitativa intervjuerna har bidragit med betydande och ingående 

information. 

 

För att kunna besvara vår frågeställning har vi kontaktat individer som besitter adekvat 

kunskap inom due diligence. Vid en undersökning av kvalitativ karaktär handlar det om 

ett selektivt urval av studieobjektet.125 Några speciella riktlinjer för hur urvalet ska 

genomföras finns inte. 126 Detta innebär att vi inte har använt oss av något 

sannolikhetsurval utan istället utgått från icke-slumpmässiga urval. Detta i den mening 

att vi har använt oss utav riskkapitalister och andra respondenter som vi fått kontakt 

med genom vårt egna nätverk. Vi har bland annat intervjuat tre riskkapitalister som har 

stor erfarenhet och kunskap av due diligence: 

 

 
119 Kvale, S. 1997, s. 134 
120 Ibid. s. 134 
121 Ibid. s. 134 
122 Trost, J. 2005, s. 7 
123 Patel, R., & Davidson, B. 2003, s. 78 
124 Se bilaga 1: Intervjuguide 
125 Svenning, C. 2003, s. 110 
126 Ibid. s. 110 
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Tony Kylberg, Portföljansvarig på Iqube. Utbildad affärsjurist som tidigare har 

jobbat som advokat, Investment manager och Vd. 

 

Staffan Mörndal, Riskkapitalist, Verdane Capital. Utbildad internationell ekonom 

med ytterligare studier inom teknik och programmering. Har tidigare jobbat med 

eget företag. 

 

Arne Björhn, Vd, ALB Finansrådgivning. Utbildad civilekonom som tidigare har 

jobbat som lärare i nationalekonomi och med aktiehandel.  

 

I syfte att möjliggöra en jämförelse och således erhålla ytterligare en dimension på due 

diligence-arbetet har vi använt oss av fyra respondenter vilka arbetar med 

genomförandet av due diligence åt andra. 

 

Respondent A, Auktoriserad Revisor på en av världens ledande revisionsfirmor. 

Utbildad civilekonom och har jobbat som revisor i över 20 år. 

 

Conny Hermansson, Auktoriserad Företagsmäklare, Bolagsplatsen i Växjö. Utbildad 

fastighetsmäklare med ytterligare utbildning inom ekonomi, juridik och teknik med 

lång erfarenhet av due diligence. 

 

Jacob Hellsten, Affärsjurist med ansvar för avtalshantering, Bolagsplatsen i Växjö. 

Utbildad jurist och har erfarenhet av företagsförmedling. 

 

Thomas Olofsson, Auktoriserad Revisor och partner på Ernst & Young. Utbildad 

civilekonom med lång erfarenhet av revisionsyrket och due diligence. 

3.5.2.1 Semi-strukturerade intervjuer 
Semi-strukturerade intervjuer är en kvalitativ intervjuteknik där forskaren har en lista 

över tämligen specifika teman att beröra i intervjun127. Frågorna behöver inte komma i 

samma ordningsföljd och nya frågor som blir intressanta under tiden kan ställas.128 

Eftersom vi ville få fullständiga och innehållsrika svar från våra respondenter passade 

en semi-strukturerad intervjuteknik in i vår undersökning. Likartade frågor har ställts till 

 
127 Bryman, A., & Bell, E. 2005, s. 362 
128 Ibid. s. 363 
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alla respondenter, dock har vi varit öppna för att undersöka nya frågor som kommit att 

bli intressanta under tidens gång. Kvalitativa intervjuer brukar kännetecknas av en hög 

grad av strukturering och låg grad av standardisering129. Standardisering innebär att 

frågorna och situationen är samma för alla respondenter130. Miljöerna för intervjuerna 

har i vårt fall varit olikartade då de har genomförts på olika platser. Detta bidrar till att 

våra intervjuer har haft ett semi-strukturerat innehåll med en låg grad av 

standardisering.  

3.5.2.2 Intervjuguide 
Termen intervjuguide är starkt kopplad till vilken intervjuvariant som nyttjas. Den kan i 

själva verket representera en kort minneslista över olika teman som berörs i en 

ostrukturerad intervju eller en mer strukturerad lista över vilka frågeställningar som 

skall behandlas i en semi-strukturerad intervju. Det avgörande i en intervjuguide är att 

frågorna skapar möjligheten att få svar på hur respondenterna upplever sin värld och sitt 

liv. 131 Vår intervjuguide har i hög grad styrts utav valet att använda den semi-

strukturerade intervjutekniken. De frågor som ställs till respondenterna är i vår 

intervjuguide likadana, dock anser vi att följdfrågor är en nödvändighet och en 

framgångsfaktor för att kunna undersöka ett svar mer noggrant. Vår intervjuguide 

bygger på kapitel två, där vi tagit upp den normativa teorin. Frågorna är därför 

utformade för att få fram ett resultat som är jämförbart med den normativa teorin som vi 

använt oss utav.  Detta för att det ska bli lättare att finna eventuella gap.132

 

Vilka individer som bör selekteras ut är ett ständigt återkommande spörsmål.  Eftersom 

endast ett fåtal intervjuer genomförs fordras det att respondenterna verkligen har något 

att tillföra intervjun. Särskild vikt läggs därför vid att rikta rätt frågor till rätt person. 133 

De intervjurespondenter som vi har valt ut anser vi ha goda kunskaper inom området. 

De representerar två olika syften i den mening att riskkapitalisterna jobbar för sin egen 

vinning medan de andra är anställda på uppdrag av andra. Detta har medfört att vi fått 

olika infallsvinklar i vår undersökning. 

 

 
129 Trost, J. 2005, s. 21 
130 Ibid. s. 19 
131 Bryman, A., & Bell, E. 2005, s. 369 
132 Se bilaga 1: Intervjuguide 
133 Svenning, C. 2003, s. 128 
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Svenning belyser vikten av att forskaren inte förlorar en kritisk, analyserande karaktär. 

Forskare överskattar ofta respondenternas expertkunskaper. Detta kommer till uttryck i 

att experter ofta känner sig tvingade till att svara på en fråga trots att de inte alltid är 

insatta i ämnet.134  Då vi genomfört våra intervjuer har vi varit noga med att våra 

respondenter endast svarat på de frågor de haft kunskap om. Vi har tryckt på att de inte 

ska svara om de inte känner sig säkra. Vi har dock valt respondenter som alla arbetat 

med genomförandet av en due diligence-process och de besitter därför betydande 

kunskap inom området. Då våra intervjuer har spelats in har vi först sammanställt 

materialet och sedan genomfört en respondentvalidering där respondenterna fått läsa 

igenom en transkriberad text från varje intervju, i syfte kontrollera om vi som forskare 

har uppfattat våra respondenter korrekt. Detta bidrar till att uppsatsens validitet blir hög. 

Vi har också valt att titta på tre stycken olika företag inom varje respondentgrupp, för 

att se om det finns likheter dem emellan och på så sätt lättare kunna dra slutsatser 

mellan grupperna. För att respondenten skall uppleva trygghet under hela intervjun samt 

att erhålla hög kvalité på inspelningen kommer vi att ta tillvara på Bryman & Bells 

anvisning om säkerställandet av att intervjun genomförs i en lugn miljö135. 

3.6 Källkritik och källdiskussion 
Vi har använt oss av källor som är i olika format, så som böcker, tidningsartiklar, 

intervjuer och Internetdokument. Oavsett vilken slags källa som används så ska samma 

principer för värdering användas, de olika källorna ska genomgå samma kritiska 

granskning136. Svenning hävdar att källkritik handlar om fyra kriterier. Dessa kriterier 

är äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Med äkthet menas att källan ska 

vara det den utger sig för att vara. Handlar det om tiden mellan det att en händelse 

inträffar och källans berättelse om den, speglar det ett tidssamband. Att källan inte ska 

vara en avskrift eller referat handlar om dess oberoende. Källan ska inte heller ge en 

falsk bild av verkligheten på grund utav författarens eget intresse, vilket innefattar 

tendensfrihetskriteriet.137  

 

Vid användandet av de källor som vi har tagit del av har vi ständigt beaktat dessa fyra 

kriterier i vår granskning. Litteratur i tidigare upplagor har vi valt att använda med en 

viss försiktighet, då relevansen från tidigare förd statistik inte behöver spegla det 
 

134 Svenning, C. 2003, s. 128 
135 Bryman, A., & Bell, E. 2005, s. 370 
136 Svenning, C. 2003, s. 289 
137 Thurén, T. 2005, s. 13 
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nuvarande läget. Genom att vi har använt oss av den senaste litteraturen som vi kunnat 

finna inom området har vi försökt få fram det mest relevanta tidssambandet.  Vi har 

också studerat olika teorier inom området för att äktheten ska kunna fastställas, det vill 

säga att vi verkligen får med den mest relevanta teorin. Tendensfrihetskriteriet har vi 

försökt uppnå genom att jämföra ett flertal olika litteraturdelar för att se att de stämmer 

överens med varandra och att ingen teori markant skiljer sig från någon annan på grund 

av författarens eget intresse.  

 

Vi anser att det även är av stor vikt att våra intervjuer uppfyller dessa kriterier. Därför 

har vi valt, som tidigare nämnts, respondenter som alla besitter kunskaper inom due 

diligence, samt har arbetat inom detta område inom de senaste åren. På så sätt har vi fått 

fram ett relevant tidssamband och empiri som speglar dagens verklighet. Då vi också 

har valt att intervjua tre olika personer inom samma grupp har vi försökt uppnå ett 

oberoende, samt en riktig bild av verkligheten. Genom att använda oss av flera 

respondenter har vi kunnat dra paralleller mellan respondenterna och de olika 

respondentgrupperna. Vi har gjort en respondentvalidering för att vara säkra på att vi 

tolkat materialet rätt och på så sätt få en bekräftelse om källans äkthet. 

3.7 Analys och bearbetning av kvalitativa data 
Inom den kvalitativa forskningen spelar begreppsbilden en viktig roll och så är också 

fallet i vår forskning. Analysen står i ett direkt beroendeförhållande till begrepp och 

teori. Detta innebär att etiketter sätts och begreppskategorier skapas.138  

 

Enligt Svenning och Neuman går det att urskilja tre stadier inom den kvalitativa 

kodningen: öppen kodning, axiell kodning och selektiv kodning139 I enlighet med de tre 

stadierna har våra första genomläsningar av materialet speglat den öppna kodningen. Vi 

har sökt efter ansatser och skillnader. Efter genomförandet av den öppna kodningen 

gick vi djupare in i studierna av intervjuerna och försökte då hitta kopplingar mellan 

olika begrepp inom varje respondentgrupp. I det tredje och slutgiltiga stadiet av 

kodningen, selektiv kodning, sökte vi efter fall som kunde stödja teman som 

framkommit under kodningsprocessen, samtidigt som skillnader mellan grupperna 

identifierades. 

 
 

138 Svenning, C. 2003, s. 160 
139 Ibid. s. 160 
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Vi började med att läsa igenom vårt material för att få en överblick över den empiri som 

samlats in. Då vi gjort detta studerade vi empirimaterialet mer ingående. Till följd av 

detta blev resultatet att materialet kunde kategoriseras utifrån intervjuguiden. Våra 

kategorier har därför tillkommit i dialog mellan empiri och teori. Empirimaterialet 

visade sig vara mest lämpligt för en kategorisering enligt följande: 

• Bakgrundsinformation 

• Företagsförvärv 

• Företagsförvärvets målsättning 

• Innebörd av due diligence 

• Syfte och mål med due diligence 

• Tidsåtgång vid due diligence 

• Påverkande faktorer vid tidsåtgången 

• Viktiga aspekter vid due diligence 

• Insamling av information 

• Due diligence-processen 

• Revisorer kontra riskkapitalister 

• Perfekt due diligence 

• Due diligence olika delar 

Under varje kategori sammanställde vi sedan vad varje respondent inom varje grupp 

hade sagt. Vi kunde efter detta läsa igenom materialet igen och dra kopplingar, se 

likheter mellan riskkapitalisterna för sig, samt ta fram likheter mellan dem som utför 

due diligence på uppdrag av andra. Tredje steget gick sedan ut på att se likheter och 

skillnader mellan de två grupperna. Vårt kategoriserade material använde vi oss sedan 

av när vi utformade analysen. I det kvalitativa arbetet följs kategorisering och analys 

åt140.  

 

Vår analys går ut på att ”sortera” materialet och hitta mönster.  Analysen har 

uppkommit genom att vi har vävt in analysen i vår presentation av det empiriska 

materialet. Strukturen på vår empiriska analys har följt uppställningen utav vår teori. 

Under varje del har vi vävt in våra kategorier och vi har beskrivit likheter mellan 

riskkapitalisterna, likheter mellan dem som utför due diligence på uppdrag av andra och 

skillnaden mellan dessa två grupper. Under varje del har vi berört hur vår empiri 

förhåller sig till teorin.  

 
140 Svenning, C. 2003, s. 161 
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Under varje del har vi utifrån teorin utformat en tabell. Vi har sedan på basis av våra 

intervjuer markerat vilka delar våra respondenter tittar på. Detta för att tydligt kunna 

påvisa vilka delar respektive respondent valt att inrikta sig på. I empirin har vi sedan 

markerat vilka delar våra respondenter använder sig utav. Bostäverna representerar våra 

respondenters initialer. ”A.” står för respondent A som har framfört önskemålet om 

anonymitet. C.H. & J.H. står för Conny och Jacob som tillhör samma kolumn eftersom 

de gjorde en gemensam intervju och representerar samma företag. Det svarta strecket i 

tabellen skiljer riskkapitalisterna från dem som utför due diligence på uppdrag av andra. 

Initialerna A.B., S.M. och T.K. tillhör yrkesrollen riskkapitalister. Initialerna A., C.&J., 

och T.O., står för de respondenter som är uppdragstagare.  
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3.8 Generalisering 
Den primära källan som vi har använt oss utav för att svara på vår problemformulering, 

är intervjuer. En ständigt förekommande fråga vid intervjuundersökningar är om 

resultatet är generaliserbart142. En avgränsning som följer av vår empiriinsamling är att 

materialet endast begränsar sig till sex olika företag varpå vi inte kan dra några 

generella slutsatser. Våra slutsatser kommer endast ha bäring på de intervjuade 

företagen och personerna som representerar dessa. Vi generaliserar därför inte mot en 

population då vårt urval inte är ett sannolikhetsurval. Vi använder oss istället utav 

generalisering till teori. Resultaten kan komma att ge en indikation om vad som sker i 

verkligheten, enligt våra respondenter. Vi kan visa på huruvida de teoretiska 

mekanismerna som tas upp i de positiva teorierna, har ett genomslag eller ej.  

 
141 Tabellen visar på due diligence olika delar. Källa: Landelius, A., & Treffner, J. 1995, s. 56-57 & 
Sevenius, R. 2003, s. 111 
142 Kvale, S. 1997, s. 209 

Due diligence T.K S.M A.B A. C.H, J.H T.O 
Finansiell          
Legal       
Affärsinriktad       
Skattemässig       
Kulturell       
Ledningsinriktad       

Figur 3. Tabellen visar på due diligence olika delar 141
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3.9  Avslutning metod 

I detta kapitel har vi beskrivit studiens tillvägagångssätt. Vi har använt oss av ett 

positivistiskt synsätt och våra studier har en kvalitativ karaktär. Empirin, vilken ligger 

till grund för den empiriska analysen som presenteras i nästkommande kapitel, har vi 

erhållit genom semistrukturerade intervjuer. Dessa har genomförts med sju stycken 

respondenter, tillhörande yrkesgrupperna riskkapitalister och uppdragstagare. Det 

erhållna empiriska materialet har sedan kategoriserats utifrån vår intervjuguide för att 

möjliggöra en jämförelse av våra respondentgrupper. En identifiering av eventuella gap 

har sedan gjorts genom att jämföra normativ teori med empiri. Vi har också använt oss 

av positiv teori för att försöka ge en förklaring till de eventuella gapen. Analysen har 

uppkommit genom att vi har vävt in analysen i samband med vår presentation av det 

empiriska materialet. 
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4 Empirisk analys 
 Vår empirianalys binder vi samman vår insamlade empiri från våra respondenter, 

med den teori som vi har presenterat om due diligence. Analysen tillkommer i en 

dialog mellan teorin och empirin.  

 I
4.1 Mål med företagsförvärv  
För samtliga av våra riskkapitalister är målsättningen med företagsförvärvet densamma, 

att tjäna pengar på affären. Det förefaller att grunden i alla företagsförvärv är som Arne 

Björhn uttrycker sig, att ”follow the money”. Det här är något som skiljer sig markant 

från revisorerna. Enligt revisorerna är det inte pengarna som är i fokus i deras arbete 

med en due diligence. Det beror på att de inte får ta ut en provisionsbaserad ersättning 

gällande deras tjänster. Oavsett hur det går vid en affär så har de ett fast pris på sina 

tjänster. Deras insatser är istället till för att säkra att köparens mål blir uppfyllda. Målen 

kan vara att skapa mervärde för en befintlig verksamhet eller att hjälpa dem finna 

synergier och skalfördelar. Det här är delmål med förvärvet som också riskkapitalisterna 

tar upp men de trycker på att lönsamheten alltid är det överordnade målet. Conny och 

Jacob som inte är revisorer har också lönsamhetsmålet i fokus, men i samstämmighet 

med revisorerna så är det även här köparens mål som är i centrum.  

 

De delmål som respondenterna nämner är med bland de fyra primära motiv till 

företagsförvärv som Landelius och Treffner skriver om.  De skriver bland annat om 

förvärv av marknadsandelar vilket också Thomas nämner i sin intervju. 143 Thomas 

menar att istället för att köpa en hel organisation är det lättare att köpa ett innehåll i en 

organisation, som till exempel produktionsanläggningar. Landelius och Treffner tar 

också upp synergieffekterna som ett primärt motiv144, det här är någonting som alla 

intervjurespondenter nämner som ett mål. Respondent A säger att köparen vill ha en 

”1+1=3-effekt” på förvärvet, även om det ofta inte blir fallet. Arne Björhn ger i sin 

intervju ett exempel på ett företagsförvärv av ett oljereningsföretag, vilket han var 

delaktig i. Målföretaget med dess befintliga anläggning kunde kombineras med den 

speciella tekniska kompetens som Arne och hans medarbetare hade. Genom att 

sammanföra dessa två hävdar Arne att det uppstod en form av synergi, oljan blev renare 

och ett högre pris kunde tas ut för slutprodukten. Ett annat motiv som teorin tar upp är 

                                                 
143 Landelius, A., & Treffner J. 1995, s. 22 
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riskspridning, det här är inget som våra intervjurespondenter nämner145. Det har därför 

påvisats en skillnad mellan vilka motiv till företagsförvärv som Landelius och Treffner 

anser vara de primära och vilka våra respondenter pekar på.   

4.2 Syfte och mål med due diligence 
Innebörden av en due diligence, dess syfte och mål, är för riskkapitalisterna generellt 

sett detsamma. De menar på att förvärvet ska analyseras för att fastställa dess risker och 

möjligheter. De använder därför due diligence som en sista check, en formell 

granskning med förhoppningen att den ska befästa det som redan antagits och att inga 

nya möjligheter ska påträffas. Riskerna ska minimeras och det ska bidra till en ökad 

säkerhet. Något som dock är intressant är att Tony menar på att due diligence kan 

användas på två olika sätt. Dels används den som ovannämnt i de flesta fall i ett 

granskningsförfarande. Riskkapitalisterna har då studerat marknaden väl och bildat sig 

en egen uppfattning innan en due diligence görs. I detta skede är beslutsprocessen redan 

relativt långt gången innan arbetet med en due diligence initieras. Ett investeringsbeslut 

på underlag av informationen som personen i fråga själv tagit fram har fattats. Den 

andra innebörden av en due diligence är att den används som en del i beslutsprocessen, 

den kommer i ett tidigare skede för att bolagets ”inhouse-kompetens” anses vara 

otillräcklig. Detta innebär att riskkapitalisterna tvingas anlita någon som gör den delen 

av due diligence där den specifika kompetensen saknas.  

 

De som utför en due diligence på uppdrag av andra ser dess innebörd som en 

genomlysning av ett företag där de ska peka på risker till uppdragsgivaren, allt för att få 

fram den verkliga sanningen. De ska kunna bidra med ett beslutsunderlag till köparen 

där en bekräftelse om en rättvisande bild av hela verksamheten ges. Någonting som 

revisorerna betonar vid genomförandet av en due diligence är att det är viktigt att beakta 

att processen kan vara knepig för dem att genomföra, på grund av den 

oberoendekonflikt som de kan hamna i. De måste vara oberoende i förhållande till sin 

uppdragsgivare. Revisorerna menar på att de är tvungna att beakta förekomsten av 

jävsregler, vilket Thomas exemplifierar med att en revisor bland annat inte får revidera 

ett bolag, som denna är rådgivare till.  

 

 
145 Landelius, A., & Treffner, J. 1995, s. 20 
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En väsentlig skillnad gällande innebörden av due diligence, dess syfte och mål, har 

uppenbarat sig mellan våra två respondentgrupper. Due diligence innebär för 

revisorerna att de bidrar till en del av uppdragsgivarens beslutsunderlag. Det som 

revisorerna avrapporterar till sin uppdragsgivare är endast sådant som de själva kan 

verifiera, emellertid kan de peka på områden som behöver ytterligare granskning. Vid 

områden utanför deras kompetenssfär kan de endast visa att risker eventuellt kan finnas, 

däremot kan de inte verifiera dem vilket bidrar till att uppdragsgivaren får undersöka 

vidare själv. Detta har sin grund i det skadeståndsansvar som föreligger vilket gör att 

revisorerna måste vara försiktiga.  Om de uttalar sig felaktigt kan det innebära stora 

skadeståndskrav. Företagsmäklarna måste också vara försiktiga då deras överlevande på 

marknaden är starkt beroende av ett gott rykte.  

 

Revisorerna menar på att de är objektiva, de får ett uppdrag och utifrån det så gör de en 

objektiv inhämtning av uppgifter. Riskkapitalisterna använder däremot due diligence i 

de flesta fall som en sista check. De tar själva ett investeringsbeslut efter att due 

diligence-processen har genomförts. De har inte samma krav på sig att vara oberoende 

då de handlar i ett eget intresse. En likhet mellan respondentgrupperna är att båda 

grupperna strävar efter att få fram var eventuella risker kan finnas och på så sätt kunna 

få fram den verkliga bilden av företaget. Båda respondentgrupperna betonar också 

vikten av att en due diligence utförs i samband med företagsförvärv.  

 

I enlighet med teorin så använder de båda grupperna due diligence för att fastställa om 

avvikelser vid ett företagsförvärv finns. 146 Respondenterna genomför den också innan 

affären avslutas, då de först vill ha den verkliga bilden av företaget för att kunna fatta ett 

investeringsbeslut. Teorin tar upp att en due diligence ska fungera som en kontroll, 

vilken ska genomföras innan affären avslutas147. Teorin skiljer dock inte på att den dels 

kan användas som en kontrollpunkt och dels som ett komplement då ”inhouse-

kompetens” saknas, vilket Tony framhäver. Due diligence-processen kommer vid dessa 

två syften av en due diligence in vid olika tidpunkter. I teorin tar Meek upp att en due 

diligence påbörjas efter det att köparen har lagt ett definitivt anbud148. Här görs inga 

uppdelningar på att en due diligence kan påbörjas vid olika tidpunkter. 

 
146 Sevenius, R. 2003, s. 100 
147 Landelius, A., & Treffner, J. 1995, s. 56-57 
148 Meek, S. 2003, s. 28 
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4.2.1 Perfekt due diligence 
Våra respondenter anser överlag att det handlar om att få in tillräckligt mycket 

information om förvärvsobjektet, ju mer information som kan samlas in, desto bättre 

kommer den verkliga situationen att visa sig. De menar att en perfekt due diligence 

genomförs när informationen uppnår en mättnad, det vill säga, det finns inget mer att 

studera. Riskkapitalisterna pekar på att tillräcklig information kräver mycket tid och 

pengar, samt resurser som ska kunna utreda detta. Ingen av riskkapitalisterna menar på 

att de genomför en perfekt due diligence. För Staffans del handlar det om att, under 

cirka två veckors tid, få tillräckligt mycket information för att vilja lägga ett bud. Det 

här beror på att de inte har den tid eller de pengar som krävs för att genomföra en 

perfekt due diligence. Riskkapitalisterna betonar att med tid följer kostnader och detta 

bidrar till att de får koncentrera sig på de viktigaste aspekterna. Arne menar att 

riskkapitalisterna snabbt försöker se till de tre-fyra viktigaste aspekterna och sedan 

fokusera på dessa: ”det gäller att snabbt välja ut väsentligheterna eftersom att tiden är 

knapp. Det är bättre att granska ett företag i fem dagar och ringa in 80 % av riskerna, än 

att hålla på i en månad och få fram 98 % av riskerna.”  

 

De som utför en due diligence på uppdrag av andra trycker mer på att öppenhet och 

ärlighet från säljaren är ett viktigt inslag i en perfekt due diligence-process. Thomas 

menar på att detta kan bidra till att köparen blir mindre angelägen om att titta på 

varenda detalj i företaget.  Han anser också att det ultimata anses vara om båda två blir 

vinnare och det gäller då att ha en ärlig och uppriktig inställning, annars kan det komma 

att präglas utav misstänksamhet.  

 

En intressant skillnad mellan de två respondentgrupperna är att revisorerna menar på att 

det är bra om säljaren är öppen då de inte behöver titta på alla aspekter i detalj. De 

tenderar att lägga vikten på goda relationer. Om de upplever att säljaren inte försöker 

dölja någonting anser de inte ha behovet att granska alla områden lika utförligt. 

Riskkapitalisterna trycker däremot på att tid och kostnad har en avgörande inverkan. Att 

koncentrera sig på alla detaljer finns inte heller med i riskkapitalisternas tankar. Tiden 

anser de vara för knapp. 
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Teorin tar upp att tiden som spenderas för att genomföra en due diligence oftast är av 

värde och medför extra information till den potentiella investeraren149.  Detta stämmer 

överens med respondenternas syn på det hela, då en perfekt due diligence vill uppnås. 

Dock hävdar riskkapitalisterna att det inte fungerar på ett sådant sätt i verkligheten. Det 

gäller för dem att koncentrera sig på de väsentligaste sakerna då tiden är knapp. 

4.2.2 Due diligence olika delar 
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Under våra intervjuer har det visat sig att alla de som utför en due diligence på uppdrag 

av andra har spetskompetens inom det finansiella gebitet av en due diligence, vilket 

framkommer i figur 4. Jacob har även spetskompetens inom den legala delen.  

 

Respondent A hävdar att en revisor inte kan utföra hela spektrumet inom en due 

diligence vid större samgåenden. Fåmansföretag har ofta inte de finansiella resurserna 

för att anlita någon för att utföra en due diligence. I en sådan situation kan revisorn ofta 

agera bollplank till företaget. De kan ge företagarna råd och utforma en checklista som 

berör väsentliga områden.  Thomas menar vidare på att revisorer kan samla in och 

bearbeta allmän basinformation. I de fall då det krävs en noggrannare granskning inom 

något område är det dock viktigt att anlita specialister som innehar spetskompetens. Att 

inte göra detta anser Thomas som oprofessionellt. Revisorerna hävdar att de endast bör 

ta upp de delar i en due diligence som de själva kan verifiera. Dock menar de på att 

andra risker kan påpekas, men det är då upp till köparen själv att undersöka dessa 

vidare. Vid mindre processer menar revisorerna att de klarar av att granska due 

diligence alla delar, vilket av riskkapitalisterna inte anses som optimalt.  
 

149 O´Reilly, P. 2005, s. 38-39 
150 Tabellen är baserad på de delar som en due diligence bör innehålla, enligt den normativa teorin. Källa: 
Landelius, A., & Treffner, J. 1995, s. 56-57 & Sevenius, R. 2003, s. 111 

Due diligence T.K S.M A.B A. C.H, J.H T.O 
Finansiell       √ √ √ 
Legal     √  
Affärsinriktad √ √ √    
Skattemässig    √ √ √ 
Kulturell √ √ √    
Ledningsinriktad √ √ √    

Figur 4. De delar som en due diligence bör innehålla 150
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Tabellen ovan visar på att riskkapitalisterna själva studerar den affärsinriktade, 

kulturella och ledningsinriktade delen av en due diligence. De hävdar dock att om 

spetskompetens inom den legala och finansiella delen finns inom bolaget, utför de alla 

delar av en due diligence själva. Saknas den dock, hyrs specialister i form av advokater, 

revisorer eller konsulter in.   

 

Tabellen visar tydligt en skillnad mellan uppdragstagare och riskkapitalister. Ett 

mönster inom varje respondentgrupp kan också påvisas. Vi har valt att utgå från de 

områden som riskkapitalisterna och uppdragstagarna vanligtvis granskar själva.  

4.2.2.1 Finansiell due diligence 
En revisor är främst inkopplad i den finansiella delen av en due diligence151, vilket våra 

respondenter samt teorin styrker. Respondent A lyfter fram att den ekonomiska 

informationen är i fokus, vilken revisorerna är mest kunniga inom. Riskkapitalisterna 

har oftast inte denna spetskompetens. I de fall där de saknar kompetens inom finansiell 

due diligence anlitas revisorer. En tydlig skillnad mellan riskkapitalisterna och de som 

utför en due diligence på uppdrag av andra kan här påvisas. 

 

Inom det finansiella gebitet finns det en stor vidd av aspekter att studera152. Det som 

studeras inom området är inget som nämnvärt skiljer sig mellan de olika respondenterna 

som utför en due diligence på uppdrag av andra. De trycker mycket på att det istället är 

viktigt att inte utelämna någonting, vilket är kopplat till deras skadeståndsskyldighet. I 

teorin står det att det huvudsakliga målet med en finansiell due diligence är att bekräfta 

reliabiliteten av informationen vid investeringsbeslutet153. Vid en analys av 

riskkapitalisterna upptäcker vi däremot en skillnad. De behöver inte penetrera alla 

aspekter inom due diligence utan kan välja ut de viktigaste. Arne liknar det här vid ett 

smörgåsbord. Det finns fullt med saker på det och det gäller att välja ut de tre-fyra 

viktigaste. En stor skillnad mellan våra två respondentgrupper uppstår till följd av att 

riskkapitalisterna förvaltar sina egna pengar. Riskkapitalisterna blir således mer 

motiverade att snabbt försöka se de viktigaste aspekterna och undvika att onödig tid 

läggs ner. 

 

 
151 Landelius, A., & Treffner, J. 1995, s. 59 
152 Johansson, S.-E., & Hult, M. 2002, s. 42 
153 O´Reilly, P. 2005, s. 38-39 
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Conny och Jacob anser att det främst finns två aspekter att granska vid en due diligence, 

den legala och den finansiella delen, den så kallade basdelen. Detta är någonting som 

riskkapitalisterna starkt argumenterar emot. Arne Björhn menar på att det alltid är av 

vikt att se hur det förhåller sig i verkligheten, att det till exempel görs en kontroll av hur 

utrustningen verkligen ser ut: ”En separation kan aldrig ske mellan balansräkningen och 

den verkliga utrustningen. Därför kan aldrig en due diligence utföras enbart genom att 

titta på en balansräkning, en så kallad pappers-due diligence.” Arne påpekar även att en 

pappers-due diligence förekommer i skolvärlden men att det i verkligheten alltid måste 

ske parallellt med en verklig granskning: ”Det är det säkraste sättet att skjuta sig i foten, 

att bara tro att man kan titta på balansräkningen.”  

 

Stewart Meek skriver i sin artikel att minimumet i vad som bör granskas i en due 

diligence är den finansiella och legala delen154. Detta är något som stöds av Conny och 

Jacob. Arnes inställning är dock den motsatta, enbart en granskning av basbiten är inte 

någonting som bör tillämpas i praktiken. O`Reilly styrker detta då han hävdar att för att 

förstå verkligheten bakom de framställda siffrorna, måste en djupgående och detaljerad 

due diligence genomföras155. Här skiljer sig Meeks och O´Reillys teorier åt. Det vi kan 

fastställa är att en due diligence kan utföras genom att bara se på basbiten. Detta är dock 

inte ett bra sätt att skapa sig en bild om hur verkligheten ser ut. Landelius och Treffner 

menar på att det ibland händer att revisorn får kritik för att denne lägger för stor vikt vid 

balansräkningen156. Detta talar därför för att en mer omfattande genomgång bör göras 

och att det inte är optimalt att enbart se till de finansiella och legala delarna. 

 

I teorin nämns det att den finansiella delen kan delas upp i en historisk och en 

framåtriktad del. Även här får revisorerna emellanåt kritik av att de är alltför inriktade 

på den historiska genomgången. 157 Revisorerna menar på att när de tittar på den 

finansiella informationen så gör de detta mycket utförligt, de går igenom information 

som sträcker sig flera år tillbaka i tiden. De belyser vidare att noggrannheten återigen 

grundar sig på deras skadeståndståndsansvar. Enligt Thomas bygger de framåtriktade 

värderingarna istället på diskonteringar av värden och en tilltro om tillväxt, vilket 

bygger på prognoser. Staffan anser dock att riskkapitalister är bättre på att förstå den 

framåtriktade delen och ber därför revisorerna att enbart granska den historiska delen. 

 
154 Meek, S. 2003, s. 28 
155 O´Reilly, P. 2005, s. 38-39 
156 Landelius, A., & Treffner, J. 1995, s. 59 
157 Ibid. s. 59 
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Riskkapitalisterna tycker att revisorerna är alldeles för sifferorienterade och att de själva 

kan göra en djupare analys då de väger in marknaden, produkterna, ledningsgruppen 

och andra förutsättningar. För att kunna bedöma de framtida vinsterna hävdar Staffan att 

hänsyn måste tas till fler aspekter och inte endast till balansräkningen: ”Det gäller även 

att förstå marknaden och människorna i bolaget.” Landelius och Treffner nämner i sin 

teori, att det är lämpligt att använda revisorn till att utvärdera hela den finansiella 

delen158. När vi väger in riskkapitalisternas syn är detta däremot inget som 

rekommenderas och en uppenbar skillnad mellan teori och praktik visar sig. 

4.2.2.2 Legal due diligence 
Det krävs en försiktighet vid medverkan av utformandet av avtal. Detta menar de 

revisorer som deltagit i vår undersökning. Det beror på att den legala delen inte ligger 

inom deras kompetensområde. Thomas menar på att medelstora förvärv fordrar legal 

kompetens i form av jurister eller advokater. Riskkapitalisterna anlitar i de flesta fall 

advokater för att titta på huvuddelen av legal due diligence.  

 
I teorin nämner Sevenius att en legal due diligence oftast genomförs av externa jurister, 

men att den även kan utföras av bolagets egna159. Jacob säger i sin intervju att det i 

enklare fall, i små bolag, inte är säkert att en konsult anlitas: ”Det kan krävas en 

överblick men i så fall kan köparen komma att göra detta själv. Kanske är köparen 

tillräckligt kompetent för att utföra detta.” I synnerhet anlitas ingen extern kompetens 

för att bolagets handlingar inte är av komplex karaktär. Således blir bolaget lätt att 

genomlysa. Jacob syftar på att det i dessa fall kan vara så att bolagets egna revisorer kan 

assistera vid sådana ärenden: ”Den legala biten är inte revisorns primära funktion i en 

due diligence-process men de kan utföra det i mindre företag som inte är komplexa.” 

Respondent A understryker att en revisor som assisterar köparen vid den legala biten 

måste vara försiktig så att denna inte äventyrar sitt oberoende. Revisorerna betonar att 

de själva kan ge köparna råd, exempelvis i form av en checklista med punkter att 

granska och att hjälpa dem tolka den information som fanns sedan tidigare. De får 

däremot inte vara delaktiga i beslutsfattandet. Revisorerna hävdar vidare att för att den 

egna revisorn ska genomföra den legala delen bör denna vara mycket enkel. I övriga fall 

bör en expert inom det legala området se över det. Tony anser att det här gebitet är av 

 
158 Landelius, A., & Treffner, J. 1995, s. 59 
159 Sevenius, R. 2003, s. 110 
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stor relevans och att det alltid bör studeras, vilket samtliga respondenter är 

samstämmiga kring.  

 

Avtal och dylikt inom detta område är mycket viktigt att göra en noggrann granskning 

utav. Ett viktigt syfte med den legala delen är att se på olika avtal. 160 Ytterligare ett 

syfte ur köparens perspektiv är att försäkra sig om att tillgångarna motsvarar det värde 

som säljaren har värderat dem till. Att förvissa sig om att avtal och tillgångar är riktiga 

är någonting som teorin såväl som respondenterna betonar vikten av. 161

 
Respondent A säger i vår intervju att personalavtal kontrolleras för att se om 

ledningsgruppen omfattas av bonusprogram. Han menar också på att personal 

egentligen är en komplicerad fråga som bör hanteras av arbetsspecialister. Vikten av att 

granska personalavtal är även något som författaren Bing lyfter fram som 

betydelsefullt162. Emellertid fäster han inte uppmärksamhet på att det skulle krävas 

specialister för att kontrollera detta.  

 

Landelius och Treffner tar, inom den legala delen, också upp det ökade 

granskningsbehov av miljölagstiftningarna som föreligger. Det ökade 

granskningsbehovet har framkommit som en följd av dagens allt mer omfattande 

tillstånd och förpliktelser.163 Majoriteten av respondenterna har i intervjuerna nämnt 

miljölagstiftningen som en viktig företeelse att granska. Arne nämner dessutom det 

miljömässiga som en egen del i en due diligence. Samtliga respondenter menar också 

att det vid ett förvärv i utlandet krävs att den här delen granskas av kompetent personal 

från det egna landet. Det här beror på att varje land har sin särskilda miljölagstiftning. 

Att beakta olikheter gällande miljölagstiftningen länderna emellan är också någonting 

som teorin har benämnt som viktigt164. 

4.2.2.3 Skattemässig due diligence 

Revisorerna genomför även den skattemässiga delen av en due diligence. Det innebär 

främst en granskning utav deklarationer från flera år tillbaka. Att titta på deklarationerna 

från de senaste åren är även någonting som teorin tar upp165. Där förekommer det dock 

 
160 Orrbeck, M. 2006, s. 78 
161 Spedding, L. 2004, s. 5 
162 Bing, G. 1996, s. 6 
163 Landelius, A., & Treffner, J. 1995, s. 60 
164 Ibid. s. 60 
165 Ibid. s. 60 
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också en del andra aspekter, men det är främst deklarationerna som våra respondenter 

nämnt. En skattemässig due diligence är inte någonting som riskkapitalisterna har 

nämnt som en egen del. Anledningen till detta är att riskkapitalisterna anser att denna 

del tas upp i samband med en finansiell due diligence. Detta åskådliggörs tydligt i figur 

4, där uppdragstagarna även besitter spetskompetens att granska detta område.  

4.2.2.4 Affärsinriktad due diligence 
Som vi tidigare nämnt så anlitas vanligen en revisor för att utföra den finansiella delen 

och en advokat till den legala. Resterande delar hävdar riskkapitalisterna att de själva 

kontrollerar, vid en situation där noggrannare granskning krävs anlitas specialister. 

Riskkapitalister har delade åsikter om vilka delar som ingår i en due diligence, i den 

meningen att de placerar olika delar under olika rubriker. Samtliga talar om 

kommersiell due diligence som en gemensam del. Staffan Mörndal anser att en due 

diligence kan delas in i tre delar: finansiell, legal och kommersiell. Enligt Staffan 

innebär den kommersiella delen en utvärdering av produktens potential och marknaden 

där företaget är en aktör. Han menar vidare att det är viktigt att Vd:n och de anställda 

utvärderas, vilket också Staffan hävdar ingå i den kommersiella delen. 

Riskkapitalisterna undersöker allt som är framåtriktat, för att utvärdera bolagets 

framtidsutsikter. Detta speglar det som Staffan tidigare har nämnt angående revisorernas 

okunskap om att utvärdera framtiden.  

 

Revisorerna instämmer med riskkapitalisternas åsikt om att de inte är allmänkunniga 

vad gäller marknadsfrågor och konkurrenssituationer. De talar om att due diligence-

processen är ett teamwork och att det anses vara oprofessionellt att inte konsultera 

individer med adekvat kunskap inom de olika områdena. 

 

I viss litteratur förekommer den affärsmässiga delen under namnet kommersiell due 

diligence166. Vad som sedan bör ingå under den här delen skiljer sig något mellan 

respondenterna beroende på vilka olika delar de anser att en due diligence består av. 

Affärsinriktad due diligence, som vi har valt att benämna den, stämmer mycket bra 

överens med delar av det som riskkapitalisterna har tagit upp. Som teorin framför, 

granskas förvärvsobjektet genom att studera vilka faktorer som har påverkat den 

 
166 Sevenius, R. 2003, s. 108 
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befintliga situationen167. Detta används som ett verktyg för att bedöma framtiden vilket 

är något som Staffan har betonat. Vidare lyfter Landelius och Treffner fram att en 

kartläggning av större potentiella kunderna bör ske168. Det här är någonting som även 

de som utför due diligence på uppdrag av andra har lagt stor vikt vid. Respondenterna 

belyser även vikten av att kartlägga de tio största kunderna och leverantörerna. De 

menar dock på att de största kunderna och leverantörerna är någonting som företagen 

ogärna lämnar ut information om, främst i början av en due diligence. Den typen av 

information lämnas främst ut i ett senare skede av processen på grund av att det 

betraktas som avgörande information för företagets överlevnad. 

4.2.2.5 Kulturell due diligence 
Under intervjuerna med våra respondenter har det uppenbarat sig att integration av två 

företagskulturer är att betrakta som essentiellt för ett välfungerande företag. Det har 

även blivit tydligt att riskkapitalisterna själva bedömer huruvida integrationen av två 

företag kommer att fungera eller ej, de hyr alltså inte in någon med spetskompetens för 

en sådan bedömning.  Majoriteten av revisorerna och företagsmäklarna har med 

organisationen som en punkt att evaluera. Dock innehåller den inte någon verklig 

bedömning huruvida integration är möjlig eller ej. Vårt allmänna intryck är att de mest 

använda metoderna för att kunna göra en kulturell due diligence sker via intervjuer och 

observationer, alltså en mer kvalitativ informationsinsamling vilket till viss del stämmer 

överens med teorin på området169. Ingen av våra respondenter använder sig av 

kvantitativa metoder vilket omnämns i teorin. 

4.2.2.6 Ledningsinriktad due diligence 
Samtliga respondenter är tämligen samstämmiga i frågan gällande ledningens betydelse. 

De delar åsikten om att ledningen är en viktig del i en due diligence. Emellertid 

framkommer det relativt snabbt och tydligt att riskkapitalisterna själva evaluerar 

ledningen. Staffan Mörndal menar på att den effektivaste metoden för att utvärdera 

ledningen är att spendera tid med dem och att ställa så många frågor som möjligt. Detta 

bekräftas även av Arne Björhn som ofta intervjuar företagets Vd. Han ställer ofta många 

frågor och lyfter fram att det är avgörande att svaren skall vara uppriktiga och indikera 

på att den intervjuade har kontroll över sitt ansvarsområde. Arne ger exempel på detta 

 
167 Landelius, A., & Treffner, J. 1995, s. 59 
168 Ibid. s. 59 
169 Spedding, L. 2004, s. 214 
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då han i många intervjusituationer ställer frågor som han redan vet svaret på, detta för 

att kontrollera huruvida personen svarar på ett ärligt sätt eller inte. Även vår tredje 

respondent i riskkapitalistgruppen, Tony Kylberg, betonar vikten av att titta på mjuka 

värden, exempelvis de intervjuades bemötande och personkemi. Vidare lyfter Tony 

fram att svaren från de intervjuade personerna i ledningen är viktiga att utvärdera: 

”Något som man naturligtvis tar med sig från en formalia-due diligence är intryck av 

hur frågorna besvarades. Beroende på svaren kan man i en due diligence få reda på den 

mjuka sidan och inte bara formaliabiten. Den säger ofta lika mycket som en formell due 

diligence.” 

 

Skillnaden mellan riskkapitalisters syn och de som utför due diligence på uppdrag av 

andra blir relativt tydlig vid frågan huruvida det finns aspekter som är av större relevans 

än andra vid en due diligence. Revisorerna och företagsmäklarna lyfter i synnerhet fram 

den finansiella och legala delen. Staffan berättade om en konferens för europeiska 

investerare, som han nyligen hade närvarat på. På konferensen presenterades statistik 

där det tydligt visades att det som främst påverkar värden i deras respektive innehav var 

en bra ledning. En bra ledning var även det enda som konsekvent kom upp som en 

påverkande variabel. Av den anledningen anser Staffan att torde det vara en självklarhet 

att granska ledningen. 

 

Precis som Bing lyfter fram granskas ledningen som enskilda individer snarare än som 

en grupp170. Samtliga riskkapitalister för ett samtal med olika människor i ledningen, 

främst med målföretagets Vd. Bing hävdar att den framtida rollen för varje individ i 

ledningsgruppen kommer att fordra beslut efter en överblick av individens nuvarande 

ansvar, potential och önskemål171. Detta område är Staffan Mörndal ensam om att 

beröra i intervjuerna gällande ledningen och dess roll. Som ett exempel nämner han Vd-

posten. När Staffan förvärvar nya företag försöker han alltid att få en bild av Vd:ns 

kapacitet. Han ställer sig alltid frågan om personen i fråga knappt klarar av dagens 

situation eller om den besitter potential att klara av en eventuell expansion. Efter att 

Staffan har fått svar på dessa frågor beslutar han sig om Vd:n är lämpad att vara kvar på 

den positionen eller ej. 

 

 
170 Bing, G. 1996, s. 87 
171 Ibid. s. 87 
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I enlighet med teorin gällande obefogade utbetalningar172, är detta något som 

revisorerna och företagsmäklarna har beaktat och inkluderat i sina respektive 

checklistor.  Detta är emellertid ingenting som riskkapitalisterna explicit tar upp och 

utgör således därför en skillnad mellan de två respondentgrupperna.  

 

Något som är signifikant för riskkapitalister vad gäller bedömningen av ledningen är att 

utvärderingen till stor del sker på basis av magkänsla. Detta är något som alla tre 

riskkapitalister bekräftar under våra intervjuer. Att intuition fungerar som en avgörande 

faktor i beslutsprocessen nämns ej i litteraturen som vi har studerat. 

4.3 Due diligence-processen173 
Samtliga av våra respondenter menar på att en due diligence-process kan variera i 

utformning beroende på vilka aspekter som vägs in. De hävdar att den är 

situationsanpassad och därför varierar från fall till fall. Variationen beror på att 

målobjekten som ska granskas är av olika stor omfattning och komplexitet. Detta är 

något som stämmer väl överens med teorin på området174 .  

 

Staffan Mörndal menar på att en situation där säljaren vill avyttra sin verksamhet ofta 

beror på att personen i fråga upplever någon form av svårighet med denna. Detta 

innebär att köparen, vilken är riskkapitalisten i detta fall, har som uppgift att lösa 

problemen. Om detta åstadkoms, får den potentiella köparen i de flesta fall möjligheten 

till att genomföra ett affärsavtal. Vidare förklarar Staffan att bolag och dess ägare 

vanligtvis inte vill sälja sitt innehav om det inte föreligger något problem med det. Detta 

leder därför till att köparen, med stöd i teorin, har identifikation av brister som ett 

primärt mål175. Enligt teorin ska revisorer och advokater av den anledningen uttrycka 

sina åsikter om ett förvärv genom att upprätta formella handlingar176. Detta har den 

respondentgrupp som genomför due diligence på uppdrag av andra påvisat att de gör i 

våra samtal med dem. De anser också att deras input utgör en del av beslutsunderlaget. 

 

I enlighet med teorin bygger riskkapitalisterna en stor del av sitt investeringsbeslut på 

den egna marknadsevalueringen. Teorin tar också upp att riskkapitalisterna menar att 

 
172 Bing, G. 1996, s. 90 
173 Se bilaga  3 och 4: Uppdragstagarnas och riskkapitalisternas respektive processer 
174 Landelius, A., & Treffner, J. 1995, s. 56-57 
175 Bing, G. 1996, s. 3 
176 Ibid. s. 3 



Empirisk analys 
 

 44

                                                

revisorernas rapporter främst används när en verifiering, av den informationen som är 

relaterad till senare stegs investering såsom uppköp, behövs. 177Detta stämmer väl 

överens med våra empiriska studier. Ur våra intervjuer har det framkommit att 

riskkapitalisterna litar mycket på entreprenören. Detta bör tas i beaktning eftersom 

enligt teorin kan detta innebära att adverse selection uppstår, då riskkapitalisterna till 

större del måste lita på information om entreprenörens affärssituation utifrån den 

information som entreprenören själv delger178. Riskkapitalisterna utvärderar den mycket 

på erfarenhet och magkänsla, något som teorin inte nämner.  

4.3.1 Förberedelse och planering 
Enligt riskkapitalisterna börjar en due diligence-process med att de först får en 

indikation om att någon vill sälja ett företag. Det är sedan vanligt att ett möte äger rum 

med målföretagets entreprenörer. Riskkapitalisterna menar på att mötets syfte är att 

fastställa huruvida företaget är intressant att göra en mer djupgående analys av, i ett 

senare stadium. Om det finns ett intresse att förvärva, blir steg ett för riskkapitalisterna 

att utforma ett letter of intent. Sedan studeras det bakomliggande hos företaget. De tar 

upp marknaden, entreprenören och affärsidén som tre viktiga element att studera. 

Marknaden och dess funktion är väldigt viktig att förstå sig på. Dessutom studeras Vd:n 

och de anställda. Riskkapitalisterna trycker också på att det är av stor vikt att förstå hur 

entreprenören arbetar, mycket material från denne ska därför samlas in i ett tidigt skede. 

Riskkapitalisterna ska sedan bilda sig en egen uppfattning om informationen gällande 

målobjektet. Enligt Tony Kylberg är all riskkapitalverksamhet i grund och botten en 

blandning av en ren analys och riskkapitalistens intuition. Något intressant hos 

riskkapitalisterna har då visat sig vara att denna värdering sker på basis av 

ackumulerade erfarenheter. De talar om att det är magkänslan som styr, några är dock 

mer återhållsamma med att statera detta men de är överens om att en mjuk bedömning 

måste ske. Vid en utvärdering av intuitionsaspekten kan rapporter erhållas från delägare 

i det säljande företaget, men avgörandet grundar sig ändå främst på tidigare köp och 

erfarenheter. Staffan Mörndal betonar att ju fler gånger en due diligence-process 

genomförs, desto större vana erhålls och processen blir mer och mer utarbetad för varje 

gång.  
 

 
177 Wright, M., & Robbie, K. 1996, s. 160 
178 Ibid. s. 154 
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De som utför en due diligence-process på uppdrag av andra, hävdar att de börjar sin 

process med att ha ett inledande möte med klienten. Klienten som här är köparen har då 

skrivit ett letter of intent, innehållande prisindikation med mera, vilket är något som 

stämmer överens med vad teorin tar upp179. Därefter menar uppdragstagarna att de gör 

en informationsinsamling för egen del. De tittar på den officiella informationen som är 

tillgänglig, så som balansräkningar, resultaträkningar, bolagsstämmans protokoll, 

styrelsens protokoll och så vidare. De vill ha en bakgrundsinformation om företaget 

innan uppdraget utförs. Något som dock skiljer sig i jämförelse med riskkapitalisterna är 

att de inte inhämtar lika mycket bakomliggande information. Riskkapitalisterna 

utvärderar, som skrivet ovan, marknaden, entreprenören och affärsidén till en början 

och grundar ett investeringsbeslut på detta, sedan görs en due diligence för att bekräfta 

att det de studerat stämmer. De som utför en due diligence på uppdrag av andra läser 

mer in sig på förvärvsobjektet, lite vad de sysslar med, men går inte alls lika djupt in på 

det. Detta grundar sig på att de endast ger ett beslutsunderlag till uppdragsgivaren, de 

ska inte själva fatta beslutet om en investering eller ej.  

 

Våra två respondentgrupper inleder planeringen av en due diligence med att fördjupa 

sina kunskaper inom målföretagets delar och egenskaper, i enlighet med teorin180. 

Något som skiljer sig dem emellan är sättet de samlar in information på. De som utför 

en due diligence på uppdrag av andra vill erhålla en översiktlig information för att 

kunna ser hur företaget som de ska granska fungerar. Riskkapitalisterna går däremot 

djupare in på det bakomliggande och vill få fram mer information kring företaget, 

marknaden, affärsidé och entreprenören.  

4.3.2 Informationsinsamling 
När riskkapitalisterna har bildat sig en personlig bakomliggande uppfattning om bolaget 

inleds det första ”riktiga” steget i en due diligence-process. De kommer då i besittning 

av ytterligare information om bolaget, som förses av individer i det säljande företaget. 

Informationen kan exempelvis vara ett mail med affärsplan och några få 

huvuddokument. Därefter äger ett möte rum med en person i målobjektets styrelse som 

ansvarar och har god insikt i verksamheten.  

 

 
179 Känzig, D., & Rihm, T. 2006, s. 70 
180 Bing, G. 1996, s. 2 
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Riskkapitalisterna samlar sedan in ytterligare information. Något som är signifikant för 

samtliga respondenter inom riskkapitalistgruppen är att de alltid har en checklista för 

vad som skall granskas, i enlighet med teorin181. Om de besitter kunskapen som krävs 

för att genomföra delar av en due diligence så följer de listan. Skulle vissa delar av en 

due diligence erfordra spetskompetens bifogar de checklistan till dem som utför 

granskningen i annat fall. Checklistan justeras beroende på målföretagets egenskaper. 

Som vi nämnde tidigare grundar riskkapitalisterna sin utvärdering på tidigare 

erfarenheter. Därför väljer de ut ett antal aspekter som de anser vara viktigast att 

undersöka hos målföretaget. Detta för att tiden är knapp, att undersöka allt i minsta 

detalj bidrar inte till mer än vad det kostar. Det gäller därför att ”follow the money”, 

citerat Arne Björhn. Checklistan skickas sedan till målföretaget för att visa vilken 

information som de behöver. Bolaget som ska studeras inrättar då ett datarum där 

underlaget ställs in. Som ett alternativ till datarummet hos bolaget, kan dokumenten bli 

tillgängliga på plats hos köparen. Det viktiga är att det sker på en plats där en ostörd 

arbetsprocess kan inledas. Sedan sker bearbetning av dessa data. Tidsåtgången är olika 

beroende på förvärvsobjektets omfattning. Beroende på vilken kompetens 

riskkapitalisterna besitter anlitas i denna del av processen olika spetskompetenser som 

kompletterar deras kunskap. De är även delaktiga i granskningen av dokumenten i 

datarummet. 

 

De respondenter som genomför en due diligence på uppdrag av andra använder sig 

också av en egenutformad checklista vid informationsinsamlingen. De menar på att 

detta är det andra steget efter den inledande processen med översiktlig 

informationsinsamling, planering och möte. Checklistan som uppdragstagarna tar i 

beaktning går precis som i riskkapitalisternas fall inte att generalisera. Det finns dock ett 

antal rubriker vars underpunkter ändras med hänsyn till respektive fall. Något som 

markant skiljer sig mellan våra respondentgrupper är att uppdragstagarna följer 

checklistan i detalj. Den detaljerade och omfattande granskningen har sin grund i att 

deras granskning är ett beslutsunderlag åt en annan part. Vidare säger revisorerna att de 

utför den detaljerade granskningen på grund av den ersättningsskyldighet som de 

omfattas av. De hävdar också att de upplever en viss oro för att missa något och går 

således igenom alla detaljer noggrannare än vad riskkapitalisterna gör. Precis som 

riskkapitalisterna, tilldelas även de som utför en due diligence på uppdrag av andra ett 

 
181 Sevenius, R. 2003, s. 114 
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datarum. I våra respondentgruppers fall skickas en lista till säljaren för att ställa i 

ordning den efterfrågade informationen. 

 

I enlighet med teorin sker informationsinsamlandet med hjälp utav checklistor182, samt 

att arbetslaget som utför en due diligence tilldelas ett datarum183. I teorin nämns också 

att den avgörande källan till informationen är riskkapitalistens egna due diligence-

rapport. Trots input av information från revisions- och konsultbyråer är det ingen stor 

vikt som läggs vid denna.184  Efter insamlandet av empiri har det visat sig att detta inte 

stämmer överens med respondenternas syn. Riskkapitalisterna utvärderar själva mycket 

av målföretaget samt använder sig utav erfarenhet vid bedömning, medan de som utför 

en due diligence på uppdrag av andra detaljerat granskar de områden för vilka de har 

anlitats att kontrollera. I de fall då riskkapitalisterna är i behov utav extern kompetens 

läggs stor vikt vid den informationen. 

4.3.3 Analys 

Under analysfasen bokas enligt riskkapitalisterna för det mesta ett möte in med 

målföretaget, vilket följs av en heldag ute hos förvärvsobjektet. Enligt Staffan delar 

teamet som arbetar med due diligence-processen upp sig: ”Samtal förs med Vd:n, 

marknadschefen, ekonomichefen och andra intressanta nyckelpersoner. Syftet är att 

samla in så mycket information som möjligt genom samtal med personer i bolaget.” 

Riskkapitalisterna vill här införskaffa information som inte fanns samlad i datarummet. 

De hävdar också att de vill verifiera den information som de tidigare tagit ställning till. 

Ytterligare ett syfte är att skapa sig en uppfattning om de mjuka värden som personerna 

förmedlar.  

 

Vid en analys börjar de som utför en due diligence på uppdrag av andra att utvärdera 

informationen. Detta gör de bland annat ute på målföretaget. De hävdar också att det i 

de fall då informationen är bristfällig sker en insamlig av kompletterande information. 

Det här materialet följs då upp av ytterligare en analys och utvärdering. De som utför 

granskningen på uppdrag av andra betonar att de besitter spetskompetenser och 

kontrollerar i regel endast det som de är specialister inom. Thomas säger i sin intervju 

att revisorerna har sin spetskompetens inom det finansiella området. Emellertid har det 
 

182 Sevenius, R. 2003, s. 114 
183 Ibid. s. 115 
184 Wright, M., & Robbie, K. 1996, s. 160 
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under våra intervjuer framkommit att revisorerna och företagsmäklarna ofta pekar på 

andra områden utöver sitt ursprungliga kompetensområde. Då de inte har kunskaper 

inom dessa områden menar de därför på att det ej är lämpligt för dem att göra ett 

fastställande kring dessa. Enligt revisorn Thomas Olofsson bygger alla värderingar på 

framtida diskonteringar av värden, allt är således prognoser.   

 

I enlighet med teorin gör våra respondentgrupper en analys ute på målföretaget, vilket 

leder till att kommunikationsmöjligheterna mellan de som analyserar och målföretagets 

ledning kan ökas185. Den mest framträdande skillnaden mellan våra respondentgrupper 

är att riskkapitalisterna genomför en analys för sin egen vinning, i syfte att bekräfta det 

intryck som initialfasen gav dem. Uppdragstagarna genomför delar eller hela processen, 

beroende på företagets storlek och komplexitet. Analysen blir sedan ett beslutsunderlag 

för uppdragsgivaren.  

 

Majoriteten av riskkapitalisterna använder sig redan i planeringen av en due diligence 

utav faktorerna marknad, produkt och entreprenör som utgångspunkt vid evaluering av 

ett företag. Ett ständigt fokus på att maximera sina intäkter är också en röd tråd genom 

riskkapitalisternas due diligence-process. Därav stämmer dessa fyra faktorer väl överens 

med dem som nämndes i samband med riskkapitalisternas analysprocess i teorikapitlet 
186. Riskkapitalisterna pekar också mycket på vikten av en bra entreprenör och ett bra 

management. Citerat Tony Kylberg: ”En halvtaskig entreprenör kan inte sälja en bra 

produkt, men en bra entreprenör kan sälja en halvtaskig produkt”. Även de som utför en 

due diligence på uppdrag av andra lyfter fram att humankapitalet är en viktig faktor att 

ta hänsyn till. Dessa uppfattningar från våra respondenter tyder på att entreprenörens 

roll stämmer väl överens med vår teori187. Det teoretiska avsnittet inom området gör 

gällande att flertalet studier visar på att det viktigaste kriteriet som riskkapitalisterna 

använder sig av, vid granskningen av investeringsförslag, är entreprenörspersonlighet 

och erfarenhet188.   

4.3.4 Rapportering och uppföljning 
Efter att riskkapitalisterna har genomfört sin granskning av företaget, framför de att en 

uppföljning sker. Inom detta avsnitt upprättas en sammanställning över informationen 
 

185 Sevenius, R. 2003, s. 115 
186 Smart, G.-H. 1999, s. 60 
187 Ibid. s. 60 
188 Wright, M., & Robbie, K. 1996, s. 154 
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och de risker som har påträffats. Har några oklarheter eller andra frågor uppstått, 

korrigeras köpeavtalet. Riskkapitalisterna menar på att själva due diligence-processen 

kan resultera i en bekräftelse över vad som redan antagits, justeringar av köpeavtalet, 

eller att köpet inte genomförs. I teorin består istället uppföljningen av en genomgång av 

processen och resultatet189, vilket vi inte har fått fram att riskkapitalisterna ägnat sig åt. 

 

Rapportering och uppföljning skiljer sig något beroende på yrkesroll. Riskkapitalisterna 

betonar att de fattar ett eget investeringsbeslut och rapporterar följaktligen inte beslutet 

till någon. Revisorerna hävdar att de bidrar med input, de fastställer vissa spörsmål 

inom sitt kompetensområde som ska bidra till köparens beslutsunderlag. De säger också 

att de kan peka på områden där de inte besitter spetskompetens, men att det anses som 

riskfyllt. Dessa områden får då uppdragsgivaren själv undersöka, i annat fall anlitas 

kompetenta individer sin del av beslutsunderlaget. De som utför en due diligence på 

uppdrag av andra rapporterar alltså vidare till uppdragsgivaren.  Denna skillnad mellan 

våra två respondentgrupper uppdagas inte i vår teori. Teorin som finns inom området är 

tämligen generaliserad och särskiljer inte due diligence-processen mellan olika 

yrkesroller. 

4.3.4.1 Skillnad i due diligence-processen mellan teori och praktik190 

Den största skillnaden mellan våra respondentgrupper i den inledande fasen av 

processen är att riskkapitalisterna analyserar den bakomliggande informationen såsom 

marknad, entreprenör och affärsidé, samtidigt som offentliga dokument studeras. De 

som utför en due diligence på uppdrag av andra tittar endast på den offentliga 

informationen i denna fas. Under riskkapitalisternas planeringsskede har de ett 

inledande möte med företaget. Det är först efter detta som revisorernas process 

påbörjas. Därför kan det fastställas att processen som beskrivs i den normativa teorin är 

generaliserad och inte specificerad till respektive respondentgrupp. Enligt teorin uppstår 

den inledande kontakten och utformningen av ett letter of intent under 

informationsinsamlingen191. Detta är något som skiljer sig gentemot praktiken, då 

riskkapitalisterna menar att detta sker under planeringsfasen. Revisorerna hävdar också 

att detta sker innan de ansluter till processen. En skillnad mellan uppdragstagare och 

 
189 Sevenius, R. 2003, s. 117 
190 Se bilaga 2, 3 och 4 
191 Känzig, D., & Rihm, T. 2006, s. 70 
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riskkapitalister vid informationsinsamlingen är att riskkapitalisterna i denna del anlitar 

spetskompetens om så krävs.  

 

Under analysfasen tar teorin endast upp att bearbetning av information ska ske192. 

Emellertid förkunnar teorin inte på vilket sätt detta genomförs. Vi har dock genom våra 

empiriska studier fått fram ett konkret tillvägagångssätt i denna fas. Skillnaden 

respondentgrupperna emellan är här att riskkapitalisterna gör intervjuer på företaget för 

att få in kompletterande information. Uppdragstagarna studerar endast sitt specifika 

kompetensområde och söker efter dokument som ej funnits tillgängliga i datarummet. 

Teorin tar sedan upp rapportering och uppföljning som de två sista stegen i 

processen193. Våra empiriska studier har dock visat att riskkapitalisterna har uppföljning 

som sitt sista steg och uppdragstagarna har rapportering som sitt slutliga steg i due 

diligence-processen. 

4.4 Avslutning empirisk analys 
I detta kapitel har vi kunnat påvisa att det föreligger skillnader mellan riskkapitalister 

och uppdragstagare. Det har också framkommit att det existerar ett gap mellan den 

normativa teorin, om hur en due diligence bör genomföras och det faktiska utförandet. 

En uppdragstagare besitter en viss spetskompetens och bidrar till en del av köparens 

beslutsunderlag. Uppdragstagarna studerar de områden av en due diligence där de 

innehar spetskompetens. En revisor har sin spetskompetens främst inom det finansiella 

gebitet. Det som revisorerna rapporterar till sin uppdragsgivare är sådant som de själva 

kan verifiera, om de uttalar sig felaktigt kan det innebära stora skadeståndskrav. De kan 

därför inte, till skillnad från en riskkapitalist, utvärdera information genom att agera på 

intuition. Riskkapitalisterna har en större bredd inom vilka olika områden i en due 

diligence som de granskar. De ser både till de kulturella, ledningsinriktade och 

affärsmässiga delarna av en due diligence. En riskkapitalist påstår att det också gäller att 

koncentrera sig på de väsentligaste sakerna då tiden är en kostnad. Här framträder ett 

gap gentemot teorin som menar att tiden som spenderas på en due diligence är av värde 

för att få fram extra information194.  

 

 
192 Bunyan, L. 2006, s. 44 
193 Sevenius, R. 2003, s. 113 
194 O´Reilly, P. 2005, s. 38-39 
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Genom vår studie har det vidare framkommit att en revisor ibland är involverad i hela 

due diligence-processen. Detta är endast någonting som förekommer vid mycket små 

bolag som inte anses vara komplexa. Vissa uppdragstagare hävdar att det som främst 

bör granskas är den finansiella och legala delen. Detta argumenterar riskkapitalisterna 

starkt emot och menar på att en due diligence måste ta hänsyn till alla de olika områden, 

för att erhålla en komplett bild av företaget. Teorierna skiljer sig i detta hänseende, viss 

teori styrker uppdragstagarnas uppfattning och viss teori riskkapitalisternas uppfattning. 

Vidare nämner somliga författare att en revisor har kompetens att utvärdera hela den 

finansiella delen. Riskkapitalisterna anser inte att det är lämpligt, då en revisor är för 

sifferorienterad och att de själva är bättre på att uppskatta framtida finansiella händelser. 

Riskkapitalisterna väljer att själva utvärdera den framåtriktade finansiella delen, då de 

anser sig besitta större kompetens inom andra områden som behövs för att kunna göra 

en rätt prognos.  

 

I due diligence-processens olika steg, skiljer sig uppdragstagarna och riskkapitalisterna 

åt i vissa hänseenden. I enlighet med teorin går våra respondentgrupper igenom 

stadierna, planering, informationsinsamling och analys. Uppdragstagarna kommer dock 

in i ett senare skede i processen, vilket inte går att utläsa i teorin. Under planeringsfasen 

samlar riskkapitalisterna in bakomliggande information i form av att utvärdera, 

marknad, entreprenör och affärsidé. Uppdragstagarna studerar dock endast den 

offentliga informationen. Det sista steget i processen är sedan olika för respektive 

grupp. Riskkapitalisterna gör en uppföljning och tar ett beslut, medan uppdragstagaren 

rapporterar ett beslutsunderlag till uppdragsgivaren.  
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5 Diskussion 
 det föregående kapitlet kunde vi konstatera att det föreligger en skillnad i våra 

respondentgruppers due diligence-process samt att det föreligger ett gap mellan den 

normativa teorin, samt praktiken. Skillnaderna kommer vi att försöka förklara med 

hjälp av inslag från två positiva teorier, vilka kommer presenteras i kapitlet.  

 I

5.1 Principal agentteori 
Positiv redovisningsteori är ett vetenskapligt synsätt som utvecklades av Ross Watts 

och Jerold Zimmerman. Den positiva redovisningsteorin är tätt relaterad till agent-

principalteorin. De två teorierna bygger på antagandet att alla individers handlingar 

drivs av ett självintresse och att alla individer alltid kommer agera på ett sätt som i 

förlängningen ökar deras individuella välstånd. Ytterligare en utgångspunkt är att det 

finns en så kallad agent-principalrelation.195 Jensen och Meckling beskriver relationen i 

ett företag där det finns en eller flera principaler som tillsätter en annan person, agenten, 

i syfte att delegera visst ansvar till denna.196

 

Riskkapitalister agerar som sin egen principal ty de är sina egna chefer. Revisorerna och 

företagsmäklarna agerar å andra sidan på uppdrag av andra och blir således agenter. 

Detta bör sannolikt prägla de två gruppernas utförande av en due diligence. Revisorerna 

i den meningen att de kommer att försöka utföra en granskning som precis gör det 

omöjligt för dem att bli skadeståndsskyldiga. Riskkapitalisterna satsar sina egna pengar 

och har således inget skadeståndsansvar att ta hänsyn till, vilket i stor utsträckning bör 

påverka utformningen av deras granskning.  

5.2 Insurance theory 
Som en del i insurance theory anses revisorerna skänka uppdragsgivarna en form av 

implicit försäkring. Denna försäkran är förankrad i revisorns skadeståndsansvar. Om 

revisorn gör felaktiga uttalanden kan denne bli ersättningsskyldig till köparen. 197

 

Eftersom revisorer även kan få i uppdrag att genomföra vissa delar eller en hel due 

diligence, blir skadeståndsansvaret aktuellt även vid due diligence-processer. 

Skadeståndsansvaret bör prägla revisorns uttalanden i den meningen att denne 
                                                 
195 Watts, R., & Zimmerman, J. 1990, s. 131-156 
196 Jensen, M., & Meckling, W. 1976, s. 308   
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rimligtvis inte kommer att uttala sig om sådant som inte kan verifieras, snarare än på 

intuition och fingertoppskänsla. Vidare är det sannolikt att revisorerna och 

företagsmäklarna kommer att kontrollera olika poster i en mycket större omfattning är 

vad riskkapitalisterna gör. Detta har sin grund i att de har ett ansvar gentemot köparen 

av tjänsten. Vid en sådan situation där en revisor har försummat en post träder 

skadeståndsansvaret in. Företagsmäklarna omfattas emellertid inte av ett 

skadeståndsansvar. De äventyrar sitt rykte, vilket de är beroende av, om köparen av 

tjänsten inte är nöjd. 

5.3 Tillämpning av principal agentteori och insurance theory 
Vår diskussion som grundar sig på jämförandet av teori- och empiriavsnittet har sin 

utgångspunkt i principal agentteorin och insurance theory. Med de två valda teorierna 

som stöd för vi resonemang kring de empiriska fynden. 

 

Vid ett företagsförvärv är det primära målet för en riskkapitalist att genomföra en 

lönsam affär. Samstämmigheten med den positiva redovisningsteorin visar sig vid det 

självintresse som föreligger hos riskkapitalisten, för att öka det individuella 

välståndet198. Skillnaden gentemot uppdragstagarna är att de istället har köparens mål i 

fokus. Denna skillnad finner sin förklaring i agent-principalrelationen199. 

Uppdragstagaren, som innehar en agentposition, finner det av vikt att genomföra ett väl 

utfört arbete. De är beroende av det rykte som de har för att behålla en god position på 

marknaden. Samtliga uppdragstagare hävdar att anseendet är avgörande för företagets 

överlevnad.  

 

I en due diligence-process är det arbete som en uppdragstagare utför en del av 

beslutsunderlaget som köparen sedan ska fatta sitt förvärvsbeslut på. Revisorerna och 

företagsmäklarna tillför främst sådan information som de kan verifiera. 

Spetskompetensen som en revisor besitter innefattar det finansiella området i processen. 

Landelius och Treffner tar upp att revisorer ofta blir föremål för kritik på grund av att 

de är för sifferorienterade200. Som Staffan lyfter fram bör revisorer endast granska det 

historiska, av den anledningen att den framåtriktade delen bygger på uppskattningar. 

Arne och Staffan lyfter fram att de har en bättre insikt i och större erfarenhet av den 

 
198 Watts, R., & Zimmerman, J. 1990, s. 131-156 
199 Jensen, M., & Meckling, W. 1976, s. 308  
200 Landelius, A., & Treffner, J. 1995, s. 59 
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senare delen. Vidare upplever revisorerna viss oro över att uttala sig om ärenden som de 

inte kan verifiera. Oron är en effekt av skadeståndsansvaret vilket överensstämmer med 

vår tes gällande insurance theory201. Eftersom att revisorn är en agent och således inte 

fattar ett beslut drabbas uppdragsgivaren, principalen, av den felaktiga informationen. 

Revisorn präglas följaktligen av sitt förhållande till principalen. Riskkapitalisternas 

beslutsunderlag kan å andra sidan vara av en helt annan karaktär. Samtliga 

riskkapitalister nämner, både implicit och explicit, att deras analys vid många tillfällen 

består av intuition. En sannolik förklaring till att de, till skillnad från uppdragstagarna, 

delvis fattar beslut på intuition är att de inte omfattas av ett skadeståndsansvar och inte 

är starkt beroende av ett gott rykte. Ytterligare en tänkbar förklaring är att 

riskkapitalisterna handlar med eget riskkapital och inte har något ansvar gentemot en 

annan part. Det tillåter dem att använda sig av evalueringsmetoder som enligt 

revisorerna är att anse som otillförlitliga.   

 

En tydlig avvikelse framkommer vid en jämförelse av respondentgruppernas utförande. 

De två revisorerna samt företagsmäklarna understryker vikten av att genomföra arbetet 

med noggrannhet. Arne talar däremot i termer av att ringa in de väsentligaste riskerna 

snarare än att granska allt. Anledningen till att revisorerna genomför en noggrann 

granskning i jämförelse med riskkapitalisterna är enligt dem risken att bli 

skadeståndsskyldig på grund av oaktsamhet. Detta kan återknytas till vår tes rörande 

insurance theory, där vi presumerade att revisorerna skulle genomgå en grundligare 

undersökning än riskkapitalisterna202. Emellertid är vi av uppfattningen att revisorerna 

inte genomför en granskning som precis anses godkänd, vilket vi utifrån principal-

agentteorins grundläggande uppfattningar203, ställde upp en tes om. Det har visat sig att 

de genomför granskningen med stor noggrannhet. Vi upplever att det har sin grund i att 

nyttan av att med stor säkerhet hålla sig borta från skadeståndskravet är större än att 

precis göra det.  

5.4 Avslutning diskussion 
Genom den diskussion som vi har fört i detta kapitel, har vi erfarit att de skillnader som 

föreligger mellan riskkapitalisterna och uppdragstagarna kan förklaras av principal 

agentteorin samt insurance theory. Vad de två teorierna beskriver, präglar hela 

 
201 Piot, C. 2005, s. 24 
202 Ibid. s. 24 
203 Jensen, M., & Meckling, W. 1976, s. 308  
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utförandet av en due diligence. Som vi tidigare nämnt är skillnaderna som framkommit i 

due diligence-processen olika, beroende på vilken yrkesroll utövaren innehar. En 

riskkapitalist som handlar med eget kapital är principal och uppdragstagaren vars due 

diligence är en del av beslutsunderlaget, är agent. De utövar därför olika roller i en due 

diligence-process. Principalen tar initiativet till ett företagsförvärv och inleder due 

diligence-processen, agenten anlitas för att bistå med den kunskap som denne besitter. 

Vidare har det framkommit att uppdragstagarna genomför en mycket noggrann 

granskning inom det område där dess spetskompetens infinner sig. De ger inte heller ut 

sådan information till köparen som de inte kan verifiera. Detta speglas av det 

skadeståndsansvar som revisorerna omfattas av. 
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6 Slutsats 
kapitlet presenteras de slutsatser som vi har kommit fram till genom diskussion i 

analys- och diskussionskapitlet. Kapitlet avslutas med vårt förslag på fortsatt 

forskning inom ämnet. 

 I
6.1 Slutsats 
Vi har genom vår studie kunnat kartlägga att det existerar skillnader i utförandet av en 

due diligence mellan riskkapitalister och uppdragstagare. Det har framkommit att en 

revisor ibland är involverad i hela due diligence-processen. Dock förekommer det 

endast vid mycket små bolag som inte anses vara komplexa. Vissa uppdragstagare 

hävdar att det som främst bör granskas är den finansiella och legala delen. Detta 

argumenterar riskkapitalisterna starkt emot och menar på att en due diligence måste ta 

hänsyn till alla områden för att erhålla en komplett bild av företaget. Riskkapitalisterna 

väljer att själva utvärdera den framåtriktade finansiella delen, då de anser sig besitta 

större kompetens inom områden som behövs för att kunna göra en rätt prognos. Något 

som skiljer sig markant mellan riskkapitalister och uppdragstagare är omfattningen av 

vad de studerar i förhållande till den tillgängliga informationen. Riskkapitalisterna gör 

gällande att de granskar, vad de anser som väsentliga områden, snarare än att genomföra 

en mycket detaljerad granskning vilket uppdragstagarna gör. Samtliga uppdragstagare 

betonar vikten av att kunna verifiera sina finansiella uttalanden. Riskkapitalister 

tenderar att använda ordet magkänsla och intuition som underlag för sina beslut. I due 

diligence-processen kommer uppdragstagarna in i ett senare skede gentemot 

riskkapitalisterna. Under planeringsfasen samlar riskkapitalisterna in en mer omfattande 

bakomliggande information i jämförelse med uppdragstagarna. Det sista steget i 

processen skiljer sig också åt dem emellan. Riskkapitalisterna genomför endast 

uppföljningen och uppdragstagarna rapporterar ett beslutsunderlag. 
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Vi har identifierat att det föreligger gap mellan den normativa teorin och 

respondentgruppernas utförande av en due diligence i praktiken. Teorin förkunnar att 

revisorn endast granskar den finansiella delen av en due diligence men det framkommer 

inte att de emellanåt kan vara involverade i hela processen. Viss teori stödjer 

uppdragstagarnas uppfattning om att den finansiella och legala delen är det som främst 

bör granskas, samtidigt som andra teorier stödjer riskkapitalisternas uppfattning. Det går 

att identifiera ett tydligt gap, då teorin tar upp att revisorn är lämpad för att granska hela 

den finansiella delen vilket riskkapitalisterna argumenterar emot. Riskkapitalisterna 
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anser att de besitter större kompetens för att utvärdera den framåtriktade finansiella 

delen. Teorin behandlar också att den extra tid som läggs ned på utförandet av en due 

diligence är av värde, vilket riskkapitalisterna bestrider.  Efter att riskkapitalisterna har 

granskat de områden som anses vara väsentligast menar de att kostnaden är större än 

nyttan för ytterligare granskning. I teorin framkommer det inte heller att magkänsla kan 

fungera som ett evalueringsverktyg, vilket riskkapitalisterna använder sig av. Den due 

diligence-process som beskrivs i teorin är generaliserad till alla dem som utför en due 

diligence. Ett tydligt gap blir synligt då de två sistnämnda stegen i processen är 

beroende av yrkesroll.  

 

Vi kan konstatera att de skillnader som föreligger mellan riskkapitalisterna och 

uppdragstagarna kan förklaras med insurance theory och principal agentteorin. Vad de 

två teorierna beskriver, präglar hela utförandet av en due diligence. Att revisorerna 

väljer att basera sina utlåtanden på verifierbar data kan förklaras av att de omfattas av 

ett skadeståndsansvar, vilket är förankrat till insurance theory. Skillnaderna i processen 

är olika, beroende på vilken yrkesroll utövaren har.  En riskkapitalist som handlar med 

eget kapital är principalen och uppdragstagaren vars due diligence är en del av 

beslutsunderlaget är agenten, varpå de kommer in i olika skeden i processen.  

6.2 Förslag på fortsatt forskning inom ämnet 
Vi har genom vår undersökning haft möjlighet att fastställa att det förekommer ett gap 

mellan den normativa teorin och empirin. Detta kan se olika ut beroende på den roll 

som våra respondenter har i en due diligence. För att kunna urskilja detta gap har vi 

genomfört en studie, där de olika delarna som en due diligence omfattas av har 

granskats. Vi har genom denna granskning fått fram en överskådlig bild av vad de olika 

respondentgrupperna har ansett vara viktiga områden. Någonting som de har lagt tyngd 

på är miljölagstiftningen och ledningen. Vi tycker därför att det vore av intresse att 

undersöka vidare vilka de viktigaste aspekterna att granska kan anses vara för 

respondenterna, oberoende av de olika kunskaper som de besitter.  Genom information 

om de viktigaste aspekterna inom de olika områdena kan det framkomma vad som är 

nödvändigt att granska för att undvika ett misslyckat företagsförvärv. Ett misslyckat 

företagsförvärv i den meningen att en sammanslagning inte blivit tillräckligt 

tillfredsställande för den köpande parten.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Intervjuguide till respondenten 
 

• Bakgrundsinformation 
 
– Hur gammal är du? 
– Vilken befattning har du? 
– Vilken utbildning har du? 
 
1, Vilka företagsförvärv har du genomfört på sistone? 
 
2, Vilka målsättningar brukar du ha med ett företagsförvärv?  
 
3, Vad har begreppet due diligence för innebörd enligt dig?  
 
4, Varför genomför du en due diligence? Syfte och mål? 
 
5, Hur lång tid brukar du ägna åt din due diligence för varje potentiellt förvärv? Vilka 
faktorer är det som styr tidsåtgången? 
 
6, Anser du att det finns aspekter som är av större relevans än andra att undersöka? 
 
7, Hur går du rent konkret tillväga när du samlar in information till due diligence.  
 
8, Hur ser din due diligence-process ut? 
 
9, Hur tror du att din due diligence-process skiljer sig från riskkapitalisternas? 
 
10, Hur ser en perfekt utförd due diligence ut för dig? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

 

 
 
Bilaga 2: Due diligence-processen enligt teorin 
 
 
 

Förberedelse och 
planering

Informations-
insamling

Riskbedömning
Bedömning av 
tillgängliga resurser
Konsekvenser vid ett 
misslyckande
Möjliga hinder med 
affären
Syftet med affären

Analys

Inledande kontakt
Letter of intent
Information samlad i ett 
datarum
Kompletterande frågor
Identifiering av brister

Bearbetning av 
information

Rapportering Uppföljning

Genomgång av 
processen och 
resultatet

Skriftlig eller muntlig 
rapport till köparen

Iakttagelser
Avvikelser
Rekommendationer

 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 3: Due diligence-processen enligt uppdragstagarna 
 
 

 

 



   

               Bilaga 4: Due diligence-processen enligt riskkapitalisterna 

 

 

  


	Förslag till fortsatt  Vi anser att det vore av intresse att undersöka vilka de  forskning: viktigaste aspekterna att granska kan anses vara för  respondenterna, oberoende av de olika kunskaper som de  besitter. Genom att få information kring de viktigaste  aspekterna inom de olika områdena, kan det framkomma vad  som är nödvändigt att granska för att minimera riskerna för ett  misslyckat företagsförvärv.
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