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Förord  
Vi vill inledningsvis tacka vår handledare Urban Österlund, Universitetslektor i 
företagsekonomi, för hjälp och stöd under hela processen. Vi vill också tacka de opponenter 
som löpande lämnat synpunkter som förbättrat utfallet av vårt arbete. Allra störst tack vill vi 
ge till de utomstående personer som ställt upp på intervjuer och visat ett stort engagemang för 
forskningsområdet. Utan er hade vi inte kunnat skriva denna uppsats!  
 
Emelie Nilsson & Fanny Nilsson 
Halmstad, 2016-05-22  
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Abstract  
Prior to acquisitions, potential investors must conduct a survey on the company of interest. 
This process is called Due Diligence and it aims to reduce the asymmetric information 
between sellers and investors1. This essay describes how investors through Due Diligence can 
identify and evaluate the information hidden within the asymmetric information. The study is 
conducted as a cross-sectional study consisting of personal interviews with three business 
brokers and seven actors who have participated in business transfers. 
 
The conclusions are that buyers’ behavior in general are consistent with the theoretical 
framework. All respondents recommend using Due Diligence, but the scope and knowledge 
of the process differs. The factor that can be crucial for a successful or unsuccessful Due 
Diligence is the investors’ understanding of their own limitations and the ability to enlist the 
help from other specialists in the fields they cannot manage on their own. Consultants such as 
business brokers, accountants and lawyers are therefore of great importance for Due 
Diligence. 
 
There are some areas that the respondents choose to study with particular care during Due 
Diligence. The one area that is common to all respondents is the investigation of the data 
contained in Annual Reports. Other areas vary depending on the investors experiences and 
among others include the corporate culture, external relations, capacity utilization and 
environmental issues. 
 
Thanks to the extensive and overall good use of Due Diligence, it can be considered that there 
is no general market failure in the corporate market, although some transfers are less 
successful. 
 
Keywords: Due Diligence, Information Asymmetry, Market for Lemons, Acquisitions. 
  

                                                
1 In this essay, the term investor is in some places used as a synonym to potential investor.  
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Sammanfattning  
Inför ett företagsförvärv måste potentiella köpare göra en undersökning av det aktuella 
företaget 2 . Denna process kallas för Due Diligence och syftar till att minska 
informationsasymmetrin mellan säljare och köpare3. I denna uppsats beskrivs hur köpare 
genom Due Diligence kan identifiera och värdera det som döljer sig i 
informationsasymmetrin. Studien är genomförd som en tvärsnittsstudie bestående av 
personliga intervjuer med tre företagsförmedlare och sju aktörer som varit delaktiga vid 
företagsförvärv. 
 
Slutsatserna är att köparnas beteende huvudsakligen stämmer överens med teorin. 
Respondenterna förespråkar tillämpningen av Due Diligence, men processens omfattning och 
kunskapen kring den varierar. Den faktor som kan vara avgörande för en lyckad respektive 
misslyckad Due Diligence är köparens förståelse för sina egna begränsningar samt förmågan 
att ta hjälp av andra specialister under de områden som hen inte klarar av på egen hand. 
Företagsförmedlare, revisorer och jurister kan därför ha en stor betydelse för processens 
genomförande. 
 
Det finns områden som respondenterna väljer att studera särskilt noga under Due Diligence. 
Gemensamt för samtliga respondenter är att de studerar årsredovisningar. Andra områden 
varierar beroende på de involverades erfarenheter och berör bland annat företagskultur, 
externa relationer, kapacitetsutnyttjande och miljöfrågor. 
 
Tack vare den omfattande och i huvudsak goda användningen av Due Diligence kan det anses 
att det inte föreligger ett generellt marknadsmisslyckande på företagsmarknaden, trots att 
vissa överlåtelser är mindre lyckade.  
 
Nyckelord: Due Diligence, Informationsasymmetri, Market for lemons, Företagsöverlåtelser. 
     

                                                
2 I denna uppsats används uttrycket ”det aktuella företaget” för att beskriva det företag som är till 
försäljning och av intresse för den potentiella köparen. 
3 I denna uppsats används uttrycket köpare på vissa ställen som synonym till potentiell köpare.  
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1.  Inledning  
I detta avsnitt presenteras bakgrunden till uppsatsen, vilken åtföljs av en problemdiskussion 
och frågeställning. Sedan beskrivs uppsatsens syfte, avgränsningar och frågeställningen som 
ligger till grund för denna. Avslutningsvis diskuteras uppsatsens forskningsansats, 
disposition, utformningen av den teoretiska referensramen samt litteratursökningens 
tillvägagångssätt och sökord.  

1.1  Bakgrund    
Under 2000-talets första decennium genomfördes det årligen mellan fyra- och sextusen 
företagsförvärv i Sverige. Förvärven påverkar både företaget självt och dess omgivning under 
en lång framtid (Johansson & Hult, 2002) och uppfattas därför som en viktig händelse med 
stor betydelse oavsett företagets storlek och omsättning. Även till synes små affärer kan väcka 
stor uppmärksamhet i allt från lokal till internationell media (Sevenius, 2011).  
 
Omvärlden förändras dock hela tiden, därmed förändras även konkurrensförutsättningarna 
och villkoren på marknaden vilket i förlängningen påverkar de företag som verkar på den 
(Johansson & Hult, 2002). Olika medier och även den fackliga litteraturen belyser ofta den 
ökade transparensen i samhället, men i vissa fall verkar verkligheten vara den motsatta. 
Företagshemligheter blir allt mer konfidentiella, vilket borde leda till att 
informationsasymmetrin mellan köpare och säljare vid en överlåtelse kan vara större än 
förväntat.   
 
Ett typexempel på hur en säljare kan ha ett informationsövertag gentemot en köpare beskrivs i 
Market for lemons, en artikel som publicerades under 70-talet och lade grund för 
forskningsområdet Informationsasymmetri. I denna artikel beskrivs marknaden av begagnade 
bilar. En köpare av en begagnad bil kan aldrig veta om den är bra eller dålig; en ”citron”. 
Priset kommer därmed att hamna någonstans mellan jämviktspriserna för bra och dåliga bilar, 
vilket leder till att en säljare aldrig kan få ut det fulla värdet för den bra bilen (Akerlof, 1970). 
 
Denna teori bör kunna appliceras på samtliga marknader där transparensen inte är total, vilket 
den knappast lär bli. Vid större affärer, så som ett företagsförvärv, bör vikten av denna 
informationsasymmetri samt avvikelse mellan pris och värde ge en markant inverkan på 
affärens lönsamhet för båda parter. Hänsyn bör dock tas till att syftet med en 
företagsöverlåtelse kan vara annan än vid en bilaffär. Bilköparen bör efterfråga den nytta som 
bilen kan tillföra, medan en köpare av ett företag kan ha ett eller flera olika syften; 
exempelvis att öka sina marknadsandelar eller att komplettera sin befintliga verksamhet (Ax 
& Kullvén, 2011). En företagsöverlåtelse är utöver detta ofta större och mer komplex än en 
bilaffär.  
 
Likt på en bilmarknad, har dock även en säljare till ett företag en anledning till att han eller 
hon säljer sin verksamhet. Eftersom både skäl till försäljning och problem med ett fordon på 
en bilmarknad förskönas (Akerlof, 1970), kan det antas att så sker även vid försäljning av 
företag. Det föreligger på grund av detta och de differentierade förkunskaperna en 
informationsasymmetri mellan en köpare och en säljare (Stiglitz, 2002).  
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Enligt transaktionskostnadsteorin finns det dock ett positivt samband mellan en spekulants 
betalningsvilja för information och den aktuella affärens omfattning. En företagsöverlåtelse 
omfattar ofta betydligt större belopp än ett bilköp och har stora konsekvenser för en köpare 
under en lång framtid. Därför ter det sig naturligt att transaktionskostnaden bör vara betydligt 
högre vid en företasgsöverlåtelse (Harding & Rouse, 2007). Trots detta har det visat sig att 
viktig information vid ett flertal överlåtelser har gått en köpare förbi och lett till både felaktig 
värdering (Harding & Rovit, 2004a) (Harding & Yale, 2002) och en lägre produktivitet efter 
själva överlåtelsen (Harvey & Lusch, 1995). Genom en väl utformad Due Diligence, 
företagsbesiktning inom de tre huvudområdena finansiell, kommersiell och rättslig 
information kan köpare minska risken för ett misslyckat företagsförvärv (Pettersson & 
Sevenius, 2000). Det är dock oklart vad som verkligen ligger till grund för en lyckad Due 
Diligence samt vilka faktorer som köpare ger särskild uppmärksamhet för att undvika att 
investera i en ”citron”.  
 

1.2.  Problemdiskussion  
Eftersom en affärsmans huvudmål är att maximera värdet av sina affärer, (Berk & DeMarzo, 
2013) borde en affär, i det här fallet en företagsöverlåtelse, inte ske slentrianmässigt, utan av 
ett eller flera särskilda skäl. En säljare lär vilja få ut så mycket som möjligt vid försäljningen 
av sitt företag. Hen kommer därför i den mån som det är möjligt och tillåtet att försköna 
företaget och försöka dölja dess brister. Detta, samt det faktum att en säljare har en insikt i 
verksamheten som en utomstående köpare saknar, leder till att det föreligger en 
informationsasymmetri mellan de två parterna i affären (Stiglitz, 2002). Den offentliga 
informationen om företaget finns redan tillgänglig för en köpare, men en säljare kan inom 
lagrummet alltid välja hur och vilken av den privata information som hen skall förmedla till 
en köpare (Connely, Certo, Ireland, & Reutzel, 2011). En säljare lär nyttja denna möjlighet 
för att kunna få ut ett så högt pris som möjligt för sitt företag och därmed maximera värdet av 
sin affär, medan en köpare vill betala så lite som möjligt och absolut inte mer än vad företaget 
är värt för just honom eller henne.  
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Figur 1: Den initiala relationen mellan köpare och säljare.  

Egen figur utifrån (Stiglitz, 2002) (Connely, Certo, Ireland, & Reutzel, 2011). 
 
För att minska en säljares informationsövertag samt en köpares risk för överraskningar och 
övervärdering sker det vanligtvis en mer eller mindre omfattande Due Diligence; ett 
metodiskt arbete för en köpare att sätta sig in företagets verksamhet, finansiella, rättsliga och 
skattemässiga situation. Detta innefattar ofta både information om tidigare utfall, dagens 
situation samt framtida möjligheter med hänsyn till en köpares syfte (Pettersson & Sevenius, 
2000).  
 
Att genomföra en besiktning av detta slag kan ses som ett sätt att hantera den 
informationsasymmetri som föreligger mellan en köpare och en säljare, då det ökar en 
köpares kunskaper om företagets nuvarande läge och bakgrund, samt möjligheten att 
identifiera de problem som föreligger (Berk & DeMarzo, 2013). En väl genomförd Due 
Diligence skapar en förståelse för företagets värde, både i form av materiella tillgångar samt 
de reala optioner som redan finns i verksamheten och de som kan uppstå vid ett nytt ägar- och 
ledarskap (Pettersson & Sevenius, 2000). Detta minskar risken för köparen att genomföra en 
affär där han eller hon förvärvar en citron; en produkt som till följd av informationsasymmetri 
kostar mer än vad den är värd (Akerlof, 1970).  
 
Det finns dock undersökningar som visar att det i ett flertal affärer finns brister i Due 
Diligence-processen (Harding & Rovit, 2004a), där viktig information undgått en köpare 
vilket lett till bland annat felaktiga värderingar, överpriser (Harding & Rovit, 2004b) och en 
låg produktivitet (Harvey & Lusch, 1995).  
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Figur 2: Informationsasymmetrin mellan en köpare och en säljare minskar efter genomförd Due Diligence.  

Egen figur utifrån: (Akerlof, 1970) (Berk & DeMarzo, 2013) (Connely, Certo, Ireland, & Reutzel, 2011) 
(Pettersson & Sevenius, 2000) (Stiglitz, 2002). 
 

1.3.  Frågeställning  
Utifrån problemdiskussionen studeras i uppsatsen följande frågeställning: 

 Hur kan Due Diligence genomföras för att minska informationsasymmetrin och 
underlätta köpares värdering vid en företagsöverlåtelse? 

 Vilka faktorer värderas högt respektive lågt under Due Diligence? 
 

1.4.  Syfte  
Syftet med studien är att beskriva och analysera hur köpare genom en Due Diligence kan 
identifiera och värdera information som döljer sig i informationsasymmetrin mellan köpare 
och säljare.   

 
1.5.  Avgränsningar  
Uppsatsen är avgränsad till att enbart granska en köpares arbetssätt för att tillgodose sig 
asymmetrisk information vid ett företagsförvärv, samt konsekvenserna av det aktuella 
arbetssättet. Vidare kommer endast överlåtelser där det aktuella företaget verkar inom 
industrisektorn att studeras4.  
 

1.6.  Forskningsansats  
Vi har valt att tillämpa en abduktiv ansats, då forskningsområdet inom informationsasymmetri 
och Due Diligence är omfattande och välutvecklat. Vi vill tillgodose oss denna kunskap och 

                                                
4 För en mer ingående förklaring till dessa val se avsnitt 3.1.1. Urval.  
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besvara de frågor som formulerats då vi applicerat den på verkliga problem. En abduktiv 
ansats är därför lämplig, då den skapar möjligheter att utgå från tidigare forskning, men att 
vid olika situationer gå tillbaka för att finna stöd för oväntad data i forskningen (Le Duc, 
2007). Då en induktiv eller deduktiv ansats tillämpas, studeras verkligheten för att appliceras 
mot teori eller vice versa (Jacobsen, 2002). Det saknas då utrymme för att växla mellan olika 
perspektiv på förhållandet mellan ny data och tidigare forskning. Genom att tillämpa en 
abduktiv ansats öppnas möjligheten att växla mellan de olika perspektiven samt att stegvis 
inhämta och utforma både data och referensram (Patel & Davidsson, 2011). 
 
Studien är en kvalitativ tvärsnittsstudie då datainsamlingen sker genom endast ett 
intervjutillfälle per respondent och inte under en längre tidsserie (Dahmström, 2011). En 
kvalitativ tvärsnittsstudie ger visst utrymme för generalisering (Graziano & Raulin, 2010) och 
är lämplig då syftet är beskrivande och analyserande (Jacobsen, 2002). En tvärsnittsstudie bör 
dessutom tillämpas då det inte är möjligt att följa pågående överlåtelser och genomföra en 
longitudinell studie av dessa (Dahmström, 2011).  
 

1.7.  Utformning  av  teoretisk  referensram  
Den teoretiska referensramen har sin grund i Market for Lemons (Akerlof, 1970). 
Publikationen är den första av sitt slag, lade grund för forskningsområdet 
Informationsasymmetri och är även ett av de mest citerade verken. Utöver detta har en 
modernare forskning och artiklar om asymmetrisk information använts. Denna information 
har använts för att tolka de situationer som uppstår vid en företagsöverlåtelse, då en köpare 
inhämtar och analyserar information om det aktuella företaget samt fastställer verksamhetens 
värde.  
 
Due Diligence är en aktuell och framträdande process inom det forskningsområde som 
studeras. Det beskriver ett typiskt tillvägagångsätt för köpare eller hens konsulter vid 
undersökningen av en verksamhet (Sevenius, 2013) och är därför omöjligt att förbise. Därför 
har även forskning om Due Diligence studerats, framförallt då det kan ge oss en ökad 
förståelse för hur köpare agerar för att få reda på så mycket information som möjligt. Due 
Diligence skapar utgångspunkten för vår studie, då de informella och instinktiva 
bedömningarna av en verksamhets värde utgår från den information och känsla som 
förmedlas vid mottagandet av information från den mer informerade affärsparten. 
 
Referensramen är huvudsakligen hämtad från tidigare forskning genom läroböcker, 
facklitteratur, statliga webbsidor och vetenskapliga artiklar. De sökord som använts mest 
aktivt vid litteratursökningen är: 

• Due diligence 
• Informationsasymmetri 
• Företagsförvärv 
• Företagsöverlåtelse 
• Market for lemons 
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Inledning	

• I  deJa  avsniJ  presenteras  bakgrunden  till  uppsatsen,  vilken  åtföljs  av  en  
problemdiskussion  och  frågeställning.  Sedan  beskrivs  uppsatsens  syfte,  
avgränsningar  och  frågeställningen  som  ligger  till  grund  för  denna.  
Avslutningsvis  diskuteras  uppsatsens  forskningsansats,  disposition,  
utformningen  av  den  teoretiska  referensramen  samt  liJeratursökningens  
tillvägagångssäJ  och  sökord.  	

Teoretisk  
referensram	

• I  deJa  avsniJ  presenteras  den  teoretiska  referensram  som  ligger  till  grund  för  
uppsatsens  utformning,  arbete  och  synsäJ.  Den  teoretiska  referensramen  utgår  
från  Informationsasymmetri  och  den  nobelprisade  artikeln  Market  for  Lemons,  för  
aJ  sedan  fokuseras  mot  modernare  forskning  med  inriktning  på  Due  Diligence  
och  företagsöverlåtelser.	

Metod	

• I  deJa  avsniJ  presenteras  och  analyseras  den  metodik  som  tillämpats  vid  
insamling  av  empiriska  data.  Vidare  presenteras  urvalet  och  utformningen  av  
intervjuformulär,  samt  uppsatsens  validitet  och  reliabilitet.	

Empiri	

• I  deJa  avsniJ  presenteras  den  data  som  via  intervjuer  insamlats  från  
respondenterna.  AvsniJet  delas  in  i  fem  delar  som  följer  intervjuernas  struktur;  
personlig  bakgrund,  förvärvsprocessen,  Due  Diligence,  Due  Diligence  och  
värdering,  köpeavtalets  inverkan  samt  misslyckade  överlåtelser.    	

Analys	

• I  deJa  avsniJ  analyseras  empirin.  Likheter  och  skillnader  i  agerandet  mellan  de  
olika  grupperna  av  respondenter  studeras,  och  samstämmigheten  mellan  teori  och  
empiri  diskuteras.  Analysen  delas  in  i  fyra  olika  områden;  konsulter  i  
förvärvsprocessen,  Due  Diligence,  värdering  genom  Due  Diligence  och  Market  
for  lemons.	

Avslutning	

• I  deJa  avsniJ  sammanfaJas  de  kopplingar  och  slutsatser  som  diskuterats  under  
avsniJet  Analys.  Vidare  presenteras  och  besvaras  de  två  frågeställningarna  och  
våra  egna  tankar  kring  slutsatser  och  etiska  problem  diskuteras.  Avslutningsvis  
lämnas  förslag  på  framtida  forskning  som  kan  vidareutveckla  användningen  av  
Due  Diligence  och  bidra  till  fler  lyckade  företagsöverlåtelser.  	

1.8.  Disposition  
 

       



 
 

13 

2.  Teoretisk  referensram  
I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för uppsatsens 
utformning, arbete och synsätt. Den teoretiska referensramen utgår från 
informationsasymmetri och den nobelprisade artikeln Market for Lemons, för att sedan 
fokuseras mot modernare forskning med inriktning på Due Diligence och 
företagsöverlåtelser. 

2.1.  Informationsasymmetri  
Informationsasymmetri, eller asymmetrisk information, innebär att den ena parten i ett 
förhållande eller transaktion har ett informationsövertag gentemot den andra (Brealy, Myers, 
& Allen, 2013), (Stiglitz, 2002). Asymmetrisk information kan delas in i två olika områden; 
dolda åtgärder och dold information. Dolda åtgärder innebär att den med informationsövertag 
tar beslut eller beter sig på ett icke-önskvärt vis utom den andre partens kontroll. Dold 
information är den information som skiljer personen med informationsövertag från den andre 
parten, det vill säga den information som hen av någon anledning har valt att inte dela med sig 
av (Isaksson, 2010). Vidare innebär det faktum att informationsasymmetri föreligger, att 
parten med informationsövertag, i en företagsöverlåtelse alltså säljaren, kan välja hur, eller 
ens om, hen skall dela med sig av privat information (Connely, Certo, Ireland, & Reutzel, 
2011).  
 

2.2.  Market  for  lemons  
Hur asymmetrisk eller dold information kan påverka enskilda affärer och hela marknaden 
påvisas i den nobelprisade artikeln ”Market for Lemons” (Akerlof, 1970) genom att 
exemplifiera en bilmarknad. På marknaden finns det både bra bilar; ”plommon” och dåliga 
bilar; ”citroner”. Värdet på ett plommon är högre än på en citron och priset som en köpare är 
villig att betala är därför högre för ett plommon än för en citron. 
 
Säljaren av den aktuella bilen vet vilken av grupperna som den tillhör, men köparen är på 
grund av säljarens informationsövertag oförmögen att avgöra detta. Felen går endast att 
upptäcka efter att man köpt bilen och brukat den under en viss tid. Alla köpare är dock 
medvetna om att det finns både citroner och plommon på marknaden, varför deras 
betalningsvilja kommer att påverkas av detta. 
 
Resultatet av att en köpare inte kan avgöra huruvida hen köper en citron eller ett plommon 
leder till att priset på samtliga bilar hamnar mitt emellan värdet för de olika kvaliteterna på 
bilarna. Ägarna till citroner kommer att sälja sina bilar, då de får ut ett högre pris för bilen än 
vad den faktiskt är värd. Det motsatta förhållandet gäller dock för ägarna av plommon, vilket 
innebär att en säljare aldrig kan få ut det fulla värdet för bilen. En säljare av ett plommon 
kommer alltså alltid att göra en förlustaffär, vilket i sin tur leder till att de inte kommer att 
sälja. Samtliga bilar på marknaden kommer till slut att vara dåliga ”citroner” där priset är 
högre än värdet, vilket innebär ett marknadsmisslyckande (Akerlof, 1970). 
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2.3.  Företagsöverlåtelser  
En företagsöverlåtelse innebär att ett företag byter ägare, köparen genomför då ett 
företagsförvärv. Företagsöverlåtelser är en nödvändighet för att dynamiken i näringslivet skall 
bevaras (Johansson & Hult, 2002) och de medför ofta stora effekter för företagets intressenter 
(Sevenius, 2011). Ofta är en köpare vid ett förvärv ett annat företag, vanligtvis ett Aktiebolag 
(Johansson & Hult, 2002).  
 

2.3.1.  Motiv  
Det finns flera olika motiv till varför ägaren av ett företag bestämmer sig för att sälja, det kan 
exempelvis röra sig om:  

• Ägarens pensionsavgång, sjukdom, dödsfall (Magnusson, 2016a) eller bristande 
engagemang (Johansson & Hult, 2002) i mindre företag där ägare och ledning är 
densamma (Magnusson, 2016a).  

• Företaget behöver förändra i ledningen, inhämta ny kompetens eller kapital för att 
kunna vidareutvecklas (Johansson & Hult, 2002).  

• Företagets verksamhet och ekonomiska situation är dålig och ny kompetens eller 
kapital krävs för att undvika konkurs (Magnusson, 2016a).  

 
Liksom en säljares motiv kan variera, gör även en köpares motiv det. Det kan röra sig om 
privatpersoner som av personliga skäl bestämmer sig för att investera i ett företag, men oftast 
är det ett befintligt företag som förvärvar ett annat. Orsaker till detta kan vara att:  

• Nya eller fler resurser krävs för att det befintliga företaget skall kunna växa eller 
bibehålla sin marknadsandel. 

• Bredda sin marknad, nå nya kunder och målgrupper. 
• Införskaffa ny kompetens. 

 
Hur lyckat ett företagsförvärv är, beror ofta på hur väl det nya företaget är förankrat i den 
befintliga verksamheten och en köpares strategi (Johansson & Hult, 2002). Detta visar sig 
med tiden, men för att förebygga framtida problem är en noggrann undersökning av företaget 
som är aktuellt för förvärvet att föredra (Sevenius, 2011) (Harvey & Lusch, 1995) (Harding & 
Rovit, 2004a). 
 

2.3.2.  Juridiska  aspekter  
Den lag som i Sverige reglerar en köpare och säljares rättigheter vid företagsöverlåtelser är 
köplagen. (Sevenius, 2007). Utöver detta omfattas en företagsöverlåtelse av bland annat 
Köplagen (SFS 1990:931), Konkurrenslagen (SFS 2008:579), Avtalslagen (SFS 1915:218) 
och Associationsrätten samt Börsrätten, bland annat genom Lagen om Handelsbolag och 
Enkla Bolag (SFS 1980:1102) samt Aktiebolagslagen (SFS 2005:551).  
 
Dessa lagar påverkar både överlåtelsen och den process som en köpare utför för att minska en 
säljares informationsövertag. De har även betydelse för utformningen av den information som 
en köpare kan inhämta genom exempelvis årsredovisningar, avtal och protokoll. 
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En av de viktigaste konsekvenserna av de lagar som tillämpas är att det aktuella företaget är 
tvingat att redovisa sin situation enligt praxis. De är tvingade att i exempelvis 
årsredovisningar och offentliga handlingar lämna en rättvisande bild av verksamheten (SFS 
2005:551) (SFS 1980:1102). Redovisning är dock ett komplext område och det finns flera 
olika sätt att förvrida och förbättra bilden av företagets ekonomiska situation. En 
årsredovisning eller årsmöteshandling kan alltså aldrig visa hela sanningen om ett företag 
(Thomasson, o.a., 2013).  
 
Själva överlåtelsen av företaget och de avtal som skrivs omfattas av Köplagen (SFS 
1990:931) och Avtalslagen (SFS 1915:218). En av de viktigaste betydelserna av detta är att 
stora delar av Köplagen är dispositiv och kan avtalas bort (SFS 1990:931), vilket innebär att 
själva avtalsförbindelsen mellan köpare och säljare är av stor betydelse (SFS 1915:218). Trots 
detta finns det dock vissa skydd för en köpare, exempelvis att särskilda fel kan ge rätt till 
skadestånd eller hävning, så vidare dessa inte borde ha upptäckts vid en undersökning av det 
aktuella företaget eller en säljare direkt ljugit om eller undanhållit viss information som 
efterfrågats (SFS 1990:931). Det finns inga krav på att en köpare skall genomföra en 
undersökning av företaget, men för att minska en säljares informationsövertag och öka sin 
chans att göra en god affär samt erhålla visst skydd av lagen (SFS 1990:931) är det alltså att 
rekommendera.  
 

2.3.3.  Risker  
Enligt Brealy et. al. är risk en avvikelse från medel, exempelvis hur värdet på en aktie över tid 
stiger och sjunker kring dess medelvärde eller tillväxtkurva (Berk & DeMarzo, 2013). Det 
finns dock flera olika tillämpningar, i allmänhet används uttrycket för att beskriva 
möjligheten att något oväntat eller oönskat skall inträffa beroende på osäkra omvärldsfaktorer 
(Carlsson, Hans; Nationalencyklopedin AB, 2016)5.  
 
Vid alla typer av investeringar föreligger det en viss risk att affären misslyckas och att en eller 
båda parterna förlorar en del av eller hela det satsade kapitalet (Brealy, Myers, & Allen, 
2013). Företagsförvärv är en riskfylld verksamhet där mellan hälften och två tredjedelar av 
alla transaktioner kan betraktas som mer eller mindre misslyckade. Detta kan bero på 
exempelvis en komplicerad verksamhet i det aktuella företaget eller transaktionen, en låg 
flexibilitet eller likviditet hos någon av parterna samt direkt felaktiga värderingar eller beslut 
(Sevenius, 2011). För att minska denna risk, vilken till stor del kan kopplas till en köpares 
informationsrelaterade underläge gentemot en säljare, måste köparen inhämta så mycket 
relevant information som möjligt om det aktuella företaget. 
 

2.3.4.  Olika  typer  av  överlåtelser  
Det finns två olika typer av affärer vid ett köp av företag. Antingen köper man hela företaget 
och dess verksamhet eller en del av den (Tillväxtverket, 2015). Utöver detta kan köpet och 
processen som ligger till grund för köpet variera beroende på om det är en aktie-, andels- eller 
inkråmsaffär (Magnusson, 2016b).  
 

                                                
5 I denna uppsats tillämpas den allmänna betydelsen av uttrycket risk. 
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Aktie- eller andelsköp: En köpare förvärvar samtliga eller en del av aktierna eller andelarna i 
ett aktie- eller handelsbolag. Köparen övertar då verksamhetens tillgångar, skulder, personal 
och avtal i relation till den andel som han eller hon köpt. Företaget behåller sitt 
organisationsnummer och den nya ägaren övertar ansvaret för de avtal som slutits även under 
tidigare ägare. Personalens anställningsavtal fortsätter att gälla.  
 
Inkråmsaffär: En köpare förvärvar enbart samtliga eller en viss del av tillgångarna i företaget, 
exempelvis lager, byggnader, utrustning, varumärke eller register. Köparen kan starta ett nytt 
bolag eller köpa tillgångarna åt en befintlig verksamhet. Säljaren har kvar ansvaret för de 
affärer och avtal som slutits före försäljningen då själva företaget inte byter ägare. Om 
köparen ändå väljer att fortsätta bedriva verksamheten på samma vis som säljaren tidigare 
gjort, har anställda rätt till sin tjänst (Tillväxtverket, 2015).  
 

2.4.  Due  Diligence  
Begreppet Due Diligence härstammar från juridiken och kan översättas som ”skälig 
aktsamhet”. Det var från början en norm som tillämpades vid handel; ett undersökande 
beteende som bekräftade information och minskade risken för att bli lurad (Sevenius, 2013).  
 
I kontexten företagsförvärv eller företagsöverlåtelse syftar Due Diligence till en 
besiktningsprocess där en köpare eller hens konsult samlar in och analyserar information om 
det aktuella företaget (Harding & Rouse, 2007). Det är ett vedertaget tillvägagångssätt som 
väl utförd kan vara skillnaden mellan ett lyckat och misslyckat företagsförvärv (Benoliel, 
2015).  Enligt Sevenius (Sevenius, 2013) är Due Diligence en process med fem stycken mer 
eller mindre integrerade steg: 
 

1. Förberedelse: en strategisk analys, där köparens mål med förvärvet och riskerna med 
detta fastställs, för att bestämma fokus och riktning inför de följande stegen i 
processen. Vid förberedelserna skall även eventuella avtal och bestämmelser mellan 
köpare och konsult skrivas.  

 
2. Informationsinsamling: själva insamlingen av information om det aktuella företaget. 

Informationen samlas från flera olika håll och dess innehåll anpassas till de mål som 
fastställts i förberedelsen (Sevenius, 2013).  

 
Datainsamlingen kan ske via primär- och sekundär inhämtning. Den sekundära 
inhämtningen sker via inläsning av årsredovisningar och offentliga handlingar. 
Primärdata kommer från direkta källor som kan vara svårare att både nå och tolka. Det 
kan röra sig om exempelvis information från olika intressenter, affärspartners och 
kunder (Benoliel, 2015). För att komma åt primärdata kan det krävas mer tid, 
engagemang och påhittighet jämfört med åtkomst av sekundärdata (Harding & Rovit, 
2004b) (Redstone, 2001).  

 
3. Analys: den insamlade informationen granskas och analyseras. Detta är en mycket 

omfattande process och tillvägagångssätten varierar med hänsyn till köparens mål och 
företagets verksamhet. Undersökningen sker inom flera olika områden (Harvey & 
Lusch, 1995), med hänsyn till företagets historik, nuvarande tillstånd och framtida 
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möjligheter (Pettersson & Sevenius, 2000) (Sevenius, 2013). Huvudområden för 
undersökningen är: 

 
• Företagets verksamhet: Företagets verksamhet och affärsprofil, affärsidé, bransch 

och affärspartners.  
• Finansiell Due Diligence: Företagets organisation, ledning, personal, 

redovisningssystem, produkter, resultat och kassaflöden.  
• Rättslig Due Diligence: Bolagshandlingar, fastigheter, lokaler, 

anläggningstillgångar, avtal, försäkringar, tvister, tillstånd och rättigheter.  
• Skattemässig Due Diligence: Skatter, punktskatter, stämpelskatter, internationella 

skatter, tullavgifter och existerande skatteplanering.  
 

Utifrån tidsplanen för Due Diligence och förvärvet, företagets verksamhet och 
köparens syfte kan de områden som skall studeras och omfattningen på processen 
variera. Andra viktiga områden än ovan nämnda kan röra exempelvis miljöfrågor eller 
forskning- och utveckling. 
  
Analysen bör avslutas med en sammansättning till en helhetsbild, så kallad ”syntes”, 
samt ”kollationering”; en kontroll att informationen från olika källor inte är 
motsägelsefull eller oroväckande (Sevenius, 2013). 

 
4. Rapportering: tillämpas framförallt då köparen använt sig av en eller flera konsulter, 

vilka i detta steg skall rapportera sitt arbete. Rapporteringen sker ofta både skriftligt 
och muntligt.  

 
5. Implementering: köparen implementerar processen genom att utifrån den information 

som tagits fram fatta ett beslut huruvida affären skall gå i lås eller ej, samt använder 
informationen för att fastställa företagets värde och utifrån detta ta fram ett så 
fördelaktigt avtal som möjligt med säljaren (Sevenius, 2013). 

 

Figur 3: De fem stegen i Due Diligence.  

Egen figur utifrån: (Sevenius, 2013). 
 
Det finns dock risker med Due Diligence; exempelvis att hemligheter som kan skada företaget 
läcker ut både innan och efter själva överlåtelsen och att processen kostar mer än vad den är 
värd. Undersökningen kan aldrig bli komplett och det kommer alltid att föreligga en 
informationsasymmetri mellan köpare och säljare (Sevenius, 2013). Det har också visat sig att 
människor i allmänhet analyserar situationer på så att de skall passa in i deras egen världsbild, 
vilket leder till en partiskhet i undersökningen (Aiello & Watkins, 2000). En investerare som 
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har en positiv bild till ett företag, tenderar att analysera detta med en mer optimistisk syn och 
vice versa (Eccles, Lanes, & Wilson, 1999). Vissa investerare eller företagsledare 
övervärderar dessutom sin egen kunskap och information gentemot de analyser som levereras 
av andra (Bernado & Welsch, 2001). 
 
Trots detta är Due Diligence en väl vedertagen process som de allra flesta av tillämpar på ett 
eller annat vis (Benoliel, 2015) och som rätt använt kan vara ett viktigt delmoment för ett 
lyckat företagsförvärv (Harding & Yale, 2002). Enligt Aiello och Watkins (Aiello & Watkins, 
2000) är det dessutom en undermålig Due Diligence-process som ligger bakom ett antal 
misslyckade företagsförvärv. 
 

2.5.  Transaktionskostnadsteorin  
Transaktionskostnadsteorin säger att det finns ett positivt samband mellan kostnaden för en 
transaktion och priset på den aktuella produkten. Teorin säger att ju större omfattning en affär 
har desto större är spekulantens betalningsvilja för själva genomförandet av transaktionen 
(Berk & DeMarzo, 2013). Det innebär att en potentiell köpare av ett större objekt är villig att 
spendera mer tid och resurser på att undersöka objektet och att skriva avtal än om det vore ett 
mindre objekt till ett lägre pris. Då en företagsöverlåtelse ofta är av en betydande ekonomisk 
omfattning för en köpare på både lång och kort sikt, innebär det att köparens arbete för att 
tillgodose sig information inför överlåtelsen bör vara omfattande. Detta stöttar resonemanget 
att en omfattande Due Diligence är naturligt inför en företagsöverlåtelse (Harding & Rouse, 
2007).  
 

2.6.  Teoretisk  sammanfattning  
Informationsasymmetri innebär att den ena parten i en relation har ett informationsövertag 
gentemot den andra, något som föreligger på alla marknader där perfekt information inte råder 
(Brealy, Myers, & Allen, 2013), (Stiglitz, 2002). En konsekvens av detta kan enligt Akerlof 
(1970) vara att ett marknadsmisslyckande inträffar. Priset för en bra respektive dålig produkt 
hamnar mitt emellan värdet för de olika produkterna vilket i förlängningen leder till att endast 
dåliga produkter, så kallade ”citroner” finns kvar på marknaden och dessutom säljs till ett 
överpris (Akerlof, 1970). 
 
För att bevara dynamiken i näringslivet är det en nödvändighet att företagsöverlåtelser äger 
rum (Johansson & Hult, 2002). En företagsöverlåtelse innebär att ett företag byter ägare. 
Motiven till överlåtelser kan vara flera och variera från allt mellan naturliga 
generationsskiften till dålig ekonomi och lönsamhet (Magnusson, 2016a). Det finns lagar som 
reglerar hur en överlåtelse skall gå till och vilka rättigheter respektive skyldigheter de olika 
parterna i affären har. Dessa påverkar hur både affären och undersökningen av det aktuella 
företaget utformas (Sevenius, 2007). 
 
Vid alla företagsöverlåtelser finns det en risk att transaktionen i någon mån misslyckas och att 
en eller båda parter förlorar hela eller delar av sitt satsade kapital (Brealy, Myers, & Allen, 
2013). Risken kan kopplas till informationsasymmetrin mellan köpare och säljare och den kan 
minskas genom att köparen genomför en grundlig undersökning av det aktuella företaget. 
Denna undersökning kallas för Due Diligence och är en typ av besiktningsprocess som 
innefattar fem olika steg; förberedelse, informationsinsamling, analys, rapportering och 
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implementering (Sevenius, 2013). En väl genomförd Due Diligence kan vara skillnaden 
mellan en lyckad och misslyckad överlåtelse (Benoliel, 2015). Undersökningens omfattning 
kan och bör variera med hänsyn till transaktionskostnadsteorin; ju större affär desto större 
undersökning (Berk & DeMarzo, 2013), (Harding & Rouse, 2007). 
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3.  Metod  
I detta avsnitt presenteras och analyseras den metodik som tillämpats vid insamling av 
empiriska data. Vidare presenteras urvalet och utformningen av intervjuformulär, samt 
uppsatsens validitet och reliabilitet. 

3.1.  Insamling  av  empiriska  data  
Insamlingen av empiriska data har skett i tre olika steg;  

1. Förstudie med djupintervjuer av två utvalda företagsförmedlare med bred kunskap 
inom området; Dan Gunnarsson och Svante Magnusson. De genomfördes som 
enskilda personliga platsintervjuer för att skapa en förståelse för branschen och kunna 
vidareutveckla våra tankebanor inför utformningen av både referensram och 
intervjuformulär inför steg två. 

2. Fler intervjuer med både företagsförmedlare och köpare för att införskaffa den 
empiriska data som krävs för att besvara frågeställningen och uppfylla uppsatsens 
syfte. 

3. Sammanställning av data. 
 
Empirin har insamlats genom mailkontakt samt enskilda plats- och telefonintervjuer, då det 
skapar förutsättningar för en djupare analys av urvalets tankar och agerande samt öppnar för 
en semistrukturerad intervju. Empiriska data är huvudsakligen inhämtad som primärdata, 
direkt från respondenterna (Dahmström, 2011). 

3.1.1.  Urval  
Då uppsatsens syfte är att studera hur en köpare kan minska informationsasymmetri gentemot 
en säljare vid en företagsöverlåtelse, valde vi ut ett antal personer som investerat i företag 
under de senaste åren. Vi har dock kommit fram till att intervjuer med personer som nyligen 
genomfört ett eller flera företagsförvärv troligtvis inte kommer att ge oss en fullgod och 
sanningsenlig empiri. Det finns personer som både lyckats och misslyckats med sina 
företagsförvärv i olika mening, men få av dessa lär vara villiga att fullt ut erkänna och 
diskutera sina misslyckanden med oss. I och med att transparensen i samhället och hos 
företagen ökar, är de beroende av att den allmänna bilden av företaget är positiv och att både 
företaget och ledningen ses som pålitliga och kompetenta.  
 
För att få en heltäckande bild av både lyckade och mindre lyckade företagsförvärv som 
avspeglar verkligheten, behöver vi komma runt den problematiken. Ett sätt att göra detta kan 
vara att välja respondenter som genomfört ett stort antal affärer, kan tala ”av gammal visdom” 
och därför kan vara mer villiga att berätta om sina tidiga misslyckanden. Trots detta lär viss 
information vara konfidentiell och personerna i fråga väl mediatränade.  
 
Om situationen exemplifieras som en Black-box av information som vi vill komma åt måste 
vi försöka hitta en väg för att komma in i denna (Nationalencyklopedin AB, 2016). Ett 
alternativ är då att välja ut respondenter med stor erfarenhet men som i mindre mån lär 
försöka framställa en särskild bild av det aktuella företaget. Ett exempel på detta är 
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företagsmäklare, då de har erfarenhet från ett större antal affärer och inte är bunden till en 
specifik. Genom att inte behöva nämna namnet på det eller de företag som hen diskuterar, 
skapas en större möjlighet att berätta om information som annars skulle vara konfidentiell 
eller störa bilden av företaget. Företagsförmedlare lär också ha en tillräcklig erfarenhet för att 
kunna generalisera de särdrag som kan signalera för ett bättre eller sämre företag och affär. 
 
Vi har därför valt ut både företagsförmedlare och investerare som respondenter. Detta då vi 
framförallt vill studera köparna och deras agerande, men även komma runt mediabilden av 
företagen och på så sätt komma in i köparnas Black-box.  
 
Vi har utöver detta valt att exkludera säljare vid en företagsöverlåtelse ur urvalet av 
respondenter, då det är dem som besitter informationsövertaget (Akerlof, 1970). Säljare, som 
likt en köpare vill maximera sitt värde av affären (Berk & DeMarzo, 2013), lär avslöja så litet 
som möjligt av företagets baksidor (Akerlof, 1970). Dessa baksidor är det upp till en köpare 
att identifiera. Det är just denna process som vi vill studera och det är här som Due Diligence 
kommer in i bilden. Att intervjua en eller flera säljare lär därför tillföra en mindre nytta för 
syftet än de respondenter som vi istället valt att fokusera på.  
 
Eftersom köpares beteende kan variera inom olika branscher (Sevenius, 2013) har enbart 
affärer där det aktuella företaget verkar inom industrisektorn studerats. Att enbart studera 
företagsöverlåtelser inom en viss bransch ökar möjligheten att på ett rättvisande sätt göra 
jämförelser mellan de olika affärerna. Då företag inom industrisektorn vanligtvis har både 
anläggnings- och omsättningstillgångar samt behöver ta hänsyn till bland annat humankapital, 
produktutveckling samt miljöfrågor bör undersökningen av dessa företag kunna inkludera fler 
faktorer än inom övriga branscher.  
 

3.1.2.  Respondenter  
Vi har valt ut tre olika grupper av respondenter; en grupp med enbart företagsmäklare, en 
grupp av personer som genomfört och deltagit vid ett eller flera förvärv av mindre företag 
samt en grupp som genomfört eller deltagit vid förvärv av större företag. 
 
Vi har tillämpat ett bekvämlighetsurval (Dahmström, 2011) och via mail eller telefon 
kontaktat olika företagsförmedlare. För att komma i kontakt med köpare har vi tillämpat en 
version av snöbollsurbal (Alvehus, 2013) genom att studera företagsmäklares referensaffärer, 
sökt upp företagen och personerna som företräder dem på allabolag.se. Vi har sedan klickat 
oss vidare till andra företag eller personer med hjälp av olika företagskopplingar och aktivt 
sökt efter kontaktuppgifter på företagens hemsidor, eniro och hitta.se.  
 
Företagsmäklare:  
1: Dan Gunnarsson, Svensk Företagsförmedling. 
2: Svante Magnusson, Exitpartner. 
3: Anders Hjalmarsson, Länia. 
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Köpare som företräder mindre företag: 
4: Ingvar Linde, Elservice i Glimåkra AB m.fl. 
5: Fredrik Lindqvist, Kvänum Entreprenad AB m.fl. 
6: Fredrik Gordon, Svarvmekano i Malmö Aktiebolag m.fl. 
 
Köpare som företräder större företag:  
7: Kjell-Roger Holmström, Rehobot AB m.fl.  
8: Måns Nermark, Bolagsgruppen Lotorp AB m.fl. 
9: Malte Niclasson, Veidekke Entreprenad AB m.fl. 
10: Alexander Murad Bjärgård, Storskogen Industrier AB m.fl. 
 

3.1.3.  Utformning  av  intervjuformulär  
Vi har valt att genomföra intervjuer med respondenterna då det skapar möjligheter till 
interaktion och en djupare analys av respondenternas erfarenheter (Alvehus, 2013).  
Intervjuerna är bedrivna som semistrukturerade; med standardiserade frågor men även 
utrymme för fördjupande följdfrågor (Dahmström, 2011). Semistrukturerade intervjuformulär 
skapar möjlighet att använda utvalda fokusområden och förbereda liknande frågor till 
samtliga respondenter inom samma grupp, men även ställa fördjupande frågor utifrån 
respondenternas svar (Alvehus, 2013). Genom att tillämpa semistrukturerade intervjuer 
möjliggörs en dialog där vi kan fördjupa oss i olika områden där respondenternas erfarenhet 
och kunskap skiljer sig åt (Höst, Regnell, & Runesson, 2006). Vi har använt oss av två olika 
intervjuformulär; ett för köpare och ett för företagsmäklare. Vid de inledande djupintervjuerna 
efterfrågades mer information och större vikt lades vid ett flertal följdfrågor.  
 
Vid intervjutillfällena ville vi ha svar på vilka personerna är och varför de valt att investera i 
olika företag, hur affären gick till, om särskilda rutiner tillämpades och hur Due Diligence 
genomfördes. Vidare ville vi få reda på om respondenterna prioriterar några särskilda 
områden inom Due Diligence samt vilka faktorer som kan vara särskilt viktiga för värdering 
av ett företag. Vi ville också få reda på vad som fungerat bra respektive dåligt under både Due 
Diligence och affären samt om de upplevde att säljaren försökte dölja något för dem och hur 
detta i så fall hanterades. Vid intervjuerna med företagsmäklare och de personer som 
genomfört flera förvärv tillät vi dem att koppla till flera olika affärer. Detta för att ge oss en 
bredare grund att stå på och ge respondenterna en chans att visa på hur olika erfarenheter har 
format deras arbetssätt.  
 
Frågorna har utifrån detta utformats i fem olika huvudområden: 

• Personlig bakgrund 
• Om affären 
• Due Diligence 
• Värdering 
• Säljarens dolda agenda 

 
För fullständiga intervjuformulär, se Bilaga 1 och 2. 
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3.2.  Validitet  och  reliabilitet  
De slutsatser och svar på frågeställningar som ges av en studie skall visa en så korrekt bild av 
verkligheten som möjligt och vara relevant för det område som studerats. Detta innebär att 
studien skall svara på det som var syftet med den, samt att studien kan göras om med samma 
resultat (Dahmström, 2011).  
 
Att tillämpa personliga plats- och telefonintervjuer skapar en möjlighet att direkt identifiera 
och lösa eventuella missförstånd. För att undvika missförstånd är det även viktigt att låta 
respondenterna kontrollera informationen som sammanställts i uppsatsen, vilket de också har 
erbjudits. Visserligen finns det en risk att de ändrar sina svar till något som låter bättre, men 
då tillvägagångssättet vid intervjuerna möjliggjort en öppen diskussion och förtydligande svar 
lär svaren inte kunna ändras allt för mycket i efterhand av respondenterna. Detta har visat sig 
stämma då endast mindre betydelsefulla korrigeringar av svaren har skett i efterhand.  
 
Att inte helt förlita oss på en litteraturstudie, minskar även risken att författarna, som inte 
sedan tidigare agerat inom det verksamhetsområde och i den investeringsmiljö som studerats, 
tolkar forskningen efter egna åsikter och enbart återskapar vår egen bild av verkligheten.  
 
Visserligen kanske inte studien är tillämpbar inom samtliga verksamheter beroende på 
bransch, preferenser och omsättning, men i huvudsak bör det faktum att en köpare alltid 
handlar för att maximera sitt eget värde (Berk & DeMarzo, 2013) åtgärda detta problem. 
Oavsett om värdet är monetära eller reala tillgångar, rättigheter eller välfärd så motsvarar 
värdet de preferenser som var person har och då preferenserna varierar gör även det som 
värdesätts.  
 

3.3.  Metoddiskussion  
Fördelen med studiens abduktiva ansats var att vi kunde utgå från befintlig forskning och 
vidareutveckla eller fördjupa oss i denne, istället för att bara försöka applicera 
respondenternas bild av verkligheten på forskningen och vice versa (Le Duc, 2007). Vi kunde 
utgå från den ursprungliga teoretiska referensramen, och valde sedan att till viss del förändra 
och anpassa den efter att intervjuerna genomförts och studiens riktning specificerats. 
 
Att intervjua ett mindre antal respondenter kan leda till ett urval som inte är applicerbart på 
hela marknaden eller samtliga agenter inom området. Särskilt då urvalet sker enligt 
snöbollsmetoden samt genom ett bekvämlighetsurval. Om hänsyn visas till detta kan en 
övergripande förståelse för ämnet ändå skapas (Dahmström, 2011).  
 
Djupintervjuerna som genomfördes med två företagsmäklare skapade en förståelse för hur 
företagsöverlåtelser kan eller bör genomföras och ett flertal både mer och mindre lyckade 
affärer exemplifierades. Samtliga företagsmäklare var mycket behjälpliga och svarade utifrån 
ett stort urval av affärer, vilket ökade vår insikt i forskningsområdet men framförallt skapade 
en bredd i undersökningen som innebär att vårt resultat kan och bör täcka även en stor del av 
de respondenter som inte deltagit i vår undersökning. Utöver detta kunde vi även förändra 
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vårt beteende inför de följande intervjuerna och lägga mindre fokus på frågor som kopplar till 
olika rutiner och istället lägga mer fokus på övriga respondenters erfarenheter och hur deras 
beteende påverkat utgången av både Due Diligence och själva överlåtelsen.  
 
Intervjuerna gick bra, respondenterna visade ett stort intresse för forskningsområdet och en 
vilja att bidra till en utveckling av detta. De förstod intervjufrågorna och ville gärna dela med 
sig av sina upplevelser, några av respondenterna var även villiga att diskutera sina 
misslyckanden och inte bara sina lyckade överlåtelser. Den breda basen av respondenter och 
deras visade intresse skapar en hög trovärdighet för de svar som givits och de slutsatser som 
dragits utifrån dessa.   
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4.  Empiri  
I detta avsnitt presenteras den data som via intervjuer insamlats från respondenterna. 
Avsnittet delas in i fem delar som följer intervjuernas struktur; personlig bakgrund, 
förvärvsprocessen, Due Diligence, värdering genom Due Diligence, köpeavtalets inverkan 
samt misslyckade överlåtelser.  

4.1.  Respondenternas  personliga  bakgrund  
Här presenteras respondenternas bakgrund och arbetssituation samt de företag som de 
huvudsakligen företräder i denna uppsats. Respondenterna delas in i huvudgrupperna 
företagsmäklare (F) och köpare. Vidare delas köparna in efter storleken på de företag som de 
företräder; köpare som företräder mindre företag (M) och köpare som företräder större företag 
(S). Uppdelningen mellan större och mindre företag sker i enlighet med EU´s defenition av 
små- och medelstora företag samt mikroföretag (2003/361/EG)6. 
 
Varje respondent har utöver denna indelning även tilldelats en siffra. Respondenterna 
identifieras i följande avsnitt med hjälp av den bokstav som talar om vilken grupp han tillhör, 
samt det specifika nummer som han tilldelats. Genom denna märkning kan varje påstående 
kopplas till en särskild grupp och den specifika respondenten. 
 

4.1.1.  Företagsmäklare  
F1: Dan Gunnarsson: Auktoriserad företagsmäklare och delägare i Svensk 
Företagsförmedling AB. Har arbetat i branschen sedan 2005 och har sedan dess medverkat 
vid över 70 företagsöverlåtelser. Arbetar främst med mindre företag som omsätter upp till 
20Mkr.  
 
F2: Svante Magnusson: Civilingenjör som sedan ett år tillbaka arbetar som företagsmäklare 
inom Exitpartner AB. Har tidigare arbetat som managementkonsult, inom utveckling och 
effektivisering. Arbetar huvudsakligen med företag som omsätter mellan 20-100Mkr.  
 
F3: Anders Hjalmarsson: Företagsmäklare som sedan två år tillbaka arbetar på Länia 
Företagsförmedling AB. Arbetar med överlåtelser där försäljningspriset varierar mellan 5-
50Mkr. Har tidigare arbetat som managementkonsult och inom ett antal olika områden på 
bland annat IKEA.  
 

4.1.2.  Köpare  
Köpare indelas för att möjliggöra en jämförelse i två olika grupper; små och stora företag eller 
företagare. Till småföretag räknas de som enligt EU klassificeras som mikro- eller 
småföretag; de sysselsätter färre än 50 personer och har en omsättning eller balansomslutning 
som inte överstiger 10MEUR. Till stora företag klassas alla som inte uppfyller dessa krav; 
varför denna grupp omfattar företag som enligt EU klassificeras som medelstora eller stora 
företag (2003/361/EG). 
 
M4: Ingvar Linde: Ägare och VD på AB Ekonomiservice i Glimåkra som under 2012 tog 
över samtliga aktier i El-Service i Glimåkra AB. Civilekonom som även studerat skatterätt. 
Köpte El-Service i Glimåkra AB direkt efter avslutade studier för att kombinera sitt intresse 
av företagsförvärv med sin faders erfarenhet som elektriker.  
                                                
6 För specifikationer av små- och medelstora företag samt mikroföretag se avsnitt 4.1.2. Köpare. 
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El-Service i Glimåkra AB hade under 2014 en omsättning på 7,9Mkr och 9 anställda 
(allabolag.se, El-Service i Glimåkra AB). Moderbolaget AB Ekonomiservice i Glimåkra hade 
under samma år ingen omsättning och inga anställda. Linde klassas i denna uppsats som 
småföretagare. 
 
M5: Fredrik Lindqvist: Delägare på Kvänum Entreprenad AB som i april 2015 tog över 
samtliga aktier i Kvänums Järn och Maskin AB. Har på Kvänum Entreprenad arbetat med 
anläggningsarbeten och genom förvärvet breddat sin befintliga verksamhet till att även 
omfatta bland annat järnhandel och produktion samt försäljning av elverk.  
 
Kvänums Järn och Maskin AB hade under 2014 en omsättning på knappt 23,2Mkr och 7 
anställda. Kvänum Entreprenad AB hade samma år en omsättning på 13,7Mkr och 6 
anställda. Lindqvist klassas i denna uppsats som småföretagare.  
 
M6: Fredrik Gordon: VD och delägare på Svarvmekano i Malmö Aktiebolag. Övertog 
företaget och verksamheten under 2011 efter att ha varit anställd som platschef i sex år. 
Gordon är utöver detta verksam i ytterligare två bolag.  
 
Svarvmekano i Malmö Aktiebolag har 16 anställda och en omsättning på 30,2Mkr. Gordon 
och de företag som han företräder klassas i denna uppsats som småföretagare. 
 
S7: Kjell-Roger Holmström: VD, ägare och styrelseledamot inom ett flertal svenska bolag 
där bland andra Obadja Aktiebolag och Rehobot AB har omsättning som överstiger 80Mkr 
och fler än 50 anställda. Har kompetens och erfarenhet från ett flertal företagsöverlåtelser. De 
företag som Holmström företräder klassas i denna uppsats som stora företag.   
 
S8: Måns Nermark: Ägare och VD på Bolagsgruppen Lotorp AB, verksam i totalt 28 olika 
bolag (allabolag.se). Bolagsgruppen Lotorp AB arbetar med förvärv av företag inom inustri- 
och handel samt vidareutveckling och förvaltning av företag som omsätter mellan 100-
150Mkr. Vid samtliga förvärv övertar Bolagsgruppen Lotorp AB alla aktier inom det aktuella 
företaget.  
 
Bolagsgruppen Lotorp AB hade under 2014 en omsättning på knappt 264Mkr och 126 
anställda (allabolag.se). De företag som Nemark är aktiv i klassas i denna uppsats som stora 
företag. 
 
S9: Malte Niclasson: Regionchef på Veidekke Entreprenad AB och styrelseledamot i ett 
flertal bolag kopplade till Veidekke, bland annat i Arcona Aktiebolag och Brinkab AB. Har 
arbetat på Veidekke Industri AB sedan sju år tillbaka. Är idag regionchef samt arbetar med 
tillväxt genom förvärv och uppstart av nya verksamheter inom bolaget.  
 
Veidekke består av ett flertal olika bolag, där det största, Veidekke Entreprenad AB, har över 
1000 anställda och en omsättning på 3,5 miljarder kronor. De bolag som Malte Niclasson 
företräder klassas därför som stora företag. 
 
S10: Alexander Murad Bjärgård: Bakgrund som advokat och chefsjurist. Är idag aktiv i ett 
flertal bolag, bland annat Storskogen Industrier AB som sysslar med förvärv av bolag med en 
omsättning på 50-300Mkr. De företag som Murad Bjärgård företräder klassas som stora 
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bolag. Han har dock tidigare erfarenhet från även mindre företagsöverlåtelser och har lämnat 
en del uppgifter specifikt kring dessa affärer.  

4.2.  Förvärvsprocessen  
Samtliga respondenter är överens om att en affär kan inledas, genomföras och avslutas på 
flera olika sätt. Det finns ingen regel om vad som är rätt eller fel, utan det beror på 
situationen. Tillvägagångssättet kan varieras och anpassas beroende på vilka som är 
involverade i processen samt utifrån flera olika variabler; exempelvis bransch, affärens syfte 
och parternas ställning på marknaden.  
 
Syftet till förvärvet kan enligt samtliga respondenter variera, men företagsförmedlarna och de 
stora köparna lämnar en gemensam bild av att det aktuella företaget kan medföra en fördel för 
den befintliga verksamheten. Anledningen till att företag säljs kan vara av personliga skäl, så 
som ålder, generationsskiften där någon vill utgå, som en naturlig del i entreprenörens arbete 
eller för att företaget går dåligt (F1, F2). Att andra företag eller privatpersoner i sin tur är 
intresserade av det aktuella företaget kan röra sig om en vilja att uppnå synergieffekter och 
införskaffa sig kostnads- eller konkurrensfördelar (S7), bredda verksamhetens utbud(M6), nå 
nya geografiska marknader (S9) eller att utöka sina marknadsandelar (F1, F2, S9). M4 valde 
till skillnad från övriga respondenter att genomföra sitt förvärv delvis på grund av ett 
personligt intresse av företagsförvärv och företagande, dels för att han inte fick något jobb 
efter sin examen. 
 
Oavsett affärens syfte ur både säljaren- och köparens perspektiv, inleds deras relation genom 
att köparen blir varse om det företag som skall säljas. Samtliga respondenter förutom S7 
menar att företagsmäklare kan ha en viktig roll i detta skede. Företagsförmedlare är 
visserligen bara delaktiga vid cirka 10% av de företagsöverlåtelser som sker på den svenska 
marknaden och är dessutom överrepresenterade vid försäljning av småföretag (F1). Trots 
detta har de en stor betydelse för köparna då de tillhandahåller den första informationen om 
vilka företag som är till salu innan detta blir offentligt. S10 menar att de på grund av detta 
använder sig av företagsmäklare vid cirka 70% av sina förvärv. 
 
Utan involvering av en företagsmäklare måste köpare och säljare komma i kontakt med 
varandra på egen hand. Respondenterna är överens om att detta kan ske på flera olika vis. 
Genom annonsering (M4), genom att aktivt söka efter företag eller privatpersoner som vill 
avyttra respektive förvärva det aktuella företaget (S7, S8, S9) eller genom kontakter (F3, M5, 
S9, S10). Köparen och säljaren måste i dessa fall själva utarbeta processen och driva affären 
framåt (S9). 
 
Företagsmäklaren är anställd av säljaren och skall förse honom eller henne med lämpliga 
köpare (F1, F2, F3). Företagsmäklaren skall även ta fram all information som potentiella 
köpare begär (S10), men de gör inga egna bedömningar utifrån informationen (F3). 
Företagsmäklaren skall utöver detta driva processen framåt och har enligt samtliga 
företagsmäklare en särskild arbetsgång som de följer (se Figur 4).  
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Figur 4: Processen från beslut om försäljning till färdig affär, då en företagsförmedlare är involverad 

Egen figur utifrån intervjuer.  
 
Processen hos samtliga företagsförmedlare liknar varandra. Den inleds genom en första 
kontakt mellan säljare och företagsförmedlare. Säljaren skall förse företagsmäklaren med all 
information som behövs för att företagsmäklaren skall kunna genomföra en första 
undersökning av företaget och i förlängningen även den information som köparen behöver för 
att kunna genomföra en Due Diligence. Företagsmäklaren formulerar ett prospekt, en kort 
beskrivning av det aktuella företaget, samt matchar det mot potentiella köpare. Han eller hon 
försöker sedan nå dessa genom bland annat sina egna listor med potentiella köpare, personliga 
kontakter och annonsering i tidningar samt på internet (F1, F2, F3). 
 
Intresserade köpare får lämna ett indikativt bud. De som säljaren är intresserade av att sälja 
till, får skriva på en avsiktsförklaring och ett sekretessavtal innan de får tillgång till de 
handlingar som behövs för en Due Diligence. Efter genomförd undersökning sker det en 
prisdiskussion mellan köpare och säljare. När de är överens kan köpeavtalet skrivas och 
affären sluts (F1, F2, F3, S10).  
 
 

 
Figur 5: Processen från beslut om avyttring eller förvärv till färdig affär, utan att en företagsförmedlare är 
involverad 

Egen figur utifrån intervjuer. 
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Då en företagsmäklare inte är involverad i processen, är det upp till parterna själva att driva 
processen framåt (S9). Utifrån detta kan processen se olika ut. Vad som dock är gemensamt 
för var affär är att säljare och köpare på något vis måste komma i kontakt med varandra, sluta 
nödvändiga avtal och driva prisdiskussionen eller budgivningen på egen hand. Utan 
företagsförmedlarens hjälp är det enligt respondenterna upp till köparen att på egen hand 
samla in de data som krävs för att genomföra en Due Diligence. 
 
Samtliga respondenter förutom S7 berättar att en eller flera av deras avslutade affärer inletts 
genom antingen företagsförmedlares annonsering eller framförallt genom personlig kontakt 
med dessa. Företagsförmedlarna tillhandahåller listor med namn på privatpersoner och företag 
som är intresserade av att investera i bolag av en särskild karaktär. När dessa dyker upp på 
marknaden kan företagsförmedlaren kontakta dem och ge honom eller henne en tidig 
indikation på en möjlig affär (F1, F2 & F3). Denna tidiga indikation är enligt samtliga 
respondenter av stor vikt för köparen, då den ger en unik möjlighet att visa intresse, lämna ett 
indikativt bud och i vissa fall sluta affären innan det aktuella företaget ens når den övriga 
marknaden.  
 
I vissa fall väljer dock mäklaren7 att kontakta även företag som inte finns på deras listor (F1, 
F2 & F3). Exempelvis blev M5 kontaktad via brev av en företagsmäklare då han fattade 
intresse för Kvänums Järn och Maskin AB. Visserligen hade de sedan tidigare en koppling till 
företaget, men det var mäklaren som öppnade upp för affären genom att bidra med sitt 
engagemang, förarbete och agerande. Enligt S9 är det just detta som gör företagsmäklaren 
viktig även för större bolag; att de kopplar ihop lämpliga köpare och säljare med varandra. 
Utöver detta har de dessutom en pådrivande roll i affären; utan en mäklare kan affären bli 
mycket utdragen. Varken köparen eller säljaren vill vara för påstridig, då man vill bibehålla 
en god relation och dessutom inte visa sig för desperat då det kan påverka förhandlingsläget 
(S9). Företagsmäklarna framhåller sin neutrala roll i affären och de har allt att vinna på att 
affären inte blir för utdragen. Då deras ersättning bygger dels på ett fast arvode och dels på en 
rörlig provision kopplad till försäljningspriset ger en snabb affär en högre vinstmarginal för 
företagsmäklaren (F1, F2 & F3). 
 

4.3.  Due  Diligence  
Samtliga respondenter berättar att de själva eller att deras kunder genomför någon typ av 
besiktning inför ett företagsförvärv. Djupet och omfattningen på dessa varierar dock.  
 
M4 och M5 genomförde en Due Diligence utifrån den information som företagsmäklarna 
försåg dem med. De utgick från företagsmäklarens prospekt och studerade framförallt det 
aktuella företagets bokslut från tidigare år. M4 som för tillfället studerade ekonomi och 
skatterätt på Lunds Universitet undersökte och analyserade boksluten i lektionssalen med 
hjälp av sina lärare och kurskamrater. M5 tog hjälp av sin revisor för att kontrollera 
handlingarna och M6 valde att göra detta helt på egen hand då han redan hade insyn i 
företaget. 
 
Enligt F1 är det lämpligt att överlåta detta ansvar till exempelvis en revisor, då de har en 
större kunskap inom ekonomi och redovisning. De har därför större möjlighet att identifiera 
olika signaler och oegentligheter. F2 belyser vikten av en Due Diligence men säger också att 
det är upp till köparen hur och av vem denne skall genomföras. Även F3 instämmer i 

                                                
7 Mäklare används i denna uppsats som synonym till företagsmäklare. 
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betydelsen av en Due Diligence och uppmuntrar att revisorer skall delta i processen. Han 
uppskattar att åtminstone 90% av alla köpare gör en Due Diligence och säger att den kan 
variera från en diskussion mellan köpare och säljare till flera månaders arbete. Omfattningen 
och djupet på en Due Diligence varierar beroende på företagets storlek, köpeskillingen och 
köparens kunskap (F1, F2, F3).  
 
S7 genomför i huvudsak en finansiell Due Diligence på egen hand, men han anser sig också 
vara medveten om sina begränsningar och tar vid behov hjälp av revisorer. Han är dock noga 
med att aldrig överlåta hela arbetet eller ansvaret på någon annan, utan vill alltid vara den som 
styr processen. Både S8, S9 och S10 har ett liknande arbetssätt och samarbetar dessutom med 
samma externa revisor vid samtliga företagsförvärv. S9 överlåter dock en större del av 
undersökningen till revisorerna.  
 
M4 gjorde ingen ytterligare Due Diligence utöver studien av företagets bokslut, då han ansåg 
sig vara kraftigt begränsad av det sekretessavtalet som slutits. Inte heller M6 genomförde 
någon ytterligare Due Diligence, då han redan var insatt i företaget och dess verksamhet. M5 
kontrollerade utöver bokslut att lagersaldot stämde. Han kände till verksamheten sedan 
tidigare och ansåg att det fanns en potential för vidareutveckling både inom företaget och 
tillsammans med hans befintliga verksamhet. Detta var en förutsättning för att han skulle 
genomföra förvärvet.  
 
S7, S8, S9 och S10 genomför i regel betydligt mer omfattande Due Diligence-processer. De 
berättar att de studerar alla andra delar av företaget utöver bokföringen; bland annat dess 
verksamhet, organisation och personal, avtal, tillstånd och tillgångar. S10 berättar att 
omfattningen på Due Diligence varierar med hänsyn till företaget- och affärens omfattning. 
Vid överlåtelser av mindre företag till mindre belopp är en omfattande Due Diligence inte lika 
viktig och man har inte heller råd att avsätta lika mycket resurser för detta ändamål.  
 
S10 menar dock att Due Diligence i huvudsak genomförs på samma vis oavsett det aktuella 
företagets storlek, men att vissa saker skiljer sig åt. Exempelvis krävs det vid större förvärv en 
mer strukturerad process, där samtliga intressenter skall få exakt samma information vid 
samma tidpunkt. Möjligheten för köparen att ställa frågor till både säljare och 
företagsförmedlare minskar, framförallt tidigt i processen. Av denna anledning är det enligt 
S10 svårare att undersöka de mjuka värdena i företaget; exempelvis hur företagskulturen eller 
de externa relationerna ser ut. Å andra sidan finns det en större tillgång på offentlig 
information och makroanalyser som kan underlätta en Due Diligence.  
 
Vid överlåtelser av större företag finns det ofta fler intressenter (S10), vilket innebär att det 
föreligger en konkurrenssituation mellan de intresserade köparna som driver upp priset (F1, 
F2, F3, S7, S8, S9, S10).  S9 berättar att han av denna anledning över huvud taget inte deltar i 
några budgivningar, köparna skall enligt honom vilja sälja till dem och acceptera eller avvisa 
deras första och enda bud.  
 
Vid överlåtelser av mindre företag uppstår inte denna konkurrens, vilket kan leda till en mer 
utdragen process. Det föreligger ofta en större mängd personlig kontakt mellan köpare, säljare 
och företagsförmedlare vilket även detta kan dra ut på tiden (S10). Företaget kommer då att 
hinna leverera under processens gång (F1, S10), vilket enligt S10 kan innebära en upp- eller 
nedskrivning av prognosen på företagets framtida utveckling. Detta kan innebära stora 
prisförändrigar, eller i vissa fall leda till att köparen drar sig ut ur affären på grund av dåliga 
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framtidsutsikter eller att priset stiger (S10). Detta kan dock uppstå även vid överlåtelser av 
större företag. 
 
Processen eller omfattningen av Due Diligence skiljer sig inte åt om det är en aktieöverlåtelse 
eller inkråmsaffär. Ofta är detta inte beslutat innan processen inleds, utan det framgår först 
efter Due Diligence-processen vilket som är mest fördelaktigt (F1). Vad som avgör vilken typ 
av affär som skall genomföras, är huruvida företagets avtal och rättigheter är viktiga eller 
önskvärda för köparen att överta (F1, F2, F3, M4, M5, S7, S8, S9). Företagsförmedlarna säger 
att förhållandet mellan antalet aktieöverlåtelser och inkråmsaffärer är ungefär 50/50, dock 
med en något övervägande andel aktieöverlåtelser. Inkråmsaffärer är vanligare då enbart en 
del av en verksamhet förvärvas (S9). M5, S8 och S9 föredrar aktieöverlåtelser då de viktiga 
avtalen följer med, men S8 och S9 belyser dock nackdelen med att överta ansvaret för 
eventuella oegentligheter som säljaren sysslat med eller som ägt rum tidigare i verksamheten.  
 
Tabellen nedan sammanfattar vilka av respondenterna som använt sig av eller förespråkar en 
enkel respektive mer omfattande Due Diligence. 
  

 
Tabell 1: Genomförande av Due Diligence - enkel eller omfattande 

Egen tabell utifrån intervjuer. 
 

4.3.1.  Värdering  genom  Due  Diligence  
Flera av respondenterna berättar att de företag som inledningsvis verkar vara bra oftast visar 
sig vara ännu bättre och att de företag som verkar vara dåliga är sämre än förväntat. Det är en 
tumregel som de tar med sig genom hela processen och använder sig av för att värdera 
eventuella fördelar eller brister i en verksamhet. 
 
Samtliga respondenter säger att de inledningsvis tittar på företagets finansiella ställning. S9 
berättar att avkastning på investerat kapital är den absolut viktigaste faktorn vid en 
investering. F1 påpekar att köparen bör kontrollera alla uppgifter som säljaren lämnar ut om 
företaget och inte lita på vad hen säger. Köparen bör enligt samtliga företagsförmedlare titta 
på alla delar av verksamheten och företagets samtliga angelägenheter. Köparen bör också vara 
införstådd i att värderingen bör avspegla vad det aktuella företaget är värt för just honom eller 
henne, med hänsyn till exempelvis synergieffekter och planerade förändringar i 
verksamheten(F1, F2, F3, M5, S7, S9). I generella drag har samtliga respondenter liknande 
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åsikter, men vilka detaljer som de anser sig studerat eller anser att köpare bör studera extra 
noga skiljer sig dock åt.  
 
F1 menar att det är extra viktigt att kontrollera löptiden och giltigheten hos olika avtal; 
exempelvis löptiden hos patent och huruvida avtal med leverantörer och kunder är så pass 
professionellt utformade att den andra parten inte kan undkomma sina skyldigheter. Även F2 
och S10 belyser vikten av avtal som håller för rättslig prövning, samt uppmuntrar att tidigare 
tvister bör kontrolleras extra noga. Enligt F3 har personalen ett stort värde i företaget, 
framförallt i mindre verksamheter, varför anställningskontrakt kan ha stor vikt. Samtliga 
respondenter utom M5 och M6 belyser att risken vid överlåtelsen ökar då företaget är 
beroende av en eller några få stora kunder och att det påverkar värdet negativt. M4 berättar att 
han inte undersökte detta i förväg, utan efter köpet upptäckte att 40% av företagets omsättning 
kom från bara två kunder, varav en av dessa skulle genomgå offentlig upphandling vart fjärde 
år; något som kunde äventyrat hela företagets existens. Även M5 och M6 som inte nämnde att 
olika avtals löptid och giltighet är extra viktig, anser dock att goda och gedigna kundkontakter 
har stor betydelse för företagets värde. S8 belyser att detta inte enbart kan utläsas i olika avtal 
utan även måste undersökas på andra sätt, exempelvis genom kontakt med de olika kunderna. 
Han anser också att även andra både externa och interna relationer bör utredas ytterligare; 
exempelvis förhållandet med leverantörer, inom ägarkretsen samt med och emellan anställd 
personal. Framförallt personalen kan vara avgörande för verksamhetens funktion, då det ofta 
är medarbetare som står för både försäljning, utveckling och företagets externa relationer 
(S9).  
 
Utöver detta anser samtliga företagsförmedlare samt M6 och S9 att de ekonomiska 
relationerna med kunder och leverantörer är viktig; långa kredittider kan innebära att 
kunderna inte har möjlighet att betala sina varor och värdet av den relationen kan vara mycket 
låg trots att andra undersökningar visar på motsatsen.  
 
En tredjedel av respondenterna anser att verksamhetens miljöpåverkan är viktig för dess 
värde. Det kan gälla på flera olika plan och nivåer. F1 berättar att det i vissa verksamheter kan 
röra sig om ett helt område i Due Diligence-processen. F3 belyser att det är viktigt att ha koll 
på både nuvarande tillstånd och framtida prövningar eller krav på förändring.  
 
Två av mäklarna anser att ett lågt kapacitetsutnyttjande är positivt för företagets värde, då det 
innebär att det finns möjligheter för en ökad produktion utan att de fasta kostnaderna stiger. 
Detta kan i sin tur leda till att både vinst och omsättning utan andra insatser höjs (F2, F3). 
Även några av köparna, framförallt de som företräder stora företag, nämnde detta, samt värdet 
av att kunna höja kapaciteten genom synergier med sina befintliga verksamheter och en ökad 
kostnadskontroll.  
 
Samtliga respondenter upplever att säljare har en övertro på det egna företaget och att de 
värderar sitt eget företag till mellan dubbla och tredubbla värdet jämfört med marknaden. 
Företagsförmedlarna anser sig vara väl medvetna om detta redan då säljaren anger sitt 
utgångspris, men det är upp till köparen att göra en egen värdering av företaget och utifrån 
detta lägga ett bud(F1, F2, F3). Samtliga köpare anser att det ur egen synvinkel är bättre att 
delta vid en företagsöverlåtelse där de står som ensamma köpare då det sätter dem i ett bättre 
förhandlingsläge än vid budgivning.  
 
Köparna som företräder stora företag är vana vid att säljarna vill att överlåtelsen hålls hemlig, 
till dess att den är genomförd. För att ändå kunna genomföra en Due Diligence inom samtliga 
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huvudområden, kan kontakt med olika intressenter ske genom att köparen inledningsvis 
uppger sig vara någon annan än en eventuell köpare av det aktuella företaget (S9).  F2 anser 
dock att detta ur köparens synvinkel är negativt, då en öppenhet under processen minskar 
risken för chockartade reaktioner hos företagets intressenter. M4 berättar att han inte kunde 
genomföra en fullständig Due Diligence på grund av ett omfattande sekretessavtal under 
processen och att detta ledde till att ett stort antal överraskningar dök upp efter att affären 
slutits. Exempelvis var han under de första åren efter överlåtelsen tvungen att nedskriva lagret 
med över 100tkr och upptäckte dessutom ett antal brister i de interna relationerna.  
 
S10 anser dock att tillvägagångsättet för Due Diligence inte varierar i någon större grad 
beroende på om affären är hemlig eller inte. Det vanligaste är enligt honom att ingen av de 
externa intressenterna skall få veta att företaget är till salu, eller åtminstone inte vilka 
intressenterna är. Det är upp till säljaren att ta fram den information som köparen begär och 
denne är oftast så pass insatt i verksamheten att han eller hon själv besitter den (S10). Lagar 
och avtal skyddar köparen från att säljaren i utlämnad information ljuger (F1). Om det ändå 
föreligger några oegentligheter från säljarens sida anser S7, S8 och S10 att detta ändå brukar 
framgå under processen. Om viss information av stor vikt trots detta utelämnas eller enligt 
säljaren inte går att få tag på utan att bryta sekretessen, väljer vissa köpare att istället lämna 
affären (S10).  
 

4.3.2.  Köpeavtalets  inverkan  
Enligt F1 kan en köpare aldrig få reda på allt om ett företag och för att minska risken vid ett 
företagsförvärv är köpeavtalet enligt honom av central betydelse. Köpeavtalet skall vara 
utformat så att det skyddar den part som eventuellt undanhållits information under affären 
(F1). Ett alternativ till detta är att dela upp köpeskillingen under flera år och att besluta de 
årliga beloppen med förbehåll för olika faktorer (F2). Exempelvis kan betalningen ske årligen 
i tre år och röra sig mellan två olika belopp eller procentsatser beroende på vinsten eller 
omsättningens förändring. Enligt F2 ökar detta säljarens incitament att lämna korrekt 
information och vara medgörlig under processen för att öka köparens chanser till ett lyckat 
förvärv. Det minskar samtidigt risken för att köparen köper företaget till ett överpris.  
 
F1 erbjuder sina kunder ett standardavtal som skyddar båda parternas intressen. Då M4 
förvärvade sitt företag använde han sig av en annan företagsförmedlares standardavtal, något 
som han i efterhand ångrar då han anser att detta enbart gynnade säljarens intressen. S8 anser 
att eftersom inget företag är det andra likt, krävs det att köpeavtalen varierar för att 
tillfredsställa de specifika behov som uppstår vid den aktuella affären. Av denna anledning 
väljer han och hans kollegor likt L6 och övriga företrädare för stora företag att med hjälp av 
en jurist alltid skriva egna avtal. Detta är något som även F2 förespråkar. Företaget som S9 i 
dagsläget arbetar på hade tidigare genomfört mindre lyckade överlåtelser, där problem 
upptäckts i efterhand. Detta är något som man lärt sig av och valt att skydda sig från genom 
att förändra köpeavtalet och addera klausuler som skyddar köparen (S9). 
 

4.3.3.  Misslyckade  överlåtelser  
F1 berättar att han enbart varit med om ett fåtal misslyckade företagsöverlåtelser. Ett exempel 
han lämnar är då försäljningen hos ett tillverkande industriföretag under det första året efter 
överlåtelsen minskat kraftigt. I de mest extrema fallen har företaget under en överskådlig tid 
efter överlåtelsen till och med likviderats och gått i konkurs (F1). M4 berättar om ett flertal 
problem som uppstått efter sitt förvärv; ett bristfälligt köpeavtal, övervärderat lager som 
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tvingats nedskrivas samt en säljare som ställde till med problem, baktalade köparen och 
krävde pengar i flera år efter överlåtelsen. Även de övriga respondenterna vittnar om mindre 
lyckade överlåtelser, men är mer försiktiga med att berätta om detaljer och omfattningen på 
misslyckandet. De nämner dock exempel som övervärdering av det aktuella företaget (S10), 
problem eller brister som varit allvarligare än förväntat, organisatoriska problem (S9), dåliga 
relationer med intressenter och att verksamheten förskönats inom gränserna för vad som inte 
bryter mot direkta påståenden, lag eller avtal (F3). Övriga respondenter instämmer i det 
faktum att säljaren ofta försöker försköna sin verksamhet.  
 
F3 anser att det efter samtliga företagsöverlåtelser upptäcks oväntade brister och uppstår 
diskussioner mellan köpare och säljare, men att dessa sällan är så allvarliga att parterna inte 
kan lösa dem på egen hand. Problemet om så skulle vara, är enligt honom den tunga 
bevisbördan som hänger på den lidande parten vilket vanligtvis är köparen.  
 
Det är ovanligt att affärer ställs in under eller efter Due Diligence (F1, F3, S8, S9). Om 
oegentligheter eller överraskningar upptäcks, är det vanligare med en korrigering av 
budet(S9). Det finns dock exempel på att affärer har ställts in, framförallt när säljaren visat sig 
vara oärlig under processen eller vid tidigare affärer (S8, S9). S10 berättar att de vid ett 
tillfälle avbrutit en affär då det vid kontakt med kunder och leverantörer visade sig att 
relationerna inte alls var så bra som säljaren antytt. Ett annat exempel på en avbruten affär är 
då säljaren varit involverad vid mutor (S10). 
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5.  Analys  
I detta avsnitt analyseras empirin. Likheter och skillnader i agerandet mellan de olika 
grupperna av respondenter studeras och samstämmigheten mellan teori och empiri 
diskuteras. Analysen delas in i fyra olika områden; konsulter i förvärvsprocessen, Due 
Diligence, värdering genom Due Diligence och Market for lemons. 

5.1.  Konsulter  i  förvärvsprocessen  
En företagsöverlåtelse äger rum då ett företag byter ägare. Motiven till ett förvärv kan variera 
mellan allt från generationsskiften, inhämtning av ny kompetens eller kapital, en vilja att växa 
eller att bredda sin verksamhet (Johansson & Hult, 2002). Detta stämmer väl in med den bild 
som respondenterna lämnar, då förvärven skett på grund av en vilja att bredda verksamheten 
(M6), införskaffa kostnads- och konkurrensfördelar (S7) eller att träda in på nya marknader 
(L9). Den av respondenterna som skiljer ut sig är M4 som delvis investerat på grund av en 
rådande arbetslöshet.  
 
En något större del av företagsöverlåtelserna sker enligt företagsmäklarna genom 
aktieöverlåtelser än inkråmsaffärer. De för- och nackdelar med de två olika alternativen som 
Tillväxtverket (2015) uppger, är desamma som respondenterna diskuterar. De belyser särskilt 
viljan att överta kund- och leverantörskontrakt och nämner att verksamhetens tidigare 
åtaganden och avtal är av vikt för köparen, då hen vid en aktieöverlåtelse tvingas överta 
säljarens samtliga skyldigheter. Enligt Magnusson (2013) varierar Due Diligence beroende på 
vilken typ av affär som skall genomföras, detta är något som respondenterna delvis motsätter 
sig, då beslutet om huruvida en aktieöverlåtelse eller inkråmsaffär skall äga rum sällan 
beslutas förrän under eller efter Due Diligence (F1). Tillvägagångssättet verkar enligt 
respondenterna snarare variera med hänsyn till parternas ställning och affärens syfte.  
 
En viktig parameter som påverkar utformningen av Due Diligence är vilka personer och 
tjänster som involveras, samt köparens kunskap och storleken på det aktuella företaget. Den 
av respondenterna mest omtalade konsulten är företagsmäklaren, en person som visat sig ha 
stor betydelse för processens utformning. S9 anser att företagsmäklarens främsta värde ligger 
i förmågan att matcha säljare och köpare med varandra, en tjänst som samtliga respondenter 
utom S7 nyttjat. Företagsmäklaren borde alltså ha en viktig roll som gatekeeper. Personer som 
har en god kontakt med en eller flera företagsmäklare finns på flera listor och är framförallt 
kända av mäklaren, vilket i sin tur verkar leda till att de handplockas innan objektet kommer 
ut på marknaden. Denna förtur bör vara en stor konkurrensfördel för köparen, då hen har 
möjlighet att i ett tidigt skede visa intresse och eventuellt lägga ett bud som vid köparens 
direkta acceptans kan förhindra att företaget ens annonseras ut.  
 
Enligt F1 är företagsmäklare trots detta involverade enbart vid 10% av samtliga överlåtelser, 
något som övriga respondenters användning talar emot. Mer än hälften av köparna anger att 
de vid en eller flera affärer använt sig av en företagsmäklare och enligt argumenten bör 
relationen med en sådan vara viktig för både små och stora företag. Detta kan tyda på att 
företagsmäklarens roll är särskilt relevant vid en viss typ av transaktioner. Vid de överlåtelser 
sker genom generationsskiften, anställda som tar över verksamheten och mellan två redan 
kända parter lär förmedlarens tjänster inte behövas vilket sänker statistiken och skapar en 
överrepresentation vid överlåtelser då köpare och säljare behöver matchas med varandra. 
 
Ytterligare en av företagsmäklarens arbetsuppgifter är att driva på affären (F1, F2, F3, S9). S9 
vittnar om överlåtelser som blivit mycket utdragna; något som kan missgynna köparen då det 
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aktuella företaget presterar bättre än förväntat. Detta kan leda till att värdet på företaget 
skruvas upp och att köparen tvingas handla till överpris eller helt dra sig ur affären (S10). Ur 
företagsmäklarens synpunkt borde ett högre försäljningspris visserligen vara positivt då det 
höjer provisionen, men utdragna affärer lär inte sända positiva signaler inför framtida 
försäljningar. Då en affär drar ut på tiden eller ställs in hinns dessutom färre affärer med och 
det totala arvodet lär sjunka. Ur köparens synvinkel innebär en avbruten affär alltid att tid och 
pengar spenderats i onödan.  
 
Företagsmäklarens roll är alltså viktig, men under en Due Diligence kan även andra konsulter 
ha en stor betydelse. Expertkunskap hos advokater och revisorer används under olika delar i 
processen. De kan bland annat identifiera signaler som kan vara värda att studera djupare. 
Respondenternas breda tillämpning av deras tjänster och värderingen av egen 
specialistkunskap är något som vittnar om detta. Den enda respondenten som inte använt sig 
av en revisors och jurists kunskaper är också den som vittnar om betydande brister i avtal och 
redovisning som upptäckts först efter att förvärvet ägt rum, något som ledde till en kraftig 
övervärdering och organisatoriska svårigheter (M4). Genom att känna sina egna 
begränsningar och ta in konsulter för de delar man själv inte klarar av, kan sådana problem 
upptäckas redan under Due Diligence (S8) och nedskrivning eller förebyggande åtgärder kan 
tas till i ett tidigt skede. 
 

5.2.  Due  Diligence  
Enligt Pettersson och Sevenius sker det inför en företagsöverlåtelse vanligtvis en mer eller 
mindre omfattande Due Diligence (Pettersson & Sevenius, 2000). Detta verkar vara en 
korrekt bild av verkligheten, då F3 berättar att cirka 90% av alla köpare gör en Due Diligence 
och samtliga respondenter uppger att de i någon form utfört en sådan undersökning vid sina 
förvärv. En väl utförd process kan vara avgörande för att genomföra ett lyckat förvärv 
(Benoliel, 2015), vilket även detta visat sig tydligt under intervjuerna. Det finns ett tydligt 
samband mellan det aktuella företagets storlek, köpeskillingens belopp och undersökningens 
omfattning vilket innebär att empirin stämmer väl ihop med transaktionskostnadsteorin 
(Brealy, Myers, & Allen, 2013), (Harding & Rouse, 2007). Över lag har dock samtliga 
respondenter som företräder små bolag gjort en mindre omfattande Due Diligence och 
dessutom medverkat vid färre affärer än de som företräder större företag. Det har dessutom 
visat sig att den av respondenterna som gjorde en minst omfattande Due Diligence, även är 
den som vittnat om många negativa överraskningar som dykt upp efter överlåtelsen. Några av 
dessa med allvarliga konsekvenser för organisationen och lönsamheten.  
 
Ett antal av respondenterna har angett att de före överlåtelsen varit aktiva i verksamheten 
(M6), haft en relation eller kännedom om den (M5, S9) alternativt varit delaktiga i en stegvis 
överlåtelse som sträckt sig över mer än ett års tid (F2). M6 gjorde en mindre Due Diligence, 
vilket dock kunde uppvägas med en flerårig anställning i verksamheten. Han är den enda som 
haft denna djupa relation och insyn i företaget sedan tidigare, vilket skulle kunna jämföras 
med en mycket djup och omfattande Due Diligence. Troligtvis har denna insyn ett högre 
värde än de resurser som övriga respondenterna spenderat på samma process.  
 
Personerna som företräder större företag har huvudsakligen en bättre kontakt med både 
företagsförmedlare och dessutom relationer med sakkunniga inom olika områden; exempelvis 
jurister och advokater. De visar på en hög kunskap, men också en ödmjukhet inför sina egna 
begränsningar. Troligtvis har även medverkan vid ett flertal överlåtelser tränat upp en 
förmåga att i ett tidigt skede identifiera en bra respektive dålig affär, något som öppnar för 
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möjligheten att förhindra övervärdering och felaktiga affärsbeslut. Den egna självkänslan bör 
dock vara en av de viktigare faktorerna för att denna erfarenhet skall infinna sig, då 
övervärdering av den egna kunskapen (Bernado & Welsch, 2001) och okunskap om sin 
partiskhet (Aiello & Watkins, 2000) (Eccles, Lanes, & Wilson, 1999) lär vara en bidragande 
faktor till ett antal misslyckade överlåtelser av även större företag. 
 
Att våga ta hjälp av andra interna kunskaper eller externa konsulter är alltså enligt både teori 
och praktik av största vikt för att göra ett lyckat företagsförvärv. Ett bristande kontaktnät och 
hög sekretess kan därför vara en stor risk och svårighet för den mindre erfarne investeraren. 
De respondenter som företräder större företag vittnar om vikten av goda relationer med både 
företagsmäklare och övriga konsulter eller specialister. De belyser även fördelen med att 
använda sig av samma personer vid olika affärer och tillfällen (S7, S8, S9, S10). Något som 
troligtvis beror på tidigare lyckade samarbeten som bygger på en ömsesidig relation där 
investeraren känner konsultens kunskaper och konsulten dessutom är väl insatt i vilken 
information som köparen faktiskt efterfrågar. De personer som företräder större företag, har 
visat sig ha en större erfarenhet från fler överlåtelser. De har gett mer precisa svar under 
intervjuerna och framförallt haft en tydligare rutin för hur undersökning och överlåtelse skall 
gå till. Detta både inom den egna verksamheten och ansvarsområdet, men även i relationen 
med konsulter. Effektiva rutiner och relationer kan minska tidsåtgången för ett förutbestämt 
arbete och därigenom minska transaktionskostnaden (Brealy, Myers, & Allen, 2013) för 
genomförd Due Diligence. Något som förbättrar både kostnadseffektiviteten och möjligheten 
att lägga mer resurser på undersökningen av det aktuella företaget. 
 
Den som enbart varit delaktig vid en eller ett fåtal överlåtelser, saknar både en god kontakt 
med konsulter och kunskap om sina egna begränsningar eller erfarenhet från tidigare affärer. 
Det har visat sig genom bland annat mindre precisa och medvetna svar under intervjuerna. 
M5 valde dock att till stor del ta hjälp av företagsförmedlare och revisorer vid sitt förvärv. 
Han gjorde även platsbesök och inventeringar för att öka sin egen förståelse av företaget. Det 
verkar som att han kunnat stävja effekterna av sin egen okunskap genom en omfattande 
inblandning och en god relation med konsulter. Vad M5 visade på var, trots den bristande 
erfarenheten, en hög kännedom om sina egna brister, vilket i sin tur ledde till att 
överraskningar efter själva överlåtelsen uteblev.  
 
Detta är något som exempelvis M4 missade, då han ansåg sig vara bunden av hårda 
sekretessavtal. M4 har visserligen utbildning inom olika finansiella och skattemässiga 
instrument, men han insåg dock inte sina egna begränsningar. De förluster som följde av 
affären hade troligtvis kunna minskas om exempelvis en kunnig jurist hade kontrollerat olika 
avtal, eller om en elektriker inventerat och värderat varulagret. Ytterligare en bristande faktor 
i affären kan ha varit en dålig relation med den företagsförmedlare som medverkade vid 
affären (M4). Många av de övriga respondenterna vittnar om liknande problem vid en eller 
flera överlåtelser, men förlusterna av dessa har stävjats genom just en god relation med 
förmedlaren och övriga konsulter samt väl utformade köpeavtal (F1, F2), sänkt köpeskilling 
(S9) och helt avbrutna transaktioner (S8, S10). 
 
För att förhindra de problem som kan uppstå på grund av en bristande Due Diligence eller en 
lögnaktig säljare är det alltså av stor vikt att känna till den lagstiftning som träder i kraft vid 
en företagsöverlåtelse. Genom en medvetenhet om parternas rättigheter och skyldigheter kan 
köpare utforma avtal som skyddar henne eller honom från säljares dolda agendor. Även här 
visar sig värdet i att som köpare besitta en hög självkännedom, då man vid bristande kunskap 
istället har möjligheter att använda sig av konsulters, företrädelsevis juristers, expertis.  
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Något som överraskat efter den teoretiska inläsningen och intervjuerna, är den smala 
användningen och tolkningen av begreppet Due Diligence. Inom både forskningen och i den 
praktiska tillämpningen används begreppet och tillvägagångssättet enbart för den process som 
pågår efter det att affärsförbindelsen nått så långt att sekretessavtal är skrivna, till dess att 
prisförhandlingar inleds. Genom att studera den process som beskrivs i den teoretiska 
referensramen bestående av fem olika steg och som återges nedan, verkar det dock som att 
den faktiska Due Diligence är betydligt mer komplex och omfattande än så.  
 

Figur 6: De fem stegen i Due Diligence (Identisk med Figur 3) 

Egen figur utifrån: (Sevenius, 2013). 
 
 
Förberedelserna är enligt Sevenius en strategisk analys där mål och risker fastställs och 
bestämmelser mellan de olika parterna skall skrivas (Sevenius, 2013). Detta sker i praktiken 
redan då köparen beslutar sig för att investera i ett företag, identifierar de önskemål som hen 
har på verksamheten och börjar söka efter ett lämpligt objekt. Vidare kan det ses som att 
företagsförmedlarna redan vid den initiala kontakten med köpare eller säljare påbörjar det 
andra steget i Due Diligence. Åtminstone inhämtningen av sekundärdata inleds av 
företagsförmedlaren då hen analyserar och presenterar företaget för potentiella köpare. Denna 
process kan ses som en enklare variant av hela Due Diligence; då företagsförmedlaren å 
köparens vägnar gör en första undersökning av företaget genom både informationsinsamling, 
analys och rapportering. Först efter detta inleds den process som i litteraturen och vid 
intervjuerna kallas för Due Diligence, då köparen själv och med hjälp av övriga konsulter, 
exempelvis jurister och revisorer, gör en djupare undersökning av både primär- och 
sekundärdata. Analysen sker av information som inhämtas både från företagsförmedlaren och 
från andra källor. Det sista steget i Due Diligence, implementeringen, sker huvudsakligen vid 
affärens avslut, men det kan även tolkas som att en del av implementeringen sker redan då 
sekretessavtal tecknas. Detta då köparen redan då måste ha fattat beslut om ett indikativt bud 
och dessutom vara beredd att fullfölja de åtaganden som krävs för att få ta del av all data. 
Alternativt kan och bör en viss del av implementeringen inkluderas redan i förberedelserna. 
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Figur 7: De fem stegen i Due Diligence: omarbetad version 

Egen omarbetad figur utifrån intervjuer och (Sevenius, 2013). 
 

5.3.  Värdering  genom  Due  Diligence  
Det är upp till köparen att själv göra en analys och värdering av den information som hen 
tilldelas av säljare och företagsförmedlare samt att ta fram annan väsentlig data och 
makroinformation (F1, F2, F3). Värderingen sker enligt respondenterna utifrån köparens egna 
behov och vilket värde företaget kan tillföra just honom eller henne. Vad som ges särskild 
uppmärksamhet och värderas högt respektive lågt varierar därför mellan respondenterna, men 
det finns vissa områden som de flesta väljer att studera mer noggrant.  
 
Dessa områden följer huvudsakligen de områden som Sevenius (2013) presenterar: 

• Företagets verksamhet: Företagets verksamhet och affärsprofil, affärsidé, bransch 
och affärspartners.  

• Finansiell Due Diligence: Företagets organisation, ledning, personal, 
redovisningssystem, produkter, resultat och kassaflöden.  

• Rättslig Due Diligence: Bolagshandlingar, fastigheter, lokaler, 
anläggningstillgångar, avtal, försäkringar, tvister, tillstånd och rättigheter.  

• Skattemässig Due Diligence: Skatter, punktskatter, stämpelskatter, internationella 
skatter, tullavgifter och existerande skatteplanering.  

 
Inom företagets verksamhet är synergieffekter ett område som enligt 60% av respondenterna 
till stor del påverkar värderingen av ett företag. Ordalagen som används varierar, men det är 
rimligt att en köpare inte är villig att betala för mer än de delar som hen faktiskt kommer att 
ha nytta av i framtiden(F1, F2, F3, L5, S7, S9). Om en köpare exempelvis är intresserad av att 
investera i en bilhandel, kommer han eller hon inte att betala extra för att köpa en verksamhet 
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som även säljer traktorer, då den delen av verksamheten inte kommer att tillföra en extra 
försäljning av bilar (så vidare inte köparen ser positiva synergieffekter och bestämmer sig för 
att fortsätta med båda delarna av verksamheten) (F1).  
 
Inom den finansiella delen av Due Diligence är sekundärdata av stor vikt, då samtliga 
respondenter belyser vikten av ett resultat och en omsättning som matchar köparens 
önskemål. Men även andra värden, särskilt mjuka värden, exempelvis en välfungerande 
personalstab som inte bygger på en enda persons engagemang kan väsentligt höja värdet på 
ett företag. En god företagskultur öppnar enligt respondenterna för möjligheter att utveckla 
både försäljning, kundrelationer och produkter. Å andra sidan kan det finnas personal som är 
anställd, men inte fyller något syfte på företaget vilket kan ses som en negativ faktor. Det kan 
dock vara även vara positivt för köparen då det visar på ett lågt kapacitetsutnyttjande av 
humankapitalet vilket öppnar för en snabb kostnadsreducering. Detta kan jämföras med 
kapacitetsutnyttjandet och den möjliga kostnadsreduceringen för en maskin som står stilla ett 
antal timmar per dygn (F2, F3).  
 
Finansiella faktorer som sänker värdet på ett företag, utan att det syns i årsredovisningen, är 
långa kredittider (F1,F2, F3, M6, S9) och att stora delar av försäljningen är kopplad till en 
eller ett fåtal stora kunder (F1, F2, F3, S8, S9). Långa kredittider medför osäkra 
kundfordringar och ökar risken för framtida nedskrivningar. Ett fåtal stora kunder eller 
leverantörer ökar risken för att förlora nyckelkunder vilket kan äventyra hela verksamheten. 
Detta är något som särskilt M6 belyser, då det är något han lärt sig den hårda vägen.  
 
Kopplat till detta är även det område som samtliga med mer erfarenhet inom företagsförvärv 
särskilt belyser; nämligen den rättsliga delen av Due Diligence. Här verkar en av de viktigaste 
faktorerna bakom en lyckad överlåtelse och värdering befinna sig. Ovan nämnda problem kan 
stävjas genom vattentäta kontrakt, patent och säkerheter. Personal kan bindas eller lösgöras 
genom avtal med säljaren eller det aktuella företaget (SFS 1915:218), som enligt M4 är lätta 
att glömma eller missa på grund av för hårda sekretessavtal.  
 
Ett bra avtal vara det som skyddar köparen från en säljares dolda agenda (SFS 1990:931), 
(SFS 1915:218), då möjliga brister upptäcks först efter att överlåtelsen ägt rum. Vissa av 
respondenterna, framförallt de större företagen som inte använder sig av företagsförmedlares 
avtal anser dock inte att köpeavtalet av detta skäl är av central vikt. De berättar att säljarens 
dolda agenda ändå brukar framträda under Due Diligence (S7, S8, S10). Då de dessutom 
genomför en mer omfattande Due Diligence än de mindre investerarna, indikerar detta att 
transaktionskostnadsteorin tillämpas vid företagsöverlåtelser. Huruvida respondenterna anser 
att säljare brukar försöka dölja något väsentligt eller driver en dold agenda varierar dock. 
Åsikten har inget samband med varken storlek eller en viss typ av affärer, utan verkar snarare 
bero på den enskilda personens erfarenheter och tillit till omvärlden.   
 
Det fjärde, skattemässiga, huvudområdet inom Due Diligence verkar inte vara något som 
ägnas lika mycket fokus av köparen. Ingen av respondenterna har särskilt belyst någon av de 
faktorer som kan kopplas till skattemässig Due Diligence under intervjuerna. Detta borde 
dock vara av stor vikt för köparen, framförallt vid en aktieöverlåtelse då köparen övertar 
samtliga av företagets tidigare förpliktelser. Kanske lägger köparen fokus på att finna vägar 
att skydda sig från detta, istället för att aktivt söka efter möjliga brister. Det kan även vara så 
att respondenterna redan har tillräcklig insyn i de skattemässiga faktorerna genom att redan 
vara aktiva i branschen, alternativt att de saknar kompetensen att granska informationen och 
därmed missar detta område eller överlåter undersökningen till externa revisorer. 
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Ett område som sträcker sig över samtliga fyra huvudområden och som enligt 30% av 
respondenterna blir allt viktigare vid Due Diligence är en verksamhets miljöpåverkan. Miljön 
får en allt mer framträdande roll i samhället och kan påverka ett företags ekonomi och 
verksamhet genom både lag och marknad. En verksamhet som riskerar att behöva sanera eller 
söka tillstånd för sin verksamhet i framtiden har högre kostnader att vänta och då 
konsumenternas miljötänk i allt högre grad styr deras beteende kan en negativ miljöpåverkan 
dessutom ha stor betydelse för de framtida intäkterna(F1, F3, S7).  
 
Nedan följer en sammanfattning av de faktorer som respektive respondent anser bör studeras 
extra noga och som i större grad kan påverka värderingen av det aktuella företaget. 
 

 
Tabell 2: Värdering av företag – positiva och negativa faktorer  

Egen tabell utifrån intervjuer. 
 
En övergripande tumregel som flera av respondenterna använder sig av vid värdering är att 
det som från början verkar vara bra ofta blir bättre och att det som vid första anblick verkar 
vara dåligt brukar visa sig vara ännu värre. Detta kan tyda på att säljare i allmänhet försöker 
att försköna sin verksamhet både inför försäljning och vid offentliggöranden, men även styrka 
det påstående att investerare tenderar att analysera olika situationer så att de skall passa in i 
deras egen världsbild (Aiello & Watkins, 2000). Denna partiskhet kan leda till att investeraren 
letar efter signaler som styrker deras egen synpunkt (Eccles, Lanes, & Wilson, 1999) istället 
för att aktivt utmana den vilket i sin tur kan leda till en misslyckad Due Diligence och 
värdering.  
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5.4.  Market  for  lemons  
Akerlof (1970) använder i artikeln Market for lemons marknaden för begagnade bilar för att 
beskriva hur en marknad fungerar. Enligt honom finns det bra bilar; ”plommon” och dåliga 
bilar; ”citroner”. En köpare är dock oförmögen att avgöra vilken grupp en bil tillhör, då ingen 
undersökning är fullgod och kan utvisa samtliga egenskaper hos en produkt. Köparna är dock 
medvetna om detta, vilket leder till att jämviktspriset hamnar mitt emellan värdet för 
plommon och citroner. Det går då inte att få betalt för det fulla värdet hos en bra bil, vilket 
leder till att inga plommon är till salu, utan enbart citroner till ett överpris (Akerlof, 1970). 
 
Denna teori bör kunna tillämpas på alla typer av marknader och affärer där 
informationsasymmetri föreligger. Respondenternas svar visar på att 
transaktionskostnadsteorin tillämpas vid Due Diligence och företagsöverlåtelser, men 
informationsgapet mellan köpare och säljare kan trots detta aldrig elimineras helt (Sevenius, 
2013). 60% av respondenterna instämmer i att säljare brukar försöka dölja information som 
kan ha betydelse vid en överlåtelse, men trots detta är det bara M4 som berättar att sådan 
information inte upptäcktes i tid. M4 är den enda av respondenterna som genomfört en 
bristfällig Due Diligence och han har på grund av detta även överrumplats av ett flertal 
omfattande brister i det företag som han förvärvat.  
 
En väl genomförd Due Diligence där hänsyn tas till transaktionskostnadsteorin bör alltså 
kunna minska informationsgapet till en nivå där den inte har någon större betydelse för 
köparens värdering. Vidare kan en bristande Due Diligence vara bakgrunden till en 
misslyckad affär (Aiello & Watkins, 2000), (Harding & Yale, 2002) där säljarens värdering 
av företaget och det förväntade priset, som ofta överskrider det dubbla verkliga värdet, inte 
skrivs ned tillräckligt för att motsvara marknadsvärdet eller köparens verkliga värde. Vidare 
kan alltså en bristande Due Diligence alltså öka risken för att ett förvärv av en ”citron” sker 
till överpris. 
 
Risken för att förvärva en citron verkar dock inte ligga på samma nivå hos alla investerare. Då 
en fullgod Due Diligence genomförs, minskar informationsasymmetrin enligt 70% av 
respondenterna till en sådan nivå att den inte längre har någon betydelse för köparens 
värdering av företaget. Det generella marknadsmisslyckande som enligt Akerlof inträffat på 
marknaden för begagnade bilar (Akerlof, 1970) föreligger enligt respondenterna alltså inte på 
marknaden för företagsöverlåtelser. Hänsyn bör dock tas till att det vanligtvis sker en 
prisdiskussion mellan köpare och säljare, vilket leder till att det slutliga priset hamnar 
någonstans mitt emellan köparen- och säljarens prisidé. Risken för överprissättning är 
dessutom högre vid budgivning än vid en ensam köpare, vilket även det ökar risken för ett 
förvärv av en citron, trots att ett generellt marknadsmisslyckande inte föreligger.  
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6.  Avslutning  
I detta avsnitt sammanfattas de kopplingar och slutsatser som diskuterats under avsnittet 
Analys. Vidare presenteras och besvaras de två frågeställningarna och våra egna tankar 
kring slutsatser samt etiska problem diskuteras. Avslutningsvis lämnas förslag på framtida 
forskning som kan vidareutveckla användningen av Due Diligence och bidra till fler lyckade 
företagsöverlåtelser.  

6.1.  Slutsatser  
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur en köpare genom Due Diligence 
kan identifiera och värdera information som döljer sig i informationsasymmetrin mellan 
köpare och säljare.  
 
Begreppet Due Diligence används för att beskriva den undersökande process som äger rum 
efter att sekretessavtal slutits fram till dess att prisförhandlingar inleds. Själva processen Due 
Diligence verkar dock vara betydligt mer långtgående än så och pågå under i princip hela 
affären, från det att ett intresse av en affär väcks fram till att en överlåtelse ägt rum. Det har 
genom vår undersökning visat sig att Due Diligence är en viktig process som kan minska 
risken för misslyckade överlåtelser och att ett flertal personer med olika kompetens bör vara 
involverade i stora delar av undersökningen.  
 

 Hur kan Due Diligence genomföras för att minska informationsasymmetrin och 
underlätta köpares värdering vid en företagsöverlåtelse? 

 
Enligt både teori och empiri bör Due Diligence genomföras vid samtliga företagsöverlåtelser. 
Omfattningen på denna undersökning kan dock variera och transaktionskostnadsteorin bör 
tillämpas. Vid överlåtelser som omfattar större belopp och verksamheter bör undersökningen 
vara mer omfattande och vice versa.  
 
En slutsats är att en av de viktigaste faktorerna för att genomföra en lyckad Due Diligence och 
överlåtelse är att inse sina egna begränsningar och att ta hjälp av interna eller externa resurser 
som har en större kompetens inom det aktuella området. För att lyckas med en 
företagsöverlåtelse kan goda relationer med konsulter, framförallt företagsförmedlare, 
revisorer och jurister vara av stor vikt. Detta gäller oavsett värdet och storleken på det aktuella 
företaget.  
 
Det har visat sig att företagsmäklare kan ha en viktig funktion som ”gate-keepers” på 
företagsmarknaden, då de genom sina kontakter i ett tidigt skede kan välja mellan att sprida 
informationen till olika köpare och där igenom styra affären åt ett särskilt håll eller en specifik 
köpare. De kan minska investerares behov av att själva söka aktivt efter intressanta företag, 
vilket gör att de sparar både tid och pengar. Företagsförmedlare har dessutom visat sig ha en 
pådrivande roll, något som kan påskynda affären och hålla kostnaderna för transaktionen nere, 
vilket kan ha stor betydelse framförallt vid överlåtelser där mindre företag är involverade och 
då egna rutiner samt kapital saknas.  
 
Revisorer och jurister besitter enligt studien expertkunskap som kan innebära att eventuella 
problem upptäcks redan under Due Diligence. Det innebär att köparen i ett tidigt skede kan 
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skriva ner värdet, förebygga problemen eller lämna affären innan det är för sent. Om det trots 
detta dyker upp överraskningar efter överlåtelsen, kan användning av revisorer öka 
trovärdigheten vid genomförd Due Diligence. Köparen kan därigenom skydda sig från 
säljarens eventuellt dolda agenda. Köpeavtal som är skrivna av kunniga jurister har visat sig 
vara ytterligare en preventiv åtgärd hos investerare i företag av alla storlekar. Dessutom kan 
juristernas upptäckter under Due Diligence vara essentiella, då exempelvis patent, kund- och 
leverantörsavtal visat sig vara av stor vikt vid värderingen av ett företag. 
 
 

 Vilka faktorer hos ett företag värderas högt respektive lågt under Due Dilgence? 
 
Enligt studien genomförs Due Diligence huvudsakligen inom tre av de fyra huvudområdena. 
Olika faktorer inom företagets verksamhet, finanser och rättsliga avtal eller tvister kan ha en 
mer framträdande roll i processen än den skattemässiga undersökningen.  
 
Den första delen av både företagsförmedlare och köpares undersökning har visat sig vara att 
studera sekundärinformation i exempelvis årsredovisningar. Det ger en första bild av huruvida 
företaget kan tillfredsställa köparens behov eller inte. Då köparen redan besitter en eller flera 
andra verksamheter har möjliga synergieffekter av förvärvet visat sig ha en stor inverkan på 
både företagets värde och det slutliga priset. Mjuka värden, exempelvis företagskultur och 
externa relationer kan vara svårare att komma åt då den måste inhämtas som primärdata direkt 
från de olika intressenterna. Även dessa kan dock ha en viktig roll vid värderingen, 
exempelvis då försäljningen förlitar sig på enbart ett fåtal anställda eller kunder.  
 
Den rättsliga delen av Due Diligence är delvis kopplad till de mjuka värdena, men har även 
visat sig kunna ske genom undersökning av olika dokument och avtal. Avtal styr hur hårt 
anställda, leverantörer och kunder är bundna till företaget och de kan delvis avslöja 
kundstabens utformning, personalens arbete samt ge indikationer för hur den framtida 
verksamheten kan se ut med hänsyn till avtalens utformning, omfattning och längd. Dåliga 
avtal har visat sig bära en omfattande betydelse för värderingen och en missad kontroll av 
dessa kan få stora konsekvenser för verksamheten efter överlåtelsen.  
 
Även sekretess- och köpeavtal mellan köpare och säljare har visat sig betydelsefulla för 
utformningen av Due Diligence samt vilka krav som ställs på denna undersökning. Genom att 
utforma avtal som skyddar köparen efter överlåtelsen minskar risken för köparen. Trots detta 
kan en omfattande Due Diligence vara viktig att genomföra, då det bör vara mer önskvärt att 
genomföra en lyckad överlåtelse än en misslyckad som behöver ställas tillrätta i efterhand. 
Avtal kan dessutom i regel aldrig helt eliminera en köpares undersökningsplikt och 
värderingen bör ske utifrån köparens egna behov varför en Due Diligence aldrig kan ersättas 
fullt ut av ett bra avtal. Kostnaden och tiden för att genomföra den kan dock minskas.  
 
Det område som sträcker sig över samtliga huvudområden är det aktuella företagets 
miljöpåverkan; något som kan få allt större utrymme vid Due Diligence. Miljöfrågor har visat 
sig kunna påverka en verksamhet både på kostnads- och intäktssidan, genom exempelvis krav 
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på tillstånd, sanering eller en förändrad försäljning med hänsyn till marknadens preferenser 
och ökade intresse för en hållbar utveckling.   
 
En säljare kan försöka försköna sin verksamhet och dölja en eller flera omständigheter i 
företaget. Det har visat sig att vid en väl utförd Due Diligence upptäcks detta oftast i tid och 
att köpare genom goda köpeavtal kan skydda sig från säljares dolda agendor. Det är därför 
inte särskilt troligt att köpare i allmänhet köper företag till överpris eller på andra vis 
genomför ett flertal misslyckade affärer. Effekten av Market for lemons (Akerlof, 1970) bör 
alltså inte vara lika omfattande på en företagsmarknad som på marknaden för begagnade bilar, 
då en väl genomförd Due Diligence visat sig minska den informationsasymmetri som enligt 
Akerlof orsakar ett marknadsmisslyckande. Utöver detta har ett fullgott köpeavtal visat sig 
kunna skydda köparen, på samma vis som en bilhandlares garanti kan skydda en köpare på 
dagens bilmarknad. 
 

6.2.  Diskussion  
Vid uppsatsens upptakt förväntade vi oss att enbart tilldelas information om lyckade 
företagsöverlåtelser från köpare och att uppsatsen skulle behöva luta sig allt mer mot 
företagsförmedlares upplevelser. Detta visade sig vara helt fel, företagsförmedlarna gav 
visserligen en både djup, omfattande och reflekterande bild av hur olika företagsöverlåtelser 
kan gå till, men även köparna visade ett stort engagemang för vår studie. De delade vältaligt 
med sig av information från både lyckade och misslyckade överlåtelser, men det märktes 
tydligt att de personer som företräder större bolag och deltagit vid fler överlåtelser hade ett 
mer slipat framförande och inte utelämnade sig själva på samma sätt som företrädare för de 
mindre företagen.  
 
Troligtvis har även de respondenter som deltagit vid fler förvärv och i större företag varit med 
om mer eller mindre misslyckade företagsförvärv, men har också ett större antal lyckade 
förvärv som de hellre vill diskutera. De ger även sken av att ha tagit med sig många lärdomar 
från de olika affärerna, vilket lett till fler och bättre relationer, mer precis kunskap och en 
högre förståelse för sina egna begränsningar. Till följd av detta bör flertalet av de senare 
överlåtelserna haft ett gott utfall, vilket troligtvis färgar synen på mängden misslyckade 
respektive lyckade företagsförvärv.  
 
I vår bakgrund och referensram presenteras forskning som visar på att en bristfällig Due 
Diligence ligger till grund för ett flertal misslyckade företagsöverlåtelser. Därför borde även 
väl genomförda Due Diligence leda till mer lyckade överlåtelser, ett mönster som tydligt visat 
sig under de intervjuer som ligger till grund för denna uppsats. Det har visat sig att erfarenhet 
verkar vara den faktor som tydligast påverkar huruvida Due Diligence och själva 
företagsöverlåtelsen blir lyckad eller inte. Erfarenhet kommer av träning, men genom att 
använda sig av andra människors kunskap; både forskning, förebilder och konsulter verkar 
även nybörjarna kunna undvika de vanligaste fällorna och ta lärdom även av andras misstag. 
Endast de som saknar förståelse för den omfattning som krävs på en Due Diligence och sina 
egna begränsningar, verkar löpa större risk att utsätta sig för misslyckade företagsförvärv, 
oavsett inläst kunskap och egen erfarenhet.  
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6.3.  Förslag  till  framtida  forskning  
I bakgrunden till denna uppsats beskrivs att det årligen sker flera tusen företagsöverlåtelser 
bara i Sverige, samt att dessa är av stort intresse för både inblandade och för samhället i 
helhet. Eftersom ett flertal av Sveriges företag enligt EU klassificeras som mikro- eller 
småföretag bör även de överlåtelser där inblandade saknar erfarenhet vara av stor vikt för 
samhällsekonomin i helhet, trots att beloppen i varje överlåtelse är relativt små. För att höja 
chanserna till ännu fler lyckade överlåtelser som gynnar samhället bör det studeras hur 
människor med stor expertis inom sin bransch, men mindre kompetens inom 
företagsöverlåtelser kan informeras om hur de skall tänka och bete sig för att inte utsätta sig 
själva och sin privatekonomi för onödiga risker.  
 
Eftersom konsulter visat sig ha stor betydelse och inblandning under Due Diligence bör även 
deras arbetssätt studeras. Revisorer och jurister har enligt flertalet respondenter en stor 
betydelse för Due Diligence och företagsöverlåtelser. Deras erfarenheter och beteenden bör 
studeras för att ge en mer detaljerad bild av vilka faktorer som särskilt granskas och värderas 
under Due Diligence.  
 
Vidare kan även den numerära värderingen av de olika faktorer som diskuterats i denna 
uppsats studeras vidare. Vi har tagit fram vilka faktorer som köpare specifikt letar efter och 
använder för att höja eller sänka sin värdering av ett företag, men hur omfattande påverkan i 
kronor och ören som dessa faktorer faktiskt har är inte inkluderade i denna uppsats.  
 
Det har dessutom visat sig att samtliga respondenter i huvudsak vittnar om lyckade 
överlåtelser. Då vi enbart studerat företag som överlevt ett ägarbyte bör dock andelen 
misslyckade överlåtelser vara betydligt fler än vad denna uppsats visar på. De absolut största 
misslyckanden bör finnas i de företag som efter ett ägarbyte gått i konkurs. Ett förslag på 
vidare forskning för att ge en tydlig bild över vad som kännetecknar även en dålig Due 
Diligence och företagsöverlåtelse är att arbeta vidare med vår undersökning fast med 
respondenter som efter sitt förvärv drivit företaget i konkurs.  
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Bilagor  

Bilaga  1.  Intervjuguide  företagsmäklare  
Denna intervjuguide har tillämpats vid intervjuer och djupintervjuer med företagsmäklare. 
Vid djupintervjuerna har det avsatts mer tid åt varje fråga och eventuella följdfrågor.  
 
Personlig bakgrund 
Namn:  
Arbetsplats och titel: 
Har arbetat som företagsmäklare i antal år: 
 

1. Förvärvsprocessen 
• Hur går en affär vanligtvis till? 

o Om säljaren kommer till dig. 
o Om köparen kommer till dig. 
o Vad har du för arbetsuppgifter under affären? 

• Är du som företagsmäklare anställd av köparen eller säljaren?  
• Vilka är de vanligaste anledningarna till att man vill sälja eller köpa ett företag?  
• Är en aktieöverlåtelse eller inkråmsaffär vanligast? 

o Vad är att föredra? 
• Vilka är skillnaderna i processen vid annonsering och ”färdig intressent”? 
• Vid flera intressenter och/eller auktionering 

o Hur går det till? 
o För och nackdelar?  

 
2. Due Diligence 
• Är det vanligt att köparen gör en Due Diligence?  

o Är det något som du vanligtvis gör, eller kan göra på förfrågan? 
o Hur omfattande brukar eller bör din och/eller köparens Due Diligence vara? 

• Hur går man tillväga för att göra en Due Diligence i praktiken?  
• Vad är det viktigaste för köparen att hålla koll på vid affären och under Due 

Diligence? 
o Vad är det man aktivt söker? 
o Finns det några särskilda eller återkommande varningssignaler? 

 
3. Värdering genom Due Diligence 
• Vad i den framtagna informationen värderas särskilt högt respektive lågt?  
• Hur avgör man företagets värde? 

 
4. Misslyckade överlåtelser 
• Är det vanligt att affärer ställs in efter Due Diligence? 
• Är det vanligt att säljaren försöker dölja något? 

o Vad? 
o Hur hanteras det?  
o Vilken betydelse har det för överlåtelsen?  
o Hur skyddar man köparen från konsekvenser av detta? 
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Bilaga  2.  Intervjuguide  köpare  
Personlig bakgrund 
Namn:  
Arbetsplats och titel: 
 

1. Förvärvsprocessen 
• Hur gick affären till? 
• Hur kom du i kontakt med säljaren? 
• Varför var du intresserad av företaget?  
• Var du enda köparen, eller var det budgivning? 
• Aktieöverlåtelse eller inkråmsaffär?  

o Varför? 
 

2. Due Diligence 
• Genomförde du en Due Diligence?  

o Inom vilka områden? 
o Tog du hjälp av någon? 
o Hur djupgående och omfattande var den? 

• Hur gick du tillväga? 
• Var det något som du särskilt letade efter?  
• Vad är viktigt att hålla koll på vid affären och under Due Diligence? 

o Vad var det du aktivt sökte efter? 
o Identifierade du några specifika varningssignaler? 

 
3. Värdering genom Due Diligence 
• Vad värderar du högt respektive lågt? 
• Hur avgör du företagets värde? 
• Hur bestämde ni vad ni var villiga att betala? 

o Hur kom ni överens med säljaren om priset?  
 

4. Misslyckade överlåtelser 
• Upplever du att säljaren försökte dölja något för dig? 

o Vad? 
o Hur hanterades det?  
o Vilken betydelse hade det under överlåtelsen?  
o Vilka konsekvenser har det haft för verksamheten? 
o Hur försökte du skydda dig från eventuella konsekvenser? 
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