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Abstract 
 
Growth through mergers and acquisitions has during the last few decades increased 
exponentially. The company in charge of the purchase can increase their market share and 
competitive advantages by acquiring competitors, distributors or suppliers. There is no doubt 
in that it is a complex and risky process. To make the right decision the buyer needs to have 
in-depth knowledge of the company and what the transaction might result in. For this reason a 
thorough investigation of the company is carried out. Due diligence is a relatively new 
concept which highlights the process of examining a company. The examination provides 
detailed information and is thereby used a tool when making the final decision, to buy or not 
to buy.  
 
Due diligence is used as an information trade between buyers and sellers. As with all 
transactions, this exchange means that both parties have obligations to each other. When it 
comes to mergers and acquisitions these obligations are regulated by means of the Sales of 
Goods Act.  The buyer’s duty to examine is linked to that the buyer may not invoke defects 
which he was aware of, or was expected to know. The duty of disclosure imposed on the 
seller means that all information which is deemed relevant and which may affect the buyer’s 
decision should be presented. In addition to the buyer and the seller, there are more parties 
involved in a business transaction of this kind. As the due diligence process primarily 
concerns legal, financial and commercial studies, it is very common for external parties to be 
hired in order to conduct the due diligence process in these areas. The reason behind it is 
because most companies do not possess knowledge to do it themselves. External consultants 
hired are lawyers and accountants. 
 
The purpose of this study is to examine the impact of the due diligence process in mergers and 
acquisitions. Further, we explore the responsibility linked to to buyers and sellers in a due 
diligence process. In addition we also explore the responsibility linked to the lawyers and 
accountants involved in the process.  
 
The study is conducted by means of a qualitative method where we apply an abductive 
approach. To achieve the purpose of our study and answer our research questions we held 
four semi-structured interviews, these form the base for our empirical data. All interviewed 
are with people who work with due diligence on a daily basis. Two of the interviewees are 
consultants from accounting firms, and the other two are legal advisors. 
 
The paper shows that due diligence is of great importance in acquisitions. Not only for any 
adjustments in purchase sum, but also that it is a useful tool when making a final decision. 
Furthermore, the paper also shows that the obligations buyer and seller has rhymes pretty well 
with those written in the Sales of Goods Act. The act is use as a basis but it is not the actual 
rules that apply, instead you refer to the agreement signed between buyer and seller. Lastly we 
can note that the obligations related to accountants and lawyers are fairly strict. If the 
consultant acts recklessly, the consultant may be sued. Thus, both accountants and lawyers 
limit their responsibility before the due diligence process commences.  
 
This study is written in Swedish. 
 
 
Keywords: Mergers and Acquisition, due diligence, consultants obligations, duty of 
disclosure, buyer’s duty to examine, accountabilities 
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Sammanfattning 
 
Tillväxt genom företagsförvärv har under de senaste årtiondena blivit allt mer förekommande. 
Genom att köpa upp konkurrenter, leverantörer eller distributörer kan företag öka sina 
marknadsfördelar och detta kan leda till högre vinst. Det råder ingen tvekan om att 
företagsförvärv är en komplex och riskfylld transaktion. För att ta rätt beslut behöver köparen 
ha god kunskap om vad köpet kan medföra. Av denna anledning genomförs en undersökning 
av företaget. Due Diligence är ett relativt nytt begrepp som i vardagliga ord innebär 
besiktning av målföretaget. Undersökningen bidrar till att genomlysa det företag som skall 
förvärvas och används i slutet som beslutsunderlag för köparen. 
 
Due diligence är en typ av informationshantering mellan köpare och säljare. Detta innebär ett 
informationsutbyte mellan parterna och därmed har köparen och säljaren förpliktelser 
gentemot varandra. Vid företagsförvärv regleras dessa förpliktelser med hjälp av köplagen. 
Köparens undersökningsplikt kopplas till att köparen inte får åberopa fel som denne kände till 
eller förväntades känna till. Den upplysningsplikt som åligger säljaren innebär att all 
information som anses vara relevant och kan påverka köparens beslut skall presenteras. 
Utöver köparen och säljaren finns det ytterligare parter som är delaktiga vid ett 
företagsförvärv. Då due diligence berör främst legala, finansiella och kommersiella 
undersökningar är det vanligt förekommande att externa parter tas in som rådgivare. Detta då 
de flesta företag inte besitter kunskapen att göra due diligence själv. De externa rådgivare som 
anlitas är vanligtvis advokater och revisorer.  
 
Syftet med vår studie är att undersöka vilken betydelse due diligence har vid företagsförvärv. 
Vidare undersöker vi ansvaret som åligger köparen och säljaren vid due diligence samt det 
ansvar som rådgivare har vid due diligence.  
 
I uppsatsen har vi använt oss av en kvalitativ metod och tillämpat en abduktiv ansats. För att 
uppnå vårt syfte och kunna besvara våra forskningsfrågor har vi genomfört fyra semi-
strukturerade intervjuer, dessa ligger till grund för empirin. Samtliga är med personer som, i 
största mån, arbetar dagligen med att genomföra företagsförvärv. Intervjuade personer består 
av två finansiella rådgivare från revisionsbyråer samt två legala rådgivare.  
 
Efter genomförd studie kan vi konstatera att due diligence har stor betydelse vid 
företagsförvärv. Inte minst för eventuella justeringar av köpeskillingen utan även att due 
diligence-materialet fungerar som beslutsunderlag vid slutförhandlingarna av förvärvet.  
 
Vidare visar studien att köparens och säljarens ansvar stämmer bra överens med köplagens 
bestämmelser. Lagen används som underlag men är inte det faktiska regelverket som 
tillämpas, istället hänvisar man till det avtal som skrivs mellan köpare och säljare. 
 
Avslutningsvis kan vi konstatera att revisorer och advokater som genomför due diligence har 
ett stort ansvar både under och efter genomför due diligence. Agerar rådgivaren vårdslöst kan 
denne bli skadeståndsskyldig. Således krävs det att både revisorer och advokater begränsar sitt 
ansvar redan innan due diligence genomförs. 
 
 
 
Nyckelord: Företagsförvärv, due diligence, företagsbesiktning, undersökningsplikt, 
upplysningsplikt, rådgivaransvar, pedagogisk plikt 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Företagsförvärv har under de senaste decennierna blivit en mer etablerad och modern 
företeelse. I Sverige sker mellan 5000 - 6000 företagsförvärv om året. Det är dock svårt att 
uppskatta en exakt siffra då det varken finns enhetliga definitioner eller gedigna 
undersökningar. Det är svårt för både praktiker och teoretiker att avgöra om fördelarna 
överväger nackdelarna, trots att antalet genomförda företagsförvärv ökar. Risken för 
misslyckade företagsförvärv är stor men trots det fortsätter företag att göra förvärv (Sevenius 
2011, s. 59). Motiven bakom företagsförvärven får sin drivkraft genom bland annat behov av 
att stärka eller vinna marknadsandelar, utnyttja nya inkomstkällor, eller helt enkelt förebygga 
oönskad konkurrens (Kazemek 1989, s. 94). Orrbeck (2006, ss. 20-22) beskriver vidare att 
även om motiven varierar har beslutet, för en verksamhet att göra ett förvärv, alltid sin 
utgångspunkt i diverse strategiska analyser. Genom att analysera den egna verksamheten 
utifrån modeller såsom Porters affärsmodell, Bostonmatrisen och livscykelkurvan kan ett 
företag göra en bedömning av hur denna verksamhet bäst ska ändras för att säkerställa 
överlevnad och tillväxt. McCann (1996, s. 836) menar att målet med ett företagsförvärv ofta 
är att ökade marknadsandelar, förbättrade stordriftsfördelar, mer effektiv resursfördelning, fler 
tillgångar, med mera.  
 
För att ha full förståelse för vad det är man förvärvar behöver det köpande företaget tidigt i 
processen förstå precis vad man ger sig in i (Perry & Herd 2004, s. 12).  Då ett företag, enligt 
Pettersson och Sevenius (2000, s. 30), är det mest komplicerade köpobjekt man kan tänka sig 
är det viktigt att innan ett företagsförvärv fastställa vad det är man verkligen köper, vilket kan 
göras genom due diligence.  
 
Företagsbesiktning, eller due diligence som det ofta kallas, är ett verktyg som används vid 
företagsförvärv och i många fall anses det vara ett obligatoriskt steg i transaktionsprocessen. 
Due diligence innebär att köparföretaget försöker identifiera eventuella risker med 
transaktionen genom att analysera information om målföretaget, det vill säga objektet som ska 
förvärvas. Köparen kan sedan använda företagsbesiktningen som beslutsunderlag för att 
fullborda företagsförvärvet (Sevenius 2013, s. 247).  Enligt Bing (2008, s. 1) brukar 
varaktigheten för besiktningen förhandlas fram av parterna och utgör en kritisk faktor i 
planeringen. En för kort period kan göra det omöjligt att göra en tillräcklig undersökning, 
medan en för lång period kan resultera i en dåligt organiserad besiktning och att det dyker upp 
oförutsedda händelser som får båda parterna att tveka.  
 
Enligt Sevenius (2013, s. 91) är risken för att ett företagsförvärv ska misslyckas mycket hög. 
Ungefär hälften till två tredjedelar av alla transaktioner misslyckas enligt undersökningar. 
Detta menar Harvey och Lusch (1998, s. 18) i de flesta fall beror på otillräcklig due diligence.  
Genom att ta genvägar vid due diligence kan företaget spara både tid och pengar, men genom 
att inte genomföra en noggrann due diligence förlorar företaget chansen att utforska risker 
som följer ett företagsförvärv. Om tid och pengar tillåtit hade det varit idealt att genomföra 
due diligence i alla aspekter av målföretagets liv (Lajoux 2010, ss. 60-61).  
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1.2 Problemdiskussion 
 
På senare år har expansion genom förvärv lyfts fram som en stigande tillväxtstrategi, och det 
väcker mångas intresse. På ställen som i dagstidningar och internet skrivs det kontinuerligt 
om transaktioner av både liten och stor karaktär. Men vad som är än mer intressant att läsa är 
sorgliga berättelser om enorma förvärv som misslyckats, exempel på sådana är American 
onlines försök till att köpa upp Time Warner och fusionen mellan British Steel och 
Hoogovens. Vad är det som går fel med de företagsförvärv som misslyckas? Perry och Herd 
(2004, s. 12) nämner att misslyckade företagsförvärv kan hänföras till dålig samverkan, dålig 
timing, hybris, girighet med mera. För de två försöken till företagsförvärv som nämnts ovan 
går det i efterhand att säga att det gjordes en dålig planering inför förvärven. Misslyckandet 
med att identifiera risker i integrationen mellan företagen ledde till tvister i ledningen, 
personaluppror, politiska besvär och förödande finansiella resultat (Perry & Herd 2004, s. 13). 
Sevenius (2013, s. 91) påpekar att mellan hälften och två tredjedelar av alla transaktioner 
misslyckas. En stor anledning till att många förvärv misslyckas är otillräcklig due diligence, 
något som både Lajoux (2010, s. 3) och Harvey och Lusch (1998, ss. 17-21) anser. Kanske är 
det precis det Perry och Herd (2004, s.19) menar när de i sin artikel skriver; “The more 
complex the world in which we all do business, the greater the importance of understanding 
the game and coming prepared to play.” 
 
Det finns många olika typer av due diligence där finansiell due diligence, kommersiell due 
diligence och legal due diligence är de tre vanligaste och sägs utgöra god sed vid 
företagsförvärv (Petterson & Sevenius 2000, s. 32).  
 
Finansiell due diligence (FDD) används för att granska målföretagets finansiella ställning och 
redovisning. Enligt Howson (2003, s. 45) ger FDD en bra bild av den underliggande vinst 
som kan användas, samt att skapa en metaforisk duk där framtiden kan målas. De 
komponenter som anses vara mest betydelsefulla inom detta granskningsområde är 
kassaflödesanalys, resultaträkning och balansräkning (Lajoux 2010, s. 36). 
 
Legal due diligence (LDD) är centralt för hela due diligence begreppet eftersom det utgör 
grunden för köpeavtalet. Vid ett företagsförvärv är det viktigt för båda parterna att vara insatta 
i de rättigheter och skyldigheter som kan härledas från köpet. Howson (2003, ss. 68-71) 
beskriver att LDD genomförs för att uppnå tre mål: upptäcka eventuella skulder, hitta rättsliga 
eller avtalsmässiga hinder samt lägga grunden för det slutgiltiga avtalet.  
 
Kommersiell due diligence (KDD) handlar endast om framtida prestation. Genom att använda 
sig av publicerat material och prata med kunniga människor på samma marknad hjälper KDD 
det köpande företaget att utvärdera ett bolags framtida potential och potentiella risker samt 
dess kommersiella och strategiska position på marknaden (Howson 2003, s. 77). Utöver att 
analysera marknaden och konkurrenskraften hos företaget lyfter Howson (2006, ss. 18-21) 
även fram att den kommersiella due diligencen utvärderar ledningen och hur väl den kommer 
fungera efter förvärvet. Vi ska i vårt arbete undersöka vilken betydelse due diligence har vid 
företagsförvärv. 
 
Due diligence är en metod för att fördela den köprättsliga risken mellan köpare och säljare 
(Sevenius 2013a, s. 317). Due diligence är betydelsefullt för köparen då detta fungerar som 
beslutsunderlag (Bing 2008, s. 1). Det är därför viktigt för köparen att vara tydlig mot 
rådgivaren vilka mål och motiv förvärvet har så att rådgivaren kan avgränsa besiktningen till 
rätt område. Detta för att köparföretaget ska få så relevant information som möjligt för att 
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underlätta förvärvet. Säljaren och målföretaget å andra sidan ska förse köparföretaget med 
relevant information (Sevenius 2013, ss. 257-258).  Enligt Sevenius (2013a, s. 324) har även 
säljaren motiv att ordna en besiktning för köparen då detta gör att säljaren inte behöver stå 
risken för de avvikelser som de annars skulle behöva ansvara för. Köparen tar nämligen över 
risken för avvikelser som han eller hon borde ha upptäckt vid besiktningen. Reglerna för 
vilket ansvar köparen respektive säljaren har och hur de kan undvika att stå risken för vissa 
avvikelser är dock oklara vid due diligence. Vi ska därför undersöka vilket ansvar köpare 
respektive säljare har vid due diligence när det gäller undersökning och upplysning.   
 
Due diligence utförs vanligen av rådgivare. FDD utförs i de flesta fall av en revisor medan 
LDD ofta utförs av en advokat. Det finns ingen tydlig reglering över vilket ansvar revisorer 
och advokater har om företagsförvärvet skulle misslyckas på grund av bristfällig information 
vid due diligence (Sevenius 2013a, s. 405). Enligt Unger (2002, ss. 571-577) finns det goda 
försäkringsmöjligheter mot skadeståndsansvar för rådgivare. Det finns särskilda regler om 
skadeståndsansvar för revisorer i Sverige. Dessa regleras i aktiebolagslagen (ABL), men det 
gäller endast i utförandet av uppdrag som revisorer i aktiebolag, vilket inte nödvändigtvis 
innehåller rådgivning. Detta kan skapa problem vid due diligence som är ett 
rådgivningsuppdrag. Vi ska därför se över vilket ansvar rådgivarna har vid due diligence.  
 
Utifrån ovanstående resonemang ställer vi följande frågor. 
 

1.3 Forskningsfrågor 
 
Vilken betydelse har due diligence vid företagsförvärv? 
Vilket ansvar har säljaren respektive köparen vid due diligence?  
Vilket ansvar har revisorer respektive advokater vid due diligence?  
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse due diligence har vid 
företagsförvärv samt att undersöka vilket ansvar de olika parterna som är inblandande i due 
diligence har.  
 

1.5 Terminologiska frågor 
 
I vårt arbete kommer vi använda oss av begreppen företagsbesiktning samt due diligence. 
Dessa två begrepp har samma betydelse och innebär den undersökning man gör av 
målföretaget i samband med företagsförvärv.  
 

1.6 Disposition 
 
Uppsatsen kommer fortsättningsvis disponeras på följande sätt; I kapitel två presenteras den 
metod som har använts för att besvara forskningsfrågorna. I kapitel tre presenteras studiens 
teoretiska referensram. Kapitlet syftar till att skapa förståelse för transaktionsprocessen, due 
diligence och de olika parternas ansvar vid due diligence. Empiri och analys utgör kapitel 
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fyra. Här presenteras svaren från intervjuerna och i analyserna har vi den teoretiska 
referensramen som analysmodell. I kapitel fem redogörs för studiens slutsatser och egna 
reflektioner. Avslutningsvis i kapitel fem presenteras förslag till fortsatt forskning.  
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2 Metod 
 

2.1 Inledning 
 
I metodkapitlet presenteras uppbyggnaden av vår studie. Till att börja med beskrivs vilken 
forskningsansats studien antar och vilken metod som tillämpats. Efter detta ges en redogörelse 
för urvalet av intervjuer samt insamling av datamaterial. Kapitlet behandlar även studiens 
genomförande. Avslutningsvis diskuterar vi studiens trovärdighet och går igenom valet av 
källor. 
 

2.2 Forskningsansats 
 
Jacobsen (2002, s. 34) betonar att olika ansatser kan användas för att relatera empiri och teori 
till varandra, ”vilka tillvägagångssätt ska användas för att kartlägga verkligheten?”. En ansats 
som kan tillämpas är deduktion, där man framställer en hypotes och utformar en 
forskningsstrategi därefter (Saunders, Lewis & Thornhill 2008, s. 124). I en deduktiv ansats 
används lämplig befintlig teori som utgångspunkt och ställs mot den insamlade empirin 
(Jacobsen 2002, s. 34).  
 
Alternativ ansats går under namnet induktion, där forskningen rör sig i motsatt riktning i 
jämförelse med deduktiv ansats. Insamlad empiri ligger till grund för studien där forskaren 
utvecklar en teori som ett resultat från analysen (Saunders et al., 2008, s. 124). Målet med 
induktiv ansats är att inte lägga begränsningar på forskaren genom att förankra sig i redan 
befintlig teori (Jacobsen 2002, s. 35).  
 
Utöver de två ansatser som beskrivs ovan finns ett tredje alternativ, abduktion, vilket enklast 
beskrivs som en kombination av induktion och deduktion (Patel & Davidson 2003, s. 34). Likt 
den induktiva ansatsen är utgångspunkten empiri, men skiljer sig i den mån att befintlig teori 
tas i beaktning vilket antyder på ett deduktivt arbetssätt (Fejes & Thornberg 2009, ss. 24-25). 
Empiri och teori har i vår studie en stor betydelse, för att skapa förståelse har vi i grund och 
botten en teoretisk utgångspunkt som utvecklas med hjälp av empirin. Följaktligen utgår vår 
studie från en abduktiv ansats. 
 

2.3 Forskningsmetod 
 
Inom samhälls- och beteendevetenskapliga studier görs en uppdelning mellan kvalitativa och 
kvantitativa metoder, även om större delen av studierna inte exklusivt tillhör den ena eller den 
andra (Patel & Davidson 2003, s. 14). Vad som avgränsar valet mellan de två beror på hur 
man väljer att generera, bearbeta och analysera datamaterialet. 
 
Den kvalitativa ansatsen är inriktad till att skapa en genomgripande beskrivning av situationen 
(Jacobsen 2002, s. 46) och kan igenkännas då syftet med studien är fördjupad förståelse av ett 
visst fenomen (Patel & Davidson 2003, s. 118). Jacobsen (2002, s. 189) lyfter fram att 
datamaterialet som samlas in för en kvalitativ undersökning är i form av ord, skrivna i 
anteckningar eller inspelade på elektroniskt vis. Till detta hör ett undantag, vid 
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dokumentundersökningar är stor del av materialet i form av siffror och statistik. Ett vanligt 
förekommande exempel är räkenskaper i form av årsredovisningar (Jacobsen 2002, s. 187).  
Kvalitativ metod är av sin natur inte en enkel process och det är inte ofta som en enkel 
procedur eller rutin kan tillämpas av forskaren. Alla forskningsproblem är subjekt för olika 
varianter och tolkningar av kvalitativ metod, som följd ställs det krav på att forskaren har god 
överblick av forskningsfältet (Patel & Davidson 2003, s. 118). 
 
Till skillnad från kvalitativ ansats är den kvantitativa ansatsen inte, på djupet, analyserande. 
Avsikten med kvantitativ metod är att enkelt kunna analysera systematiserbar information för 
många enheter samtidigt, på statistiskt vis (Jacobsen 2002, ss. 146-147). Påföljden av att 
kvantifiera data är en generaliserbar slutsats, vilket Patel och Davidson (2003, s. 109) påpekar 
är ett viktigt villkor för kvantitativ metod. 
 
Ambitionen med vår studie var att ta reda på vilket ansvar alla olika parter har vid due 
diligence. För att analysera detta gjordes bedömningen att undersökningen bör ske på djupet 
för att få bästa möjliga insikt i det ansvar som olika parter står inför. Att tillämpa en kvalitativ 
metod kan i teorin medföra svårigheter att jämföra informationen från en respondent med en 
annan. Alternativet är en kvantitativ metod som hade begränsat vår möjlighet att samla in 
tillräckligt med information. Således valde vi att tillämpa en kvalitativ forskningsmetod. 
 
Enligt Jacobsen (2002, s. 145) är en kvalitativ ansats mest lämplig när vi inte vet så mycket 
om det ämne vi valt att undersöka samt för att generera ytterligare kunskap i ett begrepp. I 
enlighet med Jacobsens resonemang är en kvalitativ metod bäst lämpad då vi gradvis ökar vår 
kunskap om ämnet parallellt med datainsamlandet.  
 
Vi valde att göra semi-strukturerade intervjuer. Fördelen med att göra semi-strukturerade 
intervjuer är att det under intervjuns gång lätt blir att svaret på en fråga leder till nya frågor 
som inte finns med i frågeformuläret. Nackdelen med att göra semi-strukturerade intervjuer är 
att det är lätt att börja diskutera saker som inte har med ämnet att göra (Bryman & Bell 2011, 
ss. 475-476).  
 

2.4 Urval 
 
Val av respondenter till våra intervjuer har skett genom ett bekvämlighetsurval, helt enkelt de 
respondenter som lättast finns tillgängliga (Jacobsen 2002, s. 350). Ur resurssynpunkt är ett 
bekvämlighetsurval ett naturligt val då endast en liten mängd expertkompetens finns 
tillgänglig i rimlig geografisk närhet vid studiens genomförande. För att samla in empiriska 
data med syfte att besvara vår frågeställning har vi valt att studera advokater och revisorer 
aktiva inom området. Valet är baserat på våra förhoppningar om djupare konversationer där vi 
får en förbättrad bild av respondenternas förpliktelse. 
 
Då vi med utgångspunkt i vårt val av kvalitativ metod har valt att genomföra intervjuer lägger 
vi stor vikt på att dessa ska vara kvalitativa. Kvalitativa intervjuer är svåra att beskriva med 
tanke på dess komplexa natur, men Patel och Davidson (2003, ss. 77-78) lyfter bland annat att 
syftet med kvalitativa studier är att upptäcka och identifiera egenskaper hos något. Frågorna 
vid en kvalitativ intervju ger goda utrymmen för en flytande konversation där respondenten 
svarar fritt och intervjuaren kan ställa följdfrågor.  
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Till följd av det bekvämlighetsurval vi gjort har inte alla intervjuer genomförts genom 
personlig kontakt, det vill säga ansikte mot ansikte. Telefonintervju har varit det andra 
alternativet som vi använt oss av, vilket man kan argumentera både för och emot. Genom att 
använda oss av intervju genom telefon får vi ta del om information som annars inte varit 
tillgänglig då intervjuer i person oftast är kostnadskrävande. Nackdelar är exempelvis att det 
är lättare för respondenten att tala osanning och att det anses svårare att hålla ett öppet samtal 
(Jacobsen 2002, s. 161).  
 
Trots detta ser vi positivt på telefonintervjuer. Genom att inte intervjua personen ansikte mot 
ansikte undviker vi det som kallas för intervjuareffekten (Jacobsen 2002, s. 162). På detta sätt 
påverkar vår fysiska närvaro inte respondentens uppträdande och som följd, svaren intervjuad 
person delar med sig av.  
 

2.5 Datamaterial 
 
Rabianski (2003, ss. 43-44) menar att datamaterial kan delas upp i två olika block, primärdata 
och sekundärdata. Skillnaden mellan de två är hur insamlingen av materialet definieras. 
Primärdata är material ämnad för undersökning som forskaren själv samlat in. Jacobsen 
(2002, s. 152) påpekar att forskaren här går direkt till primära källan med metoder som 
exempelvis intervju och observation. Sekundärdata består av uppgifter som redan finns 
insamlat, det vill säga information som forskaren själv inte sammanställt. ”En persons 
primärdata blir en annan persons sekundärdata” (Rabianski, 2003, s. 43). Det kan dock visa 
sig problematiskt för forskaren att avgöra vilken typ av data som källan innehåller (Holme & 
Solvang 1997, s. 133). Nedan beskrivs ställningstagande vi gjort till information i vår studie. 
Studien är grundad på dels primärdata och dels sekundärdata. 
 
Intervjuer som genomförts under arbetets gång, och som presenteras i kapitel fyra och fem, är 
utformade och genomförda av oss. Baserat på Jacobsens (2002, s. 152) definition är således 
denna information primärdata.  
 
Att påvisa vilken klassificering datamaterial har är som tidigare nämnt en tolkningsfråga för 
forskaren. Studiens inledande kapitel utgörs av offentliga dokument, vetenskapliga 
forskningsartiklar, facklitteratur och tidskriftsartiklar. Dessa informationskällor har vi valt att 
klassificera som sekundärdata eftersom materialet var insamlat av andra författare. I 
litteraturen angavs ursprungskällor löpande i texten, varav det går att argumentera för att 
använda dessa istället, men då materialet upplevts sanningsenligt har vi inte gjort så.  
 

2.6 Studiens genomförande 
 
Till en början skulle vi skriva vår uppsats om immateriella tillgångar och hur man 
tillgångsredovisar hockeyspelare i olika länder, men då det inte fanns tillräckligt med material 
för att skriva om detta fick vi byta spår. Vi började söka på alternativa ämnen och fastnade för 
ämnet företagsförvärv. Vi läste in oss på ämnet och fann due diligence vid företagsförvärv 
intressant och bestämde oss för att skriva om detta.  
 
När vi hade bestämt vad vi ville skriva om började arbetet med att leta litteratur. Då vi visste 
väldigt lite om ämnet innan vi började skriva uppsatsen, var vårt första steg att leta väldigt 
brett om företagsförvärv och due diligence. Detta för att få djupare förståelse för ämnet.  För 
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att hitta information om ämnet använde vi oss främst av databasen Summon, där vi hittade ett 
flertal böcker som behandlar ämnet. När vi hade läst på mer om företagsförvärv och due 
diligence upptäckte vi att det inte fanns mycket skrivet om de olika parternas ansvar vid 
genomförande av due diligence och bestämde oss för att inrikta vår uppsats mot detta. När vi 
tog fram information om de olika parternas ansvar vid due diligence använde vi oss av 
tidskrifterna SvJT och Juridisk tidskrift. 
 
För att kunna besvara forskningsfrågorna valde vi att göra intervjuer. Vi gjorde 
telefonintervjuer med två revisorer som arbetar med due diligence, Ola Lindell, executive 
director transaction advisory services, på EY samt Björn Edsfeldt, director financial advisory 
– transactions services, på Deloitte. Anledningen till att vi gjorde telefonintervjuer med Ola 
Lindell och Björn Edsfeldt var att dessa arbetar i Helsingborg respektive Malmö och vi inte 
hade möjlighet att ta oss dit. Vi gjorde även intervjuer med två advokater som arbetar med 
due diligence, Ulf Öjerklint, advokat och partner på Gärde Wesslau i Borås samt Mattias 
Boqvist, advokat och partner på Wistrand i Göteborg. Vi hade önskat att göra fler intervjuer 
men då det var väldigt svårt att få företag att ställa upp på intervjuer samt att de flesta som 
arbetar med due diligence sitter i Stockholm blev vi begränsade till fyra intervjuer.  
 
I den teoretiska referensramen ges en redogörelse för transaktionsprocessen, syftet med due 
diligence, vilka olika typer det finns samt de olika parternas ansvar vid due diligence. Syftet 
med referensramen är att ge läsaren en så bred bild som möjligt av ämnet. I Empirin 
framställs svaren från genomförda intervjuer. Svaren i empirin kopplas sedan till den 
teoretiska referensramen och analyseras. Avslutningsvis redogörs för studiens slutsatser.   
 

2.7 Studiens trovärdighet 
 
Trovärdighet är ett viktigt kriterium vid genomförandet av en studie och dess resultat. För att 
värdera trovärdigheten används två huvudsakliga begrepp, reliabilitet och validitet (Alvehus 
2013, s. 122). Dessa två begrepp är uppdelade i extern reliabilitet och intern reliabilitet, samt 
extern validitet och intern validitet (LeCompte & Goetz 1982, ss. 35-53). Uppfylls inte kraven 
för reliabilitet och validitet påstår Ejvegård (2003, s. 70) att studiens resultat saknar 
vetenskapligt värde. 
 

2.7.1 Extern reliabilitet 
 
Extern reliabilitet handlar om till vilken grad en annan forskare kan rekapitulera studien vid 
ett annat tillfälle och samtidigt uppnå ett liknande resultat, givet samma eller liknande 
förutsättningar (LeCompte & Goetz, s. 32). För att styrka den externa reliabiliteten i studien 
har vi, i metodkapitlet, försökt tydliggöra för vårt tillvägagångssätt under studiens 
genomförande. 
 
Kvalitativa studier bidrar ofta till att replikerbarheten ifrågasätts, en av anledningarna är 
intervjuer. LeCompte och Goetz (1982, s. 38) påpekar att sociala sammanhang, där uppgifter 
till studien samlas in, är ett element som påverkar informanter. Vad som är lämpligt att 
avslöja i vissa sammanhang och omständigheter kan vara olämpligt under andra förhållanden. 
I studien har vi i våra intervjuer med rådgivare, inte valt att fråga om förvärv som är 
oavslutade. På detta vis skapar vi oss en mer generell bild av rollen och anser oss kunna 
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argumentera för att informanter inte svarar annorlunda givet andra sammanhang och 
omständigheter. 
 

2.7.2 Intern reliabilitet 
 
Intern reliabilitet avser i vilken utsträckning tillförlitligheten i en studie anses vara opåverkad 
av forskarens egna förutsättningar. För att erhålla hög intern reliabilitet ska andra forskare 
kunna komma fram till samma resultat med tidigare givna konstruktioner (LeCompte & Goetz 
1982, s. 32). För att reducera hot mot den inre tillförlitligheten kan forskare kontinuerligt 
under arbetets gång göra tolkande anteckningar samt elektroniskt dokumentera data 
(LeCompte & Goetz 1982, s. 41). Enligt Patel och Davidsson (2003, s. 119) är det efter 
genomförd intervju lämpligt att skriva ut det som sägs på inspelningen. 
 
Vi bedömer att den interna reliabiliteten i vår studie är hög. Datamaterialet som samlats in 
finns tillgängligt via offentliga bibliotek och databaser samt att det datamaterial som vår 
empiri baseras på har transkriberats i sin ursprungliga form utan någon påverkan från oss. 
 

2.7.3 Extern validitet 
 
Extern validitet handlar om hur hög grad av de representationer som beskrivs ovan som 
legitimt kan jämföras över andra grupper (LeCompte & Goetz 1982, s. 32). Extern validitet är 
i andra ord möjligheten att generalisera resultaten till andra situationer och sammanhang. På 
grund av att en kvalitativ studie grundar sig en djupare analys med mindre urval är således 
extern validitet en svagare punkt för kvalitativa studier. LeCompte och Goetz (1982, ss. 44-
53) nämner att de problem som följer med extern validitet ofta ignoreras av kvalitativa 
forskare då forskningen av sin natur inte lämpar sig för generaliserbara slutsatser.  
 
Vår studie är genomförd med en liten urvalsstorlek och omfattar fyra intervjuer, två med 
revisorer samt två med advokater. Som studie är vår externa validitet inte av hög klass i den 
bemärkelsen att ingen kvalitativ studie möter de kriterier som krävs för en statistisk 
generaliserbarhet (LeCompte & Goetz 1982, s. 51). Med vår studie är syftet att skapa en 
förståelse för ämnet. Vi anser följaktligen att en generalisering av resultatet inte är av större 
betydelse. Vid generalisering av resultatet vill vi därför uppmana läsare till att vidta 
försiktighet, då urvalet inte är av passande storlek.   
 

2.7.4 Intern validitet 
 
Enligt Lincoln och Denzin (1994, s. 151) avser intern validitet i vilken utsträckning 
vetenskapliga iakttagelser och mätningar är tillförlitliga representationer av någon verklighet, 
det vill säga överrensstämmelsen mellan begrepp och det empiriska datamaterialet. Till 
skillnad från extern validitet är den interna validiteten en av kvalitativa studiers starka sidor 
(LeCompte & Goetz 1982, s. 43).   
 
Den interna validiteten i vår studie anser vi vara hög. Vi har kontinuerligt under arbetets gång 
arbetat för att stärka validiteten. Tidigt i arbetets gång lades fokus på att förstå ämnet för att få 
ett så bra syfte som möjligt. Med syftet skapade vi relevanta och tydliga forskningsfrågor. Vi 
ansåg även att den empiriska undersökningen behövde genomföras på ett så bra sätt som 
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möjligt för att kunna harmoniseras med verkligheten. För att göra detta var vi noggranna med 
valet av intervjuobjekt. Vårt mål var att varje respondent var någon som behärskade ämnet, 
det vill säga revisorer och advokater som själva utförde eller översåg due diligence-processer. 
 

2.8 Källkritik 
 
Ordet källkritik tar sin grund i att den som genomför studien bedömer de källor som används som 
tillförlitliga (Ejvegård 2009, s. 71). Det finns ett antal olika sätt att samla in användbar 
information som är väsentlig för studiens syfte. (Patel & Davidson 2011, s. 67). Nyberg (2000, s. 
195) påpekar att de källor man väljer skall väljas med ett kritiskt omdöme. De källor som använts 
av oss under arbetets gång har bedömts kritiskt där vi tog ställning till både relevans och 
trovärdighet. En annan sak som kan kritiseras är hur aktuell faktan är, som erhålls genom 
publikationer. Genom att ta utgivningsår i beaktning har vi analyserat publikationers innehåll för 
att tolka dess relevans. På detta sätt styrker vi användandet av äldre material. Empirikapitlet utgår 
från de intervjuer som gjorts. Förutsatt att dessa inte har någon anledning att lämna oriktiga 
uppgifter är intervjuer väldigt trovärdiga då det är en förstahandskälla. Vi anser inte att någon 
anledning att lämna oriktiga uppgifter förekommer och därför gör vi bedömningen att intervjuerna 
är tillförlitliga. 
 
I den teoretiska referensramen har vi använt oss av källor som presenteras i tryckt form, dessa 
är lagtexter, tidskrifter, böcker samt vetenskapliga artiklar. Ett sätt att kontrollera sådana 
källor är att se om de ofta är citerade (Lincoln & Denzin 1994, ss. 317-321). Ju fler gånger 
boken har citerats desto större är dess bidrag till litteraturen samt dess användbarhet i vårt 
försök att lära oss det vi vill veta. Lincoln och Denzin (1994, ss. 317-321) vill dock lyfta ett 
varningens tecken, böcker och artiklar kan vara citerade som följd av att andra författare anser 
att de har fel. De vill likaså påpeka att även om böcker och artiklar inte har många citeringar, 
kan dess bidrag till litteraturen vara av betydelse.  Är området inte väldigt stort finns det 
mindre antal författare och som följd förekommer mindre citeringar. (Lincoln & Denzin 1994, 
ss. 317-321). Vi har i vår uppsats varit noga med att kontrollera de citeringar som 
förekommer, men någon vidare tyngd vid att skrivelser skall vara citerade många gånger har 
vi valt att inte beakta. Området studien berör är inte särskilt stort och därför förekommer det 
inte alltid många citat. De böcker vi referat till har byggt på tidigare forskning vilket vi anser 
ökar tillförlitlighet och relevans. Tidskrifterna som använts publicerades i Sveriges 
Juristtidning och Juridisk Tidskrift vilket bidrar ökad tillförlitlighet. Detta på grund av att 
tidningarna har särskilt fokus på juridik som tillämpas i allmän domstol. 
 

2.9 Etisk reflektion 
 
Enligt Lincoln och Denzin (1994, ss. 372-373) måste forskare ta väl hand om de objekt som 
intervjuas då dessa är människor. Tre specifika områden som diskuteras är informerat 
samtycke, rätten till privatliv och skydd från skada.  
 
Informerat samtycke syftar på att personen som skall intervjuas har blivit väl informerad om 
studien (Lincoln & Denzin 1994, ss. 372-373). Genom att vi varit öppna med vårt syfte och 
informerat intervjuobjekten i samband med förfrågan om deltagande i vår studie anser vi har 
respondenternas samtycke.  
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Rätten till privatliv åsyftar beskyddande av intervjuobjektets identitet (Lincoln & Denzin 
1994, ss. 372-373). Vi har i samband med intervjuerna frågat om respondenterna samtycker 
med användande av deras namn i uppsatsen.  
 
Det sista området, skydd från skada, eftersträvar att intervjuobjektet aldrig skall komma till 
skada, varken fysiskt, psykiskt eller på något annat sätt (Lincoln & Denzin 1994, ss. 372-373). 
Efter genomförda intervjuer har respondenterna haft möjlighet att läsa igenom och godkänna 
det transkriberade materialet, om så önskas. På så sätt har respondenterna haft möjlighet att 
ändra eventuella missförstånd från vår sida, eller ta tillbaka uttalanden.  
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3 Teoretisk referensram 
 

3.1 Inledning 
 
I kapitel tre presenteras hur en transaktionsprocess går till och vilka delar processen 
innehåller. Vidare förklaras syftet med due diligence. Vi har sedan valt att förklara de tre 
typer av due diligence som anses utgöra god sed. Slutligen presenteras säljarens, köparens och 
rådgivarens ansvar vid en due diligence.  
 
Den teoretiska referensramen i vårt arbete kommer användas utifrån två ändamål. Det första 
är att skapa förståelse för ämnet. Det andra är att referensramen kommer utgöra ett verktyg för 
analys av empirin. 
 

3.2 Transaktionsprocessen 
 

 
Figur 3.1 – Transaktionsprocessen (Pettersson & Sevenius 2000, s. 31) 
 

3.2.1 Strategifasen 
 
Strategifasen syftar till att fastställa köparföretagets motiv att förvärva ett annat företag (Hult 
& Johansson 2002, s. 17). Fasen inleds med köparens idéer om företagsförvärv och slutar med 
kontakt mellan köparen och säljaren. Detta leder i sin tur till en preliminär överenskommelse 
vilken ofta är en avsiktsförklaring, ett så kallat letter of intent (Sevenius 2013, s. 107). Den 
strategiska fasen innebär förberedelser för köparföretaget och det är framförallt två verktyg 
som används, strategisk analys och målföretagssökning (Sevenius 2013a, s. 42). Resultatet 
från den strategiska fasen ligger till grund för transaktionsfasen och integreringsfasen.  
 
I den strategiska fasen är det väldigt få som känner till ett potentiellt köp. Detta beror på att 
det är mycket sannolikt att transaktionen inte blir av. Antalet som vet om köpet blir fler och 
fler ju längre transaktionsprocessen fortskrider (Sevenius 2013, s. 108).  
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3.2.1.1 Strategisk analys 
 
Strategiska analyser identifierar företagets vinstdrivande faktorer samt riskfaktorer (Johansson 
& Hult 2002, s. 40). De strategiska analyserna svarar på varför ett förvärv genomförs och 
ligger till grund för val av den förvärvsstrategi som följer med genom hela 
transaktionsprocessen (Sevenius 2013, s. 191). Enligt Sevenius (2013a, s. 42) analyserar en 
strategisk analys köparens långsiktiga behov, målsättning och handlingsalternativ. Den 
strategiska analysen kan göras tillsammans med rådgivare som i många fall gör en 
branschanalys och en konkurrensanalys (Nilsson, Isaksson & Martikainen 2002, s. 75). 
 
Branschanalys görs för att se vilka faktorer som påverkar lönsamheten i branschen. Bland 
annat används Porters femkraftsmodell för att få en uppfattning om de strategiska 
förutsättningarna och för att utvärdera konkurrenskraften (Orrebeck 2006, s. 20-22). Man 
tittar bland annat på konkurrens mellan nuvarande företag i branschen, hot från nya aktörer, 
hot från substitutprodukter, leverantörers förhandlingsstyrka samt köparnas 
förhandlingsstyrka. Det kan dock uppstå problem vid branschanalyser då branscher sällan är 
tydligt definierade. Detta kan leda till att branschanalysen blir ofullständig vilket leder till en 
felaktig prognos (Nilsson, Isaksson & Martikainen 2002, ss. 79-86) 
 
Vid en konkurrensanalys analyseras vilken strategi som används för att företaget ska få ta del 
av branschens lönsamhet. Man tittar framförallt på tre strategier som kan skapa 
konkurrensfördel gentemot övriga företag i branschen. Dessa är kostnadsöverlägsenhet, 
differentiering och fokusering (Nilsson, Isaksson & Martikainen 2002, s. 86). 
Kostnadsöverlägsenhet innebär att strategin är att uppnå en överlägsen kostnadsstruktur för 
företaget. Differentiering betyder att företaget försöker erbjuda marknaden en unik produkt 
eller tjänst som inte tillhandahas av konkurrenterna. Fokusering går ut på att företaget 
fokuserar på en viss kundgrupp, segment eller geografisk marknad. Användning av någon av 
dessa strategier innebär dock inte att det automatiskt leder till konkurrensfördelar (Porter 
1980, ss. 53-56).  
 
Den strategiska analysen avslutas sedan med en SWOT-analys (Nilsson, Isaksson & 
Martikainen 2002, s. 93). SWOT-analysen ger en sammanfattad överblick av riskfaktorer och 
vinstdrivande faktorer och sker efter det att konkurrenter och bransch är identifierade. SWOT 
innebär att man identifierar målföretagets interna styrkor och svagheter samt externa 
möjligheter och hot. Dessa bör sedan jämföras med köparföretagets SWOT för att förstår de 
kritiska faktorerna (Stralser 2004, s. 163). 
 

3.2.1.2 Målföretagssökning 
 
Målföretagssökning innebär att köparen söker, identifierar och utvärderar olika företag som 
de potentiellt skulle kunna tänka sig att köpa. De undersöker även om de potentiella företagen 
stämmer överens med köparföretagets tillväxtstrategi (Sevenius 2013a, s. 43). Sökningen sker 
ofta tillsammans med en extern rådgivare som tar fram en specifikation över potentiella 
målföretag som stämmer överens med köparens preferenser, exempelvis målsättning 
(Johansson & Hult 2002, s. 22). Målföretagssökningen finns inte alltid med strategifasen utan 
kan falla bort om målföretaget redan innan är identifierat (Sevenius 2013a, s. 43). 
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3.2.2 Transaktionsfasen 
 
Transaktionsfasen syftar till att formellt genomföra förvärvet. Fasen börjar med en preliminär 
överenskommelse mellan köparen och säljaren och slutar med ett bindande avtal. Det är den 
mest formella fasen då den framförallt innehåller juridiska och finansiella moment. Sevenius 
(2013, s. 126) menar att köparen under denna del av transaktionen vanligtvis har lämnat ett 
indikativt/preliminärt bud och en prisnivå som är rimlig för båda parter har diskuterats. Innan 
förvärvet behöver köparen mer information om målföretaget men säljaren är vanligtvis inte 
villig att dela med sig av information om de inte tror att de får tillfredställande betalt och 
därmed görs detta indikativa bud (Orrebeck 2006, s. 60).  På grund av att köparen behöver 
mer kunskap om målföretaget innan förvärv utgör informationsöverföring en stor del av 
transaktionsfasen. Transaktionsfasen avslutas med en slutförhandling och undertecknande av 
ett bindande avtal och köparen tar över ledningen av målföretaget (Sevenius 2013a, s. 44). 
 
Transaktionsfasen består av fyra verktyg: företagsvärdering, due diligence, strukturering och 
avtalsskrivning (Sevenius 2013a, s. 43).  
 

3.2.2.1 Företagsvärdering 
 
Företagsvärderingen påbörjas redan i strategifasen för att få ett indikativt värde på 
målföretaget. Ett indikativt värde innebär ett värde som inte är bindande utan kan ändras över 
tid. Under transaktionsfasen blir värderingen djupare och mer detaljerad på grund av att det är 
under denna fas köparen får information från målföretagets anställda och målföretagets 
interna rapportering (Sevenius 2013a, s. 43). Värderingen får sedan en central roll för att 
transaktionen ska komma till stånd då den vid slutförhandlingen ligger till grund för 
köpeskillingen (Orrebeck 2006, s. 97). 
 
Enligt Fray, Gaylin och Down (1984, s. 52) finns det inget sätt att exakt fastställa värdet på ett 
företag. Vid företagsvärdering är det därför vanligt att använda sig av flera olika 
värderingsmetoder. Enligt Sevenius (2013, s. 229) är de vanligaste metoderna: 
 

• Diskonterade kassaflöden  
• Multipelvärdering  
• Uthållig vinst 
• Substansvärde  

 
Diskonterade kassaflöden är den metoden som är mest använd och anses ge det mest rättvisa 
värdet då man använder sig av nuvärdesberäkning av målföretagets framtida kassaflöden 
(Fray Gaylin & Dawn 1984, s. 52). Kassaflödet här är alla likvida omsättningstillgångar och 
är det belopp som maximalt kan överföras från företaget till aktieägare utan att avstå från 
framtida tillväxt (Nilsson, Isaksson & Martikainen 2002, s. 247). 
 
Multipelvärdering innebär att man tittar på centrala värdeskapande egenskaper hos 
målföretaget och jämför dessa med marknadsvärdet på likvärdiga företag. Värdena på 
likvärdiga företag kan hämtas både från andra företagsförvärv och transaktionspriserna i 
samband med dessa samt från noterade aktiepriser (Orrebeck 2006, s. 106).  
 
Uthållig vinst, eller Gordons formel som den också kallas, är en komprimerad form av 
diskonterade kassaflöden då även den beräknar nuvärden (Nilsson, Isaksson & Martikainen 
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2002, s. 260). Skillnaden mellan de båda är att denna metod beräknas på en enda uthållig 
prognosperiod, alltså en väldigt lång tid och är därför en typ av avkastningsvärdering. Vid 
värdering med denna metod använder man sig av uthållig vinst, förväntad tillväxt och 
avkastningskrav (Johansson & Hult 2002, ss. 44-47).  
 
Substansvärdering innebär värdering av målföretagets tillgångar och skulder (Gometz & 
Löfgren 1991, s. 22). Ett problem med detta är att bokförda värden inte är detsamma som 
verkliga värden och vid beräkning av substansvärde är man intresserad av verkliga värden. 
Detta leder till att tillgångarnas och skuldernas verkliga värde måste fastställas innan man kan 
göra en beräkning av substansvärdet (Nilsson, Isaksson & Martikainen 2002, s. 301).  
 

3.2.2.2 Due diligence 
 
Due diligence kommer från den anglosaxiska rätten (Kersby 1997/98, s. 143). En exakt 
översättning av due diligence skulle vara ”tillbörlig aktsamhet”, men det är inte den 
översättningen som används i Sverige. En mer rättvis översättning av due diligence är 
företagsbesiktning och det är ofta den översättningen som används. Vanligast är dock att 
begreppet due diligence används även i Sverige (Nilsson, Isaksson & Martikainen 2002, s. 
364). 
 
Due diligence innebär en grundlig undersökning av ett företag och förkommer alltsomoftast 
vid företagsförvärv (Kersby 1997/98, s. 143). Vanligtvis är det köparen som tar initiativ till en 
due diligence. Köparen får information från säljaren och analyserar sedan informationen. 
Både intern och extern information om målföretaget analyseras vid en due diligence. 
Vanligtvis görs analysen av rådgivare som köparen anlitat (Nilsson, Isaksson & Martikainen 
2002, ss. 364-365). Undersökningen utgör sedan beslutsunderlag för köparen. Omfattning av 
företagsbesiktningen bestäms av vilken typ av verksamhet målföretaget bedriver, tidsramar, 
risker och avtalsvillkor (Pettersson & Sevenius 2000, s. 32). 
 
En djupare beskrivning av syftet med due diligence och av de vanligaste typerna av due 
diligence återkommer under avsnitt 3.3 och 3.4.  
 

3.2.2.3 Strukturering 
 
Due diligence ligger till grund för struktureringen på så sätt att momentet förutsätter att 
köparen har fått information om målföretagets finansiella ställning, legala form och operativa 
premisser (Sevenius 2013a, s. 44). Under struktureringen analyseras och planeras 
transaktionens formella struktur. Här tar man bland annat hänsyn till skattekonsekvenser, 
redovisningseffekter samt framtida och historiska vinst- & förlustprognoser (Orrebeck 2006, 
s. 117).  
 
I detta moment bestäms vilken typ av förvärv som ska utföras, aktieförvärv eller 
inkråmsförvärv. Aktieförvärv innebär att man köper upp alla aktier i målföretaget och är den 
vanligaste typen av företagsförvärv. Inkråmsförvärv innebär att endast specifika poster i 
målföretaget köps upp, exempelvis tillgångarna (Sevenius 2013, ss. 270-271). Vid ett 
inkråmsförvärv kan köparen alltså välja vilka delar av målföretagets verksamhet som ska 
förvärvas och riskerar inte att bli ansvarig för skulder som inte var kända vid avtalstidpunkten 
(Orrebeck 2006, s. 116). 
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Vid den finansiella struktureringen bestäms hur betalningen av köpet ska göras (Orrebeck 
2006, s. 114). Köparen bör inte betala så stor del av köpeskillingen att ”framtida 
handlingsalternativ begränsas”. Detta på grund av att förvärvet innebär en risk för köparen. 
Betalning med kontanter är det sätt som skapar störst förtroende på marknaden då detta visar 
på att köparen har förtroende för transaktionen eftersom de inte låter säljaren stå för en del av 
risken som de hade gjort vid en ägarspridning (Sevenius 2013, ss. 273-274).  
 

3.2.2.4 Avtalsskrivning 
 
Avtalsskrivningen är det moment som avslutar transaktionsfasen. Vid detta moment sker 
slutförhandlingen mellan köparen och säljaren, som leder ut i ett juridiskt bindande avtal, 
oftast ett aktieköpavtal (Sevenius 2013a, s. 44). Vid slutförhandlingen har säljaren vanligtvis 
bestämt ett minipris de är villiga att sälja målföretaget för. Samtidigt har köparen kommit 
fram till ett maxpris de är villiga att betala för förvärvet (Nilsson, Isaksson & Martikainen 
2002, s. 374). 
 
Under förhandlingarna kan köparen kräva detaljerade garantier av säljaren vilket kan leda till 
att säljaren delar med sig av information som kan påverka priset av målföretaget (Sevenius 
2013, s. 305). Garantier innebär att köparen kan ställa krav på säljaren om denna lämnat 
felaktig eller uteslutit viktig information om målföretaget. Garantierna skrivs sedan in i 
köpeavtalet. Det är också vanligt att köparen skriver en generell garanti i avtalet för att skydda 
sig mot eventuella negativa överraskningar som säljaren inte upplyst köparen om trots att de 
var kända (Johansson & Hult 2002, ss. 66-67).  
 

3.2.3 Integrationsfasen 
 
Integrationsfasen kommer när köpeavtalet verkställts och köparföretaget har tagit över 
ledningen av målföretaget. Fasen innefattar, enligt Sevenius (2013a, s. 183) inte bara 
integrationsarbete utan även arbete kopplat till tidigare faser såsom fysiskt och rättsligt 
övertagande, köpeskillingsavräkning, tillträdesgranskning och värdebevarande åtgärder i 
direkt anslutning till tillträdet.  
 
Integrationsfasen fokuserar på att samordna köparföretagets och målföretagets organisationer 
och verksamheter (Orrebeck 2006, s. 168). Denna fas har inte lika tydliga verktyg som de 
andra faserna men de tidigare faserna och dess verktyg lägger grunden för sammanslagningen 
av målföretag och köparföretag (Sevenius, 2013a, s. 45).  
 
Ansvaret skiftar i integrationsfasen. Rådgivare som är inhyrda till transaktionsfasen är inte 
längre involverade och företagsledningen har gått vidare för att förbereda eventuella nya 
förvärv. Detta leder till att ansvaret nu ligger hos operativa chefer och medarbetare i både 
målföretaget och köparföretaget. Det kan leda till problem då medarbetare ofta inte är insatta i 
förvärvet vilket gör att deras engagemang dalar (Sevenius 2013, s. 115). Brist på kunskap och 
engagemang i integrationsfasen är en faktor som leder till att många företagsförvärv 
misslyckas (Armour 2002, s. 20).  
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3.3 Syftet med due diligence 
 
Det främsta syftet med att göra en due diligence är att hantera risker så att involverade parter 
kan undvika dem eller i alla fall lindra konsekvenserna (Nilsson, Isaksson & Martikainen 
2002, s. 365). Due diligence utförs då säljaren vill skjuta över riskerna från målföretaget till 
köparen och köparen i sin tur vill kunna hantera riskerna inom ramen för 
aktieöverlåtelseavtalet (Blomkvist 2011/12, ss. 300-301). Insatsen för att identifiera hoten 
måste dock stå i proportion till värdet av tillgångarna. Ju mer avgörande en tillgång är, desto 
viktigare är det att identifiera eventuella hot mot tillgången (Lajoux 2010, s.76) 
 
Ett annat syfte med due diligence är att säkerställa att målföretaget motsvarar köparens 
förväntningar. För köparen skulle man, enligt (Kersby 1997/98, s. 144), kunna se due 
diligence som ett skydd mot obehagliga överraskningar medan det för säljaren är ett sätt att 
minimera antalet garantier i överlåtelseavtalet. 
 
Due diligence sker oftast efter undertecknande av ett letter of intent samt sekretessförbindelse, 
men innan köpet avslutas (Kersby 1997/98, s. 144). Detta då ett syfte med due diligence är att 
bidra till värderingen av målföretaget genom att antingen bekräfta eller motsäga priset som 
har lämnats tidigare i processen (Orrbeck 2006, s. 76). En avsiktsförklaring undertecknas 
innan due diligence på grund av att processen förutsätter att köparen har tillgång till icke-
offentlig information om målföretaget (Kersby 1997/98, s. 144).  
  

3.4 Olika typer av due diligence 
 
Det finns flera olika typer av due diligence, exempelvis kommersiell, finansiell, legal, 
miljömässig, skatterättslig och så vidare (Sevenius 2013, s. 251). Enligt Pettersson & 
Sevenius (2000, s. 32) skräddarsys de typer av due diligence som behövs efter köparens 
behov och målföretagets verksamhet.  
 
Då kommersiell, finansiell och legal due diligence förmodas fånga upp de huvudsakliga 
riskerna i en transaktion anses dessa tre utgöra god sed vid företagsförvärv (Sevenius 2013a, 
s. 68). Nedan förklarar vi de tre typer av due diligence som anses utgöra god sed. Det finns 
inga tydliga gränser mellan de olika typerna av due diligence utan alla hänger ihop. Detta då 
det är viktigt att det inte är var del för sig som betraktas utan helheten av företaget (Kersby 
1997/98, s. 144) 
 

3.4.1 Finansiell due diligence (FDD) 
 
Syftet med att göra en FDD är att utreda vilka kostnader och intäkter som är förknippade med 
respektive område i målföretaget (Nilsson, Isaksson & Martikainen 2002, s. 368). Detta görs 
ofta genom att köparen anlitar en revisionsbyrå som kartlägger målföretagets personal och 
deras anställningsförhållande samt att de granskar redovisnings- och rapporteringssystem. På 
detta sätt kan anställda som har en avgörande betydelse för målföretaget identifieras och dessa 
får därmed också betydelse för köparen (Kersby 1997/98, s. 143).  
 
För köparen är det vid en FDD viktigt att ta reda på om säljaren har vidtagit åtgärder för att 
förbättra resultatet på kort sikt exempelvis genom att dra ner på marknadsföringsåtgärder eller 
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inte satsa på produktutveckling. Detta kan leda till att vinstkurvan ser bättre ut än om 
nödvändiga framtidsinriktade åtgärder hade vidtagits (Orrbeck 2006, s. 79). 
 
Enligt Orrbeck (2006, s. 79) avser FDD att identifiera vilka delar av företaget som är 
lönsamma och vilka som inte är det och sedan förstå varför dessa delar inte är lönsamma. Det 
hjälper även köparen att korrigera priset på målföretaget då man identifierar avvikelser som 
kan påverka värdet på målföretaget (Sevenius 2013a, s. 79). Då den finansiella utvecklingen 
har avgörande betydelse för köparen, ses FDD som den mest avgörande besiktningen 
(Orrbeck 2006, s. 78).  
 

3.4.2 Legal due diligence (LDD) 
 
LDD är relevant för alla typer av företag och transaktioner. Den är inte lika vanlig som 
finansiell due diligence, men vanligtvis utförs inte medelstora förvärv eller transaktioner om 
inte målföretagets legala status är granskad (Sevenius 2013a, s. 84). LDD utförs i många fall 
av en advokatbyrå, men kan även utföras av köparföretagets egna bolagsjurister (Nilsson, 
Isaksson & Martikainen 2002, s. 367).   
 
Enligt Kersby (1997/98, s. 144) är syftet med en LDD att granska de avtal som målföretaget 
är part i, det vill säga att målföretagets ingångna avtal granskas och de juridiska 
konsekvenserna av dessa tolkas. Det är här viktigt att undersöka om målföretaget är inblandat 
i tvister som kan leda till skadestånd eller uteblivna intäkter i framtiden (Orrbeck 2006, s. 78).  
 
Vid en LDD är det också viktigt att se till att det inte finns avtal med change of control 
paragrafer, det vill säga avtal som kan sägas upp om företaget byter ägare. Denna typ av 
paragrafer i avtal är inte ovanliga då exempelvis licensgivare inte vill att konkurrenter ska få 
tillgång till viss teknologi (Orrbeck 2006, s. 78).  
 
LDD brukar avslutas med att köparens reklamationstid anges. Vanligtvis är reklamationstiden 
åtminstone ett bokslut framåt men kan vara längre vid exempelvis skatter eller miljöproblem 
(Nilsson, Isaksson & Martikainen 2002, s. 368).  
 

3.4.3 Kommersiell due diligence (KDD) 
 
KDD skiljer sig från andra besiktningsformer då den till viss del hämtar information utanför 
målföretaget, exempelvis omvärldsinformation om marknad, kunder, konkurrenter och andra 
förutsättningar (Sevenius 2013a, s. 75). Genom att skaffa information från källor utanför 
målföretaget bildas genom KDD en framtidssyn på ett annat sätt än vad FDD gör (Howson 
2003, s. 84).  
 
Vid en KDD görs en branschanalys där man analyserar konkurrensförhållanden, potentiella 
nyetableringar och substitut samt utforskar köpares och leverantörers förhandlingsstyrka 
(Kersby 2000, s. 144). Detta leder till att de som besiktigar måste använda sig av andra 
analysverktyg än vid övriga besiktningsformer. Intervjuer utgör en stor del i KDD då intresset 
ligger i generell kunskap och affärspraxis (Sevenius 2013a, s. 75).  
 
Syftet med KDD är att undersöka målföretagets marknad, dess konkurrenskraft och bedöma 
ledningen för att sedan sammanslå dessa och kartlägga hur företaget kommer prestera efter 
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integration, som ett fristående företag under nya ägare (Howson 2006, s. 31). Med andra ord, 
en KDD undersöker om utvecklingen som köparen räknar med verkligen kommer äga rum 
(Kersby 2000, s. 144).  
 
Howson (2006, s. 36) anger att KDD är den billigaste typen av undersökning som kan 
beställas från specialiserade rådgivare och är därför väldigt bra att inleda med. I vissa fall går 
det även att argumentera för att utföra KDD tidigt, till och med innan letter of intent, detta då 
den kan utföras utan målföretagets medvetande (Howson 2003, s. 85). KDD presenterar tydlig 
information som används för att fatta avgörande beslut, bland annat att köpa eller inte köpa 
samt att förhandla ett lägre pris.  
 

3.5 Säljarens och köparens skyldigheter 
 
Då due diligence på senare tid blivit näst inpå tradition och rutin vid företagsförvärv och 
agerar som en slags informationskälla under processens gång, är det därmed intressant att 
analysera vilka skyldigheter som åligger de olika parterna.  
 
Utgångspunkten för due diligence relevans i svensk rätt är köplagen (KöpL). I första hand 
behandlar KöpL köp och byte av lös egendom men kan även tjäna som bakgrund till 
köprättsliga avtal i obligationsrättsliga partsförhållanden (Johansson 1990, s. 81). KöpL är 
dispositiv, vilket innebär att lagen kan elimineras genom till exempel att de båda parterna, 
genom avtal, har kommit överens om annat än vad köplagen anger. 
 
Ett sätt att använda den due diligence som tar plats är som en metod för 
informationshantering. Sevenius (2007, s. 508) beskriver att informationshanteringen innebär 
att information väljs ut och återges från säljaren, och målföretaget, till köparen. 
Informationsanvändningen som tar plats under due diligence är ofta reglerad genom 
sekretessavtal. Detta avtal måste skrivas under innan köparen och dess representanter samt 
rådgivare kan använda informationen. Förekomsten av dessa avtal bygger på att den 
information som tillhandahålls oftast är av väldigt känslig karaktär. Avtalet är också till för att 
förhindra skadlig användning av informationen. 
 
Utöver att vara en metod för informationshantering är due diligence även ett redskap för 
riskfördelning mellan säljare och köpare. Med grund i köprättsliga regler och avtalsvillkor är 
det menat att riskfördelningen skall vara absolut, med andra ord, att en av de två parterna 
alltid står risken (Sevenius 2007, s. 502). Risken i det här fallet hänvisas till 17-21§§ KöpL. 
Dessa paragrafer behandlar varans beskaffenhet och utifrån dem baseras den felbedömning 
som görs. Då det kommer till företagsbesiktning anses 17§ 3 st. KöpL, ”om inte annat följer 
av avtalet, skall varan ha egenskaper som säljaren har hänvisat till”, vara huvudregel. Således 
står säljaren risken för köparens befogade förväntningar. Säljaren står däremot inte risken för 
fel som köparen borde upptäckt vid undersökning, vilket definieras i 20§ 2 st. KöpL.  
 

3.6 Köparens undersökningsplikt 
 
I 20§ KöpL framgår det att säljaren torde uppmana köparen att undersöka ”varan”. Vi kan 
därför säga att köparens undersökningsplikt vid förvärv av företag inte är av allmän karaktär, 
utan är mer kopplat till var enskild köpares intresse. På så sätt finns det ingen direkt plikt för 
köparen att genomföra en due diligence.  
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Det är dock fortfarande intressant att diskutera begreppet undersökningsplikt. Köparens 
undersökningsplikt är direkt kopplad till 20§ KöpL och frågan om vad som anses utgöra ett 
fel hos det bolag som skall förvärvas (Johansson 1990, s. 82). I 20§ KöpL 1 st. påvisas att 
köparen med rättslig verkan inte får åberopa fel som denne antas ha känt till vid köptillfället. 
Andra stycket säger att det även gäller att köparen inte får åberopa fel som borde ha 
uppmärksammats vid undersökning om denne förbisett möjligheten att genomföra en due 
diligence. Enligt 19§ KöpL räknas fel som avvikelse från uppgifter angående egenskaper och 
användning som lämnats. Således ligger det i köparens naturliga intresse att undersöka ett 
planerat förvärv. Värt att nämna är att det även finns dolda fel. Fel som är sammankopplat 
med ett köp men som köparen vid sin due diligence inte kan antas ha upptäckt. Vid ett sådant 
fel står säljaren ansvarig även om köparen utfört en undersökning (Johansson 1990, s. 84). 
 
Som nämndes i första stycket åligger det inte någon direkt skyldighet hos köparen, i 
utgångsläget, att genomföra en undersökning av varan. Detta förhållande förändras vid vissa 
omständigheter, där det viktigaste är om säljaren uppmanat köparen att undersöka 
egendomen. Underlag för detta återfinns i 20§ 2 st. KöpL. Lindskog (1993, s. 121) menar att 
det räcker med att säljaren tillhandahåller räkenskapsmaterial för att en undersökningsplikt 
skall utlösas.  
 

3.7 Säljarens upplysningsplikt 
 
Om en säljare negligerar att lämna uppgifter om saker som denne känner till kan det leda till 
att säljaren faller offer för felansvar. Detta inträffande förorsakar att man talar om säljarens 
upplysningsplikt (Lindskog 1993, s. 112).  Ansvaret för säljaren är av strikt natur, det vill säga 
att säljaren är ansvarig oavsett om han kände till felet eller ej, förutsatt att köparen varit i god 
tro och inget annat avtalats (Ramberg, J. 1995, ss. 255, 443). Säljarens skyldigheter vid ett 
företagsförvärv är således direkt kopplat till den information som säljaren delar med sig av.  
 
För att en säljares lämnade uppgift skall vara ansvarsgrundande måste den uppfylla ett par 
krav på bestämdhet och konkretion. Denna förutsättning är en allmän köprättslig princip och 
stöd för den existerar i köplagens förarbeten, Prop. 1988/89:76 s. 88. Konsekvent bör alltså 
allmänt hållna uppgifter och lovprisande uttalanden inte ha någon inverkan på situationen vid 
en tvist beträffande de lämnade uppgifterna. I 18§ KöpL 3st. finns det incitament för säljaren 
att rätta till oriktiga uppgifter, enligt lagrummet bortfaller uppgiftsansvaret om korrigering 
skett i tid på ett tydligt sätt. 
 
Martinsson (1992/93 s. 438) anser att upplysningsplikt inte är en korrekt benämning då 
säljaren har en möjlighet att undgå ansvar genom upplysning. Han anser att begreppet 
upplysningsplikt skall reserveras till fall där säljarens onda tro utgör grunden för ansvar 
(Martinson 1992/93, s. 455). Enligt Martinson (1992/93, ss. 438-440) finns det tre fall där 
säljarens onda tro synes vara av betydelse: 
 

1. Friskrivningar 
Bredden på hur friskrivningar kan se ut är väldigt stor. Då de har betydande rättspåverkan 
ställs det krav, i både rättspraxis och lagstiftning, att friskrivningar skall formuleras tydligt. I 
19§ KöpL har man preciserat räckvidden av allmänt utformade friskrivningar, även kallad 
upplysningsregeln. Genom paragrafen undgår säljaren inte ansvar om han är i ond tro. 
Konsekvensen blir således att en säljare som gjort en allmän friskrivning och är i ond tro om 
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ett fel i varan, måste upplysa köparen om felet för att undgå felansvaret. På detta sätt är 
friskrivningar kopplade till upplysningsplikt. 
 

2. Särskilda önskemål 
I 17§ KöpL 2st. beskrivs särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas. I det fall 
en köpare har särskilda önskemål, som denne anser väsentliga, men som skiljer sig ifrån en 
köpare i allmänhet har köparen inte rätt att åberopa bristen. Säljarens ansvar är kopplat till 
insikten i köparens särskilda ändamål. Om säljaren är medveten om köparens förväntningar 
står säljaren ansvarig oavsett om han förstår att varan är olämplig eller inte. Då det kan 
uppfattas vara säljarens onda tro som ligger till grund för ansvaret stämmer detta inte överens 
med reglerna, som påvisar att felansvaret utgår från köparens befogade förväntningar. Således 
ska fall rörande särskilda önskemål inte beskrivas som upplysningsplikt. 
 

3. Ej strikt felansvar 
Om säljaren endast ansvarar för de brister han känner till råder ett felansvar som inte är strikt 
och följaktligen är det relevant med upplysningsplikt. Som exempel kan det hända att 
säljarens ansvar för rådighetsfel är beroende av ond tro. Rådighetsfel förekommer om en 
myndighet har begränsat eller förbjudit viss användning av varan. Trots att den får säljas så 
får den inte användas. I det fall en säljare är i god tro och dess ansvar för rådighetsfel inte är 
av strikt natur anser Martinson (1992/93, s. 450) att det finns anledning att tala om en 
upplysningsplikt. Således är slutsatsen densamme som under friskrivningar, genom att 
upplysa köparen om felet undgås ansvaret. 
 

3.7.1 Garantier 
 
Under processen för företagsförvärv har köparen, som tidigare nämnts, haft möjligheten att 
genomföra due diligence. Oberoende om denna undersökning var väl gjord eller inte kommer 
kunskapen om företagets precisa förhållanden ligga i säljarens favör. Som följd ställer därför 
köparen, i de flesta fall, krav på att säljaren skall utlova garantier angående utlämnad 
information och bolagets standard (Johansson 1998, s. 86). Dessa garantier resulterar i en stor 
garantikatalog. Garantikatalogen tillsammans med köpeskillingen utgör förhandlingsgrunden 
mellan säljare och köpare. Till dessa väger parterna den ekonomiska risken av det pris som 
erbjuds mot förekomst respektive frånvaro av garantier. 
 

3.8 Rådgivarens ansvar 
 
Begreppet rådgivaransvar finns numera definierat i rådgivarlagen men det är trots detta inte en 
självklar utgångspunkt (Kleineman 1998, s. 185). I Sverige finns det nämligen ingen 
särlagstiftning som ålägger rådgivare civilrättsligt ansvar för felaktiga eller dåliga råd 
(Ingvarsson 2002/03, s. 562). Det finns många olika rådgivare som arbetar med 
rådgivningsverksamhet och att avgränsa rådgivning från annan konsultverksamhet är inte lätt 
(Kleineman 1999, s. 449). Den vanligaste skadan på grund av rådgivningsansvar är ren 
förmögenhetsskada och beror i det flesta fall på att någon blivit vilseledd av förmedlad 
information. För att rådgivningsansvar ska inträda krävs att det sker i professionell kontext. 
Detta innebär att rådgivning som inte sker i professionell kontext vanligtvis är befriat från 
ansvar (Kleineman 1998, s. 185).  
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Relationen mellan uppdragsgivaren och rådgivaren är i de flesta fall baserad på ett skriftligt 
uppdragsavtal. Avtalet reglerar bland annat uppdragets omfattning, tidsplan, ersättning, 
rapportering och ansvar (Sevenius 2013, s. 455). För att bestämma rådgivarens ansvar 
gentemot uppdragsgivaren är yrkesspecifika normer och praxis en viktig faktor. Dessa utgör 
grunden för uppdragsgivarens förväntningar på rådgivaren. Vanligtvis finns det etiska normer 
för bland annat tystnadsplikt och oberoende i dessa yrkesspecifika regler. Om en rådgivare 
inte följer god yrkessed inom sitt område kan branschorganisationens styrelse eller 
disciplinnämnd kräva disciplinärt ansvar. Rådgivare kan bli föremål för straffrättsligt ansvar 
men den primära formen för rådgivningsansvar är skadestånd (Sevenius 2013a, ss. 401-402).  
 

3.8.1 Metodansvar 
 
Metodansvar innebär att rådgivaren eftersträvar bästa möjliga resultat för uppdragsgivaren 
(Elfström 2003, s. 73). Det är ofta svårt att göra en vållandebedömning när det gäller 
metodansvaret. Först måste man försöka fastställa normen som rådgivaren har åsidosatt, för 
att sedan avgöra om rådgivare åsidosatt normen så pass att det skulle betraktas som vårdslöst. 
Inom många yrken finns det yrkesprinciper som bör följas, exempelvis god advokatsed eller 
god revisionssed. Utlösandet av skadeståndet beror inte på om man har gjort en mer eller 
mindre god subjektiv bedömning utan snarare om att man inte gjort det undersökningar som 
man kan förväntas göra inom det aktuella yrket (Kleineman 1998, ss. 190-191). 
  

"Näringsidkaren skall i sin rådgivningsverksamhet iaktta god rådgivningssed 
och med tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intressen. Näringsidkaren 
skall anpassa rådgivningen efter konsumentens önskemål och behov samt inte 
rekommendera andra lösningar än sådana som kan anses lämpliga för 
konsumenten. 
  
Näringsidkaren skall avråda konsumenten från att vidta åtgärder som inte kan 
anses lämpliga med hänsyn till konsumentens behov, ekonomiska 
förhållanden eller andra omständigheter.” 
 

       (Rådgivningslagen 5§) 
 

3.8.2 Rådgivarens pedagogiska plikt 
 
Den pedagogiska plikten innebär att rådgivaren ska kunna förklara problemet och resultatet 
för uppdragsgivaren på sådant sätt att det är begripligt för denne. För att rådgivaren ska kunna 
göra detta måste denne ta reda på vilka förkunskaper uppdragsgivaren har och anpassa 
rådgivningen efter detta (Elfström 2003, s. 75). Om rådgivningen sker muntligt brukar 
missförstånd om rådets innehåll inte förekomma. Detta på grund av att rådgivaren då kan 
försäkra sig om att uppdragsgivaren förstår budskapet genom att lyssna av uppdragsgivaren. 
Sker rådgivningen däremot skriftligt är det större chans att missförstånd uppstår då rådgivaren 
inte kan kontrollera att uppdragsgivaren förstår budskapet på samma sätt (Elfström 2003, s. 
93). I de fall rådgivaren inte säkerställer uppdragsgivarens kunskap tillräckligt, finns det risk 
att rådgivningen i efterhand anses vara vårdslös. Det räcker nämligen att rådgivaren borde ha 
misstänkt att uppdragsgivaren saknar kunskap för att förstå informationen, för att bryta mot 
den pedagogiska plikten. Om uppdragsgivaren är näringsidkare som i de flesta fall vid en due 
diligence borde rådgivaren kunna ställa högre krav på uppdragsgivaren (Korling 2010, ss. 
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457-458). Rådgivaren kan vid due diligence inte förutsätta att uppdragsgivaren har några som 
helst förkunskaper om målföretaget. Detta på grund av att slutrapporten som görs vid en due 
diligence syftar till att fungera som beslutsunderlag för uppdragsgivaren. Därför ställs det 
höga krav på att slutrapporten vid due diligence är pedagogisk. Det är särskilt viktigt för 
rådgivaren att göra uppdragsgivaren uppmärksam på begränsning och inskränkningar i 
uppdraget som kan ha betydelse för denne vid bedömning av målföretagets ställning och 
riskerna med att investera i målföretaget (Ramberg, C. 2010/11, s. 919). 
  
Rådgivare bryter mot den pedagogiska plikten om denne inte erhåller tillräcklig information 
som är anpassad efter uppdragsgivarens behov. Detta på grund av att rådgivarens 
huvudsakliga uppgift är att minska uppdragsgivarens brist på kunskap (Korling 2010, s 433).  
  
Den pedagogiska plikten är särskilt viktig när det gäller juridisk rådgivning. Många gånger 
beaktar inte rådgivare skyldigheten att upplysa uppdragsgivaren om risker (Kleineman 1998, 
s. 189). Advokater är skyldiga att tydligt definiera uppdraget och förklara vad det innebär för 
klienten. Advokaten får dock inte begränsa uppdraget så mycket att uppdragsgivaren inte 
inser att det finns risker med uppdraget. Utöver detta är advokaten skyldig att analysera 
eventuella följdrisker som skulle kunna uppkomma av att klienten följer advokatens 
rekommendationer. Rådgivare, i detta fall advokaten, måste därmed försäkra sig om att 
klienten förstår vilka risker rådet kan medföra i framtiden (Korling 2010, s. 448). 
 

3.8.3 Skadeståndsansvar 
 
Skadeståndsansvaret för professionella rådgivare finns inte generellt reglerat i svensk 
lagstiftning. Rådgivares rättsliga ställning presenteras i Handelsbalken (HB) 18 kap. om 
sysslomän. Dessa bestämmelser är föråldrade men gäller fortfarande (Sevenius 2013, s. 405). 
Skadeståndslagen (SkL) reglerar skadeståndsskyldigheten mellan parterna om detta inte är 
reglerat i uppdragsavtalet. Enligt SkL är den som vållar förmögenhetsskada genom 
vårdslöshet skadeståndsskyldig mot motparten. Vid due diligence är skadeståndsskyldigheten 
normalt sett inte reglerad och SkL blir därmed tillämplig (Kersby 1997/98, s. 150). Om en 
rådgivare medvetet eller vårdslöst brister i utförandet av de arbetsuppgifter han eller hon har 
åtagit sig genom uppdragsavtalet kan denne ådra sig ett ersättningsansvar. Ansvaret är i grund 
och botten lika för alla typer av rådgivare men bedömningen av en rådgivares vårdslöshet kan 
påverkas av yrkesspecifika regler (Sevenius 2013a, s. 402). 
 
Enligt Ingvarsson (2002/03, ss. 561-562) krävs att följande fem kriterier är uppfyllda för att 
en rådgivare ska kunna åläggas ansvar för ett felaktigt råd:   
 

1. Det ska vara fråga om ett råd och inte bara information. 
2. Det ska föreligga ett avtal mellan rådgivaren och den som tar emot rådet. 
3. Det ska ha uppkommit en förlust för mottagaren av rådet. 
4. Förlusten ska ha uppkommit till följd av rådet (kausalitet). 
5. Det ska ha varit vårdslöst att ge rådet.  

  
Bedömningen för huruvida en rådgivare ska åläggas ansvar är således komplicerad och vi 
tänkte därför förklara tre av de avgörande resonemangen, vilka är orsakssamband (kausalitet), 
riktighet (adekvans) och vårdslöshet (culpa) (Sevenius 2013a, ss.402-403). 
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Kausalitet är en grundläggande förutsättning för skadeståndsskyldighet. Kausaliteten ska 
också vara adekvat. Vid due diligence innebär bedömningen huruvida adekvat kausalitet 
föreligger sällan några större svårigheter. Ett exempel på adekvat kausalitet är en advokat som 
genomför en due diligence men inte frågar företaget som undersöks om de ligger i tvist i 
utländsk domstol. Visar det sig sedan att företaget ligger i tvist i utländsk domstol och förlorar 
tvisten och företaget därmed får betala skadestånd är det ganska enkelt att konstatera att 
adekvat kausalitet föreligger mellan advokatens agerande och bolagets minskade värde på 
grund av skadeståndet (Kersby 1997/98, ss.150-151). 
 
En advokatbyrå eller revisionsbyrå kan enligt 3 kap 1§ SkL bli skadeståndsskyldiga om någon 
av de anställda culpöst orsakar en skada (Kersby 1997/98, s. 152). Vid culpabedömningen 
avgörs om den som påståtts handla oaktsamt borde handlat annorlunda (Kersby 1997/98, s. 
151). Domstolarna använder sig av en så kallat fri culpa-bedömning om det inte finns regler 
för den specifika situationen i fråga. Den fria culpa-bedömningen innehåller följande fyra 
analytiska element; sannolikheten för skada, skadans storlek, möjligheten att förebygga 
skadan samt rådgivarens möjlighet att inse risken för skada (Sevenius 2013a, s. 404). Det är 
dock svårt att hitta entydiga regler för bedömningen av en rådgivares vårdslöshets trots att 
man bryter ner culpabedömningen till flera olika faktorer. Istället brukar man göra en 
helhetsbedömning av händelseförloppet i det enskilda fallet och då titta på om handlingen, 
ensam eller tillsammans med andra, med givna omständigheter kan anses vara vårdslös 
(Ingvarsson 2002/03, s. 568) 
 

3.8.4 Ansvar mot tredje man 
 
Enligt Sevenius (2013a, s. 415) har rådgivare ett visst ansvar gentemot tredje man. Detta 
innebär att rådgivare, förutom ansvar för sitt arbete mot uppdragsgivaren, även har ansvar 
gentemot andra som använder sig av rådgivarens rekommendationer och rapport. I rättsfall 
NJA 1987 s. 692 (Kone-fallet), där en värderingsman felaktigt värderade en fastighet, 
bekräftas tredjepersonansvaret där Högsta domstolen säger följande:  
 

“Övervägande skäl talar för att den som med fog satt sin tillit till ett 
värderingsintyg inte skall bära följderna av en skada som ytterst beror på att 
intygsgivaren förfarit vårdslöst. Skadeståndsansvaret för den som 
yrkesmässigt åtar sig fastighetsvärderingar bör alltså i regel inte begränsas till 
skada som uppdragsgivaren lidit utan omfatta också skada som åsamkats 
tredje man, såvida inte förbehåll om frihet från sådant ansvar gjorts i intyget.”  
 

(NJA 1987, s.62) 
 
Som rådgivare finns det möjlighet att friskriva sig från ansvar gentemot tredje man (Elfström 
2002, s. 125). Denna typ av friskrivningar görs då redan i uppdragsavtalet. Vid due diligence 
är det vanligt att rådgivaren endast tar ansvar för att uppdragsgivare och eventuell finansiär 
använder rapporten och avskriver sig ansvar för om andra använder sig av rapporten 
(Sevenius 2013a, s. 416). 
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3.8.5 Ansvarsbegränsning 
 
Enligt många anses professionella rådgivares ansvar vara strängt jämfört med andra typer av 
skadeståndsansvar. Tröskeln för vårdslöshet sätts väldigt lågt på grund av att det uppstår i en 
kontraktuell miljö. I och med detta är möjligheterna för professionella rådgivare att friskriva 
sig begränsade, men det är enligt praxis möjligt. Däremot kan en rådgivare inte svara för 
omständigheter som är utom dennes kontroll (Sevenius 2013a, ss. 422-423) 
 
Elfström (2003, s. 172) skiljer mellan tre typer av friskrivningar. Den första innebär 
friskrivning från ansvar för karaktären av sin prestation. Den andra är friskrivning från 
skadeståndsskyldighet. Den tredje är en begränsning av beloppet på ett skadestånd. Sevenius 
(2013a, s. 423) lägger till ytterligare en typ av friskrivning som innebär en skadebegränsning, 
alltså vilken typ av skador som är inkluderade.  
 
En rådgivare kan begränsa sitt ansvar genom att tydligt definiera uppdragets omfattning i 
uppdragsavtalet. Rådgivaren kan dock inte begränsa sitt ansvar så pass mycket att delar som 
uppdragsgivaren har fog att förvänta sig exkluderas (Sevenius 2013a, s. 423). Som tidigare 
nämnts har rådgivaren även möjlighet att friskriva sig från ansvar gentemot tredjeman i 
uppdragsavtalet (Sevenius 2013a, s. 416) Friskrivningar som är alltför långtgående kan 
jämkas enligt 36 § Lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 
(AvtL).  Detta innebär att om en domstol anser att en beloppsbegränsning är för låg så kan de 
höja skadeståndsbeloppet. Vanligt är att beloppsbegränsningen är två gånger arvodet och i 
vissa fall är detta oskäligt. Då kan domstolen ändra skadeståndsbeloppet (Ramberg, C. 
2010/11, ss. 927-929). 
 
Ett annat sätt att begränsa sitt ansvar är genom att teckna ansvarsförsäkringar och på så sätt 
skydda sig mot eventuella skadeståndsanspråk (Elfström 2003, s. 172). Ansvarsförsäkring är 
för vissa yrkesgrupper obligatoriska och kan vara en del av medlemskapet i en 
branschorganisation (Sevenius 2013a, s. 424). Bland annat finns advokatsamfundets 
ansvarsförsäkring för advokatbyråer (Unger 2002, s. 579). För revisorer finns det reglerat i 
27§ revisorslagen att revisorer ska teckna försäkring för den ersättningsskyldighet revisorn 
eller bolaget kan ådra sig. På grund av att antalet skadefall har ökat på senare tid så har även 
försäkringspremierna ökat. Ett problem är också att vissa försäkringsbolag inte vill teckna 
ansvarsförsäkring för vissa kategorier av rådgivare (Elfström 2002, s. 172).  
 
Slutligen kan rådgivaren indirekt friskriva sig genom att vid redovisningen av sin slutrapport 
beskriva vad han har åtagit sig att göra respektive inte göra. På så sätt lindras rådgivarens 
ansvar (Elfström 2003, s. 176). 
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4 Empiri och analys 
 

4.1 Inledning 
 
I kapitlet empiri och analys presenteras de resultat vi erhållit genom fyra olika intervjuer med 
två revisorer respektive två advokater. Revisorerna vi har intervjuat är representanter från EY 
och Deloitte. Advokater vi har intervjuat är representanter från Wistrand Advokatbyrå samt 
Gärde Wesslau. Med utgångspunkt i forskningsfrågorna sammanställs de svar som erhållits 
vid intervjuerna. Avslutningsvis för varje forskningsfråga gör vi en överskådlig analys där 
teori och empiri vävs ihop för att generera en djupare förståelse. 
 

4.2 Due diligence betydelse vid företagsförvärv 
 

4.2.1 Ernst & Young 
 
Ola Lindell jobbar som executive director, transaction advisory services på Ernst & Young.  
 
Ola Lindell berättar att alla förvärv är förenade med risk på ett eller annat sätt. En risk med 
företagsförvärv är att man köper någonting som man betalar för mycket för eller att man tror 
att man köper något och så stämmer det inte överens med verkligheten. Denna typ av 
kommersiell risk kan vara väldigt stor. Det kan vara något stort såsom att ett företag köper ett 
annat företag som köparen tror är värt 2,5 miljarder men ett år senare visar det sig att det inte 
var en bra idé och de får skriva ner värdet. Det finns också risk att man köper något där det 
finns fel, exempelvis kan det vara att man köper ett företag med miljöansvar som har stora 
stämningar på sig som man inte visste om och som dyker upp senare. En finansiell risk med 
förvärv är att vinsten inte är uthållig medan en legal risk är att företaget har avtal som de är 
uppbundna till som är felaktiga och som leder till att man inte kan fortsätta med affären. 
Sedan finns det andra typer av risker såsom miljörisk, det kan finnas IT-system som måste 
bytas ut och så vidare. Lindell menar att due diligence är till för att minimera riskerna vid ett 
förvärv. Han ger som exempel att när man köper hus gör man en besiktning och antingen är 
man nöjd och köper huset som det är eller så hittar man fel som används för att påverka priset. 
På samma sätt fungerar det med due diligence. Det är inte säkert att man hittar något fel men 
man vill veta att det inte finns några fel och därför gör man en due diligence. 
  
Lindell berättar att det är vanligast med finansiell due diligence, skatt due diligence och legal 
due diligence. Han säger också att ju större förvärvet är desto fler typer av due diligence blir 
det. Vid ett stort förvärv går man igenom allting. Due diligence processen börjar så tidigt som 
möjligt i förvärvet men det är normalt sett när köparen och säljaren har pratat med varandra 
som den börjar. Lindell beskriver att due diligence börjar med att parterna skriver en 
avsiktsförklaring där man specificerar hur mycket man tänker betala och under vilka 
förutsättningar. Avsiktsförklaringen skrivs för att skydda säljaren så denne inte lämnar ifrån 
sig massa uppgifter som kan skada företaget.  Efter det säger säljaren normalt sätt att köparen 
under denna period har rätt att gå in och göra en due diligence för att bekräfta budet som är 
lagt. Due diligence börjar därmed normalt sett när parterna är överens om ramverket för 
förvärvet i form av risker, tid och omfattning. Detta på grund av att om det är en konkurrent 
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som är potentiell köpare så vill man inte lämna ifrån sig uppgifter innan man vet att man är 
överens. Det är således svårt att få tillgång till information innan detta tillfälle. Det som går att 
göra om det är börsnoterade bolag, är att man kan göra analyser på tillgänglig information 
med kvartalsrapporter och likande men den typen av analys kommer man inte så långt med. 
  
Kostnaden för due diligence är enligt Lindell väldigt varierande och hänger samman med 
komplexiteten och storleken på förvärvet. Vissa köper företag för 2 miljoner kronor medan 
andra köper företag för 3,5 miljarder kronor och då blir funktionen på insatsen från 
rådgivarens sida extremt olika. EY har en nedre gräns för att de ska göra ett jobb men uppåt 
finns det ingen gräns så kostnaden kan variera från 50 000 kr till mångmiljonbelopp. 
  
Nackdelarna för köparen eller säljaren att göra en due diligence är enligt Lindell att det kostar 
pengar och tar tid. Samtidigt görs det i princip alltid en undersökning om det är ett betydande 
förvärv. Om det däremot är ett stort företag som ska köpa ett mindre som inte har så stor 
betydelse för köparens egen finansiella situation så kan de hoppa över att göra due diligence 
ibland. Detta på grund av att de internt har resurser som kan göra undersökningen och att 
köparen är villig att ta risken att förvärvet inte blir hundraprocentigt. Här får man helt enkelt 
väga risk kontra kostnad. I många fall kräver dock finansiärer att det är gjort en due diligence 
för att köparen ska få låna pengar. Det brukar också vara så att alternativet är kostsammare 
om man inte gör en due diligence. 
  
Resultatet av en due diligence redovisas genom en speciell due diligence rapport. Det finns en 
speciell utformning på due diligence rapporten men denna är inte standard för alla rådgivare 
utan EY har en typ av mall som de använder medan andra revisionsbyråer har sin egen mall. 
När en due diligence börjar sätter rådgivaren sig ner med uppdragsgivaren och går igenom 
vad han vill ha reda på, vad de är oroliga för eller vad det är mest intresserade av. Det kanske 
är en viss produkt, en viss marknad eller vad det än kan vara som kunden är extra intresserad 
av och då skriver man en uppdragshandling där man bestämmer vad man ska göra för 
någonting exakt. Den uppdragshandlingen ligger till grund för vad som sedan rapporteras. 
Rådgivaren kommer överens med uppdragsgivaren vad som ska göras och sedan rapporteras 
detta. Det finns ingen standard på vad som ska göras eller krav på ansvar utan det bestäms 
tillsammans med kunden varje gång. Resultatet rapporteras sedan genom en rapportmall som 
fylls i. Due diligence är inte som revision vilket är styrt av regler och ramar utan vi börjar 
egentligen på ett blankt papper varje gång. Självklart använder rådgivaren sig av erfarenhet 
men man kommer överens om vad som ska göras varje gång. Det behöver inte se ut på något 
speciellt sätt. Ingen affär är den andra lik, det är olika branscher och intressen. Vissa ska köpa 
10 % och andra ska köpa hela bolag. Det finns många faktorer som påverkar vad som ska 
göras och vad man ska fokusera på.  
 

4.2.2 Deloitte 
 
Björn Edsfeldt arbetar som director financial advisory, transactions services på Deloitte. Han 
har arbetat med transaktioner de senaste 17 åren och innan dessa arbetade han 3 år med ren 
revision. 
 
Företagsförvärv är enligt Björn Edsfeldt ett ämne som kopplas till risk, framför allt utifrån 
köparens perspektiv. Två specifika risker är återkommande, den ena är att tillgången värderas 
felaktigt och köparen på så sätt betalar fel pris. Den andra risken är kopplad till transaktionen, 
att det efter köp upptäcks att man missat något avtalsmässigt, det vill säga att man får något 
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man inte visste om. Det kan vara att man köper en tillgång och skriver ett avtal men sen när 
man väl får tillgången så är det inte det man trodde att det skulle vara. Dels för att den kanske 
värderades fel, eller att det slarvades med due diligence så köparen fick någonting han inte 
kände till. Förekomsten av dessa missar kan vara på grund av en fel värdering, eller en slarvig 
due diligence. Allting handlar om erfarenhet. Ett företag som har gjort 10 stycken 
transaktioner inom ett visst område innan har betydligt större chans att lyckas med sitt förvärv 
än de som gör sitt första förvärv inom området. Har man inte den erfarenheten själv får man 
söka upp den hos andra som exempelvis finansiella och legala rådgivare. 
  
Vidare berättar Edsfeldt att det finns tre anledningar till att göra en due diligence. Första 
anledningen är att se till att värderingen är korrekt. En andra anledning är så att köparen ska 
kunna vara säkra på att de får vad som avtalats om. En tredje anledning till att man gör due 
diligence är att man ska identifiera eventuella dealbreakers, det vill säga förutsättningar som 
bidrar till att köparen inte längre är intresserad. Ett exempel på sådan dealbreaker kan helt 
enkelt vara att köparen inte litar på ledningen, att de inte kommer kunna genomdriva den 
affärsplan som köparen vill efter förvärv och köparen har ingen ersättare för ledningen. 
Slutsatsen blir då att man inte kan köpa det här bolaget. Anledningen kan vara att man inte 
fått tillräckligt med information. Det kan vara så att säljaren säger att det finns muntliga avtal, 
men det är nästintill omöjligt att värdera effekten av dessa. Som rådgivare kan man då säga att 
det inte går att göra någon bedömning då det inte går att följa avtalsstudier mot finansiella 
data och att det är alldeles för stor risk att gå in i en sådan transaktion. Även om den 
information man fått ser väldigt bra ut så kan de inte presentera tillräckligt med material. 
Således är risken ändå för stor för att genomföra förvärvet. 
  
Enligt Edsfeldt inleds en due diligence när köpare och säljare har skrivit under en 
avsiktsförklaring, eller ett letter of intent, som förklarar timingen och processen för att gå 
vidare samt inkluderar ett indikativt bud. En initial överenskommelse som beskriver att under 
de här förutsättningarna så är vi intresserade av att köpa respektive sälja. Ofta vid den här 
punkten har parterna redan diskuterat någon form av prisnivå med premisser och med 
förutsättningen att man får göra ett antal olika due diligence genom avtalet. Tre vanliga är 
finansiell due diligence, legal due diligence och kommersiell due diligence. 
  
Kostnaden för en due diligence är enligt Edsfeldt väldigt beroende på förvärvets storlek, hur 
väl förberedda de olika bolagen är samt för vilken part som due diligencen ska göras för. Som 
exempel lyfter han fram att om du har ett stort bolag med omsättning på en till två miljarder 
kronor så finns det ofta ganska mycket förberedande arbete som gjorts av säljarna innan de 
går in i en förhandling. Ett arvode för den typen av rapport, om vi ska göra den för säljsidan, 
kan säkert ligga på en och en halv till tre miljoner kronor beroende på omfattande arbetet vi 
ska göra där är. Om man vänder på exemplet och ska göra det åt köpsidan i det fallet, så görs 
en så kallat “top-up”. Detta innebär att fokus här ligger på specifika områden och uppdatering 
mellan tidsperioder. En sådan due diligence kan kosta mellan en halv och en miljon kronor. 
Det går även att göra kompletta men mindre utredningar för mindre bolag som endast kostar 
150 000 kronor och då även inkluderar en skattegenomgång. Så kostnaden för en due 
diligence är svår att säga utan relation till vad som ska undersökas och vad som ska 
rapporteras. 
  
Edsfeldt lyfter att det inte finns några nackdelar med att genomföra en due diligence, bortsett 
från kostnaden. De flesta bolagen har ju inte en hög av controllers och finanschefer som har 
jättemycket tid över. Utan när de köper ett bolag, om det är ett strategiskt köp, så är det 
faktiskt väldigt sällan som de har resurserna till att göra en due diligence själva. Som följd blir 
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kostnaden för att anlita extern hjälp. Många är väldigt duktiga på att utnyttja den expertis 
externa rådgivare besitter medan vissa endast ser det som formalia för att någon investment-
kommitté kräver det. Edsfeldt påpekar också att det finns en risk med att anlita extern hjälp. 
Som rådgivare lär man sig väldigt mycket om ett bolag när man går igenom det. Om 
rådgivaren är dålig på att förmedla kunskapen till kunden på ett sätt så att den kan dra nytta av 
det är rådgivarens arbete väldigt ineffektivt. Som följd blir då risken att allt arbete behöver 
göras om igen i nästa fas när det ska integreras eller drivas vidare. 
  
Resultatet av en due diligence redovisas löpande och oftast har man veckovisa samtal under 
en förvärvsprocess där alla rådgivare är med och meddelar om det är några stora saker som 
dykt upp. Det blir ett forum där man tar upp de största nyckelslutsatserna och observationerna 
löpande. Men slutligen skapas även ett utkast på rapporten som skickas till kunden. Men då 
har man egentligen redan meddelat och diskuterat de allra viktigaste sakerna, så det är aldrig 
några nyheter som dyker upp i avrapporteringen. 
 

4.2.3 Gärde Wesslau advokatbyrå 
 
Ulf Öjerklint är advokat med många års erfarenhet som arbetar på Gärde Wesslau i Borås. 
Öjerklint leder tillsammans med en kollega en transaktionsgrupp. Transaktionsgruppen 
arbetar i stort sett endast med transaktionsfrågor, och består av fyra jurister. 
 
Ulf Öjerklint berättar att risker som har att göra med företagsförvärv ur en köpares synpunkt 
är bland annat att ta reda på vad det är man köper för någonting. Detta så att allt kommer upp 
till ytan och att det inte uppkommer några överraskningar efter köpet. Han tror dock inte att 
det är den största risken. Utan den största risken enligt Öjerklint är när man köper någorlunda 
mindre bolag där ledningen har en väldigt stor betydelse och att man vid sådant förvärv inte 
lyckas hantera kulturförändringen som sker på ett bra sätt. Man vill inte riskera att ledningen 
tröttnar och går hem, då har man plötsligt ett glapp som måste ersättas. Det blir en ny 
företagskultur där det sitter en stab och en koncernledning längre upp som man ska rapportera 
till och det blir plötsligt jobbigt och tungt. Vilket Öjerklint tror den största utmaningen är. Så 
just den här juridiska och administrativa passagen att göra affären tror han inte den större 
risken ligger i, utan det är kommersiella frågor det handlar om. Störst problem med detta har 
de stora investmentbolagen, då de inte har någon branschkunskap. Det köpta bolaget kommer 
inte in i en större liknande verksamhet utan det är bara någon som förser dem med pengar och 
att skapa förståelse däremellan är svårt. Man upplever många gånger att ledningen i det sålda 
bolaget tänker att köparen bara står för pengar och att ledningen får sköta sig själva men så är 
det inte riktigt och det kan det skapa problem. Öjerklint tror att risken ligger i företagskultur 
och samordning både kommersiellt och administrativ. 
  
För att minska denna risk menar Öjerklint att det är viktigt för köparen att ge ledningen 
incitament att vilja vara kvar. Det finns olika lösningar för detta men generellt för alla 
lösningar är att dessa på ett eller annat skatteeffektivt sätt ska kunna tjäna pengar på att 
bolaget går med vinst även fortsättningsvis. Det går ofta ut på att man i köpögonblicket, om 
man räknar in köpeskillingen som någon sorts tänkt skuld för bolaget som är köpt, så är 
målbolaget inte värt någonting. Om man då lägger bolagskonstruktionen utanför som ett MIP-
bolag (Management Incentive Programs) och får aktier till samma pris som köparen har betalt 
så är aktierna inte värda någonting. Då kan anställda få aktier i det här MIP-bolaget utan några 
skatteeffekter och sen ska värdet på hela paketet öka och det ska åstadkommas i målbolaget. 
Oftast är investmentbolagen inte långsiktiga utan vill ha bolaget i ca 5 år och sen ska det ha 
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blivit ett mycket bättre bolag och då ska det säljas så investmentbolaget ska tjäna pengar, 
vilket ledningen får vara med på. Sen har man ofta en negativ piska istället för morot mot 
säljarna där köparen säger det att de bedömer att målbolaget idag har ett visst värde, vilket är 
lika med köpeskillingen. Men säljaren får inte ut hela den köpeskillingen i läge ett utan för att 
de ska få ut hela så förutsätter det att bolaget har en viss lönsamhet under två år. Det går också 
att vända på det och säga att säljarna får en viss summa nu. Därefter beräknar köparen en 
tilläggsköpeskilling på kommande resultat som då ska leda till någonting som liknar eller är 
bättre än vad köparen hade betalt idag. 
  
Enligt Öjerklint kan due diligence påbörjas på två olika sätt. Det ena är att köparen vill göra 
en due diligence och då ska han driva processen. Ofta är det dock bättre om säljaren 
förekommer honom och gör sin egen due diligence och presenterar sedan denna för köparen. 
På så sätt har säljaren hunnit jobba fram det i lugn och ro och hunnit göra det väldigt bra. 
Öjerklint berättar att om säljaren vill göra en due diligence på förhand så skickar rådgivaren 
en frågelista till klienten som han ska svara på och sen går rådgivaren och revisorerna igenom 
svaren som kommer. Svaren behöver ofta kompletteras på alla möjliga sätt. Det förs en dialog 
fram och tillbaka och under den dialogen dyker det ständigt upp nya frågor. Dialogen pågår 
fram till att rådgivaren anser att alla frågeställningar är behandlade. Hos Gärde Wesslau finns 
det ett speciellt system där frågelistan läggs in och svaren läggs i anslutning till frågorna. 
Detta material lämnas sedan över till köparen. Det kommer alltid kompletterande frågor och 
då är den legala rådgivarens uppgift att titta på frågan och se om den är begriplig, så att det 
inte i efterhand kan bli tvist om vad frågan egentligen innebar. Om juristen inte tycker att 
frågan är förståelig så skickar han tillbaka den till köparen och säger att de får precisera så att 
frågan blir begriplig. Till slut är frågan begriplig och då besvaras den. De ställda frågorna 
ligger i ett paket för sig då det har betydelse vid avtal. 
  
Öjerklint berättar att man som jurist inte kan göra en LDD om inte man gör den i väldigt nära 
samarbete med revisorer. Finns det inget corporate finance företag inblandat är det revisor och 
advokater som jobbar tätt med varandra. Är däremot ett corporate finance företag med i 
processen är även samarbetet med dessa konsulter nära på grund av att de finansiella och 
legala frågorna hänger ihop på många sätt. Den legala rådgivaren gör inte bara due diligence 
utan ska landa förvärvet i slutändan. För att rådgivaren ska kunna göra det på ett bra sätt 
genom att förutse de problem som kan finnas och reglera det som ska regleras då måste denne 
skaffa sig en ordentlig inblick i bolaget. I de flesta fall går inte detta utan revisorns hjälp.  
  
Enligt Öjerklint sköter advokaten hela processen där due diligence är en viktig och 
arbetskrävande del. Öjerklint berättar att ett företagsköp går till på följande sätt. Det finns två 
typer. Det ena är att säljaren och köparen har funnit varandra själva och det andra är att man 
lämnar sitt företag till ett corporate finance företag som då ska leta efter en köpare. Om vi tar 
det sista exemplet så går det till på det viset att mäklaren gör ett snyggt prospekt över 
företaget där han redovisar allt som förhoppningsvis ska göra marknaden intresserade av att 
köpa företaget. Sedan så är det mäklarens uppgift att försöka leta upp så många möjliga 
intressenter som möjligt. Så har han exempelvis identifierat 40 företag i Skandinavien som 
skulle kunna vara intresserade av detta företag och då kontaktar han dessa företag och skickar 
ut en så kallad teaser, lockbete. I lockbetet beskriver mäklaren att det finns ett företag som är 
till salu, talar inte om vad det heter, men beskriver det kort, en A4 sida, och frågar om dessa är 
intresserade av att titta vidare på detta. Ett antal av intressenterna svarar då ja och då får de 
skriva under en sekretessförbindelse som innebär att det material de från och med nu får, får 
de inte använda eller sprida. Först när sekretessavtalet är undertecknat får de en skriftlig 
sammanfattning, det vill säga en ordentlig presentation av företaget som ska säljas. Här är det 
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känt vilket företag det är. När intressenterna har tittat på detta och fortfarande är intresserade 
så går mäklarföretaget ut och säger att förvärvet ska i allt väsentligt ske på vissa villkor, det 
kan vara olika villkor, varav priset är det viktigaste. Om intressenterna då fortfarande är 
intresserade blir det en budgivning. Då har man kommit till en preliminär, inte bindande 
överenskommelse men ändå en kommersiell förpliktelse kan man säga. Då upprättas en 
avsiktsförklaring där man beskriver vilket förhandlingsresultat man har uppnått preliminärt. 
Det är inte bindande men ändå dokumenterat vad det är man är överens om så här långt. 
Genom avsiktsförklaringen regleras hur den fortsätta processen ska gå till och sekretessen 
regleras mer grundligt än tidigare. I och med detta börjar due diligence processen. Har det gått 
på bästa sätt sitter säljaren redan där med due diligence-materialet och lämnar över till 
köparen. Sedan gör man due diligence parallellt. Det är hela tiden en tidspress på detta, vilket 
gör det rätt stressigt för alla inblandade. Detta beror på två saker. Corporate finance företagen 
vill se till att det blir affär, det är deras uppgift och de får inte betalt förrän det blivit en affär. 
När due diligence pågår, för att spara tid, så börjar man de direkta avtalsförhandlingar för hur 
avtalet ska se ut och de kringavtal som kan finnas. Det kan vara många avtal. Denna process 
förs parallellt och förhoppningsvis ska allt utmynna sex veckor senare i att man är överens om 
allt och kan göra sin affär. Sedan brukar tillträdet ligga lite längre fram därför att det är annat 
som ska göras där emellan men som inte är av den arten att den påverkar parternas bundenhet 
i avtalet.  
 
I det fall köparen och säljaren funnit varandra från början upprättas en avsiktsförklaring direkt 
och due diligence kan inledas omedelbart. Öjerklint berättar att parterna är överens om priset i 
avsiktsförklaringen. Det händer ibland att det dyker upp saker som köparen inte räknade med 
och negativa faktorer som påverkar prisbedömningen och då får detta tas med i förhandlingen. 
Öjerklint menar att en due diligence kan leda fram till en rad saker som köparen menar 
påverkar priset negativt. Då blir det en förhandling där säljaren och köparen lyfter olika 
faktorer som kan påverka priset. Så due diligence har en rätt stor påverkan på var man 
slutligen hamnar prismässigt. 
  
Vidare berättar Öjerklint att när de redovisar resultatet av en due diligence så ligger 
frågelistan överst och sedan kommer svaren. Det är advokatbyrån som är ansvarig för hela 
denna applikation och endast de kan lägga in saker i materialet. Däremot kan till exempel en 
ekonomichef, med vår tillåtelse, lägga in information. Men målet är att vi alltid ska ha koll på 
vad så inget smyger sig in som de sedan missar, i synnerhet från motparten.  När denna 
process i slutändan är färdig har de ett färdigt dokument som utgör en due diligence. Detta 
dokument hänvisas det till i avtalen och dokumentet har en central betydelse för garantier. 
Köparen får löpande ta del av due diligence-materialet. Köparen är med från dag ett och kan 
titta men han kan inte göra någonting med materialet. Köparen får anmäla vilka användare de 
vill ska ha tillgång till materialet så får de skriva på särskilda sekretessförbindelser så det kan 
vara ett tiotal personer som har tillgång till detta, emellertid är det bara advokatbyrån som kan 
ändra i det. 
  
Innan man tar beslut om att genomföra ett förvärv menar Öjerklint att man måste bedöma de 
juridiska riskerna hos det företag som ska förvärvas. Detta ska klaras ut under en due 
diligence. Det kan vara saker som avtalsförhållande som måste klaras ut. Många företag sitter 
i komplicerade avtalsförhållanden med leverantörer, logistikföretag och transportföretag och 
så vidare. Inom byggföretagen så finns det stora entreprenadavtal och 
fastighetsutvecklingsavtal, alltså knepiga avtal som är svåra att tolka och på så sätt förstå vilka 
risker avtalen medför samt hur parterna har uppfyllt det så här långt. Det är detta som ska 
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klaras ut under en due diligence så att man minimerar de juridiska riskerna och det är 
advokaternas uppgift att medverka till det. 
  
Öjerklint säger att det vanligaste skälet till att företagsförvärv misslyckas är att när man börjar 
titta i avtalsfloran identifierar man risker. Det finns många avtal som har change of control 
paragrafer, vilket innebär att motparten kan säga upp avtalet om företaget byter ägare. Om vi 
tar ett e-handelsföretag och som anlitar ett stort logistikföretag för sin verksamhet så säger det 
logistikföretaget exempelvis att för den händelse att nuvarande ägare avyttrar aktier i företaget 
så att de inte tillsammans längre kan ha det bestämmande inflytandet så har vi rätt att säga upp 
avtalet. Detta kan vara en ytterst viktig sak att detta inte får ske. Denna typ av avtal är väldigt 
vanliga och då gäller det att gå tillbaka till logistikföretaget och berätta att man tänker sälja 
men att de ska veta att köparen som kommer är väldigt bra. I samband med detta ber man dem 
också att avstå från paragrafen gällande change of control. Denna förhandling sker under due 
diligence-processen då det måste finnas en köpare eftersom den tredje parten 
(logistikföretaget) tar ställning till köparen som ny ägare. Paragrafen finns där på grund av att 
den tredje parten inte accepterar att vem som helst äger dess motpart. Då vill tredje parten 
veta vem den nya ägaren är och för det mesta accepteras den nya ägaren. Meningen med 
paragrafen är att man inte vill att en konkurrent blir ägare till sin motpart. Men är det inte ett 
konkurrensförhållande så löser det sig smidigt för det mesta eftersom tredje parten vill 
fortsätta tjäna pengar på sitt avtal. Har en överlåtelse signerats utan att beakta paragrafen och 
tredje parten får reda på det så kan man tänka sig att tredje parten korrigerar priserna när det 
nya avtalet ska skrivas. 
 

4.2.4 Wistrand advokatbyrå 
 
Mattias Boqvist är advokat på Wistrands Advokatbyrå i Göteborg. Han har arbetat på 
Wistrand i 13 år och började redan första året arbeta med företagsöverlåtelser. I dagsläget 
projektleder Boqvist transaktioner. Utöver detta är Boqvist delägare i byrån samt att han sitter 
i styrelsen lokalt och nationellt. 
 
Enligt Boqvist finns det flera risker med att göra ett företagsförvärv och det är mycket som 
påverkar ett beslut. Den största risken för de olika parterna är för köparens del att företaget 
inte var värt det priset man trodde det var värt, för säljarens del att man kan tvingas att betala 
tillbaka en del av köpeskillingen. Värt att nämna är att det även finns saker som i slutändan 
inte går att ta höjd för i varken avtal eller pris. I sådant fall är det ett svårare beslut att ta för 
köparen, och på så vis en risk som denne måste besluta om. Är man villig att ta den här risken 
eller inte. 
  
Ett preliminärt pris bestäms väldigt tidigt i en process, vilket leder till att det kan finnas ett 
antal faktorer som gör att priset inte var riktigt rätt. Finansiella aspekter så som att 
lönsamheten inte är vad man förväntade sig eller att balansräkningen är bristfällig är två 
exempel på vad som skulle kunna påverka prislappens justering. Även legala omständigheter 
skulle kunna leda till att prislappen är fel. Ett exempel på detta är att det bolag som förvärvas 
har en eventuell latent skattebörda som man inte riktigt har tänkt på när man satte priset. 
  
Vidare berättar Boqvist att det finns sätt att minska dessa risker. Ett första sätt att hantera 
denna risk är att köparen genomför en due diligence. Det andra steget är att man skyddar sig 
från eventuella kvarstående frågetecken med en garantikatalog där säljaren får gå i god för 
vissa saker. Garantikatalogen utgör säljarens risk och säljaren står således ansvarig när någon 
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garanti i den inte stämmer. För att minska dessa risker är det första steget att vara väldigt 
öppen till köpet och visa så mycket som möjligt genom due diligence. Anledningen till detta 
är reglerat i avtalen, som påvisar att en köpare inte får åberopa det som man fått kännedom av 
i due diligence. Detta är även reglerat i bakomliggande rätt då köplagen säger i princip samma 
sak. Steg två är att anlita en bra advokat som förhandlar fram ett bra garantipaket. Det går inte 
att förhandla bort alla garantier, så en ansträngning att begränsa sig så mycket som möjligt är 
det bästa alternativet. 
  
Due diligence kan alltså bidra till att priset på ett bolag minskar. I teorin är det möjligt att 
priset kan justeras uppåt, men det är inget som Boqvist varit med om. Teoretiskt sätt skulle 
något, som varken köparen eller säljaren visste om, kunna komma upp. Detta skulle inte vara 
ett resultat av due diligence utan snarare att omvärlden hinner förändras under den period som 
processen pågår. Ett sådant förekommande skulle kunna vara om du köper ett gruvbolag och 
dess fyndighet ökar och på så sätt skulle säljaren inte längre vara nöjd med det preliminära 
priset.  
  
Utan att tala för svensk affärskultur i allmänhet är det av Boqvist uppfattning att om köpare 
och säljare har kommit överens om ett preliminärt pris så är det av ganska stark insikt hos 
båda parter att försöka hänga fast vid det. Det garantipaket som uppkommer är alltså en första 
åtgärd för att vara trogen priset. Sen förekommer det definitivt att priset går ner men det är 
absolut inte regelmässigt så att man lägger ett pris och sen får man se hur många miljoner man 
får ner det genom en due diligence. Vanligtvis läggs eventuella brister i garantikatalogen 
vilket innebär att säljaren får stå risken för vissa omständigheter under ytterligare avtalad tid. 
 
På Wistrands Advokatbyrå bedrivs nästintill endast LDD. Boqvist beskriver de områden som 
en LDD behandlar. Återkommande områden som förekommer vid nästan alla förvärv 
Wistrand är involverade i inkluderar: bolagsformalia, väsentliga avtal för kunder och 
leverantörer, fastighetsfrågor, frågor som rör nyckelanställda, kollektivavtal, pågående 
processer, materialrättsliga frågor samt konkurrensfrågor.  Utöver de vanligaste områdena en 
LDD inkluderar är frågorna kopplade till vilken typ av bolag det är. Vid ett köp av medicinskt 
företag är den immaterialrättsliga granskningen väldigt väsentlig medan vid företag som är 
aktiva inom vård och äldreomsorg inte har samma krav på den delen, utan där kan tillstånd 
vara väldigt väsentligt. Slutligen kan det förekomma att rådgivaren behandlar skattefrågor. 
Tekniskt sett ligger skattefrågor mittemellan FDD och LDD, vilket medför att det ibland 
hamnar hos advokater och i andra fall hos finansiella rådgivare. 
  
Resultatet av due diligence redovisas i en rapport, som i verkligheten kan se ut lite hur som 
helst. Ett huvudspår Wistrand följer är punktform där det redovisas väldigt kortfattat om de 
problem som hittats. Alternativet till punktform är brödtext där rapporten är lite mer utförlig 
och problemen förklaras i en mer berättande text. Det andra alternativet värdesätts högre av 
klienter då den typen av inramning skapar bättre förutsättning för förståelse för det bolag som 
skall förvärvas. Boqvist påpekar att rapportera i brödtext skapar en större arbetsbörda för 
advokaterna, men det är deras uppgift att möta klienternas efterfrågan. Återkommande 
klienter hittar oftast ett sätt som de tycker passar bra och således uppkommer en mall vi kan 
använda. Oavsett vilken version och hur klienten vill ha det så rapporteras arbetet 
kontinuerligt under processens gång med hjälp av preliminärrapporter för att undvika att all 
information inte kommer till klienten den sista dagen. För att citera Boqvist: “Hittar jag något 
väldigt bekymmersamt kastar man ju sig på telefonen”. 
 



 

 34 

Sammanfattningsvis fungerar således en due diligence som utgångspunkt för det beslut som 
köparen står inför, nämligen att köpa eller inte köpa. Om bolaget motsvarar förväntningarna 
om köparen hade när denne gick in i förvärvet antas köparen vara intresserade till den 
preliminära prislappen. I de fall bolaget inte motsvarar förväntningarna kan köparen få 
prisjustering för upptäckter av eventuella saker som bidrar till missnöje. Även saker som 
köparen inte är så nöjd med och som inte ger prisjustering, kan regleras i garantikatalogen 
som tidigare nämndes och på så sätt ge köparen full säkerhet. Ett sådant exempel är om det 
finns chans att riskera skatt på fem miljoner, i det fallet sätter säljaren av pengar på ett konto 
som köparen följaktligen får dra av ifrån. Avslutningsvis kan det även finnas omständigheter 
som inte kan omfattas av varken prisjusteringar eller täckas av garantikatalogen. Dessa 
omständigheter kan exempelvis vara en tidigare brottslig handling som, om den kommer ut, 
kan leda till att verksamheten får slå igen portarna. En sådan företeelse bidrar till att köparen 
på egen hand får ta ett beslut om den risken. Antingen är köparen villig att ta den chansen och 
köper ändå eller avstår köparen från förvärvet då denne anser att risken är för stor. 
 

4.2.5 Analys av due diligence betydelse vid företagsförvärv 
 
Enligt vår studie finns det tre anledningar till att göra en due diligence. Första anledningen är 
att se till att värderingen är korrekt. En andra anledning är så att parterna ska kunna vara säkra 
på att de får det de avtalat om. Den tredje anledningen till att man gör en due diligence är att 
man ska identifiera eventuella dealbreakers, det vill säga förutsättningar som bidrar till att 
köparen inte längre är intresserad. Ett annat sätt för köparen att skydda sig mot eventuella 
kvarstående risker är att upprätta en garantikatalog där säljaren för gå i god för vissa saker. 
Garantikatalogen innebär en risk för säljaren och för att minska denna risk gäller det för 
honom att vara väldigt öppen och visa så mycket som möjligt genom due diligence. Säljaren 
minskar sin risk genom att vara öppen då köparen inte får åberopa fel som han borde ha 
upptäckt under en due diligence. För köparen skulle man kunna se due diligence som ett 
skydd mot obehagliga överraskningar medan det för säljaren är ett sätt att minimera antalet 
garantier i överlåtelseavtalet (Kersby 1997/97, s. 144). 
 
Vår studie visar att ett preliminärt pris är av högsta intresse då det kan finnas faktorer som 
bidrar till att prislappen inte är korrekt. I avsnitt 1.1 nämndes att due diligence är en process 
som används för att försöka identifiera eventuella risker vid företagsförvärv (Sevenius 2013, 
s. 247). Howson (2006, s. 85) menar att due diligence kan ta sin plats redan innan en 
förhandling mellan säljare och köpare inleds, detta då KDD använder sig av information från 
källor utanför målföretaget. I annat fall sker due diligence efter undertecknande av ett letter of 
intent (Kersby 1997/98, s. 144). Anledningen till att göra en undersökning innan är för att få 
ett indikativt värde på målföretaget, vilket köpare oftast väljer att göra innan man tar kontakt 
med säljande bolag.  
  
Det första som sker i en förhandling är en preliminär överenskommelse mellan köpare och 
säljare, en sekretessförbindelse för information som ofta innehåller avsiktsförklaring vilket 
kallas “letter of intent”. Sevenius (2013, s. 126) menar att köparen under denna del av 
transaktionen vanligtvis har lämnat ett indikativt bud och en prisnivå som är rimlig för båda 
parter har diskuterats. Det framkommer av vår studie att avsiktsförklaringen har stor betydelse 
för fortsatt arbete. Ett letter of intent används för att reglera processen. Detta innehåller 
preliminära förhandlingsresultat, närmare bestämt hur mycket köparen kommer betala och 
under vilka förutsättningar. Utöver förhandlingsresultat beskrivs även den fortsatta processen 
och timingen som skall följas. Ett letter of intent är inte bindande, men genom att underteckna 
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ett sådant blir graden av sekretess lite högre. Avsiktsförklaringen skrivs för att skydda säljaren 
så att uppgifter som potentiellt kan skada företaget används på fel sätt. I perioden som följer 
efter undertecknande har köparen normalt sätt rätt att gå in och göra en due diligence för att 
kunna bekräfta budet som är lagt. 
  
Due diligence ligger till grund för struktureringen på så sätt att momentet förutsätter att 
köparen har fått information om målföretagets finansiella ställning, legala form och operativa 
premisser (Sevenius 2013a, s. 44). Vår studie visar att det finns en rad olika faktorerna som 
kan påverka priset, exempel på sådana är bland annat att balansräkningen har stora hål eller 
att bolaget som förvärvas har en latent skattebörda. Dessa är av finansiell respektive legal 
karaktär, och behandlas som så i respektive due diligence. Det finns en hel uppsjö av olika 
due diligence som kan göras vid ett företagsförvärv. Mängden due diligence och dess 
omfattning varierar beroende på målföretagets komplexitet och storlek. Många av de olika 
kan slås ihop och täcks på så sätt av en undersökning. De största områdena som undersöks vid 
ett företagsförvärv är kommersiell, finansiell och legal due diligence då dessa förmodas fånga 
upp de huvudsakliga riskerna (Sevenius 2013a, s. 68). Det görs tydligt i empirin att de två 
större är finansiell och legal due diligence. Det ges inte mycket stöd för kommersiell due 
diligence, men det är ändå en viktig aspekt för bedömandet av lönsamhet. 
  
I vår studie framgår det att ett företagsförvärv medför risker. Detta styrks av Nilsson, Isaksson 
& Martikainen (2002, s. 365) som menar att det främsta syftet med due diligence är att 
hantera risker så att involverade parter kan undvika dem eller i alla fall lindra konsekvenserna. 
Riskerna för köparen utgörs främst av att priset är för högt i förhållande till vad köparen får 
samt att köpet inte stämmer överens med verkligheten. För säljaren är den främsta risken att 
han kan tvingas betala tillbaka en del av köpeskillingen om målföretaget inte stämmer överens 
med köparens förväntningar. Detta stämmer överens med teorin som menar att due diligence 
är till för att underlätta värderingen av målföretaget genom att antingen bekräfta eller motsäga 
priset som har lämnats tidigare i processen är due diligence en viktig funktion vid 
företagsförvärv (Orrbeck 2006, s 76).  
 
Förutom risken att köparen betalar för mycket finns det ett antal andra risker. Bland annat 
finns det risk att vinsten inte är uthållig eller att man köper något där det finns fel, exempelvis 
stämningar. Vidare är det en risk att det kan finnas avtalsmässiga fel som köparen inte visste 
om. Det kan exempelvis vara avtal som målföretaget är uppbundna till som är felaktiga och 
som leder till att köparen inte kan fortsätta med affären. Andra risker som framkommer i vår 
studie är att man inte lyckas hantera kulturförändringen som sker efter förvärvet. Dessa risker 
kan hanteras genom due diligence då den är till för att säkerställa att målföretaget motsvarar 
köparens förväntningar (Kersby 1997/98, s.144). 
  
I vår studie framgår att juridiska och finansiella risker hos det företag som ska förvärvas 
måste bedömas innan man tar beslut om att genomföra förvärvet. Rådgivaren är i löpande 
kontakt med klienten om det som uppkommer i undersökningen. Anledningen till att 
rådgivaren har kontinuerlig kontakt med klienten är så att saker som kommer upp skall kunna 
regleras under tiden, samt för att allt inte ska landa i klientens knä på sista dagen. 
 
Enligt vår studie fungerar slutrapporten som utgångspunkt vid beslut om förvärvet ska 
genomföras eller inte. Har rådgivaren, under due diligence, funnit något som bidrar till 
prisjustering eller som regleras i säljarens garantikatalog, är en köpare nöjd. Finns det däremot 
något i rapporten som inte går att ta höjd för, exempelvis omständigheter som kan skada 
rykte, kan detta leda till att köparen blir tveksam till att genomföra förvärvet. Om varken pris 
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eller garantier kan täcka dessa omständigheter är det en risk som köparen själv måste besluta 
om han är villig att ta. Även enligt teorin har slutrapporten särskild betydelse vid 
företagsförvärv då denna fungerar som beslutsunderlag (Pettersson & Sevenius 2000, s. 32). 
 

4.3 Säljarens och köparens ansvar vid due diligence 
 

4.3.1 Ernst & Young 
 
Ansvar hos köpare respektive säljare är kontrollerat av köpeavtalet, berättar Lindell. I avtalet 
återfinns klausuler om vad säljaren och köparen har framfört och då vad de garanterar och inte 
garanterar. Kort sagt punktas det upp vilket ansvar respektive part har vid transaktionen. Vad 
som återfinns i avtalen är anpassat efter varje enskilt köp. 
  
Lindell anger att stor del av ansvaret i ett förvärv ligger hos köparen. Köparen ansvarar för att 
verksamhet får bedrivas och att de tillstånd som krävs finns till hands, allt annat är reglerat av 
köpeavtalet. Det som kallas undersökningsplikt för köparen är direkt kopplat till avtalet. 
Köparen kan inte åberopa fel som har blivit presenterade. Vidare berättar Lindell att om 
köparen fått all tillgänglig information som finns och trots det gör en felaktig bedömning, är 
inte det säljarens problem, utan köparens. Undersökningsplikten är inte av legal karaktär, 
således är det tillåtet att göra ett förvärv utan att göra en undersökning. Då det alltid är svårare 
att stämma i efterhand anser Lindell att undersökningar bör göras för att kunna ta höjd för det 
innan avtal skrivs. 
  
Som följd av att köparen inte kan åberopa fel som blivit presenterade påpekar Lindell att det 
är av säljarens intresse att presentera så mycket information som möjligt. På samma sätt som 
att köparen gör en felbedömning i stycket ovan står köparen ansvarig om de missat något. Det 
är därför av säljarens intresse att kunna hänvisa till information som köparen tagit del av. 
Utöver att se till att lämna rätt och relevant information lyfter Lindell att säljaren ser till att 
lämna garantier för eventuella omständigheter, vilket kan vara allt från att garantera att 
informationen som lämnas ut stämmer till att det inte kommer bli något negativt skatteutfall. 
 

4.3.2 Deloitte 
 
Edsfeldt nämner att ansvaret som köparen och säljaren har gentemot varandra regleras av 
köpeavtalet. I en transaktion garanterar köparen och säljaren olika saker gentemot varandra 
genom klausuler i köpeavtalet. Edsfeldt menar att dessa garantier är betydligt mer omfattande 
för säljarens del än för köparens. Som exempel lyfter han att säljaren vanligtvis brukar 
garantera att de skattemässiga rapporteringarna skett på ett korrekt sätt. Det kan förekomma 
att saker dyker upp i efterhand, som i detta exempel kan utgöras av att skattemyndigheterna 
kan komma in och göra en skatterevision som resulterar i en extra kostnad för företaget. 
Köparen kan då säga att garantin som säljaren gav ifrån sig inte stämmer och på så sätt ställa 
ett krav att säljaren skall hålla köparen skadeslös, med andra ord att säljaren ska ersätta 
köparen med beloppet som han betalt till skattemyndigheten. 
  
För säljarens del är, enligt Edsfeldt, en av de viktigaste garantierna att all relevant och viktig 
kunskap som man själv har dokumenterat skall finnas till köparens förfogande. Det är också 
viktigt att man meddelat allting och inte undanhållit någon information som skulle kunna 
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påverka köparens vilja att köpa företaget. Motsvarigheten till att säljaren skall meddela all 
relevant information är köparens undersökningsplikt. Undersökningsplikten är enligt Edsfeldt 
direkt kopplad till köplagen och som köpare har man en skyldighet att göra en rimlig 
genomgång av det man köper. 
  
Edsfeldt berättar att det finns två sätt att erbjuda säkerhet för klausuler som skrivs i avtalet. Ett 
sätt är en relativt ny, men ökande företeelse, som kallas Mergers & Acquisitions-försäkringar 
(M&A). Dessa försäkringar är utformade för användning i just företagsförvärv. Vid ett fall där 
M&A-försäkringar används går ett försäkringsbolag in och tar risken för eventuella garanti- 
och skadelöshetsklausuler. Alternativet till M&A-försäkringar är att använda sig av escrow-
konto. Ett escrow-konto är ett låst bankkonto som håller pengar för att täcka kraven, betalning 
från ett sådant konto sker endast om specifika förutsättningar är uppfyllda. 
 

4.3.3 Gärde Wesslau 
 
Enligt Öjerklint är en intressant aspekt av ansvar undersökningsplikt och upplysningsplikt hos 
respektive part. KöpL är applicerbar på företagsförvärv och gäller så länge man inte avtalar 
om något annat. I KöpL återfinns reglering av undersökningsplikt och upplysningsplikt. Alla 
professionella aktörer vill undvika att KöpL överhuvudtaget ska kunna tillämpas på ett avtal. 
Därför väljer man att i avtalet skriva att affären endast regleras utifrån avtalet och ingenting 
annat. Detta är möjligt på grund av att KöpL är en dispositiv lagstiftning. I och med att KöpL 
förhandlas bort försvinner lagrummet för undersökningsplikt och upplysningsplikt. Öjerklint 
påpekar att det istället regleras i ett garantipaket i avtalen och i reklamationsregler som 
ersätter hela KöpL system för fel och brister. Resultatet av det här beslutet är att man bara 
svarar för de garantier man lämnar och inget mer. 
  
Öjerklint berättar att en av garantierna som säljaren lämnar är att man garanterar att de 
uppgifter som man lämnar i due diligence materialet är korrekta. Samtidigt garanterar säljaren 
också att man i det materialet inte utelämnat eller förtigit uppgifter som är av väsentlig 
betydelse för köparen. Gör säljaren denna på rätt sätt så har han inget ansvar där utöver och 
kan följaktligen känna sig trygg. På detta sätt menar Öjerklint att säljaren närmar sig 
upplysningsplikten i den mån att garanti lämnas på transparens och att alla uppgifter är 
lämnade. Således får man en avtalsmässig upplysningsplikt, men någon undersökningsplikt 
vid företagsförvärv finns det inte, då köplagen skrivs bort. 
  
Trots att det inte är ett direkt ansvar hos säljaren, lyfter Öjerklint att det ligger i säljarens 
intresse att skydda sig från att informationen man delar ut inte används på fel sätt. För att göra 
detta använder man sig av sekretessavtal som normalt gäller i två år, i särskilda fall kan dessa 
dock gälla under längre tid. Vanligtvis innehåller dessa sekretessavtal inga vitesklausuler, 
men under särskilda omständigheter som även bidragit till att en viss sak fått sekretess i en 
längre period går det att skriva in vitesklausuler. En vitesklausul är ett belopp som skall 
utbetalas vid brott mot enstaka klausuler. Enligt Öjerklint är viteklausulerna utformade på 
sådant sätt att om man bryter mot sekretessen så skall det utgivna beloppet utges oavsett 
skada, det räcker således att bara konstatera avtalsbrott. Vite skall ges utfall för varje 
överträdelse som görs. Med andra ord, bryter köparen mot det en gång så kostar det en viss 
summa, bryter köparen mot det igen får han betala samma summa återigen. 
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4.3.4 Wistrand 
 
Boqvist berättar att ansvaren som åligger de olika parterna är tätt kopplat till bakomliggande 
avtal. Vanligtvis innehåller de avtalen man förhandlat fram en bestämmelse som säger att 
köparen inte får åberopa det som man fått kännedom av i due diligencen. Med hjälp av en 
sådan klausul försöker säljaren ta upp så mycket som möjligt. På så sätt kan köparen inte 
påvisa det senare. Enligt avtalet skall den information som tillhandahålls av säljaren vara 
korrekt. 
  
Det Boqvist nämner rimmar ganska bra med bakomliggande rätt då KöpL säger i princip 
samma sak. Däremot berättar Boqvist vidare att man oftast avtalar bort KöpL. Det är ingen 
slump att ganska många av de principerna som man normalt sett ser i ett avtal av detta slag 
egentligen är omskrivningar av de principer som gäller i KöpL. I Sverige är KöpL det enda 
man har att gå på. Skulle det förekomma en oklarhet någonstans, som man inte vet hur man 
ska förhålla sig till i avtalet, så använder man sig av några principer i KöpL fastän man sagt 
att de inte ska gälla.  
  
För köparens del är det av största intresse att ta due diligencen på allvar då datarummet kan 
innehålla eventuella hål som påverkar synen på vad bolaget är värt. Chansen att finna sådana 
hål försummas genom att inte genomföra en due diligence. Är det däremot så att säljaren 
tillhandahåller information så har köparen inget val. Antingen gör man en bra due diligence 
eller så gör man en dålig, men man kan inte välja att inte göra någon alls. Det åligger även 
köparen att förhandla fram ett garantipaket där säljaren går i god för omständigheter som 
bland annat innefattar att informationen är rätt. 
  
Ett fel som funnits kan köparen åberopa så länge detta inte borde upptäckts i due diligencen. 
Detta inkluderar då även situationer efter förvärvet. Boqvist berättar att garantier som säljaren 
gått i god för gäller någonstans mellan ett till tre år efter tillträdet, där det vanligaste är ett 
mellanting på 18-24 månader. Anledningen till att det inte finns en specifik giltighetsperiod är 
att dessa förhandlas fram i varje enskilt företagsförvärv och ofta för varje enskild garanti. 
Undantaget är garantier som gäller skatt då dessa gäller i princip så länge som skatteverket 
kan eftertaxera. 
 

4.3.5 Analys av säljarens och köparens ansvar vid due diligence 
 
Det är viktigt att skilja på ansvar och garantier. Ansvaret som framställs av avtalet är ärenden 
som parterna förväntas ansvara för, medan garantier är rättsliga förbindelser som bidrar till att 
någon part blir skadeståndsskyldig om det framkommer att en garanti inte stämmer.  
 
Vår studie lyfter att due diligence, i svensk rätt, finner sin utgångspunkt i KöpL. Lagen 
används som underlag, men den skrivs bort i de flesta fall. Genom att förhandla bort KöpL 
försvinner lagrummet för upplysnings- och undersökningsplikt. Vad som istället reglerar vad 
som åligger de olika parterna regleras för i ett garantipaket i avtalet samt i reklamationsregler 
som ersätter KöpL system för fel och brister. Klausuler som återfinns i avtalet används som 
garantier mellan köparen och säljaren. Detta styrks av Johansson (1990, s. 81) som lyfter att 
KöpL har en central roll i företagsförvärv då lagen kan tjäna som bakgrund till köprättsliga 
avtal i obligationsrättsliga partsförhållanden. 
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Vi har i vår studie kommit fram till att det som återfinns i avtalen liknar ofta vad KöpL säger. 
Även om man skriver bort den så är, normalt sett, ganska många av de principer som 
förekommer i ett avtal omskrivningar av de principer som gäller i KöpL. Även garantier som 
vanligtvis förekommer i förhandlingar om företagsförvärv liknar det KöpL förespråkar. Som 
exempel finns en garanti där säljaren garanterar att de uppgifter som man lämnat ifrån sig är 
korrekta och att man samtidigt garanterar att man inte utelämnat eller förtigit uppgifter som är 
av väsentlig betydelse för köparen. Vår studie visar vidare att KöpL är det enda man har att gå 
på i Sverige. Således kan det hända att man faller tillbaka till den vid oklarheter som 
uppkommer i förhandlingarna. Utifrån dessa resonemang kommer vi därför fortfarande 
diskutera begreppen undersökningsplikt och upplysningsplikt. 
 
Köparens undersökningsplikt är direkt kopplad till 20§ KöpL och frågan om vad som anses 
utgöra ett fel hos det bolag som skall förvärvas (Johansson 1990, s. 82). Enligt 20§ KöpL kan 
vi tolka att det är köparens ansvar att genomföra undersökningar, om så önskas, för att inte gå 
miste om chansen att åberopa saker som skulle ha kommit fram genom due diligence. I 
empirimaterialet kan vi tyda att det är av största intresse för köparen att ta en due diligence på 
allvar då materialet kan innehålla eventuella hål som påverkar synen på vad målföretagett är 
värt. Vi påvisar att en stor del av ansvaret vid ett förvärv ligger hos köparen. Detta då köparen 
ansvarar för att kontrollera om det finns tillstånd som krävs och att man får bedriva 
verksamhet, annars regleras ansvaret av köpeavtalet.  
 
Säljarens upplysningsplikt har även den sin utgångspunkt i KöpL. För att en säljares lämnade 
uppgift skall vara ansvarsgrundande måste den uppfylla ett par krav på bestämdhet och 
konkretion (Prop. 1988/89:76 s. 88). Köparen inte kan åberopa fel som presenterats och det 
ligger därför i säljarens intresse att presentera så mycket information som möjligt. Om en 
säljare negligerar att lämna uppgifter om saker som han känner till kan det leda till att han 
faller offer för felansvar (Lindskog 1993, s. 112). I vårt empirimaterial framgår det att 
säljarens upplysningsplikt kopplas till informationen som säljaren tillhandahåller köparen och 
de garantier som lämnas, där den viktigaste garantin är att all information är korrekt. En 
särskild princip som tas upp, utöver att all information är korrekt, är att all relevant och 
betydelsefull kunskap som säljaren själv har dokumenterat skall finnas till köparens 
förfogande. Genom att erbjuda köparen chans att undersöka materialet landar på så vis 
ansvaret hos köparen, som då får bringa fram information som han tycker skall resultera i en 
prisjustering eller som han vill ha full säkerhet för i garantikatalogen. Som följd ställer därför 
köparen, i de flesta fall, krav på att säljaren skall utlova garantier angående utlämnad 
information och bolagets standard (Johansson 1998, s. 86). 
 
Johansson (1998, s. 86) berättar att köparen, i de flesta fall, ställer krav på att säljaren skall 
utlova garantier angående utlämnad information och bolagets standard, eftersom kunskap om 
företagets precisa förhållanden ligger i säljarens favör. Detta styrks av vår studie som säger att 
de garantier som förekommer i ett företagsförvärv är betydligt mer omfattande för säljarens 
del än för köparens, men det åligger köparen att förhandla fram ett bra garantipaket. Dessa 
garantier har inte någon specifik giltighetstid, utan det förhandlas fram vid varje 
företagsförvärv och giltighetstiden är relaterad till vilken typ av garanti det är. En garanti kan 
gälla i ett till tre år, där det vanligaste är en garantitid på 18-24 månader.  
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4.4 Advokaters och revisorers ansvar vid due diligence 
 

4.4.1 Ernst & Young 
 
Lindell berättar att de har ansvar efter avslutad due diligence på så sätt att de kan bli stämda 
för felaktig rådgivning. Detta ansvar försöker de säkra upp genom begränsningar. De har 
uppdragshandlingar som är väldigt orienterade åt att friskriva sig från så mycket ansvar som 
möjligt. De har även affärsvillkor där de begränsar sitt ansvar i pengar varje gång de gör ett 
uppdrag. Hur det sedan håller i ett läge där en rådgivare varit grovt oaktsam, det vet inte 
Lindell. Om domstolen anser att rådgivaren borde ha insett någonting eller att denne varit 
försumlig så kan de likväl bli stämda i slutändan. EY har så kallade liability caps, vilket är en 
begränsning av ansvaret i affärsvillkoret som är överenskommet med kunden. Huruvida det 
håller vid stämning är från fall till fall men de försöker begränsa sig genom att sätta ett belopp 
på hur mycket uppdragsgivaren kan stämma dem för. I affärsvillkoret har de också några 
klausuler om vad de gör och inte gör och på så sätt begränsar sitt ansvar. Där är det 
exempelvis specificerat vem som gör vad och att det inte är en revision eller analys. Lindell 
tydliggör att det endast är uppdragsgivaren som kan stämma dem och inte en motpart.  
 
För att skydda sig från eventuella skadeståndskrav finns det försäkringar som gäller EY i 
allmänhet. Denna typ av försäkringar kostar väldigt mycket pengar men ska då täcka upp för 
eventuella skadestånd.  
 
När det gäller krav från tredje part så fungerar det så att om en bank ska använda due 
diligence-rapporten så får de skriva under samma handlingar som uppdragsgivaren har. Dessa 
handlingar innebär att om banken ska använda rapporten som underlag för finansiering tar de 
på sig samma rättigheter och skyldigheter som uppdragsgivaren.  
 

4.4.2 Deloitte 
 
Edsfeldt berättar att rådgivaren inte har något ansvar efter genomförd due diligence, när denne 
lämnat sin slutliga rapport. Samtidigt har de alltid öppet att de gör andra saker i samband med 
en transaktion som exempelvis att gå igenom köpeavtalet. I många fall har de även en 
genomgång med köparen när de faktiskt får nycklarna och tar över driften av bolaget. 
Rådgivaren har egentligen inget ansvar att göra genomgången men det är något som ofta görs 
baserat på en ny överenskommelse med kunden. Det är alltså ett nytt avtal med kunden.  
 
Edsfelt säger att prissättningen för genomförandet en due diligence har blivit en egen produkt. 
Han förklarar att en due diligence är den typen av genomgång som ska avslutas med en viss 
typ av rapport, den rapporten inkluderar bland annat inte assistansen som görs i samband med 
köpeavtal. Detta för att det ofta bara är 1 av 4-5 parter som faktiskt kommer så långt att de går 
in och gör due diligence, alltså vill man inte inkludera det som en generell del i 
uppdragsbrevet. Det är samma sak som med ytterligare genomgång om det blir deras kund 
som faktiskt köper bolaget, att det kanske också bara är en utav fem som faktiskt går så långt. 
I det fallet så vill man inte heller lägga in och specificera exakt vad som ska göras då. Man 
kan i sitt uppdragssamtal säga att man gärna kommer med ett förslag på hur mycket man tror 
det kommer att kosta för rådgivning avseende köpeavtalet och avseende en genomgång av den 
balansräkning som är klar. Detta byggs dock inte in arvodesestimatet från starten.  
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Edsfeldt säger att det är en definitionsfråga om säljaren eller köparen kan ställa 
skadeståndskrav gentemot rådgivaren som har utfört due diligence. Edsfeldt själv har aldrig 
råkat ut för det. Däremot kan det hända att kunden inte tycker att de har gjort det arbete som 
de skulle göra från början. Om det nu är på så vis så flaggar man för det i rapporten också och 
säger att man inte har gjort si eller så. Oftast sker detta efter diskussion med kunden, men 
ibland kan det vara så att det saknas information som gör det omöjligt att göra en analys. I 
dessa fall blir det snarare en arvodesfråga, och således en diskussion om hur mycket kunden 
ska betala. Enligt Edsfeldt har det aldrig hänt att kunden har betalat och i efterhand tagit upp 
en diskussion och sagt att det som skulle göras inte är gjort. Det som skulle kunna vara är en 
situation där det efter ett halvår eller år uppkommer något som man inte kunde ha upptäckt 
redan i en due diligence som leder till stor förlust. Sedan kan det komma krav från kunden 
som tycker att det borde ha upptäckts i due diligencen och därför vill ha kompensation för den 
förlust de drabbats av. Uppdragsgivaren kan ställa krav om det är något som rådgivaren borde 
upptäckt eller har missat.  
 
När det gäller ansvar mot tredje part förklara Edsfeldt att det, i standardavtalet, finns en så 
kallad no-reliance klausul. Den innebär att tredje part får lita på informationen på samma 
villkor som uppdragsgivaren. Detta gäller inte bara banker eller andra finansiärer utan kan 
även gälla medköpare.  
 
Edsfeldt berättar att han inte är så insatt i vad de har för typ av försäkringar. Däremot är det i 
skadeståndskraven ganska begränsat på vad rådgivaren kan krävas på. Normalt sätt kan 
rådgivaren bli stämd på 2 gånger arvodet, vilket är ganska standardiserat i Sverige. 
 

4.4.3 Gärde Wesslau 
 
Öjerklint berättar att de alltid måste ställa sig på den ena eller andra sidan. De kan antingen 
företräda bolaget som ska köpa eller bolaget som ska sälja men de kan aldrig ha båda som 
uppdragsgivare. I situationen där de företräder en säljare så ställer de sina frågor, säljaren 
svarar och sedan sammanställs detta. Där har advokatbyrån ett ansvar för att de ställer rätt 
frågor. De ska som professionella aktörer i denna typ av sammanhang veta vad som måste 
svaras på för att det inte i efterhand ska kunna sägas att man utelämnat något. De kan inte 
bedöma ett förhållande de inte känner till men de måste ställa rimligt rätta frågor. Under 
processens gång får rådgivaren information om diverse olika förhållanden som denna inte kan 
veta om från början. Då den ursprungliga frågelistan inte täcker dessa förhållanden måste 
rådgivaren ta upp dessa. Öjerklint menar att det är deras uppgift att se till att det inte ska bli 
några tvister i efterhand. Exempelvis, om de inte tar upp frågan om change of control 
paragrafer så är det direkt vårdslöst. De har således ett ansvar för att due diligence och 
frågeställningarna blir sådana att det inte i efterhand kan sägas att due diligence-materialet var 
otillräckligt. Sedan kan det finnas förhållanden som advokatbyrån inte känner till och dessa 
kan de inte ta ansvar för. Det kan vara förhållanden som uppdragsgivaren mörkat även för 
rådgivaren men detta förkommer väldigt sällan. Förutsatt att rådgivaren får tillgång till allt 
material och säljaren är öppen och inte undanhåller saker, så ligger det i rådgivarens ansvar att 
se till att due diligence-materialet är av det slag att köparen inte i efterhand kan komma och 
reklamera något. Köparen har genom att ta del av due diligence-materialet accepterat bolaget 
som det är och kan efteråt inte säga att han inte visste om vissa saker.  
 
Vidare förklarar Öjerklint att om de har köparen som uppdragsgivare så måste de undersöka 
due diligence-materialet och försöka identifiera frågeställningar som inte är besvarade. Även 
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här finns exemplet om change of control paragrafen. Om det inte står något om den i due 
diligence-materialet så måste man ställa frågor om detta. I vissa förhållanden finns det inget 
avtal och då kan man fråga om parterna någon gång har diskuterat change of control. Detta då 
köparen inte vill hamna i en situation där det blir diskussion i efterhand om det fanns change 
of control paragraf eller inte. Som företrädare för köparen måste man försöka sätta sig in i vad 
det är för frågor som fattas, vad som inte redovisats och vad man bör titta mer på.  
 
Öjerklint berättar att den av köparen och säljaren som har anlitat advokatbyrån som 
företrädare kan stämma advokatbyrån om de har varit vårdslösa. Rådgivaren får bra betalt för 
att göra jobbet och då ska man leverera en bra produkt. De har inga ansvarsbegränsningar som 
i stort sett innebär att de inte ansvarar för någonting för det skulle inte advokatsamfundet 
acceptera. De får ta ansvar för om de har varit vårdslösa och sedan görs en bedömning i 
frågan i varje enskilt fall. Har de klantat sig och glömt saker som sedan får en ekonomisk 
betydelse får de svara för det. Rådgivning är en komplicerad verksamhet och ibland går det 
illa och då finns det stora och dyra försäkringar för detta och dessa försäkringar betalas via 
deras arvorden. Man kan säga att klienten i arvordet köper en sorts försäkring. Det finns en 
ansvarsförsäkring hos advokatsamfundet som alla advokatbyråer måste ha. Denna försäkring 
spänner sig mellan allt från en enskild advokat till företag med 600 advokater. Inom detta 
spann har alla inte samma intressen och alla kan inte klara sig på den försäkringen, därför 
måste de större byråerna ofta komplettera med andra försäkringar. Advokatsamfundets 
försäkring täcker en skada årligen på 300 miljoner och 2 skador för 150 miljoner. Sedan finns 
det möjlighet att försäkra ett visst uppdrag till ett högre belopp. Vidare säger Öjerklint att de 
har en ansvarsförsäkring som ska täcka eventuella skadeståndsanspråk som kan ställas 
gentemot dem i anledning av deras rådgivning och kontorsverksamhet, alltså felaktiga råd och 
så vidare. Kring detta finns ordentlig praxis. Om man tänker sig en småföretagare så har 
rådgivaren svårt att säga att företagaren borde ha upplyst om en viss sak. Där har man som 
rådgivare ett ordentligt ansvar och kan inte skylla ifrån sig och säga att han inte sa någonting. 
Men ju mer avancerade klienterna blir, desto mer krav måste man kunna ställa på dem 
gällande vad de ska begripa. Var vårdslösheten börjar för rådgivarens del är således flytande. 
Man måste ta hänsyn till vad klienten kan och inte kan. Det är inte lätt att göra bedömningen 
om man varit vårdslös eller inte. Det här bli knepigt då småföretagare tycker att advokater är 
så dyra så det inte kan anlita dem. Samtidigt måste man vara väldigt noggrann med vad man 
gör och det tar tid och kraft och detta måste man få betalt för. Öjerklint berättar att de 
dokumenterar allt de gör. Får de en upplysning som har betydelse per telefon från klienten så 
skriver de direkt ett mail tillbaka för att bekräfta det klienten sa i telefon. Detta gör de hela 
tiden för att de inte ska behöva hamna i en situation där klienten påstår att han inte visste 
något eller aldrig har sagt en viss sak. Det är hemskt viktigt att säkerställa att klienter förstår. 
Det är därför det kostar pengar eftersom allt måste dokumenteras. 
 
Enligt Öjerklint skriver de inga friskrivningklausuler i avtalet med klienten utan det är 
advokatbyråns allmänna leveransvillkor som gäller. Vissa frågor kan vara så svåra att bedöma 
att rådgivare väljer att säga till klienten att det inte går att göra en bedömning i frågan och på 
så sätt tar man inget ansvar för någon bedömning i frågan. Säg att ett svenskt företag som ska 
säljas sitter med ett avtal mot ett grekiskt företag och i det avtalet står det att grekisk rätt är 
tillämplig på detta avtalsförhållande. Då kan ingen förutse vad det avtalet egentligen betyder 
därför att juridiken i Grekland inte fungerar. Därmed kan inte rådgivaren sitta och säga att om 
vissa saker inträffar så finns den här möjligheten eller liknande för det är inte alls säkert. Då 
får rådgivaren upplysa om att avtalet säger en viss sak men i vilken mån klienten kan få sin 
rätt i Grekland på grund av detta kan rådgivaren inte uttala sig om. 
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Enligt Öjerklint tar rådgivarlagen företrädesvis sikte på råd som lämnas till privatpersoner 
som befinner sig i ett sorts underläge och den här rådgivarlagen är i huvudsak dispositiv, 
alltså kan man avtala bort den. Gör man det i förhållande till en hjälpsökande privatperson så 
kan avtalet som innebär att man tagit bort rådgivarlagen, alltså friskrivningar, gå att angripa 
och säga att det är oskäligt på grund av parternas ställning. Man kan hänvisa till avtalslagen 
och säga att det här är ett oskäligt avtal. Det har man haft framgång med i många avseenden. 
 

4.4.4 Wistrand 
 
Boqvist berättar att de under en due diligence alltid har en skyldighet att uppträda etiskt enligt 
advokatetiska regler. Det vill säga att de ska uppträda på ett sätt som stämmer med klienten 
och motparten. Förutom detta har de inget direkt ansvar under en due diligence utan det är 
mer resultatet de ansvarar för. Efter genomförd due diligence är man ansvarig för sin 
rådgivning och om rådgivaren har tillhandahållit vårdslös rådgivning så är man 
skadeståndsskyldig. Skulle det efter en due diligence visa sig att det är något fel i bolaget och 
det är något som de borde ha upptäckt, som dessutom omfattades av det som skulle granskas, 
så finns det en klar risk för skadeståndskrav.  
 
Gällande skadeståndskrav med den pedagogiska plikten som grund säger Boqvist att han 
aldrig har hört talas om att det skulle utmynna i ett formellt ansvar. I teorin är man ansvarig 
för att rådgivningen är på ett sådant sätt att klienten kan göra en bedömning på den, men 
Boqvist menar att han skulle bli förvånad om det skulle uppkomma ett sådant fall gällande 
skadestånd då det är en så otroligt svår gränsdragning. Som exempel säger Boqvist att om han 
skriver en due diligence-rapport till klienten och klienten inte förstår vissa saker i rapporten så 
tror Boqvist att en domstol skulle tycka att det är upp till klienten att säga att han inte förstod 
vad som stod i rapporten. Rent teoretiskt skulle det kunna uppkomma ett ansvar men det är 
svårt att se i praktiken. Däremot menar Boqvist att det finns andra typer av ansvar än formellt 
ansvar som kan leda till skyldighet att betala skadestånd. Detta ansvar ligger i hur man 
behandlar sin klient, vilket kanske inte nödvändigtvis kan leda till skadeståndsskyldighet men 
som är betydligt viktigare för dem som firma om de vill vara framgångsrika. 
Skadeståndsfallen är förhållandevis få vid due diligence. Det är klart att det blir fel ibland, och 
det kan självklart leda till en process, men det är inget som man som advokat tänker på 
dagligen. Däremot är den pedagogiska plikten ur klientrelationsynpunkt en viktig faktor. Ger 
man klienten ett råd som han inte kan använda sig av så är man som advokat inte främst 
orolig för att bli stämd utan man är orolig för att klienten aldrig kommer tillbaka. Boqvist 
berättar att det i deras vardagliga arbete ligger väldigt mycket fokus på att rådgivningen ska 
vara i ett format som är tilltalande för klienten och som klienten faktiskt kan använda som 
beslutsunderlag.  
 
Grunden för eventuella skadeståndskrav från klienten är ofta vårdslöshet. Boqvist menar att 
det ofta är svåra processer att visa att en rådgivare har varit vårdslös. För att påvisa 
vårdslöshet måste man gå in i rådgivarens huvud och se att rådgivaren borde förstått att det 
var en risk om denne hade läst ett visst dokument ordentligt. Boqvist skulle gissa att de 
vanligaste och enklaste fallen är att man som rådgivare har missat något helt uppenbart. Det är 
ofta lite större risk när det gäller skattefrågor, på grund av att det står klart och tydligt i det 
materialet som rådgivaren tillhandahållits att de har en viss typ av modell. Om den modellen 
inte är i linje med vad som är tillåtet skattemässigt är det förhållandevis lätt att påstå att 
rådgivaren borde ha sett det. Som rådgivare är det svårt att försvara sig mot det. En annan sak 
som är farlig enligt Boqvist är ställda säkerheter. Skulle det vara så att en klient köper bolag A 
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och sen går bolag B i konkurs och det visar sig att bolag A hade ställt en borgen för bolag B. 
Om denna borgensförbindelse har legat i due diligence-materialet, utan att rådgivaren har 
berättat det för klienten, så är det ett klart exempel på en sådan sak som rådgivaren förväntas 
rapportera om. Rådgivaren kan också klandras för att han inte rapporterat om 
borgensåtagandet. Det är dock ganska ovanligt med krav efter en due diligence.  
 
Boqvist berättar att de skyddar sig mot eventuella skadeståndskrav genom omfattningen av 
uppdragsavtalet. Främst handlar omfattningen om att göra ett bra jobb men den funkar även 
som skydd. De vill inte behöva stå till svars för saker som de inte hade i uppdrag att granska, 
således är omfattningen väldigt viktig. De skyddar sig även genom att ha ett antal antagande i 
rapporten. Det kan exempelvis vara antaganden som säger att de antar att det material de har 
fått är korrekt. Vilket innebär att om de ser en handling och det sedan visar sig att det inte var 
rätt handling utan det var en annan handling som egentligen gällde så kan det aldrig vara 
deras ansvar utan de tar ställning till den information de får och ska inte själva behöva 
undersöka om informationen är rätt. Det finns även andra antaganden, såsom friskrivningar. 
Ett exempel på detta är att rådgivaren bara kan svensk rätt. Om det skulle vara något som är 
problematiskt under utländsk rätt så kan rådgivaren aldrig vara ansvarig för det. Det finns ett 
standardbatteri med antaganden som har den typen av karaktär. Rådgivaren försöker begränsa 
sitt ansvar genom dessa antaganden.  
 
Vidare berättar Boqvist att de skyddar sig genom att i sina allmänna villkor ha en 
ansvarsbegränsning. Där finns en övre gräns för vad de kan bli skadeståndsskyldiga för. Det 
främsta skyddet är dock att göra ett bra jobb. Rådgivaren har ett ansvar för all rådgivning de 
ger men ett due diligence-uppdrag kan vara lite speciellt på grund av att det där är någon som 
har bett dem att gör detta. Uppdragsgivaren vill inte ta risken som det innebär att hoppa över 
en due diligence och vill därför att rådgivaren ska se till att det inte finns några risker med 
förvärvet. Denna typ av rådgivning är ganska handfast i jämförelse med om en klient ringer 
och vill ha svar på en snabb fråga. I teorin har man som rådgivare samma ansvar för ett råd 
som ges på fem minuter som för det som står i en due diligence-rapport, men det går inte helt 
att bortse från under vilka omständigheter rådet har lämnats.  
 
Det finns även försäkringar som skydd för eventuella skadeståndskrav. Boqvist berättar att de 
har en ansvarsförsäkring som de kan luta sig mot. Han kan inte gå in i detalj på vilka 
försäkringar de har men typiskt sett om man är en större byrå så har man en grundförsäkring 
som man måste ha, advokatsamfundets försäkring, sedan tecknar man egna 
tilläggsförsäkringar för att få det försäkringsskydd man behöver med tanke på den verksamhet 
man bedriver.  
 
Ett annat sätt att skydda sig mot eventuella skadeståndskrav är att ibland ta avstånd från att 
göra någon bedömning gällande vissa frågor. Som exempel nämner Boqvist att om man 
tänker sig ett bolag där den stora verksamheten ligger i Sverige men de kanske har 
verksamheter i ytterligare 10 länder, där det endast sitter en person på varje kontor. Då skulle 
man antagligen behöva gå igenom hyresavtalen och anställningsavtalen i alla de här länderna. 
I detta fall skulle det behövas 11 advokatbyråer eller om det är byråer som har kontor överallt 
så skulle man behöva involvera så många parter i och med att det vanliga är att advokater bara 
kan sin rätt som rättsordning. Oftast går man inte igenom alla dessa, utan klienten brukar ta 
den risken. Ibland ber klienten rådgivaren att titta på de sakerna och ge råd från magkänslan. 
Men då är det den typen av råd som ges och rådet lämnas inte som att det är vattentätt. I dessa 
fall väljer klienten i många fall att stå den risken. Som exempel lyfter Boqvist ett hyresavtal 
på ett litet kontorshotell, där månadshyran är 4000 kr. Sitter man fast i det avtalet i 4 år så är 
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det så pass lite pengar att det nästan är dyrare att ringa den utländska advokaten. Det behöver 
inte bara vara internationella frågor, utan det kan även vara annat. Exempelvis kan det på 
leverantörsida vara någon som är väldigt noggrann och tillhandahåller 100 avtal, däribland 
hyra av ett akvarium, snöröjning och andra typer av avtal som är väldigt små i värde. I denna 
typ av avtal brukar det typiskt sett aldrig finnas några större avvikelser. Då brukar rådgivaren 
lyfta luren till klienten och fråga om man inte ska ta bort dem i granskningen. Rådgivare kan 
gärna gå igenom avtalen men frågan är om det finns något att hitta. Boqvist berättar att de är 
väldigt måna om att deras prislapp i slutändan ska kännas relevant till den hjälp klienten har 
fått. Det ligger därför i rådgivarens intresse att försöka ta bort saker där han känner att det 
kommer ta lång tid men det är inte värt det för klienten.  
 
Boqvist berättar att ansvar gentemot tredje part kan förekomma. I grunden är det bara klienten 
som får förlita sig på rådgivarens rapport och det är bara för klienten rådgivaren har ansvar. 
Advokatbyrån kan efter förhandling med klienten gå med på att exempelvis en bank ska 
kunna stämma byrån direkt. I dessa fall skriver man ett så kallat reliance letter. Det innebär att 
man skriver att brev till banken där man tydliggör under vilka förutsättningar de får förlita sig 
på rapporten. I de allra flesta fall spelar det dock ingen roll om banken kan stämma rådgivaren 
direkt då banken lider skadan på grund av att klienten har lidit skadan och då blir rådgivaren 
stämd av klienten. I många fall bli resultatet detsamma, det vill säga att rådgivaren blir 
ansvarig oavsett vilket. Teoretiskt sett skulle det kunna finnas situationer där banken skulle ha 
nytta av att kunna stämma advokatbyrån direkt. I dessa fall görs en sammantagen bedömning 
om hur mycket risken ökar och om det behövs göras några förtydliganden. Reliance letter är 
en egen produkt med egna friskrivningar. En faktor som gärna ska finnas med i ett reliance 
letter är att due diligence är gjort på uppdrag av klienten. Rådgivaren har inte fått 
instruktioner från banken så han kan inte ta ansvar för om banken vill veta något som inte 
finns i rapporten. 
 

4.4.5 Analys av advokaters och revisorers ansvar vid due diligence 
 
Vår studie visar att en rådgivare vid due diligence kan bli skadeståndsskyldig för felaktig 
rådgivning eller vårdslöshet. Skadeståndskrav mot rådgivaren som utfört en due diligence är 
dock inte så vanligt förekommande. De vanligaste och enklaste fallen när krav vid due 
diligence förekommer är om rådgivaren har missat något helt uppenbart. Enligt SkL är den 
som vållar förmögenhetsskada genom vårdslöshet skadeståndsskyldig gentemot motparten. 
Vid due diligence är skadeståndsskyldigheten normalt sätt inte reglerad och därmed tillämpas 
SkL (Kersby 1997/98, s. 150). 
 
Förutom ansvar för sina råd har den legala rådgivaren som uppgift att se till att allt material är 
tydligt så att det inte blir några tvister i efterhand. Viktigt att nämna är att rådgivaren inte kan 
vara ansvarig för något han inte kände till eller inte hade kontroll över. Detta styrks av 
Sevenius (2013a, ss. 422-423) som menar att en rådgivare inte kan svara för omständigheter 
som är utom hans kontroll. 
 
I vår studie har vi kommit fram till att rådgivarna främst har ansvar mot sin uppdragsgivare 
och det är endast uppdragsgivaren som kan stämma rådgivaren. Rådgivare har ett visst ansvar 
mot tredje part. Detta innebär att rådgivare, förutom ansvar för sitt arbete mot 
uppdragsgivaren, även kan ha ansvar gentemot andra som använder sig av rådgivarens 
rekommendationer och rapport. Vid due diligence är det dock vanligt att rådgivaren endast tar 
ansvar för att uppdragsgivaren och eventuell finansiär använder rapporten som 
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beslutsunderlag (Sevenius 2013a, ss. 415-416). Enligt Elftström (2002, s. 125) har rådgivare 
möjlighet att friskriva sig från denna typ av ansvar. Vår studie visar att revisionsbyråer och 
advokatbyråer skyddar sig från ansvar mot tredje part på liknande sätt. Exempelvis, om en 
bank vill använda rådgivarens rapport som underlag för finansiering så måste banken skriva 
under ett så kallat reliance letter vilket innebär att de tar på sig samma skyldigheter och 
rättigheter som uppdragsgivaren. Ett reliance letter är en egen produkt med egna 
friskrivningar. En faktor som är viktig att få med i ett reliance letter är att due diligence är 
gjort på uppdrag av uppdragsgivaren och inte på uppdrag av banken. Rådgivaren kan således 
inte ta ansvar för om banken hade behövt veta något som inte finns med i rapporten.  
 
Vår studie visar att ett uppdragsavtal skrivs innan due diligence påbörjas. Sevenius (2013a, s. 
455) styrker detta och menar att relationen mellan rådgivaren och uppdragsgivaren i det flesta 
fall är baserad på ett skriftligt uppdragsavtal som reglerar uppdragets omfattning, tidsplan, 
rapportering och ansvar. Det är väldigt viktigt att avtalet är tydligt då det används som en 
ansvarsbegränsning för rådgivarna (Sevenius 2013, s. 423). I vår studie har vi kommit fram 
till att omfattningen av uppdragsavtalet är ett sätt att skydda sig mot eventuella 
skadeståndskrav. Detta då rådgivaren inte vill behöva stå till svars för saker som inte som 
denne inte hade i uppdrag att granska. Uppdragshandlingarna är i många fall orienterade åt att 
friskriva rådgivaren från så mycket ansvar som möjligt. Det finns även affärsvillkor med 
klausuler som tydliggör vad rådgivarens arbetsuppgifter och på så sätt begränsar man 
rådgivarens ansvar. Enligt vår studie skriver inte advokatbyråerna några friskrivningklausuler 
i uppdragsavtalet utan det är advokatbyråns allmänna leveransvillkor som begränsar ansvaret.  
 
En rådgivare kan begränsa beloppet denne kan bli stämd för (Elfström 2002, s. 172). Enligt 
vår studie är skadeståndskraven begränsade och den finansiella rådgivaren kan normalt sätt bli 
stämda på två gånger arvodet. Denna begränsning är ganska standardiserad i Sverige.  
 
Revisorer måste enligt revisorslagen ha försäkringar som ska täcka ersättningsskyldigheter 
som revisorn kan ådra sig medan advokatbyråer måste ha advokatsamfundets 
ansvarsförsäkring (Unger 2002, ss. 571-577). Vår studie visar att både revisionsbyråerna och 
advokatbyråerna har ansvarsförsäkringar för att skydda sig mot eventuella skadeståndskrav. 
Det finns en försäkring hos advokatsamfundet som alla advokatbyråer måste ha. Större 
advokatbyråer måste dock ofta komplettera med ytterligare försäkringar för att få det 
försäkringsskydd som krävs med tanke på den verksamhet man bedriver. Advokatsamfundets 
försäkring täcker en skada årligen på 300 miljoner eller två skador årligen för 150 miljoner. 
Det finns även möjlighet att hos advokatsamfundet försäkra vissa uppdrag till högre belopp 
om man tror att standardförsäkringen räcker till vid eventuella skadeståndskrav i ett specifikt 
uppdrag.  
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5 Diskussion och slutsatser 
 

5.1 Inledning 
 
I detta kapitel presenteras våra slutsatser. Med grund i den teoretiska referensramen, 
empiriska undersökningen samt analyserna reflekterar vi över studiens resultat och 
kombinerar detta med våra egna reflektioner. I slutet av kapitlet ger vi förslag på framtida 
forskning 
 

5.2 Diskussion 
 
På senare år har expansion genom förvärv lyfts fram som en stigande tillväxtstrategi, och det 
väcker mångas intresse. Det är en komplex förhandling som i många fall inte går igenom. 
Anledningarna till att förvärv misslyckas kan variera och det beror inte alltid på en part, men i 
många fall är det på grund av otillräcklig planering inför förvärven. För att minska dessa 
risker har på senare tid begreppet due diligence blivit mer och mer diskuterat. I vår studie har 
därför målet varit att diskutera betydelsen av due diligence vid företagsförvärv. Utöver detta 
resonerar vi kring de inblandade parternas ansvar vid denna process, vad som förväntas av 
köpare och säljare samt vad som förväntas av revisorer och advokater som utför due 
diligence.  
 
Företagsförvärv är förenat med risk och due diligence används som en funktion för att hantera 
dessa risker. De främsta riskerna som kan uppstå är, för köparen, att priset är för högt eller att 
man förvärvar något oavsiktligt, exempelvis en latent skattebörda. Därför gör köparen en 
undersökning av målföretaget för att säkerställa att det motsvarar hans förväntningar. För 
säljaren är en risk att man kanske får betala tillbaka en del av köpeskillingen.  
 
Due diligence bidrar till värderingen genom att antingen bekräfta eller motsäga det 
preliminära priset. Vid eventuella motsägelser kan köparen få täckning för dessa genom 
korrigering av pris eller upprättande av en garantikatalog. Garantikatalogen som uppkommer i 
samband med due diligence reglerar köparens och säljarens ansvar efter genomfört köp. För 
de omständigheter som varken pris eller garantier kan täcka, lämnas köparen med en risk som 
han själv måste besluta om han är villig att ta.  Det är upp till köparen att identifiera vad man 
vill ha täckning för, antingen i pris eller garanti. Detta gäller i allmänhet för all information i 
den utsträckning köparen antas kan ha upptäckt och på så sätt inte för dolda fel. 
 
Bestämmelserna för vilket ansvar som åligger säljaren och köparen vid företagsförvärv 
varierar och det framgår av våra intervjuer att ansvaret är olika vid varje transaktion. Empirin 
fastslår att det är upp till köpare och säljare att inför en transaktion skriva ett preliminärt avtal 
där processen skall regleras. Vår studie påvisar att utgångspunkten i parternas ansvar återfinns 
i KöpL. Lagen är dispositiv och kan därmed förhandlas bort vid förvärvsförhandlingar. På så 
sätt är det upp till parterna att själva upprätta vilka regler som skall gälla. I och med att KöpL 
avtalas bort försvinner lagrummet för undersökning- och upplysningsplikt. I enighet med vår 
empiri kan vi konstatera att KöpL sällan är det lagrum som hänvisas till i första hand. I de 
flesta fallen utnyttjas det faktum att lagen är dispositiv och egna avtal utformas istället som 
därmed utgör ramen för förhandlingarna. 
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Köparens rätt att åberopa fel är tätt kopplat till ett intresse att undersöka målföretaget, men det 
är generellt sett inte en strikt plikt att göra så då köparen kan lita på säljaren. Förhållandet 
förändras dock om säljaren uppmanat köparen att undersöka. Säljarens skyldighet att lämna 
korrekt information och samtidigt garantera att man ej utelämnat eller förtigit uppgifter som är 
av väsentlig betydelse för köparen. Detta förekommer i såväl avtal som i KöpL. Om så inte är 
fallet står säljaren ansvarig för potentiella fel.  
 
Vidare kan vi utifrån vår undersökning konstatera att revisorer och advokater har ansvar för 
sin rådgivning. Om de agerar vårdslöst, genom exempelvis felaktiga råd, kan det uppstå 
skadeståndsanspråk från uppdragsgivaren. Det är dock väldigt ovanligt att det uppstår 
skadeståndsanspråk efter en due diligence. Det skulle i så fall vara om rådgivaren missar 
något helt uppenbart som denne skulle bli skadeståndsskyldig för eventuella 
förmögenhetsförluster.  
 
Det står klart att både revisorer och advokater redan i uppdragsavtalet friskriver sig från 
ansvar gentemot tredje part. Detta på grund av att de gör due diligence på uppdrag av 
uppdragsgivaren och det är uppdragsgivarens behov som möts. Friskrivningen innebär att 
tredje part får använda rådgivarens rapport och rekommendationer på samma villkor som 
uppdragsgivaren och tar där med på sig samma rättigheter och skyldigheter.  
 
Det finns många olika sätt att begränsa sig från ansvaret vid en due diligence och det ser lite 
olika ut hos revisorer och advokater. Den vanligaste och kanske viktigaste begränsningen som 
används av både revisorer och advokater är omfattningen i uppdragsavtalet. En begränsning 
av beloppet rådgivaren kan bli stämd på förkommer även hos både advokater och revisorer 
men storleken på beloppsbegränsningen kan vara olika. Revisorer begränsar vanligtvis 
beloppet till två gånger arvodet medan advokater har en betydligt högre beloppsbegränsning. 
En ytterligare ansvarsbegränsning är ansvarsförsäkringar. Både revisorer och advokater är 
skyldiga att ha ansvarsförsäkringar som skydd mot eventuella ersättningsskyldigheter.  
 

5.3 Slutsatser 

5.3.1 Due diligence betydelse vid företagsförvärv 
 
I vår studie kommer vi fram till att due diligence utgör en stor del av och har stor betydelse 
vid företagsförvärv, då det är ett verktyg som tillåter köparen att ta rätt beslut samt ett verktyg 
som säljaren och köparen använder sig av för att minska riskerna. Processen leder 
förhandlingarna från preliminärt avtal till slutgiltigt avtal. Om något upptäcks i due diligence 
kan detta regleras genom förändring i pris eller täckas med hjälp av garantier. Det finns inget 
som talar för att köparen skall undvika att genomföra en due diligence. Det medför endast en 
förlorad möjlighet att undersöka målföretaget och på så sätt även gå miste om sin chans att 
åberopa fel som kunde identifieras. 
 

5.3.2 Säljarens respektive köparens ansvar vid due diligence 
 
Vi kan genom vår undersökning konstatera att även om KöpL avtalas bort är avtalet som 
utformas i de flesta fall omskrivningar av KöpL och på så sätt återfinns många liknelser. 
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Bland dessa är köparens rätt att åberopa fel som framkommer genom undersökning samt 
säljarens skyldighet att information som lämnas skall vara korrekt väldigt centrala.  
 
Tilldelat material är utgångspunkt för due diligence och med hjälp av denna information kan 
köparen återfinna saker som bidrar till missnöje i avtalet. Det är upp till köparen att identifiera 
vad man vill ha täckning för, antingen i pris eller garanti. Vi kan därför konstatera att det är 
fördelaktigt för köparen att genomföra due diligence. För säljarens del anser vi att det är av 
yttersta intresse att vara noggrann med material som man tillhandahåller köparen. Säljaren 
skall garantera att man ej utelämnat eller förtigit uppgifter som är av väsentlig betydelse för 
köparen. Vår slutsats blir följaktligen att det åligger säljaren att gå i god för due diligence-
materialet och köparen ansvarar för att gå igenom tilldelat material.  
 

5.3.3 Revisorers respektive advokaters ansvar vid due diligence 
 
Revisorer och advokater har ett stort ansvar både under och efter due diligence. Rådgivaren 
har ansvar för att dess rådgivning inte är felaktig eller vårdslös. Skulle rådgivningen vara 
vårdslös och leda till förmögenhetsförluster för uppdragsgivaren kan rådgivaren bli stämd och 
därmed också skadeståndsskyldig. Förutom ansvar för sin rådgivning har rådgivaren även en 
pedagogisk plikt gentemot uppdragsgivaren, vilken innebär att slutrapporten vid due diligence 
ska vara pedagogiskt utformad och därmed vara förståelig för klienten.  
 
Det är tydligt att både revisorer och advokater är noga med att begränsa sitt ansvar i 
uppdragsavtalet med klienten samt skydda sig genom försäkringar. Friskrivningar i 
uppdragsavtalet består i det flesta fall av beloppsbegränsningar på vad rådgivaren kan blir 
stämd på. I uppdragsavtalet återfinns även friskrivningar gentemot om tredje part använder sig 
av rådgivarens rapport. Vi har kommit fram till att begränsningarna för revisorer och 
advokater kan skilja sig åt på så sätt att revisorernas begränsningar i de flesta fall är snävare 
än advokaternas.  
 

5.4 Studiens bidrag 
 
Som framkommit i studien är due diligence nödvändigt för att hantera risker vid 
företagsförvärv. Vi rekommenderar därför att företag gör en ordentlig due diligence vid 
företagsförvärv. Det behöver inte nödvändigtvis vara alla typer av due diligencen men 
åtminstone finansiell, legal och kommersiell due diligence. 
 

5.5 Förslag på framtida forskning 
 
Under tiden vi skrev uppsatsen växte ett antal olika frågor fram. Frågor som inte kan besvaras 
genom våra forskningsfrågor och den metod vi använt oss av. Dessa anser vi skulle vara 
intressanta förslag på framtida forskning. 
 
Det vi anser mest intressant är att analysera verkliga slutrapporter och handlingar från due 
diligence skapas en djupare förståelse.  En studie i denna stil kan jämföra verkligheten med 
teorin och kanske resultera i nya slutsatser.  
 
Vidare anser vi det intressant att göra en studie på det vi bortsåg från att inkludera i vår studie. 
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Genom att avgränsa oss till aktieförvärv undersökte vi inte inkråmsförvärv eller fusion. Vårt 
förslag är därför en studie som, med liknande upplägg, analyserar ovannämnda typer av 
förvärv och se om resultatet blir annorlunda.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor revisor 
 
 

1. Vilka risker finns det med företagsförvärv? Vad kan man göra för att minska riskerna 
för misslyckade förvärv? 
 

2. Vad undersöker man när man gör legal, finansiell och kommersiell due diligence 
inom?  

 
3. När startar en due diligence och vilka moment innehåller en due diligence? 

 
4. Gör ni någon riskanalys tillsammans med uppdragsgivaren innan utförande av due 

diligence? 
 

5. Hur redovisas resultatet av en due diligence? 
 

6. Hur mycket kostar en grundlig due diligence?  
 

7. Vilket ansvar har köparen respektive säljaren i ett företagsförvärv?  
 

8. Vilken undersökningsplikt har köparen och vad innebär denna? Kan man säga att 
denna är uppfylld vid genomförd due diligence? 

 
9. Vilken upplysningsplikt har säljaren och vad innebär denna? 

 
10. Finns det risker med att anlita extern hjälp till due diligence? I så fall vilka? 

 
11. Vilka nackdelar finns det med att utföra en due diligence?  

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

 
13. Kan köparen eller säljaren ställa skadeståndskrav gentemot den som utför due 

diligence om förvärvet inte uppfyller förväntningarna? 
 

14. Hur skyddar ni er mot eventuella skadeståndskrav? 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor advokat 
 

1. Vilka risker finns det med företagsförvärv? Vad kan man göra för att minska riskerna 
för misslyckade förvärv?  

 
2. Inom vilka områden bör legal, finansiella och kommersiell due diligence utföras? Vad 

tittar man på när man gör en legal due diligence? 
 

3. På vilket sätt kan de olika due diligence minska riskerna vid förvärvet? 
 

4. Finns det risker med att utföra due diligence och anlita extern hjälp? I så fall vilka? 
Vilka risker bedömer du som störst? Hur fördelas dessa risker mellan köparen och 
säljaren? 

 
5. Vilka nackdelar finns med att utföra due diligence? 

 
6. Hur redovisas resultatet av genomförd due diligence? 

 
7. Vad är viktigt att tänka på när man beslutar om att genomföra förvärvet? 

 
8. Vilket ansvar har säljaren respektive köparen vid due diligence?  

 
9. Vilken undersökningsplikt har köparen och vad innebär denna? Kan man säga att 

undersökningsplikt är fullgjord om man gjort en due diligence? 
 

10. Vilken upplysningsplikt har säljaren och vad innebär denna?  
 

11. Kan köparen åberopa fel efter förvärvet om de gjort en due diligence? Hur långt efter 
kan de i så fall åberopa felen? 

 
12. Vilka förberedelser görs tillsammans med uppdragsgivaren innan en due diligence? 

Hur utformas avtalet?  
 

13. Vilket ansvar har ni under och efter genomförd due diligence?  
 

14. Kan köparen eller säljaren ställa skadeståndskrav gentemot den som utför due 
diligencen om de uppgifter som ni lämnat inte överensstämmer med verklig 
upplevelse från köparen? 

 
15. Vad krävs för att parterna ska kunna ställa skadeståndskrav mot en rådgivare som 

utför due diligence?  
 

16. Hur skyddar ni er mot eventuella skadeståndskrav? 
 

17. Finns det möjlighet att använda sig av friskrivningsklausuler för att undvika 
skadestånd? 
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