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Purpose:  The purpose with this thesis is to study how due diligence is carried out 

in practice by auditing and law firms. The thesis also aims to examine 

how and why due diligence is used the case companies decision-making 

process during planning for acquisitions but also how due diligence will 

develop in the future.  

Method:   The study was of a qualitative character, with an emphasis on interpretation 

and description of data within the subject of business administration. The 

data collection method that was used in this thesis was personal interviews 

with six different companies in order to get a description of the practical 

aspects of due diligence.  

Conclusion:  The study showed that due diligence often is complex, takes time and is 

resource consuming. Similarities in due diligence workflow and priorities 

have been identified in all consulting firms. A due diligence report is a 

strong support in the final negotiations and it is developed in different 

ways, depending on the companies chosen acquisition strategy, if it is 

carried out for a buyer or seller, the extent of the acquisition but also in 

which industry the company is within.  The most appropriate decision 

model during planning for acquisitions turned out to be the rational 

decision model in combination with the garbage can model. 

Standardization is appropriate in certain cases. 
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DEFINITIONER  

Big Four- Ernst & Young, Deloitte, KPMG och PwC. 

Företagsbesiktning - är en arbetsprocess och metod för att samla in och analysera information 

om ett företag inför ett företagsförvärv eller andra strategiska förändringar.  

Förvärvsstrategi- är en strategi som används vid förvärv av ett målföretag i syfte att uppnå 

målsättningen med transaktionen. 

Företagsförvärv- kallas då ett företag köps av en utomstående intressent. 

Konsolidering- är i ekonomi en utveckling där företag i en bransch växer genom 

sammanslagning. 

Målföretag- objektet i förvärvstransaktionen som är en direktöversättning av engelskans target 

company.  

Synergier- samverkan mellan två eller flera faktorer som, positivt eller negativt, påverkar en 

process på ett sådant sätt att den sammanlagda verkan av faktorerna blir större än summan av 

verkningarna av faktorerna var för sig. 

Virtuellt datarum- skyddade webbplatser innehållande dokument för transaktionen som 

målföretaget vill göra tillgängliga för utvalda köparkandidater. 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Analysera&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6retag
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rv%C3%A4rv
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bransch
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1. INLEDNING  

 n dominerande tillväxtstrategi för företag världen över är företagsförvärv och under det 

senaste årtiondet har antalet genomförda transaktioner ökat
1
. Årligen sker tusentals 

företagsförvärv i Sverige men det är svårt att uppskatta det exakta antalet då det saknas 

fullständiga undersökningar. Sverige rankas som den fjärde mest transaktionsintensiva 

nationen i världen efter USA, Storbritannien och Nederländerna. Anledningen till att många 

större ekonomier runt om i världen har lägre förvärvsfrekvens beror bland annat på 

bolagsstyrning, lagstiftning och aktieägarstruktur.
2
 Företagsförvärv är enligt Sevenius ett av 

de fenomen som får mest uppmärksamhet i näringslivet
3
. Att genomföra ett sådant är enligt 

Perry & Herd en av de svåraste uppgifterna i näringslivet. Det finns endast ett fåtal bra 

metoder som kan reducera risken och ge underlag åt en lönsam affär.
4
 

 

Enligt Sevenius är ett företagsförvärv sällan exakt lik en annan då varje förvärv präglas av 

bland annat egenskaperna hos inblandade företag och personer samt av rådande 

marknadsklimat. Transaktionsprocessen beskrivs som ”en process eller ett flödesschema med 

olika moment som leder till nästa moment i en linjär beskrivning”. Tidspress eller bristande 

kompetens kan leda till en otydlig process, men det är komplexiteten kring ett företagsförvärv 

som har den största inverkan på processen. Det finns många inblandade personer under 

genomförandet av ett företagsförvärv där samtliga individer har olika målsättningar och 

egenskaper.
5
 De olika parterna brukar delas in i köparsida respektive säljarsida där båda 

sidorna består av ett flertal personer med olika roller och behörigheter i transaktionsprocessen. 

I såväl köp som säljarsidan finns personer som ska utföra specifika arbetsuppgifter gällande 

projektledning i transaktionsprocessen, dessa kan vara anställda inom företaget men även 

externa konsulter. Utöver de inblandade parterna finns även andra aktörer som påverkas av 

företagsförvärvet. Dessa är exempelvis kunder, anställda och leverantörer som har ett direkt 

intresse av transaktionen och andra aktörer som är banker, kreditgivare och minoritetsägare 

som indirekt berörs av transaktionen.
6
 Bakomliggande motiven till ett förvärv fastställs i de 

                                                

1 McDonald, Coulthard & Lange, 2005, s. 2 
2 Sevenius, 2011,  s. 41 
3 Ibid, s. 19 
4 Perry, & Herd, 2004,  s. 12ff 
5 Sevenius, 2003, s. 1 
6 Sevenius, 2011,  s. 61 
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flesta fall ur de målsättningar som kan identifieras i den strategiska analysen som försiggått 

förvärvsstrategin. Denna strategi ska i sin tur samordna med ett målföretags generella 

affärsstrategi.
7
 Porter presenterar fyra motiv till företagsförvärv, som han anser vara 

rättfärdigade utifrån ett strategiskt perspektiv. De fyra motiven utgör exempel på olika grader 

av synergieffekter mellan företagen.
8
 March menar att oavsett vilket motiv som ligger bakom 

förvärvet av ett målföretag bör köpbeslutet bygga på ett tillförlitligt underlag
9
. Av samma 

åsikt är även Sudarsanam då han menar att vid otillräckliga beslutsunderlag är chansen liten 

att ett lyckat förvärv genomförs
10

. Perry & Herds ideala förvärv startar med att skapa en 

djupare bild om målföretaget som senare avslutas med ett välskött integrationsutförande
11

.   

1.2 BAKGRUND  

Företagsbesiktning eller due diligence som det även kallas på engelska har blivit ett etablerat 

verktyg vid företagsförvärv i Sverige sedan början av 1990- talet. För en köpare innebär en 

företagsbesiktning att information om målföretaget samlas in och analyseras i syfte att 

identifiera potentiella risker med transaktionen. Idag används den frekvent av alla sorters 

företag och det finns olika besiktningsområden som den kan genomföras inom men vanligast 

är legal, kommersiell och finansiell.
12

 Företagsbesiktning har visat sig vara en avgörande 

faktor till framgångsrika företagsförvärv
13

. Förr i tiden var det vanligare att köparen gjorde en 

företagsbesiktning av målföretaget men idag är det lika vanligt att de säljande företag gör 

det
14

. ”Att köpa grisen i säcken” är ett klassiskt talesätt som syftar till att ett köp görs utan att 

det undersöks närmare och vilket kan resultera i att personen inte är nöjd med sitt köp
15

. Detta 

talesätt aktualiseras ofta vid en företagsbesiktning då företeelser som icke kompletta avtal, 

avsaknad av information om pågående tvister samt nödvändiga korrigeringar på 

räkenskaperna upptäcks. Oftast ansvarar köparens egna medarbetare för analysen av den 

operativa, kommersiella och tekniska informationen medan externa konsulter såsom jurister 

                                                

7 Sevenius, 2011,  s. 11 
8 Porter, 1987,  s. 43ff 
9 March, 1999,  s. 14 
10 Sudarsanam, 1995,  s. 42  
11 Perry,  & Herd, 2004,  s. 12ff 
12 Sevenius, 2011,  s. 247 
13 McDonald, Coulthard & Lange, 2005, s. 2 
14 Danielsson, 2011, s. 1  
15 Idiom, grisen i säcken 
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och ekonomer anlitas för att analysera den legala och finansiella informationen
16

. Enligt 

Pettersson och Sevenius finns det ingen fastställd standard eller någon generell mall för hur en 

företagsbesiktning bör genomföras. Genomförandet styrs främst med hänsyn till det egna 

företagsförvärvet. Köparens tidigare undersökning om målföretaget samt dess bransch har stor 

betydelse för inriktningen av företagsbesiktningen. Trots att företagsbesiktning fått en 

förankring i näringslivet på senare tid finns ingen utveckling mot standardisering av den, 

menar författarna. Dock kommer utvecklingen inom IT att underlätta arbetsmetodiken och 

samarbetsformer hos köpare och konsulterna. Företagsbesiktning kommer enligt samma 

författare fortsätta att utvecklas i takt med den relativt höga förvärvsfrekvens som präglat det 

senaste årtiondet med allt fler gränsöverskridande transaktioner och med den ökade 

komplexiteten i affärslivet.
17

 Att förvärva ett företag innebär en stor komplexitet i 

genomförandet och därför är en företagsbesiktning viktig för att kunna fastställa vad som 

köps
18

.  Företagsbesiktning sker oftast under stor tidspress eftersom kunden förväntar sig 

rapporten inom några dagar för att kunna bestämma om köpet ska gå igenom eller inte
19

.  

1.3 PROBLEMDISKUSSION OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

I denna magisteruppsats önskas belysa företagsförvärv och kartlägga de olika aktörer och dess 

roller vid genomförandet av en företagsbesiktning. Dels tjänster dessa konsulter erbjuder men 

framförallt vilken roll besiktningsrapporten kan spela i beslutssituationer. En grundläggande 

fråga som bör enligt Sevenius ställas inför ett företagsförvärv är frågan om vad köparen vill 

åstadkomma från ett övergripande strategiskt perspektiv? Det är inte alltid enkelt att veta vad 

som faktiskt köps vid ett företagsförvärv och en undersökning är många gånger det enda sättet 

att få klarhet i detta
20

. Då det saknas en fastställd standard gällande utformningen av 

företagsbesiktningen, väcks funderingar kring om ett företag klarar av att genomföra delar av 

en sådan undersökning på egen hand utan att missa väsentliga fel. Detta anser vi vara den 

största utmaningen med ett genomförande av en företagsbesiktning och den möjliga 

problematiken i detta är av intresse att undersökas. Vi ämnar även undersöka när behov av de 

externa konsulternas tjänster uppstår. Då väcks funderingar kring hur revisions- och 

                                                

16 Pettersson, & Sevenius, 2000, s. 30ff 
17 Ibid, s. 34 
18 Sevenius, 2011,  s. 249 
19 Danielsson, 2011,  s. 1 
20 Sevenius, 2002,  s. 11ff 
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advokatbyråer klarar av att genomföra en företagsbesiktning och skapa en bra rapport som 

stödjer köparen i slutliga förhandlingar. Då företagsbesiktning nämns som en viktig del i 

transaktionsprocessen ställer vi oss även frågan om hur viktig den är i beslutsprocessen hos 

fallföretagen, Scandic Hotels AB och Svenska Cellulosa AB, när ett förvärv är aktuellt? Även 

tankar kring företagsbesiktningens framtida utveckling väcks. 

Av diskussionen ovan har följande frågeställningar utformats: 

 

- Hur genomförs företagsbesiktning i praktiken av revisions- och advokatbyråer?  

- Hur och varför används företagsbesiktning i beslutsprocessen vid företagsförvärv av 

fallföretagen? 

- Hur kommer företagsbesiktningen att utvecklas i framtiden? 

1.4 SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur företagsbesiktning genomförs i 

praktiken av revisions- och advokatbyråer samt hur och varför företagsbesiktning används i 

beslutsprocessen hos fallföretagen när ett företagsförvärv är aktuellt. Vi har även som syfte att 

diskutera hur företagsbesiktningen kommer att utvecklas i framtiden. 

1.5 AVGRÄNSNING 

Vi har valt att avgränsa oss till målföretag, som blir helt uppköpta av ett och samma företag. 

Vi undersöker företagsbesiktning ur köparens och konsulters perspektiv samt har valt att 

endast fokusera oss på huvuddelarna inom företagsbesiktning, det vill säga finansiell, legal 

och kommersiell. Empirin är avgränsad till revisionsbyråerna Ernst & Young och Deloitte, 

advokatbyråerna Nordlund & Partners Advokat och Setterwalls Advokatbyrå samt 

hotellkedjan Scandic Hotels AB och Svenska Cellulosa AB (SCA). Anledningen till dessa 

avgränsningar var att vi fann det mest intressant att undersöka företagsbesiktning ur köparens 

perspektiv, då vi genom vår förundersökning upplevde att köparens krav på närmare 

undersökning om ett målföretag gett upphov till att företagsbesiktning börjat tillämpas mer i 

praktiken. De olika konsulternas perspektiv fann vi också intressant eftersom de arbetar inom 

företagsbesiktningens olika områden och har praktiska kunskaper om och erfarenheter av 

företagsbesiktning. Avgränsning till fallföretagen gjordes med anledningen av att vi ville 

undersöka företag där genomförda företagsbesiktningar var vanligt förekommande. 
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Avgränsningarna har medfört att resultatet inte kan betraktas som representativt, då urvalet av 

respondenter varit relativt litet och inte omfattar fler företag som i en enkätundersökning. 

  

1.6 MÅLGRUPP 

Målgruppen är i första hand personer med grundläggande kunskaper inom ämnet 

företagsekonomi. Studien riktar sig även till berörda advokat- och revisionsbyråer, våra 

fallföretag samt alla andra företag som funderar på att genomgöra en företagsbesiktning. 

 

1.6 DISPOSITION 

Denna magisteruppsats består av sju kapitel. Inledningen efterföljs av metodkapitlet där 

tillvägagångssättet för att angripa problemformuleringen och för att uppfylla syftet med 

uppsatsen beskrivs. Läsaren får på så sätt en bild av hur uppsatsen kommit till och vilka 

tillvägagångssätt som använts. Nästa kapitel innehåller lite allmän fakta om termen 

företagsbesiktning, dess syfte, tillvägagångssättet vid genomförandet i praktiken, vad 

resultatet blir av en sådan undersökning samt företagsbesiktningens framtid. Kapitel fyra 

innehåller de teoretiska referensramarna som tar upp Porters fyra förvärvsstrategier, den 

rationella beslutsteorin och dess process. Slutligen behandlas standardisering och dess för- 

och nackdelar. Det femte kapitlet redogör för en sammanställning över insamlad data från de 

sex undersökta företagen som erhållits genom de utförda personliga intervjuerna. Här 

presenteras intervjusvar från två revisions- och två advokatbyråer samt två fallföretag, 

Scandic Hotels AB och Svenska Cellulosa AB. I det sjätte kapitlet ställs den teoretiska 

referensramen i relation till empirin i syfte att kunna analysera och diskutera kring det som 

har kommit fram och utreda om det finns något samband mellan tidigare insamlad data och 

verkligheten. Vi analyserar kring företagsbesiktningens praktiska arbetsgångar, de olika 

beslutsmodellerna och deras förekomst i fallföretagen samt dess förvärvsstrategier. Slutligen 

förs en diskussion kring företagsbesiktningens utveckling i framtiden. I det sista kapitlet ska 

vi knyta ihop hela undersökningen och med hjälp av det insamlade materialet besvara 

problemfrågorna och uppfylla syftet som är; att beskriva och analysera hur företagsbesiktning 

genomförs i praktiken av revisions- och advokatbyråer samt hur och varför företagsbesiktning 

används i beslutsprocessen hos fallföretagen när ett företagsförvärv är aktuellt. Vi har även 

som syfte att diskutera hur företagsbesiktningen kommer att utvecklas i framtiden. 
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2. METOD 

etodkapitlet beskriver hur vi har gått tillväga för att angripa problemformuleringen 

och för att uppfylla syftet med uppsatsen. Vi ger läsaren en bild av hur uppsatsen 

kommit till och vilka tillvägagångssätt som använts. 

2.1 VAL AV UPPSATSÄMNE OCH METOD 

Valet av det ämne som uppsatsen handlar om har sin grund främst i massmedia, bland annat 

tidningar och Internet, då det ständigt lämnas rapporter om förvärv vilket gör 

företagsbesiktning till ett ideligen aktuellt ämne. Detta väckte båda uppsatsförfattarnas 

intresse och motiverade oss i valet av ämnet då vi ville veta mer om termen. Efter att ha hittat 

ett intressant ämne började vi samla in data för att kunna få en djupare förståelse kring 

företagsbesiktning. Det har under senare tid förelegat betydande missnöje med de traditionella 

angreppssätten inom samhällsforskningen. Enligt Alvesson och Deetz har mycket av den 

traditionella forskningen präglats av positivistiska eller nypositivistiska antaganden och 

metoder, där tonvikten legat på objektivitet, vetenskaplighet, kvantifiering och generalisering. 

Otillräckligheten hos det dominerande kvantitativa och hypotesprövande tillvägagångssättet 

har lett till ökad användning av kvalitativa metoder.
21

  

 

Uppsatsen är av kvalitativ art där tonvikten ligger på tolkningsprocessen och beskrivningen av 

data inom en viss avgränsad kontext vilken oftare utgörs av ord än av siffror
22

. Eftersom vår 

uppsats är av jämförande och beskrivande karaktär och vi eftersträvar kunskap och förståelse 

inom ämnet finner vi denna metod vara mest lämplig för vår studie
23

. Vi undersöker endast ett 

fåtal företag så någon kvantitativ studie eller upplägg finner vi inte vara lämplig och därför så 

väljer vi att inte använda oss av detta tillvägagångssätt. Det finns tre olika tillvägagångssätt 

vid insamling av information och dessa är induktiv, deduktiv och abduktiv metod. Den 

induktiva datainsamlingsmetoden har ett empiriskt intresse där ny teori byggs upp utifrån det 

insamlade materialet.
24

 Den deduktiva datainsamlingsmetoden har ett teoretiskt intresse där 

tidigare insamlad data testas i syfte att tolka verkligheten
25

.   

                                                

21 Alvesson,  & Deetz, 2000,  s. 58 
22 Bryman, 2011, s. 341ff 
23 Ahrne, & Svensson, 2011, s. 16ff 
24 Artsberg, 2005, s. 31 
25 Ibid, s. 31 
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Den abduktiva datainsamlingsmetoden är när både deduktiv metod och induktiv metod 

används
26

. Vår undersökning utgår ifrån det deduktiva angreppssättet med en utredande 

karaktär där känd kunskap sammanställts
27

. Faktadelen om företagsbesiktning samt teorin 

ligger till grund för empirin, alltså vi utgår från det generella och går över till det specifika
28

 

vilket i sin tur innebär att vi kommer utifrån befintliga teorier presentera ett antal slutsatser 

om enskilda företeelser
29

. Kapitel tre och fyra har separerats med anledningen till att inte 

blanda ihop faktadelen med teorin. På så sätt blir det tydligare för läsaren att i första hand få 

en uppfattning om vad en företagsbesiktning går ut på för att sedan i kapitel fyra bekanta sig 

med de teorier som har en koppling till företagsförvärv. 

2.2 DATAINSAMLING  

Data kan delas in i primär- och sekundärdata, där sekundärdata omfattar den material som 

redan finns tillgänglig och kan användas omedelbart
30.

 All sekundärdata som används i 

uppsatsen har hämtats från för ämnet relevant litteratur, rapporter, artiklar samt Internet. Som 

grund för de teoretiska aspekterna används etablerade teorier från kända forskare som har en 

lång erfarenhet inom sitt forskningsområde och då främst från Czarniawska, Huber och Porter 

medan aspekterna i faktakapitlet grundar sig i litteratur skriven främst av Sevenius. 

Vetenskapliga artiklar och rapporter som används i denna uppsats har hittats genom sökning i 

Mälardalens högskolebibliotek samt via fjärrlån från andra bibliotek i Sverige. De databaser 

som har använts är bland annat; 

 ArtikelSök  

 ebrary  

 Emerald  

 DiVA  

 Google Scholar  

 

I förstudien har vi sökt efter uppsatser som har liknande inriktning i syfte att få inspiration och 

förslag på lämplig litteratur för det valda undersökningsämnet. De delarna vi främst tittat på 

var sammanfattningen och källförteckningen.  

                                                

26 Björklund, & Paulsson, 2003, s. 62 
27

Eriksson, & Wiedersheim, 2001, s. 17 
28 Halvorsen, 1992, s. 15 
29

Ejvegård, 1996, s. 29 
30 Artsberg, 2005, s. 45f 

http://www.mdh.se/bibliotek/sok/databaser/databaseratillo/d/diva
http://www.mdh.se/bibliotek/sok/databaser/databaseratillo/d/diva
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Sökningen i databaserna gjordes med både engelska och svenska termer för att öka chansen 

till att få bästa möjliga utfall. Artiklarna valdes ut efter genomläsning av abstract och 

beroende på relevans för det valda ämnet. Sökorden som användes både vid artikel som vid 

litteratursökning var; företagsförvärv, företagsbesiktning, motiv, beslut samt den engelska 

översättningen till dessa termer. Det insamlade materialet gav oss en inblick i vad som 

tidigare hade granskats i ämnet och vi fick betydelsefull fakta kring företeelsen 

företagsbesiktning. Då all sekundärdata inom det valda ämnesområdet är bearbetad är det 

även intressant att utöka undersökningen genom att inhämta data från primära källor. 

Primärdata är sådan information som samlas in genom fältundersökningar och kan i sin tur 

tillämpas på det som ska undersökas. Dessa data har samlats in för första gången till ett 

speciellt ändamål och kan samlas in via olika insamlingstekniker
31

 i form av enkät, intervju 

och observation
32

. Den insamlade informationen kan i sin tur utgöra uppsatsens 

empirigrund
33

. Primärdata har erhållits från personliga intervjuer med sju respondenter från 

sex olika företag som är insatta i ämnet.  

2.3 INTERVJUUTFORMNING OCH URVAL AV RESPONDENTER 

Ett kvalitativt angreppssätt består huvudsakligen av intervjuer
34

. De flesta ser intervjuer som 

en besvärlig men högst användbar metod att skaffa sig värdefull information och synpunkter 

från människor som lever i den verklighet vi är intresserade av
35

. En intervju kan inträffa 

under många olika former och de mest använda är strukturerade, semistrukturerade och 

ostrukturerade
36

. I vår uppsats har vi använt oss av det semistrukturerade sättet då den anses 

ge något rikare redogörelse
37

. Den valda intervjuformen går ut på att ämnesområdet för 

intervjun bestäms i förväg och frågorna formuleras under intervjun beroende på 

respondentens svar
38

.  På FAR Akademins webbplats
39

 tog vi del av en rapport där det stod att 

företagsbesiktningstjänsten länge varit efterfrågad hos advokatbyråer, men blivit på senare 

år allt vanligare även hos revisionsbyråer.  

                                                

31 Artsberg, 2005, s. 45f 
32 Eriksson, & Wiederheim, 2001, s. 84 
33 Artsberg, 2005, s. 45f 
34 Alvesson, & Deetz, 2000, s. 82 
35 Ibid, s. 215 
36 Björklund, & Paulsson, 2003, s. 68 
37 Alvesson, & Deetz, 2000, s. 82 
38 Björklund, & Paulsson, 2003, s. 68 
39 FAR akademi, företag 
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Detta motiverade oss att ta kontakt med ett trettiotal advokat och revisionsbyråer i syfte 

att beskriva och analysera hur en företagsbesiktning genomförs i praktiken. Vi har även tagit 

kontakt med ett tiotal företag i syfte att utreda vilken roll företagsbesiktning spelat under 

deras beslutsprocess i fråga om förvärvet skulle äga rum eller ej. Det de har gemensamt är att 

alla har en tydlig koppling till företagsbesiktning. För att nå våra respondenter på bästa 

möjliga sätt har vi delat urvalet i två olika steg. I den första delen har vi gjort ett urval av de 

företag som är verksamma inom respektive verksamhetsområde. Vi följde ett tips från en 

revisor som är verksam i en mindre stad i Sverige om att ta kontakt med lite större 

revisionsbyråer som helst är verksamma i Stockholmsområdet då många av de mindre 

revisionsbyråerna i mindre städer inte utförde företagsbesiktningstjänster eller gjorde det 

endast ett fåtal gånger per år. Av den anledningen tog vi endast kontakt med konsulter och 

advokater som enligt konsultguiden
40

 tillhör Sveriges största bolag och är verksamma i 

Stockholms område.  

 

Av de trettiotal kontaktade advokat- och revisionsbyråerna var en del inte direkt insatta i 

termen företagsbesiktning, andra hade svårt att finna tid för en intervju under den avsatta 

tidsramen för uppsatsen och sedan var det ett antal företag som aldrig svarat på förfrågan. Av 

de konsulter som fanns till vårt förfogande består vår urvalsgrupp av två revisorer och två 

advokater och kravet var att dessa representanter skulle ha en direktkoppling till 

företagsbesiktningstjänsten samt hade varit verksamma i yrket i mer än fem år. När det var 

dags att ta kontakt med fallföretagen hade vi även där några kriterier utifrån vilka urval skulle 

göras. Dessa var att företagen skulle vara verksamma inom olika branscher, hade gjort ett 

flertal förvärv de senaste fem åren och att de är stora företag. Ett tiotal företag kontaktades 

och av dessa var det två företag som blev kvar efter det gjorda urvalet. Det ena företaget är 

Scandic som är Nordens ledande hotellkedja med hotell i hela Skandinavien, Finland, Estland, 

Tyskland, Nederländerna, Belgien och Polen. Det andra företaget är Svenska Cellulosa 

Aktiebolag som är ett globalt hygien- och pappersföretag med försäljning i fler än 100 länder. 

I den andra delen har vi gjort urval av individerna inom respektive företag. Vi har genomfört 

totalt sex intervjuer med utvalda representanter från respektive företag där syftet även varit att 

öka vår förståelse för det valda ämnet och samtidigt utreda hur företagsbesiktning går till i 

praktiken när ett företag skall göra ett företagsförvärv.   

                                                

40 Konsultguiden, affärsjuridik; revision 
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Vi har tagit fram en tabell med detaljerad information om de genomförda intervjuerna. Första 

kolumnen i tabellen innehåller information om intervjupersonernas namn och deras 

befattning. Nästa kolumn visar det företaget intervjupersonen arbetar på, datum och tid när 

intervjun genomfördes samt intervjusättet och hur länge det varade. För mer information 

angående respondenter och intervjusammanställningar, se källförteckning och Bilaga 2 & 3. 

 

Intervjuperson/befattning Bolag Datum och tid Intervjusätt 

Jesper Engman 

Affärsutveckling 

Scandic  

Hotellkedja 

2012-05-03   

Kl. 14.00 

Personlig intervju 

varade i 40 min 

 Daniel Hailu 

Förvärvsanalytiker 

Svenska Cellulosa 

Aktiebolag, SCA 

2012-05-03  

Kl. 10.00 

Personlig intervju 

varade i 40 min 

Olle Höglund 

Advokat 

Nordlund & Partners 

Advokatbyrå 

2012-05-07  

Kl. 13.00 

Personlig intervju 

varade i 70 min 

Jaz Pannett & David Warde 

Revisorer 

Deloitte 

 Revisionsbyrå 

2012-05-07  

Kl. 15.00 

Personlig intervju 

varade i 40 min 

Fredrik Steeberg 

Revisor 

Ernst & Young 

Revisionsbyrå 

2012-05-03  

Kl. 17.00 

Personlig intervju 

varade i 70 min 

Anders Söderlind 

Advokat 

Setterwalls  

Advokatbyrå 

2012-05-07  

Kl. 10.00 

Personlig intervju 

varade i 30 min 

Tabell1. Detaljerad information om de genomförda intervjuerna (egen utformning) 

 

Vi tog kontakt med våra respondenter genom att skicka ett mejl med en kortare introduktion 

till uppsatsens syfte och även tillvägagångssätt infogades på första sidan av dokumentet. Detta 

i syfte att intervjupersonerna snabbt skulle kunna få insikt i hur deras svar kan vara till hjälp 

för studien och hur svaren kommer att användas i uppsatsen. Intervjufrågorna skickades som 

ett bifogat dokument till det introducerande mejlet, så att varje personen i fråga skulle kunna 

förbereda sig inför intervjun. För framgång krävs enligt Alvesson & Deetz i många 

sammanhang en hög anpassningsförmåga
41

 och detta var vi beredda på då vi inte ville 

uppfattas som oprofessionella. I vårt fall var anpassningsförmågan ömsesidig, både från vår 

sida och likaså från respondenternas, vilket gjorde att vi kunde genomföra alla intervjuer som 

planerat. Vi föreslog dag och tid för intervjun och alla sju respondenter anpassade sig efter 

den föreslagna tiden vilket vi är tacksamma för.  

                                                

41 Alvesson, & Deetz, 2000, s. 217 
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Vi fick däremot anpassa oss efter platsen som i sin tur innebar att resor fick göras till 

Stockholm där alla sex intervjuerna genomfördes. Under förberedelsefasen hade vi en 

regelbunden mejlkontakt med våra respondenter i syfte att skapa en närmare relation med de 

valda intervjupersonerna. För oss var det en självklar och väsentlig angelägenhet att vi skulle 

garantera respondenterna anonymitet, om så hade önskats. Anonymitet var dock inget krav 

från någon av respondenterna och vi fick tillåtelse att använda deras personuppgifter i 

uppsatsen. För att motverka att bandinspelningen skulle vara en källa till oro erbjöd vi oss att 

stänga av den under vissa delar av intervjun. Vi påpekade även för våra respondenter att ingen 

känslig information skulle efterfrågas och att deltagandet var frivilligt samt kunde när som 

helst avbrytas. 

 

Frågorna var utformade på ett sådant sätt att vi först utgick från öppna frågor och därefter 

kompletterade dessa med följdfrågor. För den fullständiga intervjumallen se bilaga 2 & 3. Det 

som förväntades från intervjurespondenterna var att var och en skulle bidra med sin expertis 

inom företagsbesiktningen för att ge en bild av den praktiska delen. Respondenterna från de 

två revisionsbyråerna, Ernst & Young och Deloitte skulle beskriva de finansiella aspekterna 

med en företagsbesiktning och advokaterna från Setterwalls Advokatbyrå och Nordlund & 

Partners Advokatbyrå AB skulle presentera den legala delen i syftet att få en uppfattning om 

de två kärnområden. Fallföretagen, Scandic Hotels och SCA skulle bidra med tidigare 

erfarenheter från genomförda förvärv. 

Båda uppsatsförfattarna närvarade vid samtliga intervjutillfällen. Sex av sju respondenter hade 

inget emot att vi spelade in intervjun vilket gjordes med hjälp av ett inspelningsprogram på 

datorn. Den respondent som avböjde inspelningen verkar ha dålig erfarenhet från tidigare 

intervjuer med studenterna. Intervjuerna genomfördes som tidigare nämnts i Stockholm under 

två dagar och vid sex olika tidpunkter på respektive företagshuvudkontor samt varade mellan 

trettio och sjuttio minuter. Vid ett intervjutillfälle var två representanter från ett och samma 

företag närvarande i syfte att komplettera varandra i de frågor som inte hörde till deras 

arbetsområde. Just vid detta tillfälle genomfördes intervjun på engelska då respondenterna var 

från England och kände sig mer bekväma vid det språkvalet. Intervjufrågorna fick av denna 

anledning översättas till engelska. Vi är tacksamma för viljan från våra intervjupersoner som 

lät oss spela in intervjuerna då våra respondenter kom med en stor mängd intressant och för 

uppsatsens del relevant information under alla sex intervjutillfällen.  
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Det kan vara svårt att hinna anteckna och skriva ner exakt det respektive respondent lägger 

fram och samtidigt följa med i det som sägs. I rädsla att inte missa eller förvränga något som 

våra respondenter presenterat spolade vi fram och tillbaka och lyssnade på inspelningarna 

flera gånger om. Intervjuerna transkriberades till viss del, främst i de fall där våra 

respondenter förklarar mer i detalj hur arbetsprocessen vid genomförandet av en 

företagsbesiktning går till. Det tog tid att sammanställa intervjuerna och när vi var nöjda med 

upplägget skickades svaren till respektive respondent för ett godkännande innan den slutliga 

versionen skulle offentliggöras.  

Vi finner det även vara viktigt att nämna att vi under uppsatsens gång haft en kontinuerlig 

kontakt med Robert Sevenius som erbjöd sig att vara ett stöd i utformningen av 

undersökningen. Mycket relevant information om ämnesområdet och goda råd om uppsatsens 

inriktning och form har tagits emot med stort glädje. Sevenius är rådgivare vid 

företagsförvärv och strategiska affärstransaktioner och har arbetat inom ledande konsultbyråer 

med juridisk och finansiell rådgivning till både köpare och säljare av företag. Sevenius är 

även verksam som kursansvarig lärare vid universitet och håller utbildningar för praktiskt 

yrkesverksamma företagsledare, jurister och konsulter och har författat ett flertal böcker och 

artiklar inom bland annat företagsförvärv, bolagsstyrning och företagsbesiktning.
42

  

2.4 VALIDITET OCH RELIABILITET  

Att en uppsats har hög trovärdighet är viktigt och detta kan mätas med hjälp av tre olika mått 

vilka är validitet, reliabilitet och objektivitet. Med validitet menas att i vilken omfattning det 

som avses att mäta verkligen mäts.
43

 I syfte att uppnå en så hög validitet som möjligt i 

uppsatsen har vi noggrant behandlat ett relativt omfattande forskningsmaterial som är 

inhämtad från flera olika nivåer och aktörer och vi har bearbetat intervjufrågorna på så sätt att 

de ska kunna motsvara uppsatsens frågeställningar och syftet. För att kunna uppnå en hög 

validitet bör uppsatsens frågeställning enligt Bryman vara välformulerad och ha en tydlig 

avgränsning som visar vad som ska undersökas. Vid diffusa frågeställningar och oklara 

avgränsningar är det lätt att skribenten kommer på avvägar.
44

 Vi har i denna uppsats varit 

noga med att frågeställningar, faktadelen om företagsbesiktningen och den teoretiska 

                                                

42 Sevenius, 2011, se bokens baksida 
43 Björklund, & Paulsson, 2003, s. 59 
44 Bryman, 2011, s. 44 

http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6retagsf%C3%B6rv%C3%A4rv
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bolagsstyrning
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6retagsbesiktning
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referensramen samt empiriska undersökningen ska vara sammankopplade och följa en röd 

tråd. Detta tillvägagångssätt har underlättat sammanställningen av analys och slutsatskapitlet 

där hela studien ska knytas ihop. Vi tycker att det finns en tydlig koppling mellan vår slutsats 

och frågeställningarna vilket tyder på att vi undersökt det som var målet med syftet och detta 

tolkar vi som att vår uppsats validitet är av tillfredsställande kvalitet. Vi vill påminna läsaren 

om att syftet med uppsatsen är att undersöka hur företagsbesiktning genomförs i praktiken av 

revisions- och advokatbyråer samt hur och varför företagsbesiktning används i 

beslutsprocessen hos fallföretagen när ett företagsförvärv är aktuellt. Med uppsatsens syfte 

och frågeställningarna i bakhuvudet, har vi särskilt inriktat oss på frågor gällande 

genomförandet av företagsbesiktning, vad detta brukar resultera i och dess framtid. Vi har 

genomfört personliga intervjuer med alla våra respondenter vilket har möjliggjort för oss att 

ställa följdfrågor och förtydliga det som var oklart under de olika intervjutillfällena. Eftersom 

fem av sex intervjuer spelades in kunde vi försäkra oss om att vi tolkat rätt och presenterat det 

våra respondenter sagt på ett någorlunda rätt sätt.  Vi hade en strategi från början och den gick 

ut på att verkligen koncentrera oss på det som studien avser att undersöka, och med hänsyn till 

detta anser vi att uppsatsen uppnått en relativt hög validitet.  

 

Reliabilitet är enligt Björklund & Paulsson nivån av tillförlitligheten i ett mätinstrument. Det 

går ut på att bedöma hur många gånger samma resultat skulle uppnås vid upprepade 

undersökningar.
45

 Vi har försökt att höja reliabiliteten i uppsatsen genom att vara noga med 

att tydligt förklara vårt tillvägagångssätt vid uppbyggnaden av denna uppsats. Vi hade 

reliabiliteten i tankarna både vid diskussionen kring vilka respondenter som skulle väljas, men 

även hur vi tänkt vid uppbyggnaden och bearbetningen av intervjumaterialet och analysdelen. 

Vi har även eftersträvat precision i uppsatsen och varit noga med att tolka och registrera den 

insamlade informationen från intervjuerna så nära verkligheten som möjligt. Tanken bakom 

att på vissa ställen i det empiriska vetenskapskapitlet citera det som kommit fram under 

intervjuerna var att vi ville försöka höja reliabiliteten i vår uppsats, genom att återge 

respondenternas egna ord vilket möjliggör för läsaren att tolka svaren på egen hand. Dock 

kommer reliabiliteten i vår uppsats ändå att vara relativt låg då vi inte kan garantera att en 

upprepning av denna typ av undersökning skulle generera samma resultat till skillnad från till 

exempel uppsatser som har kvantitativa metoder som utgångspunkt där enkätunderökningar 

använts.  

                                                

45 Björklund, & Paulsson, 2003, s. 59 
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Vid ett annat tillfälle och med en annan uppsatsförfattare som skulle vilja upprepa 

undersökningen och som har tillgång till våra intervjufrågor är chansen ändå liten att samma 

svar skulle återges. Detta kan grunda sig i flera olika motiv bland annat i det att vi alla har 

olika värderingar, normer som kan påverka resultatet. Även den situation som råder på 

intervjuplatsen kan påverka utformningen av svaren från respondenterna.  

2.5 KÄLLORNAS TILLFÖRLITLIGHET 

För att den insamlade data ska kunna vara användbar för forskningen måste den enligt 

Halvorsen vara kritiskt granskad
46

. Data som har samlats in för vår studie anser vi belyser 

uppsatsens problemställning på ett lämpligt sätt. All forskning är i viss mening kritisk och 

regeln är att inte godta några påståenden utan omsorgsfull kontroll av skälen och andra former 

av stöd för dem
47

. Även vi är av samma åsikt och anser att all form av tidigare dokumenterad 

information alltid bör ifrågasättas eftersom det aldrig med säkerhet går att säga var data 

kommer ifrån och vem som ligger bakom innehållet. Vi har dock i den här uppsatsen i 

huvudsak använt oss av vetenskapliga skrifter som är författade av kända forskare och har 

blivit granskade och på så sätt kunde vi försäkra oss om att källorna vi använt har hög 

tillförlitlighet. Vissa avvikelser gällande information som hämtats från Internet kan uppstå då 

uppgifter har föråldrats eller nya har tagits fram med tanke på att Internet ständigt uppdateras. 

Den information som vi har fått fram från de genomförda intervjuerna gäller för de aktörer 

som vi har intervjuat. Därför så vill vi observera läsaren på att erhållna svar från intervjuer, 

inte i sitt fulla element kan ses som generella, utan endast ge vissa indikationer och endast 

gälla för dessa personers erfarenheter.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

46 Halvorsen, 1992, s. 73 
47 Alvesson, & Deetz, 2000, s. 12 
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3. FÖRETAGSBESIKTNING- EN BAKGRUND 

etta kapitel innehåller allmän fakta om termen företagsbesiktning, dess syfte, 

tillvägagångssättet vid genomförandet i praktiken, vad resultatet blir av en sådan 

undersökning samt dess framtid.  

3.1 FÖRETAGSFÖRVÄRV OCH KÖPMOTIV
48

  

Företagsförvärv i svenskt näringsliv är en vanlig företeelse och utgör dessutom populära 

inslag i massmedia. Diverse näringslivsinriktade dagstidningar tar många gånger upp 

företagsförvärv, även av mindre storlek och företag som genomför sådana vinner ofta ett rykte 

om att ha kraftfulla företagsledare. Även gränsöverskridande företagsförvärv har en vanlig 

förekomst, speciellt för svenska företag som har en global närvaro. Motiven till 

företagsförvärv är många och kan delas in i tre grupper för att skapa en mer överskådlig bild.  

 Rörelsebetingade motiv – Dessa motiv avser att stödja köparföretagets befintliga 

rörelse eller strategi genom exempelvis ökade marknadsandelar eller minskade 

kostnader. Det som rörelsebetingade motiv har gemensamt är att de syftar till att öka 

företagets lönsamhet på ett ekonomiskt mätbart sätt. 

 Värdemotiv – Vid sådana motiv betraktas målföretaget även som en tillgångsmassa 

eller självständig intäktskälla för aktieägarna och inte endast som en rörelse. 

 Ledningsrelaterade motiv – Dessa motiv har samband med ledningens inflytande och 

arbetssätt. Syftet är oftast att diversifiera företaget genom att förskaffa sig många olika 

verksamheter. 

Det är att eftersträva att de tre motiven överlappar varandra så att företagsförvärvet är 

företagsekonomiskt riktigt samt skapar värde för aktieägarna och motiverar 

företagsledningen. Det är alltså viktigt att motiven tillfredsställer både aktieägare och rörelse 

och även ledningen. 

 

 

                                                

48 Sevenius, 2011, s. 85ff 
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3.2 TERMEN FÖRETAGSBESIKTNING  

Företagsbesiktning har utvecklats till att innebära en särskild procedur för inhämtning av 

information om avvikelser i ett företag i samband med större affärshändelser. Termen har 

rättsliga anor med ursprung i romersk och äldre anglosaxisk rätt och hör nära samman med 

olika handlingsnormer, det vill säga en grad av aktsamhet en person ska praktisera i ett 

särskilt förhållande, som är viktiga i alla slags rättsordningar.
49

 Fokus bör läggas på de 

områden som är viktiga för en köpare att få kännedom om inför ett förvärv. Normalt 

innefattar företagsbesiktningen en analys av kommersiell, finansiell och rättslig information 

där det framförallt är enligt Pettersson & Sevenius viktigt att fastställa om det finns brister i 

målföretaget som kan förändra förhandlingssituationen vad gäller pris och andra avtalsvillkor. 

För analysen av den operativa, kommersiella och tekniska informationen ansvarar för det 

mesta köparens egna medarbetare medan analysen av den rättsliga och finansiella 

informationen om förvärvsobjektet utförs av externa konsulter, normalt jurister och 

ekonomer. Författarna menar också att de flesta större konsultbyråer har specialiserade 

enheter som endast är fokuserade på just företagsbesiktning. Ett vanligt förekommande 

problem med företagsbesiktning är att alla områden täcks in utan att några egentliga slutsatser 

kommer fram om bland annat hur iakttagelserna påverkar köparens förvärvsplaner. 

Företagsbesiktning får då snarare karaktären av en allmän beskrivning av målföretaget än en 

analys som på egna meriter tillför värde åt köparen. För att undvika detta ger författarna 

förslag på en möjlig åtgärd och detta är att en genomtänkt metodik och erfarenhet ska finnas 

hos köparen och konsulten.
50

 

 

3.2.1 SYFTET MED FÖRETAGSBESIKTNING 

Det finns olika anledningar till varför en köpare vill genomföra en noggrann besiktning av ett 

företag
51

. Företagsbesiktningens syfte är att utgöra beslutsunderlag för det förvärvande 

företaget inför de avslutande förhandlingarna om pris och köpeavtal
52

. En företagsbesiktning 

är ett verktyg för analys av ett målföretag då information gällande målföretaget samlas in, 

systematiseras och analyseras. Denna process ger köparen ett beslutsunderlag huruvida köpet 

ska gå igenom eller inte samt hur mycket företaget är värt.  

                                                

49 Sevenius, 2002, s. 25 
50 Pettersson, & Sevenius, 2000, s. 32ff 
51 Orrbeck, 2006, s. 76 
52 Pettersson, & Sevenius, 2000, s. 30 
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Det främsta skälet med företagsbesiktning är att köparen ska kunna värdera de risker och 

fördelar som är kopplade till förvärvet och på så sätt undvika negativa överraskningar som 

kan dyka upp efter köpet. Det är oftast säljaren som har ett informationsmässigt övertag vid 

försäljning av ett objekt men genom en företagsbesiktning får köparen också en bättre 

förhandlingsposition gentemot säljaren. Vid upptäckta fel får köparen tillbaka pengar i form 

av en prisreduktion vilket är ännu ett gott skäl till att genomföra en företagsbesiktning då 

undersökningen väger mer än kostnaden av att utföra den. En företagsbesiktning kan ses som 

en investering för köparen då den förskaffar sig en god bild av hur företaget fungerar och dess 

situation vilket underlättar övertagandet. I vissa fall krävs det enligt lag att köparen genomför 

en undersökning av målföretaget. I det fall en företagsbesiktning genomförs krävs inte en 

vidare undersökning då detta är redan behandlat vid undersökningen.
53

 

 

3.2.2 FINANSIELL FÖRETAGSBESIKTNING 

En finansiell företagsbesiktning innebär i allmänhet att hitta materiella och finansiella risker i 

målföretaget samt att kontrollera underlag som ligger till grund för värderingen, exempelvis 

rörelsekapitalbehov, lönsamhet och nettoskuld. Under en finansiell företagsbesiktning är det 

vanligt att justeringar till underliggande lönsamhet görs. Att genomföra en företagsbesiktning 

är ofta komplext och omfattande och sker för det mesta under stor tidspress eftersom kunden 

förväntar sig rapporten inom några dagar för att kunna bestämma om köpet ska gå igenom 

eller inte. Det är därför vanligt att samarbete mellan olika rådgivare förekommer.
54

 . Generellt 

innehåller den finansiella undersökningen en genomgång av följande punkter
55

:  

 

 Tillgångar, skulder, avsättningar och kapitalstruktur  

 Prognoser och budgetar  

 Redovisningssystem och ledningsinformation  

 Historiska resultat och kassaflöden  

 Produktion och inköp  

 Skatteeffekter  

 

                                                

53 Gorton, 2002, s. 32 
54 Pettersson, & Sevenius, 2000, s. 32ff 
55 Sevenius, 2003, s. 113  
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3.2.3 LEGAL FÖRETAGSBESIKTNING 

Vid en legal företagsbesiktning sköts undersökningen vanligtvis av juridiska experter. 

Inriktningen på undersökningen styrs av huruvida det handlar om målföretagets aktier eller 

dess enskilda tillgångar, det vill säga dess inkråm. En legal företagsbesiktning är mycket 

omfattande och avser målföretagets kontrakt, förpliktelser och de risker som är förknippade 

med detta.
56

 Allmänt förekommande företeelser som upptäcks vid en legal företagsbesiktning 

är att det saknas kompletta avtal och information om pågående tvister. Ofta upptäcks avtal 

som inte är underskrivna eller avtal som löper ut inom den närmaste tiden utan möjlighet till 

förlängning och som kan komma att påverka målföretaget.
57

 Generellt brukar en legal 

företagsbesiktning innehålla följande punkter
58

:  

 

  Bolagshandlingar, fastigheter och lokaler  

  Finansiella åtaganden och anläggningstillgångar  

  Avtal, försäkringar och immateriella rättigheter 

  Anställda, myndighetstillstånd och konkurrensfrågor  

  Krav, tvister och miljöansvar  

 

3.2.4 KOMMERSIELL FÖRETAGSBESIKTNING 

Den kommersiella delen av företagsbesiktningsprocessen spelar en viktig roll vid 

bedömningen av ett företags framtidsutsikter och är särskilt viktig vid förvärv som inte bara är 

av finansiell karaktär. Det är även viktigt att analysera hur målföretaget passar in i den övriga 

verksamheten. Vilka områden som ingår i en kommersiell företagsbesiktning är naturligtvis 

olika och beror på omständigheterna men generellt brukar följande områden granskas vid en 

kommersiell företagsbesiktning
59

:  

 

 Produkter, tillverkning, distribution, marknad och konkurrenter  

 Organisation, ledning och personal  

 Historisk beskrivning av verksamheten  

 Produktion, inköp samt forskning och utveckling  

                                                

56 Gorton, 2002, s. 33 
57 Ibid, s. 32ff 
58 Sevenius, 2003, s. 110f 
59 Ibid,  s. 109ff  
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 Försäljning och marknadsföring  

 Kunder och leverantörer  

3.3 FÖRETAGSBESIKTNING I PRAKTIKEN 

Ett företagsförvärv är en omfattande process med många inslag av avtalsregleringar. Ett 

förenklat sätt att beskriva förvärvsprocessen är att presentera den i sex etapper
60

: 

 Strategi 

 Val av förvärvskandidat 

 Förhandlingar  

 Företagsbesiktning 

 Kontrakt 

 Genomförande 

Företagsbesiktning inleds oftast genom att köparen sänder en frågelista till säljaren och 

efterfrågar den information denne vill ta del av. Det förekommer även fall där säljaren startar 

en undersökning genom att erbjuda köparen ett tillfälle att genomföra en sådan. I det fall får 

köparen möjlighet att ta del av all information under ett begränsat tillfälle vilket sparar tid och 

pengar för båda parterna. För att en företagsbesiktning ska få genomföras krävs det av 

köparen att denne skriver under ett sekretessavtal vilket motiveras av att säljaren inte vill 

riskera att känslig information om företaget läcker ut om förvärvet med köparen inte skulle gå 

igenom.
61

 Till skillnad från Gorton presenterar Sevenius sju steg där utöver de tidigare 

nämnda stegen även strukturering ingår. Sevenius menar att om ett företagsförvärv ska kunna 

genomföras måste även transaktionens struktur tas i beaktande och planeras noga, bland annat 

med hänsyn till redovisning, skattekonsekvenser och framtida finansiella handlingsutrymmen. 

De finansiella och regelbaserade begränsningarna för affären är av vikt för dess framgång och 

bör ingå i en köpares beslutsunderlag i ett tidigt skede.
62

 Pettersson & Sevenius ser 

arbetssättet vid en företagsbesiktning som ett avgränsat projekt med definierade start- och 

sluttidpunkter, mål samt resurser. Projektet kan vanligen delas in i tydliga faser och aktiviteter 

där informationsinsamlingsfasen, granskningsfasen och rapportfasen ingår.  

                                                

60 Gorton, 2002, s. 31f 
61 Ibid, s.31f 
62 Sevenius, 2011, s. 127 
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Med en välutförd och kommunicerad företagsbesiktning i ryggen har köparen goda kunskaper 

om målföretaget, vilket ger en förstärkt förhandlingsposition.
63

 En undersökning av 

omständigheterna kring målföretaget ligger enligt Sevenius främst i köparens intresse. Den 

mest effektiva försäkringen mot negativa överraskningar efter tillträdet till målföretaget torde 

enligt författaren fortfarande vara att genomföra en företagsbesiktning och på så sätt 

undersöka hur det förhåller sig med de förväntningar köparen har på målföretaget.
64

 En 

företagsbesiktning kan enligt Lajoux & Elson ta allt från några veckor till ett helt år och 

ibland ännu längre. En tumregel är ”så länge som det krävs - men inte längre”, däremot är det 

viktigt att den genomförs så snabbt som möjligt. Beroende på om företagsbesiktningen 

genomförs åt en köpare eller säljare tar processen olika lång tid. Företagsbesiktningsprocessen 

tar oftast längre tid då den görs åt en säljare och anledningen till detta är att en sådan vänder 

sig till en generell köpare. Alla typer av köpare ska kunna hitta någonting i rapporten oavsett 

om de är finansiella eller industriella intressenter. En sådan besiktning är generell och måste 

vända på alla stenar för att tillgodose informationsbehovet hos alla intressenter. En 

företagsbesiktning som genomförs åt en köpare är en skräddarsydd produkt som utgår från en 

specifik köpare och dennes målsättningar med förvärvet. Den behöver inte omfatta sådana 

områden som köparen inte är intresserad av och har istället en fokuserad karaktär. 

Företagsbesiktningar för en säljare är alltså oftast långa avfattade rapporter medan de är korta 

och fokuserade då de görs åt en köpare.
65

 

En företagsbesiktning anses vara avslutad när en överenskommelse mellan parterna är 

uppnådd.
66

 En sådan process är i många fall kostnadskrävande
67

. I takt med den relativt höga 

förvärvsfrekvens som präglat det senaste årtiondet, med alltfler gränsöverskridande 

transaktioner och med den ökade komplexiteten i affärslivet kommer företagsbesiktningen att 

fortsätta att utvecklas till ett effektivt och värdeskapande moment i förvärvsprocessen samt 

göra det möjligt för köpare att hantera ökade risker och krav vid företagsförvärv
68

.  

 

 

                                                

63 Pettersson, & Sevenius, 2000, s. 33f 
64 Sevenius, 2002, s. 7 
65 Sevenius, Personlig kommunikation, 2012-05-28 
66 Lajoux, & Elson, 2011,  s. 20 
67 Simesky, & Bryer, 1994, s. 327 
68 Sevenius, 2002,  s. 7 
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3.4 RESULTAT AV FÖRETAGSBESIKTNING OCH DESS FRAMTID 

Bakom en företagsbesiktning är den grundläggande tanken att försöka ta reda på om det 

förekommer väsentliga avvikelser från de ursprungliga förväntningarna. Frågan är om 

avvikelserna är av sådan karaktären att de inte kan accepteras av köparen och därmed uppstår 

ett så kallad transaktionshinder (deal-breaker). Ett exempel på en sådan avvikelse kan vara att 

målföretaget inte förfogar över de rättigheter som är grunden till köparens intresse för 

företaget utan endast har begränsad licensrättighet. Ur ett värderingsperspektiv kan 

företagsbesiktning syfta till att säkerställa att dessa förutsättningar är rimliga och att 

värderingen stämmer överens med målföretagets egenskaper. Dock är det vanligt att säljaren 

presenterat orealistiska prognoser gällande målföretagets kassaflöde samt det egna kapitalet. 

Om sådan information upptäcks under företagsbesiktningen har köparen möjlighet att begära 

prisjustering eller garantier under slutförhandlingarna med säljaren. Under 

företagsbesiktningens arbetsgång är det vanligt att information saknas och på så sätt försvårar 

genomförandet av en fullständig analys. Orsaker till detta kan vara sekretesskrav, tidspress 

samt budget.
69

 Företagsbesiktning kan alltså anses utgöra stommen i det slutliga 

beslutsunderlaget som en köpare har att ta ställning till inför ett förvärv. Förenklat kan en 

legal företagsbesiktning resultera i avtalstext, kommersiell företagsbesiktning i 

integrationsplaner och en finansiell företagsbesiktning i prisjusteringar. Detta kan typiskt sett 

föranleda en köpare att slutligt ta beslut om följande frågor
70

: 

 

• Besluta om att genomföra förvärvet 

• Lägga fram argument för att justera köpskillingen 

• Fastställa målföretagets värde för köparen 

• Ställa krav på garantier och övrigt avtalsinnehåll 

• Omforma företagsförvärvets struktur 

• Anpassa integrationen efter tillträdet 

• Företa ytterligare besiktning 

 

Med utgångspunkt i beslutsunderlaget kan köparen genomföra de slutliga förhandlingarna 

med säljaren. Med en noga utförd och kommunicerad företagsbesiktning i ryggen har köparen 

enligt Sevenius goda kunskaper om förvärvsobjektet, vilket ger en förstärkt 

                                                

69 Sevenius, 2011, s. 262ff 
70 Ibid, s. 262 
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förhandlingsposition.
71

 Pettersson & Sevenius påpekar att företagsbesiktning inte är någon 

fastställd standard och att det inte finns någon generell mall för hur den ska utföras. 

Omfattningen bestäms istället med hänsyn till det enskilda företagsförvärvet.
72

 Enligt Lajoux 

& Elson kommer företagsbesiktningsprocess att vara närvarande i hela förvärvsprocessen allt 

från förstadiet i val av strategi till det att beslutet om målföretaget har fattats. Användningen 

av teknologiska verktyg i form av en mall som underlättar beslutsfattandet och virtuella 

datarum kommer att vara en rutin. Förbättrade översättningsprogram kommer att underlätta 

företagsbesiktning vid gränsöverskridande affärer.
73

  

                                                

71 Sevenius, 2002, s. 28f 
72 Pettersson, & Sevenius, 2000,  s. 32ff 
73 Lajoux, & Elson, 2011, s. xvi 
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4. TEORETISK REFERENSRAM 

eferensramen tar först upp Porters fyra förvärvsstrategier för att sedan gå in på den 

rationella beslutsteorin och beskriva dess process. Kapitlet tar även upp de krav som ska 

vara uppfyllda för att rationella beslut ska kunna fattas. Vidare behandlas ett kort stycke som 

handlar om osäkerhet och risker för att som avslut behandla standardisering och dess för- 

och nackdelar. 

4.1 PORTERS FYRA FÖRVÄRVSSTRATEGIER  

Många företag misslyckas med att utöka sin verksamhet och samtidigt minska riskerna med 

det, vilket främst beror på en oklar företagsstrategi eller att företaget inte genomfört strategin 

på ett korrekt sätt. Michael Porter, professor och författare vid Harvard Business School har 

identifierat fyra olika strategier som är aktuella vid företagsförvärv. Dessa är 

kunskapsöverföring, aktivitetsdelning, portföljstrategi och omstruktureringsstrategi, varav 

samtliga visat sig vara framgångsrika tillvägagångssätt under rätta förutsättningar.
74

  Det 

första steget i strategin börjar med att de inblandade parterna utvecklar idéer för att sedan 

bestämma sig för en specifik idé och gå över till en tydlig projektförberedelse gällande 

målföretaget. Kopplingen mellan företagsbesiktningen och den valda strategin är mycket 

viktig då besiktningen bör inriktas mot de uppsatta målsättningarna som finns i strategin.
 75

 

Kunskapsöverföring 

Denna strategi syftar till att utnyttja växelverkan mellan olika enheter i ett målföretag, för att 

skapa synergier. Det handlar om ett utbyte av kunskap och expertis mellan dessa enheter och 

identifiering av synergier företaget vill åstadkomma. Kunskapsöverföringen genomförs lättare 

om moderföretagets och målföretagets enheter har vissa likheter gällande kunder, ledning 

samt strategiska koncept.
76

  

Aktivitetsdelning 

Med aktivitetsdelning menas att fler enheter inom ett företag drar nytta av exempelvis ett 

gemensamt distributionssystem eller ordersystem för att kunna uppnå lägre kostnader och 

                                                

74 Porter, 1987, s. 43ff  
75 Sevenius, 2011,  s. 107, 250 
76 Porter, 1987, s. 43ff 
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högre konkurrenskraft. Vid ett förvärv innebär det att redan existerande aktiviteter 

moderföretaget delas med målföretaget eller tvärtom, för att uppnå de fördelar som delningen 

medför.
77

  

Portföljstrategin 

Konceptet med denna strategi är att genom företagets expertis och analytiska resurser hitta 

undervärderade företag med kompetent ledning och öka aktieägarvärdet genom ett antal 

mindre omfattande åtgärder.  Företaget omfördelar resurserna i det förvärvade företaget 

genom att överföra resurser från de enheter som genererar intäkter till de enheter som har en 

orealiserad potential till att göra det. Mycket mer än det gör inte det köpande företaget och 

låter sedan målföretaget sköta sig självt. Porter menar att denna typ av strategi inte medför 

några synergieffekter mellan företagen och att strategin inte ger skäl nog för diversifiering, 

eftersom det resulterar i att de förvärvade företagen blir som fristående företag inom 

koncernen med tillkommande kostnader för ledning, administration och service.
78

  

Omstruktureringsstrategin 

Ett företag som använder sig av denna strategi gör som namnet avslöjar, en omstrukturering 

av målföretaget. Oftast söker företaget efter hotade, outvecklade eller ”sjuka” organisationer. 

Strategin innebär att företaget genom ett antal omfattande åtgärder som byte av 

företagsledning, eller implementering av ny teknologi omstrukturerar målföretaget. I detta fall 

har företaget en aktiv roll i det förvärvade företagets utveckling och det resulterar oftast i en 

transformerad industri eller en starkare organisation. För att klara av en sådan strategi krävs 

en ledning med rätta insikter och syftet att inte enbart förvärva utan att omstrukturera en 

industri. När omstruktureringen är klar och resultaten som målföretaget genererar blivit bättre 

kan det säljas vidare. Moderbolagets ledning anser att det inte längre har någonting mer att 

tillföra målföretaget och att deras uppmärksamhet bör riktas på andra prioriteringar.
79

  

 

 

 

                                                

77 Porter, 1987, s. 43ff 
78 Ibid, s. 43ff 
79 Ibid, s. 43ff 
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4.2 BESLUTSFATTANDE 

Forskningen om beslut är omfattande och det finns välutvecklade teorier om beslutsprocesser. 

Även i teoriernas värld förutsätts det nästan alltid att beslut är liktydligt med val och att 

beslutsprocesser syftar och leder till val av handlingsalternativ.
80

 Beslutsfattande är enligt 

Brunsson en vanlig aktivitet i organisationer
81

. Det finns fyra konceptuella modeller som 

beslutfattande kan delas in vilka är, den ”rationella modellen”, ”politiska modellen”, 

”soptunnemodellen” och ”programmodellen”. Dessa modeller kan komma till användning på 

tre olika sätt. Modellerna kan exempelvis ge oss en ram för tolkning gällande beslutsfattande, 

modellerna kan även skräddarsys för ett specifikt beslut i beslutsfattarens miljö samt att de 

kan föreslå vilken typ av information och beslut som kan komma till användning i speciella 

typer av företagsmiljöer.
 82

    

Rationell beslutsmodell 

En rationell beslutsprocess är en process där beslutsfattarna verkligen känner till och utgår 

från sina värderingar och där olika värderingar vägs mot varandra. En grundlig undersökning 

av alla relevanta handlingsalternativ och konsekvenser görs. Konsekvenser och värderingar 

jämförs på ett riktigt sätt och denna likhetsgranskning kommer i sin tur utgöra underlag och 

avgöra valet. Det är inte lätt att föreställa sig alla relevanta handlingsalternativ och framtida 

konsekvenser är inte heller enkla att fastställa. Många beslutsfattare är osäkra på sina 

värderingar eller saknar förmåga eller kompetens för den invecklade informationshanteringen 

som ett rationellt beslutsfattande kräver. Värderingarna bör så som konsekvenserna förutsägas 

och Czarniawska menar att det inte är värderingarna vid beslutstillfället som är relevanta utan 

de preferenser med vilka beslutfattarna kommer att värdera handlingen när den väl är 

genomförd. Det finns även andra komplikationer som gör det svårt för beslutsfattarna att 

uppfylla de rationella standarderna. När flera beslutsfattare är inblandade och när de 

representerar olika intressen kan det vara svårt att bestämma vilken vikt olika preferenser 

skall ha. I de fall där syftet med beslutsfattande är att välja det bästa alternativet finns det 

enligt Czarniawska inget skäl att inte försöka följa de rationella normerna, även om det inte 

alltid är möjligt att lyckas.
83

  

                                                

80 Czarniawska, 1998, s. 43 
81 Brunsson, 1998, I Czarniawska, 1998 
82 Huber, 1981, s. 2 
83 Czarniawska, 1998, s. 43ff 



 

26 

Enligt Sudarsanam bygger en stor del av den moderna finansiella teorin på den rationella 

teorin och innebär att alla beslut i ett bolag går ut på att maximera företagets nytta
84

.  

Politisk beslutsmodell 

Enligt Pfeffer beskriver den politiska modellen en organisation bestående av olika intressenter 

med skilda preferenser och mål
85

. Miljön i en sådan situation kännetecknas av att 

organisatoriska beslut som fattats i ett företag är ett resultat av valda strategier som tillämpats 

av personer eller enheter inom företaget. Var och en av dessa har ett syfte att påverka 

beslutsprocessen i en riktning som i slutändan gynnar dem själva.
86

 Situationen kan liknas vid 

en förhandlingssituation där parterna har intressekonflikter
87

. Den aktör som är dominerande i 

förhandlingssituationer kommer med störst sannolikhet att kunna genomdriva sina 

preferenser
88

.  

Soptunnemodellen 

Denna modell kännetecknas av tre viktiga variabler som finns närvarande under samma gång 

då beslutsprocessen pågår.  Dessa variabler är problem, lösning samt möjlighet till ett 

beslutsfattande och ett beslut sker ofta spontant när dessa tre inträffar samtidigt.
89

 Med 

problem menas någonting som kommer utifrån organisationen och irriterar, engagerar eller 

inspirerar medlemmarna inom organisationen. Den andra variabeln innebär en lösning på ett 

problem i form av exempelvis ny kompetens, nya resurser eller ny teknik. Den sistnämnda 

variabeln innebär ett tillfälle då legitimerade beslutsfattare tar ställning till problemet och 

försöker komma med ett beslut.
90

 Enligt denna modell fattas ett beslut då beslutsfattarna stöter 

på ett problem som det samtidigt finns en lösning på och en möjlighet att fatta beslutet, det 

vill säga ett beslutstillfälle. Soptunnemodellen används i dynamiska och sannolikhetsbaserade 

miljöer.
91

 De tre variablerna utgör oberoende händelseflöden som flyter in och ut ur 

organisationen vilket kan liknas vid sortering av avfall i en soptunna
92

.  
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Programmodellen 

Denna modell identifierar en faktor som är avgörande för beslutsfattande. Den avgörande 

faktorn är ”program” och omfattar bland annat standardrutiner samt normer inom ett företag.  

Dessa präglas av en sedvana som påverkar beslutsfattandet i en förutsägbar riktning. 

Vetenskapliga studier har visat att beslutsfattande i organisationer är påverkat av 

standardiserade processer, normer, resursbegränsningar och andra former av program. 

Tankesättet är att om en beslutssituation hanteras på samma sätt som tidigare liknande 

situationer, kommer det nya beslutet troligtvis att resultera i samma utfall som det tidigare 

beslutet.
93

 

4.3  STANDARDISERING OCH DESS FÖR- OCH NACKDELAR 

I dagens moderna samhälle strävar diverse experter och påtryckningsgrupper efter att 

övertyga stater, företag samt individer att följa specifika regler och normer, i syfte att göra det 

bättre för dem och omgivningen. Dessa regler kallas för standarder och beskrivs som frivilliga 

och rådgivande. Standarder kan se olika ut och förekommer inom många olika områden, som 

exempelvis i form av anvisningar till design och kvalitet på mobiltelefoner, hur kontrakt bör 

formuleras, hur organisationer bör struktureras samt hur företag bör rapportera sina 

transaktioner. Standardiseringen innehar en viktig roll i dagens samhälle, då den bland annat 

underlättar samordning och samarbete på en global skala. Den skapar likhet och 

harmonisering mellan människor och organisationer som befinner sig långt ifrån varandra. 

Den är ett verktyg för kontroll och utan den skulle det vara omöjligt att upprätthålla en viss 

ordning i samhället.
94

 Trots standardiseringens viktiga roll i samhället är den ifrågasatt. 

Många av de invändningar som finns mot den är liknande de som finns mot regler och 

förordningar i allmänhet. Det handlar exempelvis om synen att standardisering är ett intrång i 

den fria världen och att företag är visa nog att agera själva. Företag bör styras av innovation 

istället för att sträva efter att efterlikna andra företag, vilket en standardisering skulle 

medföra.
95

 Företagsbesiktningen har som tidigare nämnts ingen fastställd standard eller mall 

trots att den har en omfattande användning och central betydelse vid företagsförvärv
96

. 
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5. PRAKTISKA ERFARENHETER FRÅN SEX FÖRETAG 

etta kapitel redogör för en sammanställning över insamlad data från de sex undersökta 

företagen som erhållits genom de utförda personliga intervjuerna. Intervjuerna har 

genomförts med två revisionsbyråer, Ernst & Young och Deloitte, med två advokatbyråer, 

Setterwalls Advokatbyrå och Nordlund & Partners AB samt två fallföretag, Scandic Hotels 

AB och Svenska Cellulosa AB. 

5.1 INTERVJUN MED SCANDIC HOTELS AB 

Scandic Hotels AB 

Scandic grundades år 1963 och är idag Nordens ledande hotellkedja med hotell i hela 

Skandinavien, Finland, Estland, Tyskland, Nederländerna, Belgien och Polen. Företaget har 

160 hotell och sammanlagt 6 600 medarbetare. Under 2011 uppgick bruttoresultatet till 

ungefär 2,7 miljarder SEK.
97

  

Personen som vi har intervjuat heter Jesper Engman. Han är chef inom Business Development 

på Scandic Hotels AB och har haft denna tjänst i 6 år.
98

 

5.1.1 GENOMFÖRDA FÖRVÄRV OCH KÖPMOTIV  

Scandic har genomfört relativt många företagsförvärv de senaste fem åren. Företaget har 

sedan 2007, då Hilton sålde företaget till EQT, genomfört ett tjugofemtal olika 

företagsförvärv. Scandic har i dessa fall antingen tagit över befintliga rörelser eller tecknat 

nya hyresavtal i nya byggnader och börjat från början. Förvärven har genomförts i ett antal 

olika länder, bland annat i Tyskland, Finland och Danmark. Scandic har för i år planer på att 

ta över sju nya hotell. Engman menar att då Scandic är ett expansivt företag har det främsta 

motivet med förvärven varit just att expandera och ta fler marknadsandelar. Scandic har som 

mål att finnas utspridda överallt, dock satsar företaget mest på storstäder. Motiven styrs av 

ägarna samt vilken typ av bolag det handlar om. Som ett hotellbolag vill Scandic tillgodose 

sina gäster och ha en bred marknadstäckning och alltid finnas där gästerna finns. Som 

förvärvsstrategi används inslag av de strategier som Porter utvecklat, som beskrevs tidigare i 

uppsatsen under den teoretiska referensramen, i detta fall omstruktureringsstrategin och 
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aktivitetsdelningen. Den förstnämnda används främst då företaget tagit över befintliga 

rörelser, vilket oftast handlat om underpresterade hotell. Det går till på det viset att Scandic 

undersöker befintliga hotell som kanske inte är så starka på marknaden, eller har en operatör 

som inte har de förutsättningar som behövs för att bedriva en hotellverksamhet. Det kan även 

handla om en fastighetsägare som haft ett hotell under många år men inte lagt så stort fokus 

på verksamheten och då går Scandic in och bidrar med sin expertis och med hjälp av sitt 

starka varumärke gör en win- win (båda parter får fördel av affären) med fastighetsägaren. 

Inslag av aktivitetsdelning förekommer då företaget vill skapa synergier mellan sina hotell 

som kan ha olika nischer men finnas i samma stad eller region för då kan Scandic ”klustra” 

(gruppera aktiviteterna) och göra kostnadsbesparingar.  Ofta kan ett plus ett vara mer än två, 

menar Engman. I Scandics fall har företagsbesiktning genomförts vid samtliga förvärv, dock 

av skiftande kvalitet, kvantitet och innehåll. De olika delarna i företagsbesiktningen sköts 

både internt av Scandic och externt med hjälp av konsulter. Inom Scandic finns det kompetens 

för att hantera den kommersiella företagsbesiktningen och den tekniska företagsbesiktningen 

men den legala företagsbesiktningen, delar av den finansiella företagsbesiktningen och 

personresursbesiktningen som handlar om personalfrågor köps externt. Vid andra stora 

förvärv har till exempel vid skattefrågor företaget tagit hjälp av Ernst & Young konsultbyrån. 

5.1.2 SYFTET MED FÖRETAGSBESIKTNINGEN, ARBETSGÅNGEN OCH DESS ROLL 

I BESLUTSPROCESSEN 

Syftet med företagsbesiktning på Scandic är att säkerställa att allt företaget förväntat sig med 

förvärvet stämmer samt att få ner priset på målföretaget om brister skulle upptäckas. Är allt 

som det ska görs en affär annars finns valet att hoppa av men man vill alltid göra affärer.  

Arbetsgången inleds på så sätt att Scandic får kännedom om en affärsmöjlighet där ett hotell 

är till salu någonstans, företaget börjar titta på det hotellet och gör ett besök samt träffar 

ägaren till fastigheten och eventuellt ägaren till operatörsbolaget. Processen fortsätter på det 

viset att företaget gör analyser genom att lägga in siffror och material i Excel och gör en 

prognos på vad hotellet skulle kunna generera samt gör initiala bedömningar på 

investeringsdelen Renoveringen tillkommer i de flesta fall då det ska anpassas till Scandic 

standard och det brukar den egna personalen ta hand om. Om parterna är överens om 

villkoren börjar företagsbesiktning antingen vid denna tidpunkt eller så gör styrelsen en 

genomgång av alla avtal och godkänner dessa och när detta är gjort startar arbetsprocessen. 

Mannheimer Swartling, som är Sveriges ledande advokatbyrå inom affärsjuridik, brukar 
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hjälpa Scandic att ta fram en frågelista som sedan skickas till motparten. Företaget ber 

motparten att ta fram all nödvändig information och det handlar mest om olika typer av avtal, 

bokningar på hotell, licenser, etcetera. På Scandic är det mycket viktigt med säkerhet och 

miljödelen och företaget brukar skicka efter ett team som går igenom hotellet och gör en 

bedömning om den förväntan som finns på hotellet stämmer in. Den delen är viktig i 

företagsbesiktningsprocessen men allt sker parallellt, menar Engman då även 

personresursdelen görs parallellt. Denna arbetsgång brukar generera en rapport som juristerna 

sammanställer med hjälp av den insamlade informationen från alla parter. Genomförandet av 

företagsbesiktning brukar normalt ta en månad men ibland har företaget haft större press på 

sig och gjort snabbare företagsbesiktningar. Engman menar att det gäller att helt enkelt 

anpassa sig till den tiden som finns till förfogande. Företagsbesiktningen utgör en stor del i 

beslutet kring förvärvet och ska ses i ett sammanhang menar Engman och förtydligar detta 

med att förklara att företagsbesiktning är en viktig del vid sammanställningen av alla villkor i 

en affär. Beslutet är i stor utsträckning grundat på företagsbesiktningen och spelar en viktig 

roll vid förhandlingarna, tillägger Engman. 

5.1.3 RESULTATET AV FÖRETAGSBESIKTNINGEN OCH DESS FRAMTID 

Som tidigare nämnts brukar besiktningsarbetet generera en rapport som juristerna 

sammanställer med hjälp av den insamlade informationen från alla parter. Ibland går det bra 

men det händer även att de förväntningar som fanns från början inte riktigt stämde in på 

verkligheten. Detta påstående förtydligas genom ett exempel som förklarar att parterna kan ha 

varit överens om ett pris men det visade sig att en renovering exempelvis skulle kosta mer än 

vad som hade räknats från början och då brukar en justering på priset göras. Bara detta lilla 

exempel visar på hur viktigt det är att göra en företagsbesiktning, tillägger Engman.  

Speciellt påpekas vikten av den tekniska delen och störst fokus bör ligga på just den delen av 

företagsbesiktningen då det är viktigt att veta hur det fysiska skicket på hotellet är. Det är 

även viktigt att säkerställa en prognos och ett marknadsantagande, speciellt i de fall Scandic 

expanderar i en ny stad, där hotellet antas omsätta en viss summa pengar men i verkligheten 

visar det sig att omsättningen inte ens uppnått till hälften.  

Det är alltså viktigt att förväntningarna stämmer överens med verkligheten, eftersom Scandic 

tecknar långa hyresavtal i samband med sina förvärv, vilka i vissa fall kan sträcka sig upp mot 

15 år. Konsekvenserna skulle därmed vara katastrofala för Scandic om förväntningarna på 
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målföretaget kraftigt avvek från verkligheten och Scandic tvingas ha kvar förvärvet i 15 år, 

tillägger Engman. Företagsbesiktning ses som en viktig ingrediens vid lyckade förvärv främst 

då den tekniska aspekten är en viktig del i att göra en noggrann undersökning av i hopp att 

upptäcka konstiga avtal som kanske inte behövs eller så finns egna leverantörsavtal som 

företaget vill ta med sig till målföretaget. Allt detta går dock att lösa, menar Engman och 

understryker att det ändå är två parter som vill göra affären. Det har hänt situationer då 

företaget avstått från att göra ett företagsköp efter en genomförd företagsbesiktning och 

orsaker har varit olika då det både har hänt att motparten hoppat av men även att det 

förekommit något avvikande information som upptäckts tack vare en företagsbesiktning.  

Scandic har fått en bättre förhandlingsstyrka under förhandlingarna med motparten efter en 

genomförd företagsbesiktning. Engman tar upp frågelistan som är skickad till motparten som 

ett exempel och menar att det går alltid att komma tillbaka till den och lyfta fram det som 

hittats under besiktningen, i syfte att ha det som stöd för sina argument i de fall verkligheten 

inte är som förväntad. En fördel med en företagsbesiktning vid förhandlingarna är att det ingår 

garantier i själva överlåtelseavtalet, företaget får en bättre garantikatalog. Engman anser att 

det behövs en standardisering av företagsbesiktning då det skulle underlätta en hel del för 

Scandic. Han menar vidare att ”det är ofta man försöker uppfinna hjulen varje gång”. 

Standarder är alltid bra då de sparar tid och en checklista är även att föredra då det tar tid att 

sätta upp en sådan. Det kom fram genom intervjun att hoppet och tron finns på att 

företagsbesiktning kommer att utvecklas till en standardiserad modell. Engman anser att det är 

en fördel om det finns en standard att utgå ifrån men sedan kan den alltid justeras beroende på 

vilket typ av affär som görs då viss flexibilitet och affärssinne måste finnas med. Engman är 

av den åsikten att företagsbesiktning är bra och att den är en förutsättning för att kunna göra 

en bra affär på lång sikt.  

5.2 INTERVJUN MED SVENSKA CELLULOSA AB 

Svenska Cellulosa Aktiebolag (SCA) 

SCA grundades år 1929 och är idag ett globalt hygien- och pappersföretag med försäljning i 

fler än 100 länder. Företaget utvecklar många starka varumärken, närmare bestämt 60 stycken 
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som bland annat innefattar TENA, Libero, Libresse och Tork. Under 2011 omsatte SCA 

ungefär 106 miljarder SEK och hade cirka 44 000 anställda.
99

 

Personen som vi har intervjuat heter Daniel Hailu. Han är förvärvsanalytiker på SCA och har 

haft denna tjänst i cirka 3 år.
100

 

5.2.1 GENOMFÖRDA FÖRVÄRV OCH KÖPMOTIV  

SCA har genomfört relativt många företagsförvärv de senaste fem åren.  Det handlar om cirka 

tio förvärv, varav de flesta har genomförts under år 2011/2012. Motiven till förvärven har 

främst varit att kunna växa och ta sig in på tillväxtmarknader som företaget inte varit aktivt i. 

Företagsbesiktning har genomförts vid samtliga förvärv som SCA gjort, vilket även är ett krav 

från ledningen på att det ska göras. SCA har för den legala och finansiella delen av 

företagsbesiktning köpt externa konsulttjänster men tagit hand om de andra delarna internt, 

det vill säga kommersiell företagsbesiktning, personresursbesiktning och miljöbesiktning.  

Konsulttjänster för den finansiella delen köps främst av revisionsbyrån 

PricewaterhouseCoopers (PwC), då den har en stark global närvaro, vilket passar SCA 

eftersom de själva är ett multinationellt företag.  Legala företagsbesiktningstjänster köps av 

advokatbyråer, oftast av dessa som befinner sig i det land där förvärvet ska äga rum. SCA 

använder sig främst av två av Porters förvärvsstrategier, aktivitetsdelning och 

kunskapsöverföring. Kunskapsöverföring används främst i syfte att utnyttja interaktionen 

mellan olika enheter i ett målföretag och på så sätt skapa synergier. SCA får ett utbyte av 

kunskap och expertis mellan dessa enheter och identifiering av synergier företaget vill skapa. 

Aktivitetsdelning används i de fall då SCA och det förvärvda företaget får tillgång till det 

gemensamma distributionssystemet för att kunna uppnå minskade kostnader och större 

konkurrenskraft.  

5.2.2 SYFTET MED FÖRETAGSBESIKTNINGEN, ARBETSGÅNGEN OCH DESS ROLL 

I BESLUTSPROCESSEN 

Syftet med företagsbesiktning på SCA är att upptäcka dolda fel, få en detaljerad information 

om målföretaget, säkerställa att rätt pris betalas och upptäcka risker samt att få en beskrivning 

av verkligheten och i vilket skick målföretaget befinner sig i.  
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Arbetsgången vid företagsbesiktning beskriver Hailu på följande sätt. Ett prospekt tas fram 

där en intern utvärdering görs och sedan etableras en preliminär värdering av målföretaget för 

att således determinera en lämplig prisnivå. När priset är fastställt och överenskommet med 

motparten påbörjas en företagsbesiktning givet att ett godkännande har erhållits från 

ledningen. Processen påbörjas oftast med ett kick- off möte där alla som är involverade i 

företagsbesiktningsprocessen är samlade på en och samma plats. Här diskuteras hur arbetet 

ska läggas upp och vad som bör ingå. Samtal görs veckovis för att rapportera hur långt man 

har kommit samt hur processen går. Alla som är involverade i företagsbesiktningsprocessen 

skriver sin rapport som presenteras i en slutlig företagsbesiktning. Parterna träffas fysiskt och 

förhandlar om priset och villkoren för förvärvet. Arbetsgången vid genomförandet av en 

företagsbesiktning brukar i genomsnitt ta mellan fyra och sex veckor. Beroende på vilket 

bolag som ska förvärvas brukar olika typer av företagsbesiktning göras men de tre 

huvudtyperna alltså den finansiella, legala och den kommersiella företagsbesiktningen ingår 

alltid i rapporten. ”Man vet aldrig var de största riskerna finns”, poängterar Hailu och tillägger 

att vid exempelvis köp av ett teknikbolag är det viktigt att säkerställa att deras patent är 

välskyddade och vid köp av ett produktionsbolag som riskerar att ha förorenade 

anläggningstillgångar, är det viktigt att en företagsbesiktning om företagets miljö genomförs. 

Hailu anser att en företagsbesiktning är mycket viktig som underlag vid beslutet kring 

företagsförvärvet om det ska äga rum eller ej.  

5.2.3 RESULTATET AV FÖRETAGSBESIKTNINGEN OCH DESS FRAMTID 

Efter en genomförd företagsbesiktning har olika fel upptäckts och för det mesta dyker det 

alltid upp något. Det kan handla om allt möjligt, allt från dåligt skick på maskinerna, högre 

skulder, mindre vinstmarginaler och så vidare. De åtgärder som SCA brukar ta vid sådana 

tillfällen är att företaget begär prisjusteringar och garantier. Även försäkringar brukar krävas 

vid till exempel upptäckter av föroreningar och då vill företaget att säljaren tar på sig 

kostnaderna. Hailu anser att en företagsbesiktning har varit avgörande för lyckade förvärv då 

en framtagning av sådana rapporter beskrivit verkligheten på ett övertygande sätt. Det har 

även hänt att SCA avstått från att göra ett förvärv efter en genomförd företagsbesiktning då 

exempelvis lönsamheten inte visat sig vara lika tillfredsställande som det presenterats från 

början. I andra fall har det handlat om att motparten inte velat göra en prisjustering och det 

har även hänt att till exempel teknikbolag inte haft starka patent som gjort att SCA inte velat 

gå vidare och göra affärer med motparten, beskriver Hailu.  
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En besiktningsrapport har alltså stor betydelse för resultatet av köpeförhandlingarna speciellt i 

de fall där lönsamheten visat sig vara sämre än det var tänkt från början och då har SCA 

kunnat gå tillbaka och förhandla ner priset. Med hjälp av underlaget från en 

besiktningsrapport har SCA fått en bättre förhandlingsstyrka gentemot motparten då tillgång 

till konkreta exempel funnits på pappret. ”Det hjälper att ha en företagsbesiktning i ryggen”, 

tillägger Hailu. Han är av den åsikten att en standardisering av företagsbesiktning är nästintill 

omöjlig. Vidare förklaras att varje företagsbesiktning skiljer sig åt, både från bolag till bolag 

men även från land till land. Dock anser Hailu att vissa aspekter inom den finansiella 

företagsbesiktningen och den legala företagsbesiktningen alltid bör finnas med även om de är 

anpassade till det specifika förvärvet. Vidare anser Hailu att det är svårt att en 

företagsbesiktning kommer att utvecklas till en standardiserad modell. 

5.3 REVISIONSBYRÅERS ERFARENHETER AV FÖRETAGSBESIKTNING  

Ernst & Young 

Ernst & Young är ett ledande globalt revisionsföretag och har i Sverige under räkenskapsåret 

varit i medeltal 1 948 heltidsanställda. Globalt har Ernst & Young 152 000 medarbetare i 140 

länder. Ernst & Young bedriver sin verksamhet i fyra affärsområden: affärsrådgivning, skatt, 

redovisning & revision samt transaktionsrådgivning Ernst & Young räknas till ”the Big Four” 

med PwC, KPMG och Deloitte. 
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Intervjupersonen som vi har intervjuat heter Fredrik Steenberg och jobbar med 

transaktionsrådgivning på Ernst & Young. Steenberg har arbetat i 11 år inom detta område.
102

 

 

Deloitte 

Deloitte är ett av världens ledande revisions- och konsultföretag som grundades år 1925 och 

har cirka 170 000 medarbetare i över 140 länder. Det globala huvudkontoret ligger på 

Broadway i New York. Deloitte ingår i "the Big Four" tillsammans med PwC, KPMG och 

Ernst & Young.
103

 Personerna som vi har intervjuat med heter Jez Pannett, delägare samt 

revisor inom transaktionsrådgivnig och David Warde, biträdande revisor inom 
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transaktionsrådgivning på Deloitte revisionsbyrå i Stockholm. Pannett har haft denna tjänst i 

14 år och Warde i 5 år. Båda har tidigare arbetat i London med transaktionstjänster.
104

  

5.3.1 FÖRETAGSBESIKTNING SOM KONSULTTJÄNST 

Traditionellt sett erbjuder Ernst & Young finansiell, skatterättslig och pension 

företagsbesiktning. De senaste fem åren har den operationella företagsbesiktningen och den 

kommersiella företagsbesiktningen tillkommit. Operationella företagsbesiktningsdelen 

omfattar produktion och har alltså en mer operativ inåtblick och den kommersiella 

företagsbesiktningsdelen är mer marknadsinriktad. Ernst & Young arbetar med flera processer 

samtidigt och med olika nyckelkunder. Deloitte som är det andra revisionsbolaget vi 

intervjuat erbjuder liknande tjänster som Ernst & Young och det är inom cirka tio olika 

områden där bland annat finansiell, skatterättslig, kommersiell och operationell 

företagsbesiktning (besiktning på företagets operationella verksamhet) ingår. De två 

förstnämnda är kärnområden inom företagsbesiktning men det förekommer även mindre 

”nischade” områden som blivit allt mer efterfrågade på senare tid. Dessa områden är  

exempelvis inom miljö och IT men även en så kallad ”integritetsbesiktning” eller (integrity 

due diligence) som det heter på engelska, som syftar till att analysera speciella marknader. 

Dessa marknader är inte lika öppna och fria som västerländska marknader och bedrivande av 

verksamhet inom dem kan oftast vara svårt och utmanande. En integritetsbesiktning kan 

exempelvis vara lämplig då förvärv görs i Mellanöstern. Det gäller att kunna kartlägga 

potentiella risker och utmaningar inom dessa marknader.  

 

Ernst & Young har ett kontinuerligt affärsflöde gällande företagsbesiktning, vilket kan 

förklaras av att kapitalmarknadsbörsen finns i Stockholm. Det är lika många köpare som 

säljare som efterfrågar tjänsten hos båda byråerna dock är processen strukturerad på olika sätt 

beroende på vem beställaren av tjänsten är tillägger Steenberg på Ernst & Young. Inom 

Deloitte görs cirka två tredjedelar av samtliga företagsbesiktningar åt köpare och resterande 

tredjedel åt säljare. Dock har Ernst & Young märkt att antalet säljare som efterfrågar tjänsten 

ökat på senare tid. Steenberg fortsätter att berätta att marknadsutvecklingen historiskt sett har 

drivits på av till exempel en mer välutvecklad riskkapitalistmarknad i Sverige. 

Riskkapitalister är en stor kundbas och Ernst & Young jobbar med både riskkapitalister och 

                                                

104 Pannet & Warde, personlig intervju, 2012-05-07 



 

36 

stora bolag som förvärvar både i Sverige och utomlands. Transaktionsvärdet kan variera allt 

från några miljoner SEK till ett antal miljarder kronor. Warde menar att Deloitte arbetar 

främst med medelstora och stora företag men att spektrumet är brett och företagen kommer 

från alla möjliga branscher. Dock kan efterfrågan från de olika företagen variera beroende på 

vilken bransch de tillhör och hur situationen inom denna ser ut. Är det goda år inom 

branschen är fler företagsförvärv aktuella, poängterar Warde. Både Pannett och Warde 

påpekar att en företagsbesiktning bör skräddarsys efter klientens behov och därför ser 

utformningen av en företagsbesiktning olika ut beroende på om den efterfrågas av en köpare 

eller säljare, vad det är för typ av företag och vilken bransch det kommer ifrån samt vad 

klientens syfte med förvärvet går ut på. Steenberg på Ernst & Young är av samma åsikt och 

menar att det är viktigt att en företagsbesiktning är utformad på ett speciellt sätt beroende på 

vem det är som efterfrågar tjänsten. Den är anpassad efter industri, företag som jobbar 

utomlands eller i Sverige och spänner över andra områden också. Pannett på Deloitte berättar 

att det finns klienter som kommer och säger att ” vi ska ha en normal företagsbesiktning” och 

då brukar han fråga ”vad en normal företagsbesiktning är för något?” Sådant finns inte, menar 

Pannett. Vidare förklarar han att rådgivarna kan endast genom sin erfarenhet uttrycka sig om 

vad exempelvis en köpare vid ett förvärv oftast vill ta reda på om målföretaget men inte att 

detta ska representera riktlinjer för varje företagsbesiktning. Warde på Deloitte påpekar att 

säljare oftast vill att en företagsbesiktning genomförs på så sätt att allting presenteras på ett 

tydligt och självständigt sätt medan köpare oftast är intresserade av att genom en 

företagsbesiktning ta reda på vissa speciella aspekter om målföretaget.   

5.3.2 ARBETSGÅNGEN VID FÖRETAGSBESIKTNINGEN 

Hos Ernst & Young startar arbetsgången vid en företagsbesiktning genom 

informationsinhämtning med både intern och extern data. En informationsbehovslista skickas 

om inte all information finns med, så att all nödvändig data samlas på en och samma plats i 

datarummet. Ernst & Young lägger stor vikt på att ha en öppen dialog med kunden för att 

kunna komma överens och få en klarhet i det som ska göras och hur detta ska gå till. Det är 

även viktigt att kunna begränsa arbetet till vad som är relevant. Det gäller att få fram 

information om det som är värdepåverkande för kunden och dessa parametrar tillförs 

kontinuerligt i en värderingsmodell. All insamlad data ska i sin tur struktureras och då gäller 

det att ta fram det som är relevant för kunden. Slutrapporteringen sker oftast ”face to face” där 

en skriftlig rapport tas fram och en uppföljning förekommer också.  ”En bra genomförd 
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företagsbesiktning är alltid ett teamwork”, menar Steenberg. Om vissa frågor inte kan 

besvaras kopplas specialister in inom det okända området, exempelvis branschexperter. Det är 

viktigt att göra det så att alla inblandade kan jobba tillsammans som ett team och på så sätt 

öka chansen till att kunna täcka in ett större antal risker. Arbetsgången vid en 

företagsbesiktning hos Deloitte är uppdelad i tre huvudfaser: förberedandefas, 

informationsinsamlings- och granskningsfas samt rapporteringsfas. I den första fasen gäller 

det att förstå vad klienten vill ha och är intresserad av gällande målföretaget. I den andra fasen 

sker en insamling av information och där börjar själva kärnarbetet med en företagsbesiktning. 

Analyser och diskussioner görs med kollegor och andra experter inom olika områden. Deloitte 

har ett nära samarbete med andra rådgivare som exempelvis advokater och att ha diskussioner 

och samarbete med rådgivare från The Boston Consulting Group (BCG) är normalt tillägger 

Pannett. Rapporteringsfasen är den sista fasen och förekommer även under den andra fasen 

eftersom rapportering till klienten sker löpande under arbetet med företagsbesiktning. Det är 

viktigt att ha en tydlig kommunikation med klienten för att kontinuerligt kunna meddela 

företagsbesiktningens utveckling. Ibland ger Deloitte så kallade ”röda flaggor” i de fall något 

väsentligt upptäckts som kan komma att påverka klientens uppfattning om målföretaget. 

Därför är det viktigt att kommunicera med klienten och ständigt hålla denne uppdaterad. 

Beroende på företagsbesiktningens omfattning så kan tiden för att genomföra den variera. 

Steenberg berättar att en företagsbesiktning brukar normalt ta en till tio veckor beroende på 

om det är köparen eller säljaren som efterfrågar tjänsten. När Deloitte genomför en 

företagsbesiktning åt en säljare kan det som längst sträcka sig upp emot fyra månader. En 

företagsbesiktning som däremot görs åt en köpare som är ett medelstort företag kan ta mellan 

två till fyra veckor.  Steenberg upplever att det normalt sett finns en närvaro av tidspress när 

en företagsbesiktning ska genomföras. Skälen till detta är många, vilka bland annat är att: 

hålla kostnaderna nere då det är många rådgivare som är inblandade men även sekretesskäl, 

som är den största anledningen. Vidare menar han att det finns ett förhandlingsspel som gör 

att de inblandade inte vill dra ut på tiden. Det kan bli jobbigt för alla berörda med tanke på att 

de är med från början till slut men har samtidigt sitt ordinarie arbete att sköta. Normalt sett är 

en förvärvsprocess komplext och det förekommer alltid komplexa frågeställningar, menar 

han. Även Pannett och Warde samtycker med respondenten från Ernst & Young och menar att 

det i många fall finns en tidspress kring utförandet av en företagsbesiktning och att det sällan 

finns utrymme för att ta det lugnt. Komplexiteten ligger i den förberedande fasen, det vill säga 

att förstå vad klienten vill ha. Det är inte lika tydligt alla gånger och tillgången till information 
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kan vara begränsad, vilket gör tillvägagångssättet. Komplexiteten blir mindre med tiden då 

erfarenheten i arbetet blivit längre och man lärt sig identifiera nyckelfaktorerna inom en 

företagsbesiktning, tillägger Pannett. Varken Ernst & Young eller Deloitte brukar använda sig 

av någon form av checklista som de kan gå efter när de gör en företagsbesiktning. Steenberg 

menar att det dock finns ett vedertaget sätt att söka igenom information och ställa frågor samt 

att det finns vissa delar som bör finnas med men ingen konkret checklista att gå igenom och 

pricka av. Deloitte brukar dock använda sig av en slags mall gällande den finansiella 

företagsbesiktningen som de tillsammans med klienten utvecklar och definierar, beroende på 

uppdragets utseende. Det handlar mycket om att lyssna, fråga och anpassa under sådana 

situationer, tillägger Pannett.  

5.3.3 RESULTATET AV FÖRETAGSBESIKTNINGEN OCH DESS FRAMTID 

Resultatet av en genomförd företagsbesiktning redovisar Ernst & Young i förekommande fall 

oftast ”face to face” och kompletterar med en skriftlig rapport samt ett uppföljningsmöte. 

Varken Ernst & Young eller Deloitte brukar delta vid slutförhandlingarna mellan köpare och 

säljare. En företagsbesiktning ses som en viktig komponent till förvärv och vid frågan om 

företagsbesiktning är avgörande för lyckade företagsförvärv svarade Steenberg att 

företagsbesiktning ofta är en viktig del i lyckade förvärv. Han tillägger att en 

företagsbesiktning börjar bli en norm inom företag och ser företeelsen som en framväxande 

konsulttjänst. De avvikelser och risker som varit vanliga upptäckter vid genomförandet av en 

företagsbesiktning har upptäckts i justerat rörelsekapital, nettoskuld samt EBITDA 

(rörelseresultat före avskrivningar och goodwillavskrivningar) vilket oftast blivit 

förhandlingsfrågor. Det händer att företagsförvärv inte går igenom till följd av allvarliga fel 

som upptäcks med hjälp av företagsbesiktning.  Inga exempel kunde dock Ernst & Young ge 

till följd av sekretessavtalen som tecknas. Förväntanskap kan också vara en orsak till att en 

affär inte blir av då motparten kanske trodde att lönsamheten skulle vara högre än så var 

fallet. Steenberg nämner att det inte alltid är så att klienten känner att denne vill göra säkra 

köp, ibland vill klienten gå in på nya marknader. En företagsbesiktningsrapport kan användas 

av en bank som underlag vid bedömning av lånelöfte. Pannett och Warde ser 

företagsbesiktning som ett viktigt hjälpmedel för såväl köpare som säljare. Genom en sådan 

kan en köpare få en bättre insikt i målföretaget, minimera riskerna samt justera priset, i de fall 

det känns nödvändigt. En företagsbesiktning kan även visa hur en implementering av 

förvärvet ska ske i företaget.  
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För säljarens del handlar det om att ta reda på hur den sålda verksamheten ska separeras från 

resten av företaget och för köparens del, hur förvärvet ska implementeras i verksamheten. 

Respondenterna från Deloitte tycker inte att det viktiga ligger i att hitta fel eller risker genom 

en företagsbesiktning, utan att kunna tolka dessa och förstå hur de ska hanteras. I vissa fall 

upptäcks faktorer som visat sig ha andra värden än de som presenterats tidigare av säljaren. 

Dessa kan vara avgörande för huruvida köparen väljer att fortsätta med 

företagsbesiktningsprocessen och justera priset eller avsluta det hela och avstå från köpet. 

Warde berättar att han nyligen hade en klient som valde att avstå från köpet, då målföretagets 

resultatvärden innehöll faktorer som inte skulle hålla i framtiden. Köparen ansåg därför att 

förvärvet inte skulle medföra någon lönsamhet. Företagsbesiktning ses av Steenberg som en 

kreativ produkt som dock är svår att göra till en standard då tjänsten efterfrågas av olika bolag 

men med olika krav och företeelser. Liknande åsikter har båda respondenterna från Deloitte 

då de anser att det inte behövs någon standardisering av till exempel den finansiella 

företagsbesiktning, de tycker snarare tvärtom att finansiell företagsbesiktning behöver bli 

mindre likartat än vad det är idag. Fokus bör läggas på sådant som är viktigt inom det enskilda 

fallet och inte ha samma tillvägagångssätt i samtliga fall. Därmed tror samtliga respondenter 

att en standardisering av finansiell företagsbesiktning kommer att ske inom en snar framtid. 

Dock tror Pannett och Warde att en standardisering kan komma att ske även inom andra 

företagsbesiktningsområden som inte är av samma karaktär som finansiell företagsbesiktning, 

som är till exempel mer avtalsbaserade.  

5.4 INTERVJUERNA MED ADVOKATBYRÅERNA  

Setterwalls Advokatbyrå 

Setterwalls Advokatbyrå är en av Sveriges ledande affärsjuridiska fullservicebyråer med ett 

väl upparbetat internationellt nätverk och har ca 250 medarbetare, varav 180 jurister
105

. 

Personen som vi haft en kontakt med heter Anders Söderlind, är advokat och Partner på 

Setterwalls Advokatbyrå och har varit i yrket i hela 15 år
106

. 

Nordlund & Partners Advokat AB 

Nordlund och Partners AB är en advokatbyrå med bred erfarenhet av affärsjuridiska 

möjligheter och frågeställningar som ett företag ställs inför allt från det att företaget bildas till 
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det att en avveckling eller överlåtelse blir aktuell. Totalt är det sju verksamma jurister som 

jobbar på Nordlund & Partners.
107

 

Personen vi intervjuat på Nordlund & Partners Advokatbyrå heter Olle Höglund, och har 

jobbat som advokat i 8 år
108

. 

5.4.1 FÖRETAGSBESIKTNING SOM KONSULTTJÄNST 

Setterwalls erbjuder företagsbesiktningstjänster inom det legala området och genomförandet 

av dessa är mycket vanligt, då det i majoriteten av samtliga förvärvsprocesser görs en 

företagsbesiktning. Söderlind berättar att hans klienter är företag från alla möjliga branscher 

och är av olika storlek. Dock är medelstora och stora företag de klienter som är mest vanliga 

samt att de är köpare.  Riskkapitalister är vanliga köpare då de oftare är i behov av att 

genomföra en företagsbesiktning och på så sätt kan kartlägga potentiella risker, eftersom de 

har som syfte att sälja målföretaget inom några få år och då ska företaget ha ökat i värde. En 

legal företagsbesiktning kostar mycket pengar, vilket gör att mindre företag inte är lika 

vanliga klienter. Det förekommer att mindre företag också efterfrågar tjänsten, men då görs 

den i mindre omfattning.  Priset för en legal företagsbesiktning är beroende av hur mycket tid 

som läggs ner på den och priset kan hamna mellan 100 000 SEK och 1 miljon SEK.  

På Nordlund & Partners erbjuds legal företagsbesiktning för såväl köpare som säljare. Olle 

berättar att företaget genomför ett par stycken företagsbesiktningar per år och att 

uppdragsgivarna främst är köpare. Under goda tider har företag gott om pengar och då är 

företagsförvärv allt vanligare och företagsbesiktning efterfrågas mer. Det motsatta sker när 

det är sämre tider och företag ser istället till att säkra sina tillgångar på olika sätt. De 

huvudsakliga klienterna är mindre och medelstora företag och kommer från olika branscher. 

En företagsbesiktning kan ta olika lång tid, allt från en till två veckor till flera månader, 

beroende på förvärvets omfattning och parternas kompetens gällande besiktningen. En sådan 

kan kosta mellan 50 000 SEK och uppåt.  
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5.4.2 ARBETSGÅNGEN VID FÖRETAGSBESIKTNINGEN 

Söderlind på Setterwalls berättar att utformningen av en legal företagsbesiktning kan se olika 

ut beroende på om det är en köpare eller säljare den genomförs åt. Även företagets bransch 

spelar en viktig roll, eftersom fokusområdena är olika för olika branscher och en 

företagsbesiktning måste därför anpassas efter detta. Likaså är det hos Nordlund & Partners 

då företagsbesiktningen har lite olika utformning beroende på vem den genomförs åt samt hur 

branschförhållandena ser ut. Köparens företagsbesiktning är utformad på så sätt att mycket 

breda frågor ställs och många stenar ska vändas i syfte att ta reda på så mycket som möjligt 

om målföretaget i fråga. Säljarens företagsbesiktning är inte av samma karaktär eftersom den 

inte ger svar på alla frågor. En sådan är av mer generell karaktär. 

Höglund på Nordlund & Partners beskriver att en företagsbesiktning börjar oftast med 

formalia som bland annat innebär att ägarskapet ska verifieras, det vill säga att dokument som 

styrker ägarskapet ska kontrolleras. Här ingår även en kontroll över bolagsordningen samt 

protokoll från stämmor för att undersöka om det finns en ordning i styrningen och inga dolda 

agendor. Vidare undersöks finansiell information som årsredovisning och likviditetsbudget, 

vilket inte betraktas som en typisk uppgift för advokater men som i vissa fall kan vara 

väsentligt, då den har en inverkan på det legala området. Arbetet kan vara mycket omfattande 

då företagsbesiktningen kan innehålla undersökning på områden som immateriella rättigheter, 

personal, tillstånd för bedrivande av verksamhet, viktiga avtal, skatt, miljö, tvister.  

Söderlind beskriver att arbetsgången för en legal företagsbesiktning startar oftast i ett datarum 

där man tillsammans med uppdragsgivaren bestämmer omfattningen för besiktningen. 

Samarbete med andra konsulter förekommer också och då kan det handla om samarbete med 

konsulter som jobbar med den finansiella och kommersiella delen. Även hos Nordlund & 

Partners sker ett samarbete med andra konsultföretag under genomförandet av en 

företagsbesiktning. Vanliga samarbetspartners är revisorer, branschexpertis samt värderare. 

Vid genomförandet av en företagsbesiktning följs en tidsplan och oftast finns en tidspress. 

Söderlind påpekar att man som rådgivare helst inte vill vara den som ska förskjuta processen. 

Även Höglund upplever att det finns en tidspress på att genomföra en företagsbesiktning. Det 

finns fler skäl till detta och några av dessa är risk för konkurrensläckor. Höglund menar att ju 

längre tid det tar desto högre är risken för att information som är av sekretess läcker ut, i 

värsta fall till konkurrenter. Det finns även en psykologisk faktor inblandad, som innebär att 

entusiasmen för inblandade parter sjunker om besiktningen drar ut på tiden.  
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För köparens del är det viktigt att det inte tar alltför lång tid då denne kanske måste ansöka 

om kredit för att ett förvärv ska bli möjligt och kreditlinor står inte öppna i all oändlig tid. 

Söderlind på Setterwalls nämner att det även förekommer mått av komplexitet i utförandet av 

en företagsbesiktning och främst gäller det de fall där en omstrukturering sker i samband med 

försäljning.  Detta innebär att hela verksamheten måste ”paketeras om”, vilket ökar 

komplexiteten. Inom Nordlund & Partners ligger svårigheten i att värdera risker på okända 

marknader samt att se till att besiktningen omfattat allt väsentligt. 

Söderlind berättar att det finns en struktur i datarummen som innefattar ett rapportformat. 

Denna fungerar som en checklista och används under arbetsgången. Förutom den slutliga 

rapporten, görs diverse avstämningar, möten och diskussioner med klienten under hela 

processen. Efter att processen är klar deltar rådgivarna i förhandlingarna mellan köpare och 

säljare, dels som stöd för den ena parten men även för att kontrollera avtalen. Användning av 

olika checklistor förekommer under arbetets gång i en företagsbesiktning även hos Nordlund 

& Partners. Dessa kan vara av en generell karaktär men även mer detaljerade och brukar 

utvecklas allteftersom. Rapporteringen sker oftast löpande och klienten uppdateras på sådant 

som framkommit under besiktningen. Eftersom det kostar cirka 5000 SEK i timmen att ha en 

advokat som arbetar för en, kan advokaters närvaro i slutförhandlingarna vara en 

kostnadsfråga för klienten.  

5.4.3 RESULTATET AV FÖRETAGSBESIKTNINGEN OCH DESS FRAMTID 

Vid genomförandet av en legal företagsbesiktning kan vanliga risker som upptäcks vara 

brister i immateriella rättigheter samt kundavtal som är svaga. I vissa fall kan riskerna 

betraktas vara så höga att klienten avstår från köpet. Söderlind berättar att han nyligen var 

med om ett sådant fall men då rörde sig om en ägarrisk. Höglund på Nordlund& Partners 

anser att en företagsbesiktning syftar till att undanröja hinder och prissätta dessa så att 

förvärvet blir lyckat. Vanliga hinder och risker som upptäcks under en besiktning är avsaknad 

av viktiga avtal samt inte så stark ekonomi och produktportfölj som ursprungligen 

presenterats av säljaren. Normalt sett resulterar detta i prisjusteringar, såvida inget ”rejält lik 

hittas i garderoben”, som gör att affären inte genomförs. Söderlind på Setterwalls upplever att 

det redan nu finns en standardisering av den legala företagsbesiktningen. En sådan är mer 

ensidig jämfört med en finansiell företagsbesiktning, vilket gör att den upplevs mer 

standardiserad. I framtiden tror Söderlind att företagsbesiktningen kommer att utvecklas till 

en fastprisprodukt samt att det kommer att ske en outsourcing kring besiktningsarbetet, det 
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vill säga att processen överlåts till andra företag med syftet att sänka priset för konsulttjänsten 

så att allt fler företag efterfrågar den. Han har redan nu sett tecken på detta då några kollegor i 

Storbritannien gjort en outsourcing på Nordirland. Även Höglund anser att det redan nu finns 

inslag av standardisering i en legal företagsbesiktning med tanke på att det finns ett antal 

checklistor som är till förfogande. Dock tror han ett en tydligare standardisering inte krävs 

eftersom den skulle vara svår att implementera, då det finns stora variationer på köpar- och 

säljarsidan. I takt med att företagsbesiktning blivit allt vanligare vid små förvärv, kommer det 

bli krav på att en sådan ska vara genomförd fram till slutförhandlingarna.  
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6. ANALYS OCH DISKUSSION 

analysen kopplas den teoretiska referensramen och empiriska vetenskapen samman för att i 

sin tur kunna presentera en diskussion kring frågeställningarna. Vi analyserar kring 

företagsbesiktningens praktiska arbetsgång, de olika beslutsmodellerna och deras förekomst i 

fallföretagen samt dess förvärvsstrategier. Slutligen förs en analys kring 

företagsbesiktningens utveckling i framtiden. 

6.1 FÖRETAGSFÖRVÄRV OCH SYFTET MED FÖRETAGSBESIKTNINGEN 

Som tidigare nämnts genomförs det tusentals företagsförvärv per år i Sverige
109

 och dessa 

fakta kan vi konstatera speglas även hos de undersökta fallföretagen. Både Scandic och SCA 

har de senaste fem åren gjort ett flertal större förvärv. Det främsta motivet bakom genomförda 

förvärv hos båda fallföretagen har varit expandering i form av ökade marknadsandelar vilket 

även beskrivs av Sevenius som det vanligaste motivet för förvärv i Sverige
110

. Detta motiv 

upplever vi som en självklarhet för båda fallföretagen då dessa är verksamma inom flera 

länder och söker efter inflytande på fler marknader.  

Porter beskriver fyra olika strategier
111

 ett företag har till förfogande när det ställs inför ett val 

om förvärv av ett företag. Tre av dessa strategier, aktivitetsdelning, kunskapsöverföring och 

omstrukturering används till viss del av fallföretagen. Inom SCA har inslag av 

aktivitetsdelning och kunskapsöverföring varit aktuella strategier då företaget bland annat 

velat göra kostnadsbesparingar med hjälp av användning av ett gemensamt distributionsnät 

mellan dotterbolagen.  Inom Scandic har aktivitetsdelning och omstrukturering förekommit då 

företagsförvärv varit aktuella. Företaget har i de fall strävat efter att skapa synergieffekter 

genom att dela aktiviteter mellan hotellen som är olika nischade. Vid omstruktureringsstrategi 

har Scandic investerat i underpresterade hotell och bidragit med sin expertis i syfte att skapa 

en situation där både säljaren och köparen är tillfredsställda med affären. Det går att förstå att 

företagen inte kan implementera endast en strategi för alla förvärv, speciellt i SCAs fall, då 

företagsförvärven många gånger är av skilda karaktär. Därmed anser vi att det krävs olika 

strategier för olika förvärv om dessa ska kunna genomföras på ett effektivt sätt.  

                                                

109 Sevenius, 2011, s. 41 
110 Sevenius, 2002, s. 10 
111 Porter, 1987, s. 43ff 

I 



 

45 

För att exemplifiera kan det antas att Scandic köper ett outvecklat hotell i Stockholmsregionen 

där en omstrukturering krävs för att förstärka organisationen. I det fall kan Scandic utgå ifrån 

en omstruktureringsstrategi men även ha nytta av de fördelar som medföljer en 

aktivitetsdelning. Dessa fördelar kan utnyttjas från ett redan befintligt hotell i 

Stockholmsregionen vars aktiviteter kan delas med det nya förvärvet. Vid sådana 

förvärvsituationer anser vi att en kombination av de två strategierna kan vara lämplig. Även i 

SCAs fall kan en kombination av två strategier vara lämplig. Förslagsvis kan både 

aktivitetsdelning och kunskapsöverföring kombineras i vissa förvärvssituationer. Vi kan anta 

att SCA förvärvar ett hygienföretag i Brasilien där ömsesidig kunskapsöverföring och 

aktivitetsdelning sker mellan ett befintligt företag i regionen och det nya förvärvet. Det 

befintliga företaget har exempelvis ett välfungerande ordersystem som målföretaget kan ha 

nytta av och i utbyte får det ny kunskap av det förvärvda företaget. 

Tidigare forskning visar på att det främsta skälet med företagsbesiktning är att köparen ska 

kunna värdera de risker och fördelar som är kopplade till förvärvet
112

, vilket även har visat sig 

vara fallet med både Scandic och SCA då detta är huvudskälen till varför ett förvärv 

genomförs. Forskningen visar även att genom en företagsbesiktning får en köpare bättre 

förhandlingsposition gentemot säljaren
113

 och likaså stämmer detta påstående överens med 

både Scandic och SCA som medger att företagsbesiktningsrapport varit ett viktigt stöd i 

förhandlingar och på så sätt gett dem större förhandlingskraft.  I SCAs fall är en 

företagsbesiktning även ett krav från ledningen. Vid upptäckta fel får köparen tillbaka pengar 

i form av en prisreduktion vilket är ännu ett gott skäl till att genomföra en företagsbesiktning 

då undersökningens fördelar väger mer än kostnaden av att utföra den
114

.  

Vikten av företagsbesiktning belystes starkt under intervjuerna med fallföretagen, speciellt i 

de fall där lönsamheten visat sig vara sämre än det var tänkt från början och då har dessa 

företag kunnat gå tillbaka och justera priset. Ytterligare skäl med genomförandet av en 

företagsbesiktning är att den ska säkerställa att det som presenterats av säljaren stämmer 

överens med verkligheten. Det går att diskutera huruvida väsentliga dessa skäl är för att införa 

en obligatorisk företagsbesiktning för samtliga företag oavsett bransch eller storlek. Med 

hänsyn till skälen med företagsbesiktning som framkommit kan vi argumentera för ett 

                                                

112 Gorton, 2002, s. 32 
113 Ibid, s. 32 
114 Ibid, s. 32 
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införande av en obligatorisk företagsbesiktning. Trots kostnaderna som medföljer en 

företagsbesiktning har köparen inte så mycket att förlora på att genomföra en sådan då 

besiktningen säkerställer att verkligheten är så som den uppfattats i början samt att köparen 

får chansen att sänka priset på målföretaget.  

6.2 ARBETSGÅNGEN VID FÖRETAGSBESIKTNINGEN 

Arbetsgången vid en företagsbesiktning beskrivs som ett avgränsat projekt med definierade 

start- och sluttidpunkter, mål samt resurser. Denna besiktningsprocess kan delas in i tre 

tydliga faser; informationsinsamlingsfas, granskningsfas och rapporteringsfas
115

 och dessa 

faser speglas även i arbetsgången hos såväl advokater som revisorer. Trots att dessa konsulter 

genomför olika typer av besiktning har likheter gällande datainsamlingsprocessen, 

rapportering och samarbete med andra konsulter upptäckts. Det går att diskutera vilken av 

dessa faser är mest väsentlig inom besiktningsprocessen. Samtliga tre faser hör ihop och har 

en viss ordningsföljd, dock anser vi att granskningsfasen är den viktigaste delen i 

besiktningsarbetet och där flest resurser bör läggas. Det är den fasen som är kärnan i en 

företagsbesiktning och det är just där som syftet med en sådan uppnås.   

Det har uppmärksammats att i samtliga fall en företagsbesiktning startar med att konsulten får 

ett uppdrag som kan vara från både säljare och köpare. Processen startar oftast med att 

konsulterna måste samla information om målföretaget i fråga för att på så sätt få en 

uppfattning om det aktuella fallet. Under kärnarbetet med företagsbesiktningen är samarbete 

mellan konsulter och experter från olika områden frekvent förekommande. Både Scandic och 

SCA tar hjälp av de externa konsulterna när behovet uppstår. Vanligtvis har företagen en 

intern kompetens som sköter vissa delar gällande företagsbesiktning och i de fall det krävs 

specialkompetens anlitas de externa konsulterna. Intressant fakta har kommit fram under 

intervjuerna som visar på att det finns stora variationer i priset för företagsbesiktningstjänsten, 

då en sådan tjänst kan kosta allt från 50 000 upp mot 1 000 000 SEK. Undersökningen har 

visat att detta har sin grund främst i antalet inblandade konsulter och den tid det tar att 

genomföra ett förvärv. Simesky & Bryer nämner att en företagsbesiktning är en relativt dyr 

tjänst
116

 vilket vi ser en logik i med anledning till att processen kräver en stor inbladning av 

många experter inom de olika områdena.   

                                                

115 Pettersson, & Sevenis, 2000, s. 33ff 
116 Simesky, & Bryer, 1994, s. 327 
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En annan likhet som upptäckts i arbetsgången är att rapporteringen sker löpande till klienten i 

form av både direkt och indirekt rapportering. Skälet till den löpande rapporteringen är enligt 

Steenberg viktig för att hålla en god kontakt med klienten genom att hålla denne uppdaterad 

på sådant som är värdepåverkande. Som tidigare nämnts i uppsatsen kännetecknas en 

företagsbesiktning av komplexitet och tidspress och detta har samtliga respondenter upplevt i 

olika hög grad beroende på besiktningsomfattning och karaktär. Undersökningen visar att 

tiden för genomförandet av en företagsbesiktning varierar hos konsulterna och att det aldrig 

händer på mindre än en vecka vilket även styrks av teorin då Lajoux & Elson menar att en 

företagsbesiktning kan ta allt från några veckor upp till ett år
117

. Det har kommit fram att en 

viktig faktor som har inverkan på att det är en hög tidspress på genomförandet av 

besiktningen är att målföretagets sekretessbelagda information riskerar att läcka ut ju längre 

tiden går. Om besiktningen skulle ta längre tid än beräknat kan det även leda till att de 

inblandade parterna börjar tappa entusiasmen och det är inte att föredra, konstaterar Höglund 

på Nordlund & Partners.   

6.3 FÖRETAGSBESIKTNING I BESLUTSPROCESSEN 

Som tidigare nämnts är företagsbesiktningens utfall en viktig faktor i beslutet huruvida ett köp 

ska gå igenom eller inte. Företagsbesiktningen är enligt våra respondenter en viktig del i 

beslutsprocessen kring förvärvet. I tre av fyra tidigare beskrivna beslutsmodeller har vi funnit 

kopplingar till fallföretagens beslutsfattande med företagsbesiktning som underlag(se figur 1). 

Den rationella beslutsprocessen beskrivs i den vetenskapliga ansatsen som en process där 

organisationsledningen känner till alla relevanta handlingsalternativ och konsekvenser av 

beslutet i fråga
118

. Som det framgick i intervjuerna ger en fullständig företagsbesiktning en 

verklighetsbild av målföretaget där samtliga handlingsalternativ och konsekvenser gällande 

förvärvet analyseras och tolkas. Eftersom företagsbesiktningen ger all nödvändig information 

och mer därtill kan den rationella beslutsmodellen vara lämplig i förvärvssituationer där en 

företagsbesiktning görs.  

 

 

                                                

117 Lajoux, & Elson,  2011,  s. 20 
118 Czarniawska, 1998, s. 43ff 



 

48 

Sudarsanam beskriver att en stor del av den moderna finansiella teorin bygger på rationellt 

beslutsfattande vilket kan ställas i relation till våra respondenters motiv med 

företagsförvärv
119

. Både Scandic och SCA vill öka sina marknadsandelar och på så sätt uppnå 

det som Sudarsanam beskriver som maximering av företagets nytta. En annan beslutsmodell 

som vi finner ha en koppling till beslutsfattande i våra fallföretag är soptunnemodellen. Denna 

innebär som tidigare nämnts att beslut fattas då problem, lösning och möjlighet till 

beslutsfattande uppstår samtidigt
120

. Våra respondenter berättar att under en 

företagsbesiktning kan alla möjliga typer av problem dyka upp vilka i sin tur bör analyseras 

och tolkas av de personer som är involverade i besiktningsarbetet. Personerna som är 

involverade i besiktningsarbetet känner redan till utifrån datainsamlingsfasen vad köparen vill 

uppnå med förvärvet. Då målet redan från början är känt, vet de inblandade i vilken riktning 

problemet ska hanteras. En annan faktor som spelar en viktig roll för problemlösningen är att 

de externa konsulterna, som i vårt fall, har en lång erfarenhet av företagsbesiktning vilket gör 

att de kan komma fram med snabba lösningar på problemen. Under deras arbetslivserfarenhet 

har de lärt sig att identifiera vanligt förekommande problem och tillvägagångssättet att lösa 

dessa. Eftersom det sker en löpande rapportering till uppdragsgivaren finns möjlighet till 

omedelbara beslutsfattande då ett problem och en lösning på detta uppkommer samtidigt. 

Det finns ytterligare en beslutsmodell som vi anser passar in hos våra fallföretag och det är 

programmodellen. Det går ut på att beslutsfattandet i ett företag sker i en förutsägbar riktning 

eftersom den påverkas av bland annat standardrutiner och normer inom företaget
121

. Denna 

modell finner vi främst ha en koppling till beslutsfattandet inom Scandic eftersom förvärven 

som görs endast är hotell. Beslutssituationer som uppkommer vid nya förvärv som exempelvis 

ett hotellförvärv i Stockholmsregionen kan liknas vid de situationer som tidigare skett under 

andra hotellförvärv i samma region, förutsatt att hotellet är av samma omfattning och nisch. 

Utifrån den information vi fått fram från våra respondenter anser vi att den politiska 

beslutsmodellen inte har någon koppling till varken Scandic eller SCA när besiktningsarbetet 

används i beslutsfattandet.  

                                                

119 Sudarsanam, 1995, s. 4 
120 Huber, 1981, s. 4 
121 Ibid, s. 4 



 

49 

Denna modell skulle innebära att beslut fattats av personer inom företaget som har i syfte att 

fatta beslut som gynnar de själva
122

 och inte maximerar företagets nytta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur1 Egen illustration över modeller i beslutsprocessen hos Scandic & SCA 

Sammanfattningsvis går det att utläsa genom modellen att ett beslut i studiens fall kan fattas 

med hjälp av tre olika beslutsmodeller. Modellens första gren visar att ett rationellt beslut 

fattas då samtlig informationsunderlag finns tydligt presenterat som visar situationen ”svart på 

vitt”. Den andra grenen visar att beslut i vissa fall kan fattas då beslutsfattarna stöter på ett 

problem som det samtidigt finns en lösning på och möjlighet att fatta beslutet. Den tredje 

grenen illustrerar att beslutsfattande i vissa fall kan vara ett resultat av tidigare rutiner och 

normer och på så sätt blir beslutet förutsägbart. Beroende på förutsättningarna som råder kring 

förvärvet fattas besluten genom olika beslutsmodeller. 

 

 

 

 

                                                

122 Huber, 1981, s. 4 
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6.4 RESULTAT AV FÖRETAGSBESIKTNING OCH DESS FRAMTID 

Enligt Sevenius är den grundläggande tanken med en företagsbesiktning att identifiera 

potentiella avvikelser från de ursprungliga förväntningarna. En vanlig avvikelse som upptäcks 

genom en finansiell företagsbesiktning kan vara en orealistisk prognos gällande målföretagets 

ekonomi.
123

 Undersökningen har visat att de avvikelser som förekommit i praktiken hos våra 

fallföretag berört bland annat skicket på anläggningstillgångar, högre skulder och lägre 

vinstmarginaler än det som säljaren tidigare presenterat. På det legala området handlar det 

istället om avsaknad av viktiga rättigheter.
124

 De avvikelser som våra respondenter stött på har 

varit avsaknad av viktiga avtal och brister i materiella rättigheter. Respondenterna har lite 

olika syn på företagsbesiktningens utveckling och dess framtid. Fallföretagen befinner sig 

inom två olika branscher och av denna anledning är åsikterna kring en standardisering delade. 

Eftersom SCA är ett globalt hygien- och pappersföretag med många affärsgrenar vore en 

standardisering av företagsbesiktningen vid samtliga förvärv olämplig då förvärven oftast är 

av olika karaktär och omfattning. Med anledning till detta ser vår respondent ingen framtida 

standardisering av företagsbesiktningen. Det andra undersökta fallföretaget befinner sig i en 

annan bransch där de förvärvda målföretagen alltid är hotell och därmed har 

besiktningsarbetet kring förvärvet ett liknande tillvägagångssätt varje gång. Standardiseringen 

skulle i detta fall underlätta besiktningsarbetet en hel del, menar Engman på Scandic.  

Forskningen visar att standardisering inom organisationer har en viktig roll i samhället 

eftersom den skapar samordning och samarbete mellan människor och organisationer. Dock 

kan dess tillämpning inom vissa områden kritiseras eftersom den kan upplevas som ett intrång 

i ett företags fria agerande.
125

 Revisorerna som vi intervjuat är inga direkta anhängare till en 

framtida standardisering av företagsbesiktningstjänst. Det har framkommit under intervjuerna 

att tjänsten antas bli ännu vanligare hos företag överlag, dock att standardiseringen av den 

finansiella företagsbesiktningen inte blir aktuell i framtiden eftersom tjänsten beskrivs som en 

kreativ produkt. En standardisering inom andra besiktningsområden som inte är av finansiell 

karaktär skulle däremot kunna göras. Den finansiella företagsbesiktningen önskas istället bli 

mindre standardiserad och att fokus bör ligga på det som är mest väsentligt att undersöka för 

det enskilda fallet.  

                                                

123 Sevenius, 2011, s. 262 
124 Ibid, s. 262 
125 Brunsson,  & Jacobsson, 2000,  s. 1 
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Advokaterna upplever att det redan nu finns inslag av en standardisering av 

företagsbesiktning eftersom det finns olika checklistor till förfogande under deras 

arbetsprocess. Liksom den finansiella företagsbesiktningen bör den legala 

företagsbesiktningen inte heller standardiseras eftersom det förekommer stora variationer på 

köpar- och säljarsida. Inför framtiden är det sannolikt att genomförandet av en 

företagsbesiktning kommer att bli ett krav oavsett om det handlar om stora eller små företag. 

Företagsbesiktningen tros även utvecklas till en fastprisprodukt i framtiden och att 

besiktningsarbetet kommer att outsourcas mer och mer.  
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7. SLUTSATS 

yftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur företagsbesiktning genomförs i 

praktiken av revisions- och advokatbyråer samt hur och varför företagsbesiktning 

används i beslutsprocessen hos fallföretagen när ett företagsförvärv är aktuellt. Vi har även 

som syfte att diskutera hur företagsbesiktningen kommer att utvecklas i framtiden. 

 

  

• En företagsbesiktning är i flesta fall komplext, tids- och resurskrävande. 

• Likheter i arbetsgången och prioriteringar hos samtliga konsulter. 

• En företagsbesiktning är ett starkt stöd vid slutförhandlingarna. 

• Olika förvärvsstrategier formar företagsbesiktningen. 

• Främsta motivet till företagsförvärv är att öka marknadsandelar. 

• Rationella beslutsmodellen i kombination till soptunnemodellen mest lämplig. 

• Standardisering är lämplig i vissa fall. 

Företagsbesiktning är ett arbete som i de flesta fall upplevs komplext då fokus måste läggas 

på sådant som är viktigt i det enskilda fallet, vilket inte är tydligt alla gånger. Arbetet är både 

tids- och resurskrävande och av den anledningen har många mindre företag inte möjlighet till 

att genomföra en sådan. Det är granskningsarbetet som ser annorlunda ut beroende på vilken 

typ av företagsbesiktning som görs, men förutom detta ser arbetsgången hos samtliga 

undersökta företag nästan likadant ut. Vi har funnit att informationsinsamling samt 

rapportering under besiktningsarbetet sker på ett likartat sätt hos alla företag. Detta sker 

genom att informationen samlas in genom det virtuella datarummet och att rapporteringen 

sker löpande i samtliga fall. Vår undersökning har visat att betoningen på en god 

kommunikation med uppdragsgivaren är mycket viktig. Detta ändrar den uppfattning vi hade 

från början då vi trodde att besiktningsarbetet var mer självständigt och redovisades endast i 

en slutrapport.  

Vi kan konstatera att en grundligt genomförd företagbesiktning är ett starkt stöd vid 

förhandlingarna mellan köpare och säljare. I de fall då underlaget visar att beskrivningen av 

målföretaget stämmer överens med verkligheten kommer detta att gynna säljaren då det satta 

priset kan försvaras. När avvikelser upptäcks med hjälp av en genomförd företagsbesiktning 

kommer detta istället att gynna köparen då denne får en rättfärdig anledning till att förhandla 

ner priset.  

S 
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Vi kan bekräfta att beroende på vilka strategier som väljs utformas företagsbesiktningen efter 

dessa strategier. Tre av Porters fyra förvärvsstrategier gör sig närvarande i fallföretagens 

förvärvsstrategier där inslag av aktivitetsdelning, omstrukturering och 

kunskapsöverföringsstrategin förekommer. Dock har vi lagt märke till att det inte förekommer 

något inslag av portföljstrategin i varken Scandics eller SCAs fall. Även förvärvets 

omfattning, branschen företaget verkar i samt vem som efterfrågar tjänsten är viktiga faktorer 

för besiktningens utformning. 

Vi kan konstatera att antalet genomförda förvärv i Sverige per år speglas i vår undersökning 

som visar att företagsbesiktning genomförs ofta av såväl fallföretagen som konsultbyråerna. 

Antalet förvärv varierar i samband med konjunkturutvecklingen och fler förvärv görs ju bättre 

tider det är i samhället. Motivet till förvärven har vi funnit främst vara att öka 

marknadsandelarna. Detta motiv finner vi vara logiskt då både Scandic och SCA är expansiva 

och gör ett flertal företagsförvärv per år.   

Vår undersökning visar att fallföretagen har en liknande syn på företagbesiktning och dess 

användning i beslutsprocessen. Eftersom en företagsbesiktning är av den karaktären att den 

undersöker ett målföretag grundligt och på så sätt ger ett innehållsrikt beslutsunderlag anser vi 

att den rationella beslutsmodellen i kombination med soptunnemodellen är mest lämplig. Vår 

studie visar att beslutsfattarna känner till alla relevanta handlingsalternativ och konsekvenser 

med förvärvet genom att göra en företagsbesiktning vilket vi finner ger underlag för ett 

rationellt beslutsfattande. I de fall avvikelser och risker upptäcks under en företagsbesiktning 

kan soptunnemodellen komma till användning då det ofta finns samtida lösningar på 

problemen, tack vare konsulternas expertis samt möjlighet till ett beslutsfattande. Vi är av den 

åsikten att en kombination av dessa två beslutstillvägagångssätten kan komma till användning 

för fallföretagen då de kan ge en ram för tolkning gällande beslutsfattandet. Fallföretagen kan 

även specialanpassa sina beslut efter de behov som uppstår i speciella typer av företagsmiljöer 

samt kan avgöra vilken typ av information och beslut som kan komma till användning vid just 

de situationerna. 

Efter att ha fördjupat oss närmare inom ämnet har vi kommit fram till andra åsikter än de vi 

hade under uppsatsens inledande fas. Under insamlingen av fakta om ämnet tyckte vi att det 

var en självklarhet att en standardisering av företagsbesiktningen skulle ske, dock kan vi nu 

konstatera att en sådan inte är lämplig och nästan omöjlig att genomföra. Däremot kan vi dra 

slutsatsen att den legala delen är mer benägen att standardiseras och är det till viss del idag 
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eftersom den är mer entydig. En standardisering vore lämplig inom vissa typer av 

verksamheter som gör samma typ av förvärv, som fallet är med Scandic. I detta fall skulle en 

standardisering medföra lägre kostander för konsulttjänster då mindre tid skulle behöva läggas 

ner på besiktningsprocessen. Fördelen med en företagsbesiktning är att möjliga avvikselser 

och risker prissätts och priset på själva målföretaget kan justeras. Sammanfattningsvis anser vi 

att fördelarna som medföljer en företagsbesiktning väger mer än nackdelarna, eftersom 

köparen får en bekräftelse på sina förväntningar kring målföretaget. På så sätt undviker en 

köpare att ”köpa grisen i säcken”.  

7.1 FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER 

Ett förslag på en fortsatt studie kan vara att undersöka hur stor marknaden är för 

företagsbesiktning. Denna undersökning kräver dock troligen en enkätstudie och en ganska 

explorativ inställning till uppsatsen. Det vore även av intresse att undersöka skillnader mellan 

företagsbesiktning på inhemska företag och gränsöverskridande transaktioner. Ett annat 

förslag till fortsatta studier är att undersöka närmare hur samarbetet mellan inblandade 

konsulter går till. Någonting som kan studeras ytterligare som vi dock inte hade resurser till är 

att intervjua fler fallföretag och konsulter vilket skulle kunna ge ett mer representativt 

underlag. Det går även att gå vidare med företagsbesiktning och beslutsfattande och 

undersöka vilken betydelse besiktningen har för de som fattar de avgörande besluten, alltså 

från styrelseperspektiv. Det kan även vara intressant att gå vidare med företagsbesiktning och 

undersöka hur resultaten från besiktningen används i förhandlingsprocessen. 
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BILAGA 1 – INTRODUKTIONSBREV 

Hej!     Västerås 2012-04-10 

Vi är två studenter som går på Mälardalens högskola och skriver vår Magisteruppsats i 

Företagsekonomi. Vi är väldigt intresserade av att undersöka hur företagsbesiktning 

genomförs i praktiken av revisions- och advokatbyråer samt hur och i vilken utsträckning 

företagsbesiktning används i beslutsprocessen hos fallföretagen när ett företagsförvärv är 

aktuell. 

 

Vi vill även påpeka att vi inte kommer att efterfrågar någon känslig information och 

deltagandet är frivilligt samt kan när som helst avbrytas. Intervjufrågorna kommer att skickas 

i förväg så att Du kan förbereda Dig inför intervjun. Beräknad tid för intervjun är cirka 40 

min. Efter att uppsatsen är avslutad finns möjlighet för Dig att ta del av det vi kommit fram 

till.  

 

Vi hoppas att Du vill vara med och bidra med Din kunskap och Dina erfarenheter som kan 

hjälpa oss i vår studie av företagsbesiktning. Om så är fallet ber vi Dig återkomma med ditt 

svar så att vi kan komma överens om en tid och plats för en intervju. 

 

Tack på förhand! 

Bästa hälsningar 

Hana Karamehmedovic   Amela Ramic 

E-mail: hkc07@student.mdh.se  E-mail: akc03001@student.mdh.se 

Telefon: 0762 974 108   Telefon: 0739 382 448 
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BILAGA 2 – FRÅGOR TILL FALLFÖRETAGEN 

Namn:  

Befattning:  

Antal år i yrket:  

 Frågor relaterade till företagsförvärvet/företagsförvärven: 

1. Har ert företag genomfört några företagsförvärv de senaste fem åren och hur många i så 

fall?  

 

2. Vilket/ vilka företag har förvärvats?  

 

3. Vilket/vilka var motivet/motiven till dessa? (vilken företagsstrategi användes då?) 

 

Frågor relaterade till genomförandet av företagsbesiktning:  

 

4. Har företagsbesiktning genomförts vid samtliga förvärv som ert företag gjort?  

 

5. Genomförde ni en företagsbesiktning på egen hand eller beställdes konsulttjänster av 

externa företag innan företagsförvärvet/företagsförvärven? Vilka företag tog ni hjälp av 

i de fall ni beställde externa konsulttjänster? 

 

6. Vilka delar av företagsbesiktning har ert företag använt sig av under besiktningen 

(legal, finansiell, kommersiell företagsbesiktning etc.)?  

 

7. Kan ni förklara hur ett företagsbesiktning- genomförande stegvis ser ut från den 

tidpunkt ett förvärvsobjekt väljs ut till det att rapporten är klar?  

 

8. Hur lång tid i genomsnitt har det krävts att genomföra en företagsbesiktning? 

 

9. Vilket anser ni är syftet med en företagsbesiktning? 

 

10. Vilken del i företagsbesiktning anser ni är viktigast att genomföra grundligt och som 

har störst påverkan att minimera riskerna med företagsförvärvet? 
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Frågor relaterade till resultat av en företagsbesiktning: 

 

11. Har avvikelser, fel samt risker av mindre/större betydelse upptäckts i förvärvsobjektet 

efter en genomförd företagsbesiktning? Om ja, vilka avvikelser har varit vanliga och 

hur har dessa hanterats?  

 

12. Anser ni att företagsbesiktning varit avgörande för lyckade förvärv? Om ja, på vilket 

sätt då? 

  

13. Har det hänt att ert företag avstått från att göra ett företagsköp efter en genomförd 

företagsbesiktning? Om ja, vill ni ge ett konkret exempel?  

 

Frågor relaterade till företagsbesiktning betydelse i beslut och förhandlingar: 

 

14. I vilken utsträckning är beslutet kring företagsförvärvet grundat på 

företagsbesiktningsrapporten? 

 

15. Finns det andra faktorer förutom företagsbesiktningsrapporten som beslutet är grundat 

på? Om ja, vilka? 

 

16. Vad har företagsbesiktning för betydelse för resultatet av köpeförhandlingarna? 

 

17. Anser ni att ert företag fått en bättre förhandlingsstyrka under förhandlingar med 

säljaren då ni haft en företagsbesiktningsrapport?  

 

Frågor relaterade till företagsbesiktningens framtid: 

18. Anser ni att det behövs en standardisering av företagsbesiktning för att göra det mer 

tillämpbart samt enklare att genomföra vid förvärv? Varför/varför inte?  

 

19. Hur ser ni på företagsbesiktning framtid? Kommer den att utvecklas till en 

standardiserad modell? 
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BILAGA 3 – FRÅGOR TILL ADVOKAT- OCH REVISIONSBYRÅ 

Namn: 

Befattning:  

Antal år i yrket:  

 

Frågor relaterade till företagsbesiktning- tjänster som ert företag erbjuder: 

1. Vilken typ av företagsbesiktning erbjuder ert företag? 

 

2. Hur vanligt är det att ert företag genomför sådana tjänster? 

 

3. Vilka förfrågningar är vanligast gällande en företagsbesiktning? Är det fler köpare 

eller fler säljare som efterfrågar tjänsten?  

 

4. Vilken typ av företag (små, medelstora, stora) efterfrågar företagsbesiktning- tjänster 

samt från vilken bransch kommer de oftast ifrån? 

 

5. Är företagsbesiktning utformat på ett speciellt sätt beroende på om det är en köpare 

eller säljare som efterfrågar den?  Är den utformad efter bransch?  

 

Frågor relaterade till genomförandet av en företagsbesiktning för ett köpobjekt: 

6. Vilka är arbetsmomenten vid utförandet av en företagsbesiktning och i vilken ordning 

utförs de?  

 

7. Förekommer det ett samarbete med andra konsultföretag? Om ja, vilka är dessa?  

 

8. Hur lång tid tar det att genomföra en företagsbesiktning samt vad kostar det att göra en 

grundlig sådan? 

 

9. Upplever ni att det finns en tidspress på att genomföra en företagsbesiktning?  
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10. Upplever ni att det är komplext att genomföra en företagsbesiktning? Om ja, 

vilket/vilka moment är svårast och varför?  

 

11. Använder ni er av någon form av checklista eller modell när ni gör en 

företagsbesiktning? Om ja, hur är den utformad? 

 

12. Hur redovisas resultatet av en genomförd företagsbesiktning?  

 

13. Deltar ni vid förhandlingarna mellan köpare och säljare?  

 

Frågor relaterade till resultat av företagsbesiktning:  

14. Anser ni att en företagsbesiktning är avgörande för lyckade företagsförvärv som lever 

upp till köparens förväntningar? 

 

15. Vilka fel, avvikelser samt risker har varit vanliga upptäckter vid genomförandet av en 

företagsbesiktning? 

 

16. Kan ni ange ett konkret exempel där ett företagsförvärv inte gick igenom till följd av 

allvarliga fel som upptäcktes? Vilken typ av fel/risk var det frågan om?  

 

17. Vilket är vanligast: att ett köp går igenom efter en genomförd företagsbesiktning eller 

att köpet inte går igenom?  

 

Frågor relaterade till synen på företagsbesiktningens framtid: 

18. Anser ni att det behövs en standardisering av företagsbesiktning för att göra det mer 

tillämpbart samt enklare att genomföra vid förvärv? Varför/varför inte?  

Hur ser ni på företagsbesiktning framtid? Kommer den att utvecklas till en 

standardiserad modell? 


