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Sammanfattning 

Due Diligence utgör idag en viktig del av transaktionsprocessen vid överlåtelser av fastigheter och är 

en viktig process för både säljare och köpare. Processen avser att granska en tillgång inför en 

transaktion för att minimera riskerna med förvärvet genom att upptäcka brister och kontrollera 

tillgångens egenskaper. Användningen av Due Diligence har blivit allt vanligare de senaste tjugo åren 

på den svenska fastighetsmarknaden och inget tyder på att denna utveckling kommer att avta utan 

snarare tillta. Trots att det finns ett utbrett användande av processen både vid företags- och 

fastighetsförvärv, i både Sverige och i övriga världen, så är det kostsamt för beställarna och 

konceptet är långt ifrån färdigutvecklat.  

Detta examensarbete har som syfte att klargöra vad fastighetsmarknaden anser om potentiella 

utvecklingsmöjligheter av själva processen och de aktiva aktörernas roller. Den huvudsakliga 

frågeställningen är vilka möjligheter som föreligger att utveckla konceptet Due Diligence vid 

fastighetstransaktioner. Med tanke på de stora ekonomiska värdena som finns i 

fastighetstransaktioner är det högst relevant att utföra Due Diligence och därför är det också av stor 

vikt att se över möjligheter att förändra denna process om det efterfrågas och är genomförbart.  

Slutsatserna i examensarbetet visar på att aktörerna på fastighetsmarknaden anser att det finns 

utvecklingsmöjligheter i användandet av Due Diligence. Möjligheterna innebär bland annat säljarens 

utökade roll i informationsinsamlingen, processens tidsåtgång, tydligare och mer transparenta 

processer samt ett kontinuerligt utvecklingsarbete av aktörernas egna processer. 

Examensarbetet avslutas med fyra förslag avseende en utveckling av processen: Ett ökat användande 

av Due Diligence genomförd av säljaren som komplement till köparens egen granskning, tydligare 

upphandlingar av konsulter från fastighetsägarna, mer tillgänglig information tidigare i processen 

från säljarna och konsekventa uppföljningar av genomförda processer. 
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Abstract 

Due Diligence is today an important part of the transaction process through sales of properties and is 

an important process for both sellers and buyers. The process intends to review an asset before a 

transaction to minimize the risks associated with the acquisition by detecting weaknesses and verify 

the asset's characteristics. The use of Due Diligence has become increasingly common over the past 

twenty years in the Swedish real estate market and there is no indication that this trend will decrease 

but rather increase. Although there is widespread use of the process both in acquisitions of 

corporations and properties, both in Sweden and in the rest of the world, it is costly for the 

purchasers and the concept is far from fully developed. 

This thesis aims to clarify what the real estate market thinks about the potential development of the 

process itself and the role of the actors. The main question is what opportunities exist to develop the 

concept of Due Diligence in real estate transactions. Given the high economic values that are found 

in real estate transactions, it is highly relevant to perform Due Diligence and therefore it is also 

important to review the opportunities to change this process if it is requested and feasible. 

The conclusions of the thesis shows that the actors in the real estate market believes that there are 

opportunities for development in the use of Due Diligence  The possibilities includes seller's 

expanded role in information gathering , process delays , clearer and more transparent processes 

and a continuous development of the actors’ own processes. 

The thesis concludes with four proposals for a development process: An increased use of Due 

Diligence conducted by the seller as a complement to the buyer's own investigation, clearer 

procurement of consultants from the real estate owners, more accessible information earlier in the 

process from the sellers and consistent monitoring of the implemented processes.  
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Förord 

Detta examensarbete har skrivits som den avslutande delen av civilingenjörsprogrammet 

Samhällsbyggnad med inriktning mot Bygg- och Fastighetsekonomi på Kungliga Tekniska Högskolan 

under vårterminen 2014. Arbetet har genomförts i samarbete med NAI Svefa. 

Jag hoppas att läsaren ska få en vidare förståelse för begreppet Due Diligence inom 

fastighetstransaktioner och vilka möjligheter som finns för att utveckla konceptet.  

Jag vill härmed rikta ett stort tack till alla som ställt upp på mina intervjuer och som på ett mycket 

hjälpsamt sätt bidragit med svar på mina frågor och diskussioner kring ämnet. Jag har mött ett 

väldigt bra gensvar och intresse kring mitt arbete vilket har möjliggjort denna uppsats. Jag vill också 

passa på att tacka alla involverade personer på NAI Svefa och i synnerhet Louise Bergman som 

bidragit med stor hjälp under hela processen. 

Avslutningsvis vill jag även tacka min handledare Hans Lind som med mycket värdefulla synpunkter 

bidragit med återkoppling under hela arbetets gång. 

 

John Strand 

Stockholm den 30 april 2014 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Begreppet Due Diligence har länge använts i samband med förvärv av företag. Redan i början av 

1930-talet började konceptet användas i samband med värdepappershandel (Sevenius, 2011). Sedan 

dess har det utvecklats mot en kontrollprocess vid besiktningar inför förvärv, både vad gäller företag 

och fastigheter. Det har självklart genomförts en viss besiktning eller granskning inför 

fastighetstransaktioner även tidigare men det var framför allt under 1990-talet som begreppet Due 

Diligence började användas i Sverige. Det var främst de utländska fastighetsinvesteringarna efter den 

svenska fastighetskrisen i början av 90-talet som ledde till konceptets genombrott på den svenska 

marknaden (Hansson, 2009).  Även om processen hela tiden utvecklas är syftet med att genomföra 

den fortfarande det samma som på 30-talet. Det handlar om att granska och besiktiga standarden på 

den tillgång som investeraren antingen vill förvärva eller avyttra.  

Det finns ingen fastställd standard för vad en Due Diligence ska innehålla eller innebära och inte 

heller något vetenskapligt svar på hur den ska utföras eller olika aktörers ansvar i processen 

(Wickman, 2004). Det finns dock generellt vedertagna uppfattningar av hur processerna vanligtvis ser 

ut idag och specifikt vid fastighetsrelaterade Due Diligence delas ofta arbetet upp i fyra olika grupper 

enligt följande: 

- Juridisk Due Diligence  

- Finansiell Due Diligence  

- Teknisk Due Diligence 

- Miljömässig Due Diligence 

De två sistnämnda grupperna kombineras ofta i en så kallad TEDD, Technical and Environmental Due 

Diligence, och kan utföras ofta av samma företag men med resurser med olika kompetenser. På 

grund av en obefintlig standard använder sig varje aktör av processen på olika sätt. Alla de ovan 

nämnda delarna utförs inte alltid i samma utsträckning och det skiljer sig nämnvärt mellan olika 

aktörer i huruvida undersökningarna genomförs av interna resurser eller externa konsulter. 

I strukturerade transaktionsprocesser på den svenska fastighetsmarknaden är det idag mer regel än 

undantag att utföra en Due Diligence. Konceptet har sedan det introducerades på den svenska 

marknaden utvecklats kontinuerligt utifrån hur aktörerna på marknaden har använt och utformat 

processerna. Det finns idag varken någon vetenskaplig text eller någon aktör på marknaden som tagit 

ett helhetsgrepp om utvecklingsmöjligheterna utan det har framför allt handlat om att beskriva 

konceptet.  
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1.2 Syfte 

Detta examensarbete syftar till att klarlägga och redogöra vilka möjligheter som aktörer på 

transaktionsmarknaden anser föreligger för utveckling av konceptet Due Diligence kopplat till 

fastighetstransaktioner.  

För att uppfylla detta syfte krävs en beskrivning av vad Due Diligence innebär, hur det används både 

vid fastighetstransaktioner samt företagsförvärv och hur olika aktörer som är involverade i processen 

bidrar till resultatet. Därför blir ett sekundärt syfte att klargöra vad begreppet Due Diligence 

innefattar och hur olika aktörer uppfattar dess innebörd.  

1.3 Frågeställning 

Due Diligence är ett väletablerat koncept och används ofta inför fastighetstransaktioner både i 

Sverige och utomlands. Det finns många rapporter, publikationer och andra arbeten som beskriver 

denna process och hur den används av olika aktörer. Målsättningen med detta examensarbete är 

därför att utreda möjligheter att utveckla den redan inarbetade processen. 

Problemformuleringen och frågeställningarna landar därför i följande: 

- Vilka möjligheter finns det att utveckla konceptet Due Diligence inför fastighetstransaktioner 

enligt marknadens aktörer?  

- Vad efterfrågar uppdragsgivarna till en Due Diligence, fastighetsägarna, av en utveckling av 

konceptet och vilka beståndsdelar skulle kunna adderas alternativ tas bort?  

1.4 Hypotes 

Hypotesen kring frågeställningarna är att det finns en möjlighet att säljaren utför mer av arbetet 

kopplat till Due Diligence vilket skulle effektivisera processen både tidsmässigt men också 

ekonomiskt. Så kallade Vendor Due Diligence används redan idag i olika utsträckning men med en 

ökad kontroll på aktörerna som utför dem skulle det kunna skapas en produkt som blir mer pålitlig 

för båda parter, köpare och säljare.  

1.5 Disposition 

Kapitel 1 – Inledning 

Inledande kapitel som innehåller en bakgrund till ämnet, dess historia och dess motsvarighet i andra 

branscher samt andra länder. I inledningen fastställs även syfte, frågeställning, hypotes, disposition 

och avgränsningar. 
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Kapitel 2 – Metod 

I det andra kapitlet beskrivs hur arbetet har genomförts, vilka metoder som har valts och anledningar 

till varför de är mest ändamålsenliga. Metoddelen innehåller också en beskrivning av hur 

intervjuerna har genomförts och bakgrunden till urvalet av dessa.  

 

Kapitel 3 – Fastighetstransaktioner 

Due Diligence är enbart ett steg i processen att avyttra eller förvärva en fastighet. Detta kapitel ger 

en generell genomgång av fastighetstransaktioner, hur processen ser ut, vilka aktörer som är 

involverade och i korthet vad som händer på marknaden just nu. 

 

Kapitel 4 – Teori 

Genom att genomföra kopplingar mellan undersökningarna i detta examensarbete och 

underliggande teorier blir diskussionen om utvecklingsmöjligheter mer intressant och underbyggd. 

Därför handlar kapitel fyra om teorier kring bland annat problematik kring kontraktsteori, 

informationssökning, asymmetrisk information och marknaders egna regleringar av priser. 

 

Kapitel 5 – Due Diligence 

Kapitlet inleds med en teoretisk genomgång av aktuell litteratur inom området. I detta kapitel 

presenteras litteratur som berör Due Diligence både vid fastighetstransaktioner samt företagsförvärv 

då den avgörande teorigrundande litteraturen främst handlar om företagsförvärv utifrån vilket det 

även finns tydliga likheter med fastighetstransaktioner. Vidare i kapitlet sker en beskrivning av 

processen idag som föreligger vid en Due Diligence avsedd för en fastighetstransaktion. I avsnittet 

redovisas likheter och skillnader med processer inför företagsförvärv. 

 

Kapitel 6 – Resultatredovisning & Analys 

Resultatredovisningen från de genomförda intervjuerna delas upp i olika kategorier för en mer 

överskådlig redovisning för läsaren. I varje kategori redovisas även en analys av resultaten så att 

läsaren snabbt kan få en bred bild av ämnet som behandlas i frågan. Till sist finns även en kort del om 

de bedömda utvecklingsmöjligheterna i varje kategori.  

 

Kapitel 7 – Slutsats och förslag på utveckling av konceptet 

Sammanfattning av slutsatser utifrån resultaten med bakgrund från teorierna, konceptet och 

transaktionsmarknaden idag. Utvecklingsmöjligheterna analyseras och förslag ges på hur en framtida 

användning av Due Diligence kan förändras.  
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Kapitel 8 – Avslutning 

Detta kapitel innehåller en diskussion av metodval, felkällor, resultatens tillförlitlighet och eventuella 

avvikelser i studien. Här ges även förslag på framtida frågeställningar för vidare studier i ämnet. 

Frågeställningen besvaras och en redovisning avseende om hypotesen var sann eller falsk. 

1.6 Avgränsningar 

Avgränsning har gjorts till en studie av fastighetsrelaterade Due Diligence. Denna rapport kommer att 

behandla Due Diligence vid företagsförvärv väldigt ytligt, främst för en jämförelse och inte en egen 

studie.  

Vad det gäller en geografisk avgränsning har intervjuerna skett med aktörer som är verksamma på 

Stockholms fastighetsmarknad men större delen av dem representerar företag som även har 

verksamhet i andra delar av landet vilket gör att det inte har skett någon avgränsning inom Sverige. 

Utländska marknader berörs enbart kortfattat och det är främst den svenska fastighetsmarknaden 

som behandlas. 

I urvalet av intervjupersoner har avgränsningar genomförts i avsikt att enbart beröra aktörer som har 

en långsiktig verksamhet på den svenska fastighetsmarknaden för att på så sätt få en rättvis 

övergripande bild av vad branschen i stort anser kring processen.  
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2. Metod 

För att klarlägga potentiella utvecklingsmöjligheter innehåller denna uppsats en omfattande studie 

av olika aktörers syn på användandet av Due Diligence som hjälpmedel, underlag och rådgivning inför 

ett beslut avseende en fastighetstransaktion. Detta har genomförts genom en kvalitativ studie i form 

utav intervjuer med ett flertal personer som representerar de olika aktörerna i processen. En 

litteraturstudie har genomförts med avseende på aktuella artiklar, rapporter och tidigare utgivna 

publikationer inom Due Diligence för att ge examensarbetet en bredare bakgrund och genomgång av 

ämnet. För att få ett djup i diskussionen om användandet och utvecklande av processen har även 

litteratur studerats med inriktning mot relevanta bakomliggande ekonomiska teorier.  

2.1 Litteraturstudien 

Litteraturen som har studerats i detta examensarbete kan delas upp i litteratur som specifikt 

behandlar Due Diligence och litteratur med tyngdpunkt mot teorier som påverkar Due Diligence. 

Studien av litteratur kopplad till Due Diligence omfattar framför allt utgivna artiklar, rapporter och 

tidigare publikationer inom ämnet. För de mest aktuella rapporterna har olika rapporter från 

konsultbolag valts ut eftersom de enligt författarens mening är de mest uppdaterade om hur 

marknaden ser ut idag. Avseende publikationer har tidigare examensarbeten studerats samt 

doktorsavhandlingar inom Due Diligence och fastighetstransaktioner. Dessa publikationer är av stor 

vikt för studien då de i vissa fall har samma utgångspunkt som detta arbete. Frågeställningarna och 

metoderna skiljer sig dock och de utgör en mycket nyttig bakgrund för detta examensarbete. 

Det är mycket begränsat med litteratur som är skriven om fastighetsrelaterade Due Diligence i 

Sverige. Det mesta som är skrivet är som sagt tidigare examensarbeten från fastighetsekonomiska 

eller andra ekonomiska institutioner. Övrig litteratur som behandlar Due Diligence som använts i 

detta arbete är skriven om företagsförvärv i allmänhet vilket är användbart men ska också ses i ljuset 

av skillnaderna mot förvärv av fastigheter, även om transaktionen sker i bolagsform.  

Den litteratur som berör bakomliggande teorier har dels använts för att underlätta för läsaren att få 

ett sammanhang av de teorier, begrepp och processer som driver de underliggande ekonomiska 

incitamenten och tillvägagångssätten. Det ger också arbetet en djupare insikt i hur 

fastighetstransaktioner påverkas av de bakomliggande ekonomiska teorierna om bland annat 

enskilda individers agerande, prismekanismer och kontraktsteori. 
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2.2 Intervjustudien 

Studierna i detta examensarbete bygger huvudsakligen på en kvalitativ intervjustudie av aktörer på 

transaktionsmarknaden för fastigheter i Sverige. För att få en representativ bild av vad marknaden 

anser om utvecklingsmöjligheter av Due Diligence-processen har intervjuer valts att genomföras med 

aktörer som representerar olika delar av marknaden. Tyngdpunkten har lagts på fastighetsägare 

eftersom de är beställare av Due Diligence och därmed antas bör vara mest intresserade och ha 

störst incitament till att utveckla processen. Uppdelningen av aktörer har skett enligt följande: 

Intervjuade aktörer 

Fastighetsägare Institutionella/Statliga 7 

 Börsnoterade 7 

 Fondförvaltare/Asset Managers 3 

 Övriga 1 

   

Konsulter Advokatbyråer 2 

 Revisions- & ekonomiska rådgivare 3 

 Miljö- & teknikkonsulter 2 

 Fastighetskonsulter 5 

 

Uppdelning av fastighetsägarna är framför allt av intresse för deras åtskilda förutsättningar och krav 

från sina finansiärer. Det enda statliga fastighetsbolag som är med i denna studie har i denna 

uppdelning jämställts med de institutionella ägarna. På samma sätt har fondförvaltarna och de så 

kallade Asset Managers jämställts utifrån deras liknande omständigheter. Det enda fastighetsbolag 

som inte kunde klassificeras utifrån denna uppdelning är Akelius som utgör den enda aktören i 

”Övriga”. Trots att företaget inte har indelats likt alla andra har deras medverkan ansetts vara viktig 

och högst intressant och därför inkluderats i studien. 

De personer som hardeltagit i intervjustudien har olika roller på respektive företag då de aktuella 

aktörerna har olika organisationsstrukturer. I största möjliga mån har intervjuerna skett med den 

ansvarige för företagets transaktionsavdelning för att på så sätt diskutera strategier för processerna. 

I vissa fall har de intervjuade personerna innehaft roller som analytiker eller motsvarande, som mer 

konkret arbetar med Due Diligence-processerna. Nio av 30 intervjuer har skett med två personer från 

en och samma aktör och då ofta med både en transaktionsansvarig eller projektledare och en 

analytiker. 
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Vid urvalet av aktörer har en del relevanta avgränsningar genomförts för att få svar som ger en bra 

bild av hur marknaden ser ut idag och vad dess aktörer har för åsikter om Due Diligence-processen. 

Därför har urvalet inneburit intervjuer med enbart stabila aktörer som utgör en betydande del av 

marknaden i Sverige. Vad gäller fastighetsägare har det valts ut aktörer som är seriösa och långsiktiga 

i sin verksamhet. Det behöver inte betyda att de har en lång investeringsperiod för sina fastigheter, 

det kan istället vara intressant med olika inriktning av verksamhet hos fastighetsägarna, utan snarare 

att företaget i sig inte är tillfälligt på marknaden. I största möjliga mån har urvalet inneburit aktörer 

som är aktiva både som säljare och köpare även om det i vissa fall har varit svårt på grund av deras 

aktuella situation på fastighetsmarknaden.  

Vad gäller konsulterna är en merpart av dem även aktiva internationellt vilket har varit en stor 

tillgång i intervjuerna. Tyngdpunkten för det här examensarbetet är dock hur det ser ut i Sverige och 

därför har de konsultföretag som har en etablerad verksamhet i Sverige och framför allt i Stockholm 

valts ut. 

2.3 Resultatredovisning 

Resultatredovisningen av intervjuerna innehåller inga direktcitat efter önskemål från de intervjuade 

personerna. Det påverkar inte heller arbetets kvalitet att undvika att kommentera vad en specifik 

aktör har svarat. Som tidigare har nämnts är det utvalda delar av fastighetsbranschens syn på 

konceptet och processen som behandlas och därför är även redovisningen utformad gemensamt för 

alla intervjuer. Svar från de uppenbara grupperingarna av aktörer som beskrivits tidigare i detta 

kapitel kommer dock att i vissa fall belysas separat då detta tillför intressanta generella resultat till 

arbetet. 

Problem, arbetssätt och strategier på Sveriges och i synnerhet Stockholms fastighetsmarknad kan 

jämföras med andra städers och länders marknader vilket leder till att det är av högsta intresse att 

undersöka hur Due Diligence inom fastighetsekonomi används i andra delar av världen. För att på ett 

rättvist sätt beskriva detta har intervjuer genomförts med aktörer med verksamhet både i Sverige 

och internationellt då dessa bör ha den bästa kunskapen angående en jämförelse av olika länders 

marknader. 

2.4 Studiernas trovärdighet 

Valet av en kvalitativ metod grundas framför allt på möjligheten att studera aktörernas egna åsikter 

kring utvecklingspotential. Då det inte har genomförts några avgränsningar för vad i processen som 

kan utvecklas så har det varit viktigt att aktörerna har fått spekulera fritt och inte begränsats av 

frågorna. En enkätundersökning hade varit intressant för att få mer exakta resultat angående en del 
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uppfattningar men kring möjligheterna att utveckla processen hade det varit begränsande och därför 

har den metoden valts bort. 

En kvalitativ intervjustudie kan innebära en del risker för studiens trovärdighet (Höst et al, 2006). 

Rent generellt innebär en metod med intervjuer en lägre reliabilitet i resultaten på grund av de 

intervjuade personernas subjektivitet. Själva subjektivetet är svår att eliminera men den har beaktats 

i analyser och slutsatser. Dessutom har antalet intervjuer bidragit till att den enskilda subjektiviteten 

minskar sitt inflytande för det sammanvägda resultatet.  

Reliabilitet i studien kan påverkas av eventuella slumpmässiga svar men den risken är mycket liten. 

En ny studie med samma intervjupersoner skulle med största möjliga säkerhet ge samma resultat 

utifrån metodvalet. Däremot är tiden en så pass viktig parameter för vad aktörerna uppger så det är 

mycket möjligt att nya resultat skulle kunna redovisas vid en annan tidpunkt. 

Angående validitet i studien är alla utvalda intervjupersoner aktiva inom branschen och är mycket 

pålästa kring ämnet. Därför är den externa validitet god. Det finns en potentiell risk för lägre intern 

validitet ifall att de intervjuade personerna inte förstår frågorna. Den risken är dock försumbar då 

författaren tydligt har beskrivit avsikten med varje fråga ifall osäkerhet har uppstått under 

intervjuerna. 

Den största risken för studiernas trovärdighet är huruvida urvalet speglar fastighetsmarknaden. 

Urvalet är inte slumpmässigt och med tanke på avgränsningarna har delar av fastighetsmarknaden 

helt uteslutits med till exempel fastighetsägare som inte har fastigheter som kärnverksamhet eller 

tillfälliga aktörer. Studien ska därför i första hand ses som ett resultat av uppfattningen hos de 39 

personer som intervjuats. Urvalet har genomförts med avseende att ge en bred bild för hela 

fastighetsmarknaden men bilden är självklart inte komplett. 
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3. Fastighetstransaktioner 

För att undersöka hur Due Diligence-processen i fastighetstransaktioner kan utvecklas är det viktigt 

att förstå hur transaktionsprocessen i helhet går till, vilka aktörer som är involverade, hur 

transaktionsmarknaden ser ut och även bakgrunden till varför det överhuvudtaget genomförs 

transaktioner. Därför behandlar detta kapitel fastighetstransaktioner i allmänhet och inte specifikt 

Due Diligence-processer.  

3.1 Bakgrund till transaktioner 

Alla affärer eller transaktioner som genomförs innehar ett antal beståndsdelar och förutsättningar. 

Det finns en säljare med en tillgång och en potentiell vilja att avyttra sin tillgång. Det finns en köpare 

med ekonomiska resurser som har för avsikt att förvärva tillgången i fråga. För att transaktionen ska 

kunna genomföras måste parterna komma överens om en köpeskilling som båda är nöjda med. Häri 

ligger alltså ett grundläggande faktum av att parterna värderar tillgången olika och är därför beredda 

att genomföra en affär. Om deras inbördes värdering hade varit samma hade det inte funnits något 

incitament till att fullfölja affären. 

I fastighetstransaktioner kan denna skillnad i värdering bero på en rad olika anledningar. Olika 

aktörer har olika avkastningskrav för samma tillgång vilket gör att de värderar den olika. Skillnaden i 

avkastningskraven beror ofta på en skillnad i syn på risk, antingen avseende tillgången i sig, ägandet 

som sådant eller marknaden. Det kan också bero på en skillnad i bedömning av de potentiella 

intäkterna alternativt värdeutvecklingen hos tillgången.  Ett annat avgörande motiv till olika 

värderingar är aktörers strategier över vilken verksamhet de ska inrikta sig på. En vanlig anledning till 

drivkraften att avyttra en fastighet är just att en aktör innehar fastigheter i ett segment som inte 

tillhör deras huvudsakliga marknad för att få en effektiv förvaltning. Det kan också vara så att ägaren 

inte har fastighetsägande som kärnverksamhet och vill därför heller inte ägna sig åt det. 

Något som skiljer många aktörer ifrån varandra är också deras behov av kapital. Ett behov av att 

lösgöra kapital ur en fastighetstillgång kan leda till en annan värdering av en fastighet än någon som 

inte har samma behov av kapital vid en viss tidpunkt. Den tänkta investeringsperioden för en 

fastighetstillgång skiljer sig avsevärt mellan olika typer utav aktörer och därför gör de även olika 

värderingar av tillgången med avseende på tidpunkten. 

Oavsett vad skillnaden beror på så utgör den grunden till att aktörer gör transaktioner med varandra 

och rent generellt är det ett fundament till all handel i allmänhet. Utan dessa skillnader i värdering av 

ett objekt eller av kapitalet finns det ingen anledning att köpa och sälja tillgångar och därför är just 

skillnaderna, eller synen på skillnaderna, drivkraften i transaktionsmarknader. 
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3.2 Transaktionsprocessen 

Transaktionsprocessen för fastigheter sker självklart på olika sätt med avseende på vilka aktörer som 

är involverade. På dagens fastighetsmarknad finns det en rad olika typer utav fastighetsägare som 

utifrån sina utgångspunkter agerar olika i en transaktion. Historiskt sett har kapitalstarka 

privatpersoner ägt en stor del av det fastighetsbestånd i Sverige som inte har ägts av staten, kyrkan 

och kommunerna. Fastigheter har alltid varit ett alternativ för att placera ekonomiska tillgångar och 

den svenska fastighetsmarknaden har tidigare bestått till stor del av privata investerare som inte 

själva har arbetat med fastigheter utan främst sett det som en placering av kapital (Hansson, 2009). 

Under årens lopp har fastighetsägandet övergått till företag, antingen helt inriktade på 

fastighetsmarknaden eller mer av institutionell karaktär. Efter fastighetskrisen under tidigt 1990-tal 

var de svenska fastighetspriserna pressade i botten vilket var ett startskott för de internationella 

investerarnas intåg på fastighetsmarknaden. Innan mitten av 1990-talet hade det internationella 

ägandet i Sverige varit väldigt begränsat men efter krisen förändrades villkoren vilket lockade många 

investerare. Det utländska ägandet höll i sig fram till Lehman-kraschen 2008 då de svenska 

institutionerna ökade sitt fastighetsägande väsentligt (Krok, 2012).  

De aktörer som beskrivits ovan som agerar fastighetsägare kan lite slarvigt grupperas i privata 

personer, privata fastighetsbolag, stat och kommun, utländska ägare, fonder samt fastighetsdelar av 

försäkrings- och pensionsbolag. Alla dessa aktörer ser på transaktionsprocessen på mer eller mindre 

olika sätt och därför är det svårt att ge en generell bild av hur en fastighetstransaktion går till.  

Ett försök till att generalisera processen genomförs ändå för att göra det mer överskådligt för läsaren 

med betydelsen och inverkan av Due Diligence i transaktionsprocessen. En försäljningsprocess 

initierad av säljaren kan således se ut på följande sätt: 

Initiering – Marknadsföring – Förhandling av indikativa bud – Avsiktsförklaring - Due Diligence – 

Avtalsförhandling – Avslut – Tillträde 

- Initiering: En affär kan initieras på olika sätt, av säljaren, köparen eller en säljrådgivare, av en 

del kallad mäklare. Initiering handlar främst om att ta ett beslut avseende om en transaktion 

ska genomföras, eller i alla fall att processen ska inledas. En mer djupgående diskussion kring 

initiering av transaktioner, och vilka som tar initiativ till detta, finns i resultat- och 

analysdelen. 

- Marknadsföring: Tillgången, alltså fastigheten i dessa fall, marknadsförs antingen på en 

öppen marknad inför ett flertal aktörer eller exklusivt för en eller ett fåtal intressenter. Detta 

kan inledas med en så kallad teaser följt utav ett prospekt. 
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- Förhandling om indikativa bud: Innan en Due Diligence inleds sker en förhandling mellan 

den eller de potentiella köparna och säljaren för att komma överens om ett pris. Detta pris 

kan justeras men är en utgångspunkt för att se att parterna är på en nivå där det är möjligt 

att genomföra transaktionen. 

- Avsiktsförklaring: När förhandlingen av indikativa bud är genomförd skriver parterna ofta en 

avsiktsförklaring (engelska letter of intent), LOI, som kan delge en köpare ensamrätt att 

genomföra en Due Diligence. Avsiktsförklaringen låser till viss del ramarna för transaktionen 

och framtida förhandlingsutrymmen vilket ofta är en förutsättning för en fortsatt process. 

Mer om exklusivititet under Due Diligence–fasen kan läsas i resultat- analysdelen. 

Avsiktsförklaringen kan också utgöra ett första utkast till ett avtal vilket sedan kompletteras 

och uppdateras under slutet av transaktionsprocessen. 

- Due Diligence: Vad en Due Diligence innebär och varför aktörer genomför den kommer det 

fjärde kapitlet framför allt att avhandla men kort sagt är det en process där framför allt 

köparen men även säljaren undersöker och besiktigar tillgången som de ska förvärva, eller 

avyttra, utifrån olika synvinklar och hänseenden inför transaktionen. 

- Avtalsförhandling: Efter en genomförd Due Diligence kan förutsättningarna för 

transaktionen ha förändrats och en ny förhandling mellan köpare och säljare äger rum. I 

avtalsförhandlingen diskuteras även alla villkor och garantier parterna emellan vilket oftast 

inte inledande har genomförts vid förhandlingen vid upprättande av avsiktsförklaringen. I 

avtalet förhandlas även en garantikatalog som innehåller köparens och säljarens eventuella 

ansvarsåtaganden i förhållande till varandra. 

- Tillträde: Köparen betalar oftast köpeskillingen vid tillträdet som kan ske med varierande 

tidsintervall efter avslutet. 

De som beskrivits ovan är en följer en strukturerad försäljningsprocess initierad av säljaren. Även om 

detta examensarbete främst inriktar sig mot strukturerade processer, då dessa i större utsträckning 

innehåller en Due Diligence jämfört med andra transaktionsprocesser, är det viktigt i sammanhanget 

att förstå att alla transaktioner inte sker på det sätt som har beskrivits i detta stycke. 

3.3 Aktörer i fastighetstransaktioner 

I föregående stycke konstaterades att många fastighetsägare agerar olika på transaktionsmarknaden 

vilket också leder till att de involverar olika typer utav aktörer i sina transaktioner. Återigen försöker 

uppsatsen återge en generaliserad bild av vilka roller som finns i en transaktion för en överblick: 
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Köpsidan Säljsidan 

Köpare Säljare 

Förvaltare Förvaltare 

Köprådgivare Säljrådgivare 

Jurister Jurister 

Finansiella rådgivare  

Skatt- och momsrådgivare  

Teknik- och miljökonsulter  

Finansiärer  

 

 

Att en transaktion sker mellan en köpare och en säljare är självklart men ofta är även köparens 

eventuella finansiärer involverade. Olika finansiärer är olika aktiva men att de på något sätt skaffar 

sig en bild av vad som skall förvärvas är vanligt förekommande (Wickman, 2004) 

Både säljaren och köparen har ett val att använda en eller flera rådgivare i processen vilket sker i 

olika omfattning av olika typer utav fastighetsägare. Generellt sett är det vanligt att ägare med en 

viss ovana av fastighetstransaktioner använder sig av rådgivare med tanke på deras egen avsaknad av 

kompetens. Om en ägare agerar på en ovan marknad, till exempel i ett annat land, är det också 

vanligare med användandet av både köp- och säljrådgivning av samma skäl i form utav 

kompetensbrist. Mer etablerade fastighetsägare har en större möjligheter att skapa interna 

strukturer för att genomföra transaktioner effektivt men väljer ändå ofta att använda sig av rådgivare 

på grund av deras kontaktnät och förmåga att få till en affär. 

Advokater och andra jurister kan vara involverade i en legal Due Diligence men oavsett om en sådan 

genomförs medverkar de ofta i avtalsskrivningen på både köp- och säljsidan. 

Finansiella rådgivare, och skatt- och momsrådgivare, i form utav revisorer genomför oftast den 

finansiella och ibland den kommersiella delen av en Due Diligence. Fastighetsägarens behov av dessa 

tjänster varierar stort med avseende på vilken den aktuella fastigheten är samt hur van ägaren är vid 

transaktioner. Generellt har tjänsterna efterfrågats mer på senare år i och med att en större del av 

fastighetstransaktionerna sker i bolagsform. 

Teknik- och miljökonsulter genomför de motsvarande delarna i en Due Diligence. 

En generell bild av involverade aktörer vid en transaktion med en Due Diligence genomförd av köparen 
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Många fastighetsägare med egen förvaltning involverar sina förvaltare antingen för att genomföra 

teknik- och miljödelarna i en Due Diligence alternativt att under processen lära känna fastigheterna 

för en framtida förvaltning. 

3.4 Transaktionsmarknaden 

Hur transaktionsmarknaden ser ut idag och hur den påverkas av faktorer från omvärlden är väldigt 

viktigt för hur utformningen på transaktionerna ser ut och framför allt vilka aktörer som är aktiva. 

Den svenska transaktionsmarknaden är väldigt beroende av den allmänna konjunkturen vilket tydligt 

framgår av dess totala omsättning de senaste tio åren. Se diagram nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka aktörer som står för den avgörande omsättningen på marknaden är också avgörande för vilka 

tillvägagångssätt som blir vanligast förekommande. Som tidigare har nämnts är de svenska 

institutionella fastighetsägarna de som står för den största delen av transaktionerna idag, och även 

Transaktionsvolym i Norden, Newsec 2014 

Indikator, Konjunkturinstitutet 2014 
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för det största ägandet, och därför är deras tillvägagångsätt viktigt att undersöka i denna rapport. 

Faktumet av deras stora ägande har också lett till att många utländska aktörer ser den svenska 

marknaden som mindre intressant då de institutionella aktörerna ej kräver lika höga avkastningskrav 

som många andra investerare. De kan därför värdera fastigheterna mycket högre och därmed betala 

mer (NAI Svefa, 2014).  

3.5 Transaktioner i bolagsform respektive fastighetsförsäljning 

Något som har förändrats på transaktionsmarknaden för fastigheter de senaste tio åren är det ökade 

antalet transaktioner i bolagsform. Sedan 1:a juli 2003 är försäljning av näringsbetingade andelar 

skattefria vilket har gjort det mer ekonomisk fördelaktigt att genomföra fastighetstransaktioner i 

bolagsform (Inkomstskattelagen, 2014). Det har självklart påverkat en hel del i transaktionsprocessen 

och framför allt det eventuella behovet av en genomgång av bolaget som äger fastigheten vid 

transaktionen. Därför har även Due Diligence-processen påverkats då det potentiellt finns risker i 

detta bolagsförvärv som tidigare inte var aktuella i fastighetstransaktioner. Det ska också 

understrykas i sammanhanget att undersöknings- och upplysningsplikten som gäller vid 

fastighetstransaktioner enligt Jordabalken, 4 kap, 19 § (Jordabalk, 2014) inte gäller vid bolagsförvärv 

vilken också påverkar vad som efterfrågas i en Due Diligence-process. ”Om fastigheten inte stämmer 

överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat 

förutsätta vid köpet, tillämpas vad som sägs i 12 § om köparens rätt att göra avdrag på köpeskillingen 

eller häva köpet”. Vid transaktioner i bolagsform är det istället köplagen, § 17-20 (Köplagen, 2014) 

och aktiebolagslagen, 8§ (Aktiebolagslagen, 2014) som reglerar köparens respektive säljarens ansvar. 
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4. Teori 

Detta examensarbete har för avsikt att utreda utvecklingsmöjligheter inom fastighetsrelaterade Due 

Diligence och därför är det av stor betydelse att studera de bakomliggande teorierna för hur aktörer i 

processen agerar i olika situationer. En fastighetstransaktion är en komplex process och Due 

Diligence-delen involverar många separata intressen hos de inblandade vilket gör det ännu viktigare 

att reda ut varför aktörer agerar som de gör. 

För att komplettera det föregående kapitel om fastighetstransaktioner så innehåller detta kapitel 

allmänna teorier kring till exempel incitament, ansvar och motivation hos de involverade. I de 

avslutade kapitlena med slutsats och diskussion genomförs en koppling mellan dessa två kapitel samt 

de följande resultatkapitlen. Därför är de följande teorierna inte beskrivna ur ett fastighetsperspektiv 

utan så generellt och allmängiltigt som möjligt. 

4.1 Kontraktsteori 

I en transaktion agerar oftast många olika aktörer, vilket bland annat har beskrivits i det föregående 

kapitlet. Oavsett organisationsstrukturen i fastighetsägarnas transaktionsprocesser sker det alltid 

upphandlingar i någon form. I en Due Diligence genomförs ofta flera av de olika separata delarna av 

externa konsulter vilket kan leda till tveksamheter om olika incitament för parterna. I ”Economics, 

Organization and Management ”(Milgrom & Roberts, 1992) beskriver författarna Milgrom och 

Roberts deras teori om motivation och incitament mellan olika parter inom ekonomi i allmänhet. 

Deras sammanfattande slutsats är att grunden till all motivation är personliga intressen för varje 

enskild aktör. I en process som en Due Diligence är det lätt att argumentera för att det är enormt 

många olika personliga intressen som spelar in i agerandet från alla medverkande parter. Milgrom 

och Roberts anser att det som krävs för att få all denna motivation och alla dessa personliga 

intressen åt rätt håll utifrån beställarnas synvinkel är överenskommelser i form utav kontrakt. Om 

beställarens och alla andra involverade personers intressen ska följas åt måste detta kontrakt vara så 

komplett så att det enligt Milgrom och Roberts kan benämnas som ett perfekt kontrakt. Deras krav 

på detta kompletta kontrakt är följande: 

- Båda parter skall kunna förutse alla oförutsedda händelser kopplade till kontraktet.  

- Parterna måste kunna fastställa hur de löser dessa oförutsedda händelser 

- Parterna måste själva vara övertygade och nöjda med att följa kontraktets villkor 

Vidare argumenterar de för följande: ”Motivation problems arise only because some plans cannot be 

described in a complete, enforceable contract.” Enligt dem är det alltså omöjligt att skriva detta 

kompletta kontrakt då det är omöjligt att förutse alla möjliga händelser som kan påverka kontraktet.  
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4.2 Asymmetrisk information 

Grunden i att genomföra en Due Diligence är att få tillgång till information, vare sig det handlar om 

ett företags- eller fastighetsförvärv (Sevenius, 2013). Det handlar bland annat om att leta efter 

information hos aktuella myndigheter, få tillgång till relevant information från säljaren info samt att 

genomföra undersökningar och på så sätt hitta ny information utifrån förhållanden kring tillgången. 

Köparen kan inte få denna information hur som helst utan det krävs ofta specifik kompetens, ibland i 

form utav specialiserade konsulter. Detta behov av undersökningar är i grunden ofta ett resultat av 

ofullständig information på marknaden inför transaktionen.  

På många marknader är information värd pengar, till exempel i form utav ett övertag i en 

förhandlingssituation, vilket gör att aktörer antingen inte vill dela med sig av den eller kräver 

ekonomisk ersättning för det. Idag finns många informationstjänster på bland annat 

fastighetsmarknaden som kräver ett abonnemang eller en avgift som kan delge dig som investerare 

eller intressent högst angelägen information som kan användas vid en transaktion.  

Denna maktbalans avseende den aktuella informationen mellan olika aktörer på 

transaktionsmarknaden följer på många sätt tydligt teorin om asymmetrisk information. Inom 

asymmetrisk information finns det en rad olika frågor för hur aktörerna agerar utifrån just deras läge 

vilket är applicerbart på fastighets- och transaktionsmarknaden. Generellt innebär asymmetrisk 

information om att det i en förhandling mellan två parter föreligger en skillnad mellan parterna i 

deras tillgång till relevant information avseende förhandlingen. 

4.2.1 Adverse selection 

Adverse selection, eller fritt översatt snedvridet urval, innebär kortfattat att dåliga produkter och 

tjänster väljs på en marknad där det föreligger asymmetrisk information. Hur en aktör förbereder sig 

inför ett beslut avseende en transaktion av dessa produkter och tjänster skiljer sig på avgörande sätt 

vilket oundvikligen leder till denna åtskillnad i informationsunderlag.  

George A. Akerlof framför en teori om asymmetrisk information och adverse selection i ”The Market 

for Lemons” (Akerlof, 1970) där han argumenterar för att produkter med sämre kvalitet tenderar att 

”driva ut” (engelska ”driven out”) produkter med bättre kvalitet om köpare inte är kapabla till att 

avgöra skillnaden. De säljare med produkter med bra kvalitet kommer sedermera inte ge sig in på 

samma marknad då deras produkt i köparens ögon kommer att ses som sämre än vad de egentligen 

är. De produkterna med sämre kvalitet kommer alltså att ”driva” ut de bra produkterna vilket 

generellt leder till sämre kvalitet på marknaden. Med andra ord, om köpare inte har tillräcklig 

information inför transaktioner tenderar de sämre produkterna att ta över marknaden.  
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Den bakomliggande anledningen är bristen på information. Om all information var tillgänglig för båda 

parter skulle detta aldrig vara ett problem, utan då skulle varje enskild produkt bedömas utifrån sin 

faktiska kvalitet. På väldigt många marknader har dock konsumenterna inte denna kunskap eller 

information tillgänglig och kommer därför inte göra någon skillnad på en bra eller dålig produkt. 

Säljaren å sin sida vet om skillnad i kvaliteten men är också medveten om bristen på information för 

sin motpart i en förhandling, alltså köparen, vilket leder till att säljaren kan sätta samma pris oavsett 

vilken produkt som säljs. Asymmetrin i information leder till att kvaliteten inte bestämmer priset.  

Fenomenet leder inte bara till sämre kvalitet på marknaden utan också en på sikt mindre marknad i 

stort då många aktörer väljer att inte sätta ut sina produkter på denna asymmetriska marknad. 

Akerlof konstaterar följande: ”As a result there tends to be a reduction in the average quality of 

goods and also in the size of the market.” 

4.2.2 Moral Hazard 

En annan potentiell följd av asymmetrisk information är att aktörer agerar på mer eller mindre 

omoraliska vis vilket gynnar de själva mer än motparten, vilket brukar benämnas som moral hazard. 

Den uppenbara risk som finns i Due Diligence-processen är att säljaren inte ger korrekt information 

om sina tillgångar till köparen eller dennes rådgivare. Den säljande parten väljer att agera på ett 

mindre moraliskt rättvist sätt för att gynna sin egen position och få motparten att underskatta 

riskerna i en transaktion. Milgrom och Roberts (Milgrom & Roberts, 1992, s 167) beskriver det enligt 

följande: ”When those with critical information have interests different from those of the decision 

maker, they may fail to report completely and accurately the information needed to make good 

decisions.” 

4.2.3 Principal-Agent problem 

Ytterligare en effekt av asymmetrisk information som är intressant för detta examensarbete är 

problem kring fenomenet som brukar benämnas Principal-Agent problem. Fenomenet innebär att 

det finns en aktör som är uppdragsgivare, principal, som använder sig av en uppdragstagare, agent, 

för att utföra en viss verksamhet. Problemen ligger i hur uppdragsgivaren, ofta i form utav ägare, 

överför sina incitament till den aktör som ska utföra själva arbetet. Det kan ske genom olika 

ersättningsformer men i grunden kommer det alltid finnas en stor risk för en distinktion mellan deras 

intresse. Principal-Agent problem är även en stor del av teorierna kring kontraktsskrivande (Milgrom 

& Roberts, 1992). 

4.2.4 Välfärdsförluster kopplade till asymmetrisk information 

Enligt teorierna om effektiva marknader och principen om perfekt jämvikt (Andersson, 1999) finns 

det stora välfärdsförluster med transaktioner som genomförs med inslag eller anledning av 
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asymmetrisk information. Om aktörer i en transaktion agerar utan tillgång till all potentiellt tillgänglig 

information kommer beslutet ej grundas på teorin om hur en effektiv marknad reglerar sig själv. Ett 

tydligt exempel är att transaktioner som rent marknadsmässigt inte bör ske kommer att genomföras 

om köparen eller säljaren misstar sig så pass mycket så att de värderar sina åtaganden felaktigt. 

Enligt kostnad-nytto analyser kommer både en av parterna i transaktionen samt samhället självt göra 

en förlust på att en sådan affär genomförs. Välfärdsförlusten består i att resurser används till något 

som inte leder till ett rationellt beslut utifrån en effektiv marknad, när resurserna istället skulle kunna 

användas till något annat (Milgrom & Roberts, 1992). 

En av förutsättningarna för en effektiv marknad utifrån samhällets synvinkel är att all tillgänglig 

information finns åtkomlig för alla involverade aktörer, vilket strider mot vad asymmetrisk 

information innebär. 

4.3 Prismekanismen i transaktioner 

Det finns många egenskaper hos den svenska fastighetsmarknaden som gör den till en välfungerande 

marknad där det antas borde vara lätt att genomföra transaktioner och där prismekanismen hos 

marknaden själv borde leda till en effektiv prissättning. Några av dessa positiva egenskaper för 

marknaden listas upp i Kommersiella fastigheter i samhällsbyggandet (Lind & Lundström, 2009): 

- Transparens - marknaden är väldigt transparent 

- Information - det är lätt att få tillgång till information 

- Likviditet - marknaden är väldigt likvid 

- Myndigheter - det finns väl fungerande system med aktuella myndigheter  

- Reglemente - det finns ett tydligt och lättförståeligt reglemente kring marknaden 

- Språk – det är lätt att göra affärer i Sverige på engelska 

De ovanstående egenskaperna för den svenska fastighetsmarknaden ska främst ses utifrån en 

jämförelse med andra länders fastighetsmarknader. Transparansen och likviditeten kan även 

jämföras med andra branscher i Sverige. 

I det tidigare stycket om välfärdsförluster skrivs det om teorier som hävdar att all tillgänglig 

information krävs för att ett ställningstagande ska leda till en effektiv marknad och en rättvis 

prissättning. I ”Economics, Organization and Management ” argumenterar Milgrom och Roberts dock 

för att denna information inte alls behövs (Milgrom & Roberts, 1992). Affärer görs utan att varken 

köpare eller säljare vet vad det utifrån en objektiv syn verkliga värdet är utan att någon av de 

involverade parterna, eller samhället, förlorar på det. De argumenterar för att om en part får 

information som den andra parten inte har tillgång till ökar risken för adverse selection och 
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opportunistisk förvrängning, helt i enlighet med tidigare stycke. Skillnaden är att Milgrom och 

Roberts ställer sig tveksamma till om informationen ska användas överhuvudtaget, trots att den finns 

tillgänglig. Samhällsnyttan i att samla in denna information är tveksam då all information som 

kommer komma upp enbart kommer påverka förhandlingen till en den ena eller den andra partens 

fördel. Köpeskillingen för transaktionen kommer eventuellt, men absolut inte säkert, vara mer rättvis 

eller närmare det verkliga värdet, men det handlar bara om en fördel för en av parterna. Kostnaden 

för informationsinsamlingen är därför en samhällsförlust ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

Det går att tolka deras teori som att alla kostnader kopplade till Due Diligence därför är 

samhällsekonomiska förluster om man utgår från att transaktionen ändå skulle bli av. Det är således 

enbart de Due Diligence-processer, eller all informationsinsamling överlag, som förändrar parternas 

vilja att genomföra en transaktion som leder till en vinst för samhället och en mer rättvis prissättning. 

4.4 Coase-teoremet 

”If a complete set of markets exists, if behavior on these markets is competive and if markets clear, 

then there is no way to reallocate resources that would benefit everyone” (Coase, 1960) 

Coase teoremet kan tydligt kopplas till bakgrundsfaktorerna om varför det genomförs transaktioner. 

Coase argumenterar för att en omfördelning av resurser aldrig kan gynna alla om det finns en 

komplett uppsättning av marknader och om beteendet på dessa marknader är konkurrensutsatt. 

Utifrån denna teori går det att argumentera för att i alla marknader där det sker en omfördelning av 

resurser så är dessa villkor ej uppfyllda. Det betyder i förlängningen att om en transaktion genomförs 

så är någon av förutsättningarna om kompletta marknader eller konkurrenssituationen uppfylld. 

4.5 Tillit för det okända 

En transaktion handlar för det mesta om många individers agerande som tillsammans kopplas ihop 

till olika aktörers agerande. När två företag genomför en fastighetstransaktion är det för båda dessa 

företags bästa, men det utförs ändå av en mängd separata individer. Paul Seabright skriver i ”The 

Company of Strangers” (Seabright, 2004)om det enligt honom mycket märkliga i hur vi människor 

agerar och samarbetar med andra okända individer mot ett uppsatt gemensamt mål. Han diskuterar 

kring teorier om vari värderingen av att detta gemensamma mål gynnar individerna och hur de lyckas 

lita på varandra. Seabright argumenterar för att det egentligen är helt otroligt att vi litar på det 

okända så pass mycket som vi gör. Dagens samhälle är enligt honom en opportunistisk syn på att 

man litar på ett system där man testar saker man aldrig tidigare har genomfört. En transaktion, och i 

synnerhet en fastighetstransaktion, är ett tydligt exempel på en process där individer agerar för ett 
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företags räkning och hur nya uppkomna situationer löses av personer som tidigare inte känner 

varandra. 

Seabright argumenterar för att varje person i sig agerar utifrån egna intressen och aldrig för 

samhället, eller företaget, i stort. Det kallar Seabright för ”tunnel-vision”. Han tar stora institutioner 

som exempel. Hur kan de överhuvudtaget fungera med alla involverade människor, utan en 

övergripande styrning från en enskild person? Men verkligheten visar att det för det mesta fungerar 

och det var precis det Adam Smiths liberalistiska ideologi om marknader gick ut på (Smith, 1776).  

Det finns exempel på institutioner som ingen enskild person planerar, ingen i förtid kan förklara hur 

de ska se ut och ibland kanhända att de utvecklas till något som ingen egentligen är nöjda med. 

Dessa exempel kan vara pengar, multinationella företag, alla typer utav marknader, aktier, städers 

utbredning, förstörandet av miljö. Alla handlar om ett interagerande mellan individer som har satt 

historiskt enormt viktiga grunder för mänskligheten och dess påverkan på dess omgivning.  

För att detta ska fungera handlar det enligt Seabright om att mängder av människor ska lita på någon 

eller något för dem helt okänt. Här går Seabright in på en liknelse med apor. Djur är i allmänhet 

skygga för det okända, de tar det säkra före det osäkra och dödar generellt hellre något än tar en 

risk. Vårt agerande på ekonomiska marknader är det motsatta och det faktumet har byggt upp 

institutioner världen över. Vi har lärt oss att genom avtal, kontrakt och överenskommelser agera mot 

en främling som om vi kände varandra. Denna tillit för överenskommelsen gör att vi inte behöver 

döda eller ens springa iväg för en främling utan direkt agera tillsammans.  

Det direkta resultatet av ett sådant agerande är specialisering, delande av risk mellan fler individer 

och en ackumulerad kunskap och kompetens. Det som hittills har tagits upp förklarar inte varför 

individen från början väljer att delta.  

Seabright kommer fram till slutsatserna om att det finns ingenting i vår natur, vår evolutionära 

utveckling som tyder på att vi borde vara duktiga på att hantera och samarbeta med främlingar. 

Snarare tvärtom. Det är snarare alla dessa institutioner som människan, samhällen och olika faktorer 

har byggt upp som främjar, förenklar och till och med möjliggör denna tillit till okända människor.  
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5. Due Diligence 

5.1 Tidigare studier inom Due Diligence 

Due Diligence är ett verktyg skapat av marknaden och det finns idag inte mycket forskning inom 

området. Den litteratur som finns skriven är främst avsedd för företagsförvärv och inte specifikt för 

transaktioner med fastigheter. Trots det finns det så pass stora likheter rent strukturellt mellan 

processerna så att det är av intresse att studera den litteraturen i detta examensarbete. Eftersom 

begreppet kommer från den anglosaxiska finansvärlden är det också naturligt att det finns mest 

utländsk litteratur inom ämnet.  

Som ett komplement till den mer finansinriktade litteraturen belyser detta arbete ett flertal tidigare 

examensarbeten med inriktning mot fastighetsrelaterade Due Diligence. Dessa arbeten är på många 

sätt de mest aktuella studierna eftersom de specifikt behandlar fastighetstransaktioner och Due 

Diligence användandet inom området. 

5.2.1 Litteratur 

- Institutet för värdering av fastigheter och Samfundet för fastighetsekonomi, 2006, 

Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt - Fastighetsnomenklatur, Stockholm, Förlags 

AB. 

Fastighetsnomenklaturen vänder sig huvudsakligen till studenter i fastighetsekonomi och täcker på 

många sätt hela fastighetssektorn. Transaktionsprocessen beskrivs på ett mycket ingående och 

opartiskt sätt. Texten är facklig och leder inte till några direkta slutsatser utan framställer snarare 

fakta kring processer och marknaden. Med anledning av detta är fastighetsnomenklaturen därför en 

bra grund för att få en överblick och kunna bedriva vidare studier i ämnet. 

Fastighetsnomenklaturen är mycket omfattande vad gäller fastighetsekonomi i stort och är därför en 

bra källa till kunskap om bland annat transaktioner, värdering och den aktuella juridiken för 

fastighetsmarknaden. Due Diligence beskrivs förvånansvärt kort och då främst med den kortfattade 

definitionen som ”undersökning i samband med köp”. Förutom beskrivning av hela 

transaktionsprocessen är det dock intressant med nomenklaturens ingående beskrivning av 

undersökningsmetoden inför privata bostadsköp, den så kallade överlåtelsebesiktning. Häri förs en 

diskussion angående vems ansvar det är med olika fel och brister i en transaktion enligt lagstiftningen 

och det följande behoven av en grundläggande undersökning. 
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- Lind, H. och Lundström, S., 2009, Kommersiella fastigheter i samhällsbyggandet, Stockholm, 

SNS Förlag. 

Lind och Lundström skriver på ett mindre faktamässigt sätt än fastighetsnomenklaturen och 

framställer därför inte bara begrepp och förklaringar utan också många intressanta slutsatser och 

diskussionsämnen. Även Lind och Lundström är väldigt genomgående i sin studie av den svenska 

fastighetsmarknaden vilket är till stor hjälp vid denna studie. 

För att beskriva möjligheter med en utveckling av Due Diligence är Lind och Lundströms bok mycket 

användbar då de diskuterar framtidens fastighetsmarknad på ett sätt som är mycket intressant. De 

beskriver bland annat den utveckling som har skett under de senaste åren och som enligt dem själva 

kommer att fortsätta, att den svenska fastighetsmarknaden mer och mer anpassar sig och efterliknar 

den internationella. Lind och Lundström skriver om de bakomliggande faktorerna till detta och det 

mest intressanta för detta arbete är att det antagandet med största säkerhet skulle leda till ett 

utökat användande av Due Diligence. 

”Kommersiella fastigheter i samhällsbyggandet” är en bra studie av den svenska 

fastighetsmarknaden som är en viktig källa för att studera dess säregenheter och 

utvecklingsmöjligheter. 

- Sevenius, R., 2013, Att verkställa en due diligence, Stockholm, Balans 

Sevenius artikel är mycket grundläggande i sin beskrivning av beståndsdelarna i en Due Diligence. 

Han skriver om orsakerna bakom besluten för att skapa en Due Diligence, hur den ska utföras och hur 

resultaten ska utvärderas. Artikeln ger också läsaren en inblick i de största riskerna i samband med 

själva Due Diligence och förslag för hur dessa skall undvikas. 

Sevenius artikel koncentrerar sig på de rådgivande aktörerna som agerar för att försöka påverka 

riskerna med transaktionen. Ett centralt begrepp i artikeln är RAT, Risk Allocation Techniques 

(riskfördelningstekniker), där aktören har standardlösningar för riskrelaterade problem när de väl är 

identifierade. 

Denna artikel är ett bra komplement till tidigare nämnda källor då den är helt koncentrerad på 

utformningen och utförandet av en Due Diligence. Den ger inte någon bredare beskrivning av 

fastighetsmarknaden men kompletterar källorna med sakkunskap i det aktuella ämnet.  

- Jingryd, O., 2012, Impartial Legal Counsel in Real Estate Conveyances, KTH, Stockholm 

Jingryds studie är en doktorsavhandling som framför allt behandlar mäklare och säljrådgivares roll i 

transaktioner. Det är en ganska specifik del av den Due Diligence-process som beskrivs i detta arbete 

men det är desto mer intressant då det i allra högst grad påverkar processen.  
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Jingryd anger att en mäklares huvudsakliga roll i en transaktion är att vara en opartisk mellanhand 

mellan köpare och säljare och att det är belagt med en problematik vad gäller incitamenten för 

mäklaren samt dennes ansvar mot två helt motsatta intressen.  

Angående den information en mäklare ska tillgodose köparen och säljaren skriver Jingryd om 

kriterierna om vad som måste delges enligt fastighetsmäklarsed och den information som anses 

behövas av båda parter. I detta ansvar anser Jingryd att regelverket för mäklarens roll är väldigt 

otydligt.  

5.1.2 Tidigare examensarbeten 

- Hansson, D., 2009, Due Diligence vid fastighetsöverlåtelser, Lund. 

Hanssons text är ett examensarbete från 2009 inom samma ämne som detta arbete, men Hansson är 

mer inriktad på att beskriva begreppet Due Diligence än att se på möjligheter att utveckla det. Han 

skriver om processen i detalj, hur den används av olika aktörer i olika affärer och beskriver vanliga 

uppdelningar av konceptet. Hansson uppger i sin studie att Due Diligence används standardmässigt i 

fastighetstransaktioner i Sverige och anser att det är ett kraftfullt verktyg som ger uppenbara 

fördelar i transaktionsprocessen. Han drar även slutsatsen att processen leder till en mer korrekt 

prissättning eftersom resultaten från en Due Diligence används som förhandlingsunderlag i det 

slutgiltiga avtalet.   

Hanssons studie innehåller en enkätundersökning där han ställde frågor till olika fastighetsägare. 

Resultaten från denna undersökning är mycket intressanta för mig i detta arbete eftersom det är 

mycket relevant i allmänhet för ämnet. En av de avgörande slutsatserna i examensarbetet är att Due 

Diligence processen är väldigt kostsam för fastighetsägarna men att de ändå anser att det är värt den 

summan då riskerna med en transaktion i annat fall blir för stora. Marknaden anser enligt Hansson 

att alla alternativ till en Due Diligence har för avgörande svagheter för att ens vara tänkbara.    

Angående hypotesen kring säljarinitierade Due Diligence är Hansson relativt kortfattad men uppger 

ändå i sin slutsats de övervägande fördelarna med att köparen får en djupare insikt i objektet direkt i 

inledningen av transaktionsprocessen. Han avslutar sin text om framtiden och Vendor Due Diligence 

med följande: ”Det vore fullt möjligt att applicera vendor due diligence vid fastighetstransaktioner. 

Mot bakgrund av de positiva effekterna som redovisats ovan samt att branschen strävar efter 

effektivare förvärvsprocesser är det också troligt att så kommer att ske i framtiden”. 
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- Krok, J., 2012, Fastighetstransaktioner – En Studie av beslutspåverkande faktorer vid 

fastighetstransaktioner, Göteborg. 

Krok skrev också ett examensarbete men hans syfte var att undersöka fastighetstransaktioner och 

inte Due Diligence. Denna publikation ger ytterligare en synvinkel i frågan för att veta mer om 

transaktioner i allmänhet och för att hitta sätt att utveckla Due Diligence. 

Krok gjorde en fallundersökning där han följde två olika transaktioner och beskriver processen, de 

beslut som säljaren och köparen tog under arbetets gång och deras förväntningar av resultatet. Hur 

investerarna agerar i själva affären är mycket viktigt för att skapa en Due Diligence och försöka hitta 

de elementära uppgifterna som aktörerna fattar sina beslut utifrån. 

Detta arbete ger flera nya sätt att se på frågan och faktumet att det är en fallundersökning innebär 

också komplement till tidigare nämnd litteratur. Kroks slutsatser är väldigt intressanta då de belyser 

vilka faktorer som var avgörande för investerarnas beslut i transaktionerna. 

5.2 Due Diligence-processen 

Due Diligence-processen delas ofta upp i olika delar utifrån vad som ska granskas eller besiktigas. Det 

blir ofta en uppdelning utifrån de olika kompetenserna som krävs för att utföra granskningarna. Den 

exakta uppdelningen av processen är dock inte självklar och det råder en viss oklarhet i vad olika 

aktörer menar med sin egen uppfattning av delarna. Som tidigare har nämnts och som senare 

fortsättningsvis ska problematiseras och diskuteras så finns det ingen rådande definition av vad som 

ska ingå i processen och därför ser många aktörer på Due Diligence och dess uppdelning på olika sätt 

(Schmidt, 2008).  

Den mest vedertagna uppdelningen av Due Diligence-processen är den i dessa fyra följande delar: 

legal, finansiell, teknisk och miljömässig. I mycket litteratur (Bing, 2007) (Spedding, 2009) (Lind, 2007) 

och i många av intervjuerna finns dock fler delar namngivna. Det är inte ovanligt att aktörer 

diskuterar i termer av en kommersiell Due Diligence eller separata skatte- och moms-Due Diligence. 

En berättigad diskussion finns angående att den tekniska och den miljömässiga är en enda del då de 

ofta utförs av samma konsultbolag, dock flera individer med specifika kompetenser. Det finns också 

en bred diskussion bland aktörerna på transaktionsmarknaden angående när en Due Diligence 

egentligen börjar och slutar. En del avser att Due Diligence-processen innefattar marknadsföringen 

av en fastighet i processen och anser att det slutar med tillträdet. Andra tycker att en avslutad 

förhandling av de indikativa buden är startskottet och att själva slutförhandlingen av avtalet inte 

ingår. 
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Anledningarna till den diversifierade bilden av processen är enligt författarens mening att Due 

Diligence som verktyg används på väldigt olika sätt av olika aktörer. Det finns en omfattande 

anpasslighet i processen utifrån vilken typ av transaktion som är aktuell, men det gör att det blir svårt 

att ge en generaliserad bild.  

Hur processen verkligen ser ut och vilka delar som utförs i en specifik transaktion beror framför allt 

på två parametrar (Nordvall, 2000): 

- Vilken typ av aktör köparen och säljaren är (börsnoterat fastighetsbolag, fondförvaltare, 

pensionsbolag, privatperson) 

- Vilken typ av objekt transaktion avser (handel, bostäder, kontor, lager, industri, nyproducerat 

eller äldre byggnad) 

Det här kapitlet försöker ge en så bra bild som möjligt av hur processen och dess olika delar används. 

Huruvida anpassligheten i en Due Diligence är en styrka eller svaghet berörs i slutsatserna.  

Nedan följer en genomgång av de fyra olika delarna som nämns ovan. Stycket behandlar även en del 

andra vanliga begrepp i fastighetsrelaterade Due Diligence. 

5.2.1 Legal Due Diligence 

En legal, även kallad juridisk, Due Diligence utförs av en jurist med syfte att undersöka de legala 

aspekterna som påverkar och är kopplade till den aktuella fastigheten som ska ingå i en transaktion. 

Dessa aspekter innefattar bland annat servitut och gemensamhetsanläggningar, rättigheter och 

skyldigheter i hyresavtal och innebörd av detaljplaner för det aktuella området (Hansson, 2009). 

Likt alla andra delar av en Due Diligence så har köparen, eller säljaren vid en säljare initierad Vendor 

Due Diligence, ett val huruvida det ska utföras en legal del eller inte. Det är ju också upp till aktören i 

fråga om den ska utföras av en extern konsult eller en intern resurs. Vid användandet av en extern 

konsult är det ofta de stora advokatbyråerna som agerar konsulter. Vid användandet av en intern 

resurs är det ofta en bolagsjurist som utför arbetet. 

Det är värt att understryka att den juridiska delen av en Due Diligence inte nödvändigtvis innefattar 

avtalsförhandlingen i slutet av en transaktionsprocess. Även om det kan vara fallet att det är samma 

individer som utför dessa två delar så är det två olika processer. En legal Due Diligence har för avsikt 

att tydliggöra riskerna med en fastighet eller ett fastighetsförvärv ur en juridisk synvinkel och en 

avtalsförhandling har för avsikt att konkretisera villkoren i en transaktion mellan två eller flera parter. 

Det kan också tilläggas att alla transaktioner inte innefattar en legal Due Diligence överhuvudtaget 

men att alla transaktioner kräver ett avtal (Sevenius, 2013).  
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5.2.2 Finansiella delen 

Den finansiella delen av en Due Diligence har för avsikt att tydliggöra de finansiella aspekterna 

kopplade till en fastighet och ett förvärv av denna. Vid en transaktion i bolagsform, där fastigheten 

förvärvas genom att köparen förvärvar aktier i det bolag som i sin tur äger fastigheten, efterfrågas 

ibland en mer djupgående undersökning av själva bolaget vilket också är en del av den finansiella 

delen. 

Avgränsningarna för en finansiell Due Diligence är väldigt svåra att klargöra då många aktörer ser det 

som att alla andra delar slutar i den finansiella delen. De använder alltså resultaten från de juridiska, 

tekniska och miljömässiga delarna för att utvärdera deras påverkan på den finansiella delen. Med 

detta i åtanke är det inte konstigt att den finansiella delen av många anses som den viktigaste för 

själva beslutet att förvärva eller inte eller för förhandlingen angående köpeskillingen (Hansson, 

2009).  

Om en finansiell Due Diligence utförs av en extern resurs sker det med hjälp av en revisor eller annan 

ekonomisk rådgivare. Behovet av kompetens i skatte- och momsfrågor leder till att många 

fastighetsbolag anlitar konsulter för denna tjänst.  

Kommersiella delen 

Huruvida den kommersiella delen är en egen del råder det oenighet om bland aktörer som är 

involverade i en Due Diligence. De flesta är ändå överens om att begreppet kommersiell Due 

Diligence innebär den del som granskar hyresavtalen som är knutna till en fastighet. Hyresavtalen 

avgör intäkterna från hyresgästerna och på det stora hela utgör den avgörande intäkten för hela 

fastighetsbranschen (Hansson, 2009). 

Den kommersiella delen har många fastighetsägare egen kompetens att genomföra men av 

resursskäl eller fördelar med en redan anlitad konsult kan de ekonomiska rådgivarna även ta hand 

om denna del. 

5.2.3 Tekniska delen 

Det många anser att en besiktning av en fastighet innebär är just den tekniska delen i en Due 

Diligence. Det är denna del som undersöker och besiktigar fastighetens tekniska standard. Det 

innebär bland annat att kontrollera nuvarande skick i konstruktioner, installationer och 

markförutsättningar men också en genomgång av vad som kommer att behöva investeras i närtid 

och på sikt (Hansson, 2009).  
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En teknisk Due Diligence är den del i processen som oftast presenteras i form utav en rapport. De 

tidigare nämnda delarnas utformning är oerhört avhänget av den aktuella fastigheten eller de 

involverade aktörerna men den tekniska delen är allt som oftast i rapportformat.  

Det som kan skilja sig avsevärt kring den tekniska Due Diligence är huruvida besiktningen har 

genomförts av externa konsulter eller interna resurser. De externa konsulterna är framförallt stora 

teknikkonsultbolag med vissa inslag av mindre fåmansbolag med personliga kontakter till vissa 

fastighetsägare. De interna resurserna utgörs ofta av förvaltare och därför är detta val vanligare hos 

fastighetsägare med egen förvaltning.  

Det ska tilläggas att även om en fastighetsägare med egen förvaltning väljer att anlita en konsult för 

den tekniska delen kan de mycket väl låta sina förvaltare gå igenom fastigheterna också för att samla 

kunskap inför en framtida förvaltning. 

5.2.4 Miljömässiga delen 

Som tidigare nämnts är det inte självklart att särskilja den tekniska från den miljömässiga delen i en 

Due Diligence. Det kan vara samma aktör som genomför undersökningen eller besiktningen men det 

kan också vara olika. Det som framför allt menas med en miljömässig Due Diligence är inte den inre 

miljön i fastigheten eller hos hyresgästerna utan snarare markförhållandena på fastigheten. 

Föroreningar i mark eller vatten på fastigheten är det stora riskerna som köparen, eller säljaren, vill 

undersöka och eventuellt klargöra.  

Som med alla delar av en Due Diligence finns det inget obligatorium för att utföra denna del men om 

så är fallet är det vanligast att fastighetsägare anlitar en konsult. Miljöförhållandena är för specifika 

och svåra för företagets förvaltare att ansvara för så då anlitas allt som oftast en miljökonsult. Denna 

konsult kan dock vara en del av samma team som genomför den tekniska delen (Hansson, 2009).  

5.2.5 Säljrådgivning 

Vid en fastighetstransaktion är det vanligt att säljaren anlitar en konsult som säljrådgivare. Denna 

aktör utgörs ofta av ett fastighetskonsultbolag och agerar projektledare på säljarsidan i 

transaktionen. Traditionellt sett är det många inom fastighetsmarknaden, och kanske ännu fler 

utanför denna, som benämner säljrådgivarna som mäklare. En diskussion förs idag angående 

begreppen av en del aktörer och andra inblandade som är helt berättigad då många som jobbar i 

denna roll är utbildade mäklare. Vid transaktioner med en offentlig aktör som säljare är det 

fortfarande idag ett krav att projektledaren i processen är auktoriserad fastighetsmäklare.  

En del av aktörerna som agerar i denna roll vill dock benämna sig själva som säljrådgivare då de ser 

sin uppgift mer som rådgivare än som mäklare vilket kan uppfattas som någon som enbart har till 
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uppgift att sälja ett objekt så dyrt som möjligt. Priset är självklart en viktig del i säljrådgivarnas roll 

men det handlar även om upplägget av transaktionen i form utav val av marknadsföringsstrategi, 

eventuell fastighetsreglering inför transaktionen, avyttring i form utav fastighetsöverlåtelse eller 

bolagsaffär med mera. En stor skillnad mellan begreppen säljrådgivare och mäklare är för vilken part 

aktören agerar i en transaktion. Mäklare ska per definition agera för både köparens och säljarens 

intresse vilket inte alltid är fallet vid de fastighetstransaktioner som berörs i detta examensarbete 

utan snarare föreligger vid privata bostadsaffärer (Jingryd, 2012) 

Säljrådgivarens roll i en Due Diligence är att hantera informationsflödet i exempelvis ett datarum, om 

ett sådant används, och ansvara för att ta in rätt och efterfrågad information. I många 

fastighetstransaktioner sköter säljrådgivare all kontakt med köpare och dess eventuella konsulter i 

Due Diligence-processen. Om det inte behövts tidigare möter ofta köpare och säljare varandra först i 

avtalsförhandlingen.  

Det ska tilläggas att alla aktörer inte använder sig av extern säljrådgivning. De aktörer som väljer att 

sköta processen internt utser ändå en projektledare, men då från de egna leden, för att utföra det 

jobb som beskrivits ovan. 

5.2.6 Köprådgivning/Intern projektledning 

Om säljrådgivare är projektledare på säljsidan är köprådgivaren en potentiell projektledare på 

köpsidan. Att utse en konsult till rådgivare på köpsidan är mer sällsynt än på säljsidan vilket innebär 

att projektledarrollen ofta innehas av någon från fastighetsbolagens transaktionsteam.  

Oavsett om det är en köprådgivande konsult eller en intern projektledare som leder processen 

innebär rollen att utföra själva processen i en Due Diligence. Det handlar om att bestämma sig för 

vilka delar i processen som ska utföras eller inte, vilka som ska utföra delarna och i slutet av 

processen sammanställa all tillgänglig information inför beslut eller förhandling (Hansson, 2009).  

5.2.7 Datarum 

I de transaktioner som framförallt behandlas i detta examensarbete används ofta webbaserade 

lösningar för att samla och tillhandahålla dokumentation. Historiskt har detta skett med fysiska 

pärmar med dokument hos säljaren eller säljrådgivaren men idag sker det alltså till stor del digitalt. 

Denna samling av dokumentation har den vedertagna benämningen datarum. I resultatredovisning 

och analysen är det dessa webbaserade lösningar som avses vid benämningen datarum.  
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6. Resultatredovisning och analys 

I detta kapitel kommer resultaten från de genomförda intervjuerna att redovisas. Underlaget som 

har använts finns bifogat som bilagor och listan över vilka aktörer som har intervjuats finns bland 

referenserna.  

Det finns ingen direkt definition av konceptet Due Diligence vilket gör att olika aktörer innefattar 

olika saker i begreppet vilket leder till en risk för missförstånd och missuppfattningar. Därför har 

författaren tolkat varje enskild aktörs svar och genomfört en sammanställning av dessa. Intervjuerna 

har innehållit frågor kring både hur aktörerna agerar i transaktionsprocessen i stort och hur de 

använder Due Diligence. Vidare har frågorna koncentrerats på deras åsikter om möjligheter att 

utveckla konceptet utifrån vad just den specifika aktören har för förutsättningar. 

6.1 Allmänt om transaktioner 

Avsikten med valet av aktörer, både fastighetsägare med olika ägarstrukturer, förvaltningar och 

målsättningar samt konsulter från olika delar av Due Diligence processen, var att få olika synvinklar 

på samma process och på så sätt ett mer objektivt svar på frågor om utveckling av konceptet. Vad 

gäller fastighetstransaktioner i stort är det en avgörande skillnad mellan aktörer som är 

transaktionsaktiva och aktörer som mer sällan genomför transaktioner. En annan avgörande skillnad 

mellan svaren från intervjuerna med fastighetsägarna är i vilken omfattning företagen har egen 

förvaltning eller ej. 

6.1.1 Resultatredovisning - Allmänt om transaktioner 

Det första steget mot en Due Diligence är initieringen av transaktionen. Som beskrivits i kapitel 3.1  

genomförs de allra flesta fastighetstransaktioner i Sverige som en följd av att olika aktörer gör olika 

värderingar av en fastighet utifrån deras avkastningskrav och deras strategier.  

När en fastighetstransaktion initieras kan det ske på olika sätt. Utifrån svaren från intervjuerna ger 

aktörerna en samstämmig bild av hur det kan gå till och det är främst tre sätt: 

- Säljaren beslutar att en fastighet ska avyttras och vänder sig antingen till en säljrådgivare, 

mäklare, eller inleder processen själv 

- Säljrådgivare kontaktar säljare och föreslår en avyttring av en eller annan orsak, till exempel 

att de har hittat potentiella köpare eller att de anser att tillgången inte passar in i säljarens 

fastighetsportfölj  

- Köparen kontaktar säljaren direkt och uppger att de är intresserade av att förvärva den 

aktuella fastigheten 
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Under intervjuerna har frågan ställts hur vanligt förekommande de olika sätten av initiering är på 

marknaden. Svaren skiljer sig något ifrån varandra utifrån aktörernas egna strategier och 

huvudsakliga inriktning. Aktörer som främst är inriktade på höga avkastningskrav i tillväxtområden 

med högre risk upplevde att det är relativt vanligt att köparen initierar affären. Aktörer som är 

inriktade på fastigheter i mer centrala områden i de stora städerna med mindre risk upplevde att det 

allt som oftast är säljaren som inleder processen när en fastighet ska avyttras.  

En approchering från en köpare kan leda till att säljaren tar ett beslut om en försäljning men det 

behöver inte betyda att det innebär en affär med just den köparen. Det kan ofta vara så att det 

istället leder till ett generellt intresse hos säljaren att titta på möjligheten att sälja och att detta 

sedan sker genom en bred säljprocess, vilket då kan anses som en initiering av säljaren.  

En del av de intervjuade aktörerna är ledande inom sitt verksamhetsområde gällande användningen 

av fastigheterna. Det handlar om till exempel kontor, bostäder, samhällsfastigheter, 

utbildningsfastigheter och lagerlokaler. För mer speciella och unika fastigheter kan det vara mer 

uppenbart vilka de potentiella köparna är jämfört med på kontorsmarknaden i Stockholm där det 

finns många intressenter. Vid transaktioner av dessa speciella fastigheter uppger många under 

intervjuerna att det är vanligare att köparna initierar affären. 

Vad gäller skillnader mellan typen av fastighetsägare visar resultaten att fondförvaltande bolag och 

företag som bedriver asset management i större utsträckning försöker initiera affärer från 

köparsidan. Som motpol finns de institutionella investerarna för vilka det är vanligare att säljaren 

initierar en transaktion. 

6.1.2 Analys – Allmänt om transaktioner 

På marknader med högre risk är konkurrensen idag lägre vilket ger en bättre marknad för köparen. I 

sådana lägen kan köparen skaffa sig en position där det är väldigt låg eller ingen konkurrens alls om 

ett förvärv av en fastighet. Det leder till att köparna kan föreslå en transaktion och approchera en 

potentiell säljare. På en marknad med lägre risk och väldigt hög konkurrens, som exempelvis 

kontorsfastigheter i Stockholms CBD, kan säljarna vara säkra på att få ett större antal intressenter. 

Det gör att de inte i samma utsträckning lyssnar på ett förslag om förvärv från en specifik potentiell 

köpare. Säljarna är medvetna om att det alltid går att avyttra sin tillgång om de har den avsikten 

vilket leder till att de själva har bättre kontroll över när en transaktion ska initieras.   

Fenomenet med att det är vanligare med att köpare initierar affären när det är mer uppenbart vilka 

de potentiella köparna kan vara är ganska logisk. Om en säljare innehar en fastighet som egentligen 

bara lockar ett fåtal aktörer, på vissa orter till och med bara en intressent, är det förståeligt att 
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säljaren i större utsträckning lyssnar till förslag om en transaktion som kommer från just denna aktör. 

På en marknad med en större efterfrågan behöver inte säljaren ”nöja sig” med att ha kontakt med 

bara en köpare utan föredrar en bredare process som initieras av säljaren själv.  

Fondförvaltande bolag och företag som bedriver asset management har större intresse att 

genomföra transaktioner vid just en specifik tidpunkt eller specifik lokalisering på grund av deras 

tillgång till kapital. Därför har dessa aktörer också ett större intresse i att approchera säljare för att få 

till en transaktion. Institutionella ägare är inte lika bundna att investera vid en viss tidpunkt då deras 

investeringsperiod vanligtvis är avsevärt längre och det är därför inte av lika stor vikt att genomföra 

en snabb transaktion. De kan då i större utsträckning avvakta marknaden tills dess att en säljare 

initierar en affär med ett intressant objekt. 

6.2 Allmänt om Due Diligence 

I detta kapitel och i denna del av intervjuerna var avsikten att gå igenom ett par avgörande frågor 

kring varför aktörerna använder sig av Due Diligence och hur de värdesätter de olika delarna. 

6.2.1 Resultatredovisning – Allmänt om Due Diligence 

Motiv till Due Diligence 

En väsentlig frågeställning i detta sammanhang är självklart varför en Due Diligence överhuvudtaget 

ska genomföras. Alla fastighetsägare som har medverkat i denna studie har uppgett att de i olika 

utsträckning använder sig av konceptet men anledningen har varierat. De tre huvudsakliga skälen 

som har framträtt under intervjuerna är för det första att bekräfta sitt indikativa bud, för det andra 

skapa en uppfattning av fastigheten inför ett framtida ägande och till sist handlar det om att 

identifiera eventuella brister hos fastigheterna som kan leda till prisavdrag eller en förändrad 

avtalsskrivning.  

- Bekräfta indikativa bud 

En stor majoritet av de intervjuade fastighetsägarna anger att den huvudsakliga anledningen 

till att genomföra en Due Diligence är att bekräfta det indikativa budet som de har lagt. De 

vill bekräfta de antaganden som de har gjort på förhand utifrån den information som funnits 

tillgänglig.  

- Framtida ägande och förvaltning 

De fastighetsägare som har egen förvaltning har i stor utsträckning angett att mycket av det 

som framkommer i en Due Diligence ligger som grund till underlaget för det framtida 

ägandet och förvaltningen. Det är inte den främsta initiala anledningen till att genomföra en 

Due Diligence men likväl en viktig del när den väl genomförs. Som ett resultat av detta 
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uppger många intervjupersoner att de använder sig av sina egna förvaltare i den tekniska 

delen av processen. Även om förvaltarnas bedömning ibland kompletteras med ett utlåtande 

från en teknisk konsult är det viktigt för fastighetsbolagen att skapa sig en uppfattning om 

hur den framtida förvaltningen kommer att se ut och vad den innebär för företaget. 

- Prisavdrag och prutning 

Nästintill alla aktörer har varit tydliga med att prisavdrag och prutning inte är ett huvudskäl 

till att genomföra en Due Diligence. Det har dock framkommit att många tror att andra 

företag resonerar så och att de själva dessutom självklart vill göra avdrag på köpeskillingen 

om de hittar några brister. Därför är ändå denna punkt en viktig anledning till genomförande 

av processen, även om det kanske mer ska ses som en följd av att aktörerna vill bekräfta sina 

indikativa bud. Det ska tilläggas i sammanhanget att många aktörer nämner att om 

prisavdrag och prutning hade varit ett huvudsakligt skäl för en aktör så sprider sig ryktet så 

pass fort på marknaden så det blir svårt att behålla den strategin. 

Nästintill alla aktörer anger att motiven för en Due Diligence-process är en kombination av dessa tre 

skäl men många har nämnt bekräftandet av att aktören har lagt rätt indikativt bud som det 

viktigaste.  

 

 

 

Betydelsen av processens olika delar 

Under intervjuerna ställdes fråga om hierarkin av de olika delarna i en Due Diligence, alltså den 

juridiska, den finansiella, den tekniska och den miljömässiga delen men det är svårt att återge några 

entydiga resultat. Det skiljer sig, enligt intervjupersonerna, så pass mycket mellan varje fastighet att 

det inte går att besvara frågan. Det som ändå kan understrykas är att alla aktörer gör en bedömning 

av värdet på fastigheten utifrån ett förväntat driftnetto. Hur det aktuella driftnettot tas fram skiljer 
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sig dock mellan vilken den aktuella aktören är. En del aktörer anser att de faktiska drift- och 

underhållskostnaderna för en fastighet är viktiga för deras eventuella förvärv medan andra aktörer 

anser att det går lika bra med schabloner då de ändå räknar med egna kostnadsuppskattningar. 

Oavsett hur de går tillväga anser det flesta att den viktigaste delen av en Due Diligence är att 

fastställa driftnettot.  

När väl en Due Diligence är igång skiljer sig köparnas metoder för utförande av de olika delarna. Här 

ska understrykas att Due Diligence-processer styrda av säljaren, Vendor Due Diligence eller även 

kallat säljar-DD, tas upp som en separat fråga i en senare del av uppsatsen. En del av köparna som 

har egen förvaltning utför så stor del av processen som möjligt med egna resurser, ”in-house”. 

Generellt handlar det då om den tekniska och den finansiella delen. Den juridiska delen, och framför 

allt, avtalsskrivningen utförs i nästan alla transaktioner av externa konsulter. 

6.2.2 Analys – Allmänt om Due Diligence 

Det är självklart väldigt känsligt för fastighetsägare att uppge att prisavdrag är ett huvudskäl till att 

genomföra en Due Diligence. Om frågan omformuleras till att handla om huruvida köparen har lagt 

rätt indikativt bud håller istället en majoritet med om det som en avgörande anledning. Således blir 

det en diskussion om vad aktörerna anser vara rätt bud.  

Det är intressant att en del aktörer har angivit att de sätter en ära i att betraktas som en seriös aktör 

genom att stå fast vid sitt indikativa bud som den köpeskilling som de faktiskt är beredda att betala. 

Det har på flera håll framförts idéer att köparen på så sätt framställs som en pålitlig och förutsägbar 

motpart som leder till en smidig och snabb transaktion vilket är fördelaktigt för båda parter. Med 

tanke på den svenska fastighetsmarknadens storlek kommer många aktörer att genomföra 

transaktioner med varandra igen och då kan detta förhållningssätt visa sig vara mer långsiktigt 

lönsamt än att göra små prisavdrag i en specifik transaktion. 

Avseende de olika delarnas betydelse så beror det självklart på aktörens egen kunskap och 

kompetens avseende det specifika objekt och den aktuella delen. Vissa aktörer har så pass bra 

bakgrundsinformation och kompetens att bedöma information avseende en viss del så de anser sig 

inte behöva göra just den granskningen. Betydelsen beror också väldigt mycket på fastighetens 

beskaffenhet, vilket är uppenbart. Som ett exempel kan nämnas att en nyproducerad byggnad inte 

kräver samma tekniska granskning som en hundra år gammal byggnad. 

Det intressanta vad gäller de olika delarnas betydelse är huruvida de utgör underlag till beslut om 

transaktionen eller till avtalsskrivandet. Min uppfattning från intervjuerna är att många aktörer gör 
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en bedömning av alla delar och sammanfattar allting i den finansiella delen som sedan är det 

huvudsakliga underlaget för den avslutande processen av transaktionen. 

6.3 Organisation 

Nästa del i detta kapitel handlar om både fastighetsägarnas och konsulternas uppbyggnad av 

organisationen i arbetet med en Due Diligence. 

6.3.1 Resultatredovisning - Organisation 

En grundläggande skillnad i arbetet föreligger vid användandet av köp- och säljrådgivning jämfört 

med om fastighetsägarna leder processen själva. En stor majoritet av fastighetsägarna har uppgivit 

att de inte använder sig av köprådgivning alternativt att de enbart använder köprådgivning vid 

situationer av resursbrist. Fastighetsägarna anser sig själva ha tillräcklig kompetens för att 

projektleda köpprocesserna.  

 

 

Vid avyttring av fastigheter finns en mer utbredd uppfattning hos de ägande bolagen att rådgivarna 

tillför så pass mycket till processen att det är värt att koppla in dem. Skälen till att använda sig av 

säljrådgivare uppges huvudsakligen vara en bättre förmåga att hitta rätt köpare, en förmåga att driva 

mer effektiva processer samt att i vissa fall vara en tredje part i transaktionsprocessen vilket kan vara 

önskvärt. Det har framförts åsikter om att det kan vara en fördel med en tredje part som medlar 

mellan köpare och säljare som i många fall inte möts förrän vid avtalsskrivningen. 

Användningen av konsulter för genomförandet av respektive del av processen skiljer sig mellan de 

tillfrågade aktörerna. Här kan en tydlig och avgörande skillnad ses mellan de fastighetsägarna med 

egen förvaltning och de utan sådan. Med egen förvaltning använder många aktörer sina egna 

resurser för att utföra de tekniska och miljömässiga delarna i processen vilket i annat fall genomförs 
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av konsultbolag. Av resursskäl anlitar även fastighetsägare med egen förvaltning teknik- och 

miljökonsulter men i mindre utsträckning.  

Användandet av revisionsbolag och ekonomiska rådgivare för att genomföra den finansiella och 

kommersiella delen sker framför allt i större transaktioner då många fastighetsägare annars anser sig 

själva ha den kompetensen. Större transaktioner innebär mer komplexa affärer vilket ökar 

efterfrågan på extern expertis. Vid behov av skatt- och momsundersökningar anlitas dock oftast 

konsulter. Den ökande delen av transaktioner i bolagsform har ökat behovet av dessa granskningar. 

Ett tydligt resultat från intervjuerna är att nästintill alla använder sig av externa jurister från 

advokatbyråer vid avtalsskrivningen. De fastighetsägare som innehar bolagsjurister kan i större 

utsträckning genomföra den legala Due Diligence själva men avtalsskrivningen sker ändå med 

externa resurser.  

6.3.2 Analys - Organisation 

Vid en jämförelse med fastighetstransaktioner i andra länder uppger väldigt många aktörer att 

köprådgivning används i större utsträckning. En anledning till att det inte används lika mycket i 

Sverige kan således vara att den svenska marknaden är så pass transparent och tydligt reglerad 

jämfört med många utländska marknader så att fastighetsägarna själva innehar den kompetens som 

behövs för att projektleda en fastighetstransaktion. En annan anledning kan vara att aktörer som har 

god kunskap om en marknad inte är i samma behov av rådgivare som aktörer som inte agerar 

frekvent på en geografiskt avgränsad marknad alternativt inte har fastighetsekonomi som 

kärnverksamhet. I de fallen är det mycket mer behövligt med omfattande rådgivning för vägledning i 

processen. Det ska dock tilläggas att nästan alla fastighetsägarna ändå ser rådgivning, och då framför 

allt säljrådgivning, som något användbart, men som tidigare beskrivits främst för att hitta en lämplig 

köpare eller säljare samt att få till en effektiv process. 

Vad gäller användande av andra konsulter i processen finns en tydlig skillnad i storleken av 

transaktionerna. I större affärer används uppenbart konsulter i större utsträckning än i mindre 

affärer.  

6.4 Exklusivitet respektive parallell process 

I denna uppsats diskuteras huvudsakligen Due Diligence och i de transaktioner där det kan talas om 

ett genomförande av en Due Diligence finns det två huvudsakliga sätt att gå tillväga. Det vanliga 

förfarandet av en transaktionsprocess innebär att säljaren väljer att gå vidare i en Due Diligence-

process med antingen en eller flera potentiella köpare efter att de indikativa buden har lämnats. 

Detta kapitel avser att redovisa resultaten kring denna exklusivitet alternativt parallella process. 
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Utifrån fundamentala ekonomiska teorier ligger det i köparens önskan att eliminera en situation med 

konkurrens samtidigt som säljaren ser fördelar med det. Valet av process är dock inte riktigt så enkelt 

utifrån en rad parametrar. 

6.4.1 Resultatredovisning – Exklusivitet respektive parallell process 

Vid frågan till både fastighetsägare och konsulter angående huruvida de förespråkar en av 

processerna framför den andra, antingen som köpare eller säljare, går diskussionen oundvikligen 

vidare till vilket konjunktursläge det är vid transaktionen och framför allt vad det är för typ av 

användning av fastigheten. De flesta aktörerna är överens om att det i olika marknadslägen och i 

olika affärer kan vara antingen köparen eller säljaren som har en fördel. Vid transaktioner av 

kontorslokaler i centrala lägen i Stockholm är det idag otvivelaktigt säljarens marknad då det är 

ytterst få objekt som är ute på marknaden samtidigt som efterfrågan är väldigt stor. Vid ett sådant 

marknadsläge är det lättare för säljaren att åsidosätta eventuella krav från köparen om exklusivitet i 

en process. Vid andra transaktioner där det inte finns särskilt många potentiella köpare och en viss 

säljare vill bli av med ett objekt är det nyss nämnda kravet mycket lättare att få igenom.  

De intervjupersoner som företräder den säljande delen av marknaden är inte helt överens om 

huruvida en parallell process alltid är eftersträvansvärd från säljarens synvinkel. Även om de 

huvudsakliga kostnaderna i en Due Diligence-process bekostas av köparen innebär ändå en parallell 

process ett ökat krav på resurs och tid från säljaren, alternativt säljrådgivaren. Det har även 

bekräftats under intervjuerna att det inte är ovanligt att säljaren i större affärer erbjuder en 

ekonomisk ersättning till de köpare som går vidare i en parallell process men inte får möjlighet att 

förvärva fastigheten.  

Denna ersättning kan också ses som ett hjälpmedel för säljarna i att få till en parallell process, om de 

vill upprätta en sådan, där det kan ge en kompensation för de kostnader som en Due Diligence har 

inneburit. På så sätt eliminerar de den ekonomiska risken för köparna att gå in i en parallell process. 

De flesta intervjupersonerna anger dock att denna ekonomiska ersättning inte räcker för att de ska 

acceptera en sådan process då den verkliga förlusten för dem är att transaktionsresurserna är 

upptagna under en lång tid. Om de inte får möjlighet att genomföra affären missar de värdefull tid 

som istället skulle kunna läggas på en annan transaktion. 

Resultaten från intervjuerna visar också att den främsta anledningen för att välja en parallell process 

som säljare är att minimera risken att affären inte blir av och alltså inte att trissa upp priset. Med fler 

intressenter längre i processen är det lättare att vända sig till nummer två i ordningen om den första 

köparen drar sig ur av en eller annan anledning.  
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Sammanfattningsvis ser en majoritet av fastighetsägarna exklusivitet som ett krav. Den enda 

anledningen till att gå in i en parallell process skulle vara att objektet i sig är så ytterst intressant så 

att det är värt att lägga ner tid och resurser trots osäkerheten det innebär. 

Vid en fortsatt diskussion kring ämnet har även flertalet aktörer uppgett att säljaren i vissa 

transaktioner inte bara värdesätter köpeskillingen utan också vem köparen är. Resultaten visar att i 

sådana transaktioner är det generellt ännu ovanligare med parallella processer och större delen av 

transaktionerna sker istället med exklusivitet. 

De aktörerna med erfarenhet från transaktioner inom företagsförvärv istället för fastigheter anger 

att strukturen med exklusiva processer är unik för fastighetsbranschen. Många säljare av andra 

företag skulle aldrig acceptera att gå vidare i Due Diligence-processen med enbart en köpare. 

 

 

6.4.2 Analys – Exklusivitet respektive parallell process 

Även om de flesta aktörerna anger att de inte är redo att agera i parallella processer skulle det kunna 

lösas genom att använda konsulter i större utsträckning. Om en ersättning antas utgå från säljaren 

för kostnaderna kopplade till en Due Diligence är det ju möjligt att uteslutande använda konsulter till 

att genomföra processen. På så sätt har aktören inte tagit några egna resurser i anspråk, vilket anges 

som det huvudsakligen negativa med parallella processer, och de kan ändå vara med som potentiella 

köpare längre i processen. 

En anledning som till varför det är så unikt med exklusivitet i fastighetsbranschen kan vara att 

köparna på denna marknad inte utnyttjar sin potentiellt väldigt starka förhandlingsposition som 

ensam köpare i samma utsträckning som inom andra branscher. Det är lätt att tänka sig att en köpare 

åberopar väldigt små eller felaktiga brister hos en fastighet för att få möjlighet till fler prisavdrag. Det 

är möjligt eftersom köparen vet hur kostsamt det är för säljaren att börja om processen med en ny 
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köpare. Denna risk menar jag är dock mindre just i fastighetsbranschen på grund av att säljaren och 

köparen förmodligen kommer att genomföra transaktioner med varandra igen och har därför ett 

rykte att bry sig om. Detta är ett unikt särdrag för fastighetsmarknaden då det inte är vanligt att 

andra företagsförvärv sker flertalet gånger mellan samma aktörer. 

6.5 Tidsaspekten 

En på förhand uppenbar utvecklingsmöjlighet i Due Diligence-processen är att förkorta den nedlagda 

tiden. Om processen inte antas kunna genomföras på ett mer effektivt sätt så var en initial tanke från 

författaren att transaktionen i alla fall alltid kan genomföras snabbare. 

6.5.1 Resultatredovisning - Tidaspekten 

Att undersöka tiden för en genomförd Due Diligence är väldigt svårt då olika aktörer definierar 

processens början och slut på olika sätt. En del anser att köparnas Due Diligence startar direkt när 

det presenteras ett prospekt medan andra anser att en avsiktsförklaring mellan köpare och säljare är 

startskottet. En del aktörer anser att den slutgiltiga avtalsskrivningen inte är en del av processen 

medan andra anser att tillträdet är det definitiva avslutet.  

Med den obefintliga definitionen i åtanke kan det vara mer rättvisande att titta på hela 

transaktionsprocessen för att avgöra tidsåtgången. Faktumet att ett mer utförligt prospekt och ett 

mer komplett datarum bidrar till mindre tidsåtgång senare i processen innebär också en stor 

osäkerhet i vilken tid som egentligen krävs för att utföra en Due Diligence. 

Trots ovanstående problematik har frågan om tidsåtgången för en Due Diligence ställts till de 

intervjuade aktörerna och svaren har skiljt sig åt avsevärt. En aspekt som framför allt har uppgetts 

som inverkande på den totala tidsåtgången är huruvida processen är strukturerad eller inte. De flesta 

svaren tyder på att strukturerade processer, ofta då med en säljrådgivare som drivande part, går 

fortare än andra transaktioner. Utan en struktur tenderar transaktioner att dra ut på tiden, på grund 

av både säljarens och köparens agerande.  

En annan aspekt som enligt resultaten är viktig i sammanhanget är huruvida transaktionsprocessen 

sker med exklusivitet eller om det är en parallell process. Parallella processer tar generellt längre tid 

och anledningen som framkommit från intervjuerna är helt enkelt att det är mer arbete som måste 

göras för säljarna och dess eventuella rådgivare. 

Diskussioner har skett under intervjuerna angående ifall det är en självklarhet att en begränsning av 

tiden är önskvärd. Det har då framkommit flera synpunkter där en del anser att det finns en vinning i 

att det inte går för fort, i alla fall innan konsulterna kopplas in. Det kan vara en fördel att köparen 
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hinner bekanta sig med fastigheten, låta den egna organisationen se över möjligheterna och att 

upphandlingen av konsulter sker i lugn och ro. Samtidigt anser de allra flesta aktörer att det är väldigt 

viktigt att en transaktion inte drar ut på tiden. Långa transaktionsprocesser innebar inte bara större 

ekonomiska och resursmässiga krav utan även mycket större risker då marknaden kan förändras fort. 

 

 

Genomsnittlig tid för en Due Diligence utifrån intervjusvar* 3,7 veckor 

 

 

6.5.2 Analys – Tidsaspekten 

Trots att svar på en uppskattning av genomförande tiden för en Due Diligence har inkommit från i 

princip alla aktörer så är svaren beskaffade med en stor osäker, vilket beskrivs i det föregående 

stycket. Det är dock intressant att analysera svaren och eftersom en betydande majoritet har 

uppskattat tidsåtgången till mellan tre och fyra veckor är det nämnvärt i denna avgränsade studie.  

Vad gäller aspekterna som påverkar tidsåtgången är det naturligt att strukturerade processer går 

fortare än ostrukturerade. Det ska tilläggas till denna diskussion att de absolut snabbaste 

transaktionerna sker med en så kortfattad Due Diligence som möjligt. En del aktörer har uppvisat en 

viss önskan att Due Diligence inte ska inneha en så betydande roll i transaktionsprocessen som det 

har idag just av den anledningen att affärer kan göras smidigt och snabbt om de sker utan 

granskningar och besiktningar. Transaktioner helt utan någon Due Diligence kräver oftast en oerhört 

omfattande garantikatalog, vilket det i detta kapitel inte läggs någon värdering i om det är positivt 

eller negativt, men det finns en uppenbar potential att genomföra transaktionerna snabbare. Det 

snabbaste sättet är att köparen helt enkelt tar på sig riskerna som transaktionen innebär utan att 

göra någon undersökning alls vilket är mycket ovanligt på fastighetsmarknaden. 
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Angående frågan om tiden i en transaktion bör förkortas eller inte är det viktiga, enligt resultaten, att 

tiden inte rinner iväg allt för mycket. Det har uppkommit svar om att undersökningarna blir allt för 

slarviga och bristfälliga vid processer ner mot en vecka men i övrigt är det av stor vikt att tiden 

begränsas. Riskerna med långa transaktionstider är väldigt stora med avseende på konjunkturen och 

den tidsbundna värderingen av det aktuella objektet. Som exempel kan nämnas att flera aktörer har 

beskrivit att många transaktionsprocesser som var i igång när Lehman Brothers gick i konkurs 2008 

aldrig avslutades.  

6.6 Kostnadsaspekten 

En av de mest uppenbara möjligheterna till utveckling i Due Diligence-processen är tiden, som 

beskrevs i det förra kapitlet. Den andra självklara aspekten är en minskad kostnad. Det är inget 

självändamål att dra ner på kostnaderna om kvaliteten sjunker men med en bibehållen sådan måste 

processen ändå anses vara mer effektiv om den innebär lägre kostnader för beställaren.  

Det finns många sätt att utveckla och förändra en process men det är inte självklart att det är positivt 

för alla inblandade aktörer. En möjlighet att utveckla processen är som sagt att göra den billigare 

vilket i detta fall skulle gynna fastighetsägarna. Faktumet att processen skulle bli billigare är inte per 

definition negativt för konsulterna som är anlitade i processen, då bland annat antalet processer 

potentiellt skulle kunna öka. Det är ändå uppenbart att det inte ligger i konsulternas huvudsakliga 

agenda att dra ner på kostnaderna då de själva bygger sin verksamhet på dessa kostnader. Att göra 

processen billigare är ändå en utvecklingsmöjlighet och därför har den undersökts utan att lägga 

någon värdering i det. 

6.6.1 Resultatredovisning - Kostnadaspekten 

En grundläggande fråga som ställts till alla fastighetsägare var huruvida höga 

transaktionskostnaderna är en anledning till att inte engagera sig eller visa sitt intresse i en 

transaktion. Det som var avsikten att undersökas var om transaktionskostnader hade någon 

hämmande effekt på antalet intresserade aktörer i en transaktion. Nästintill alla fastighetsägare 

angav att kostnaderna knutna till en transaktion inte är ett problem om de hittar ett objekt som de 

vill förvärva. Kostnaderna uppges vara så pass små i sammanhanget att de inte spelar någon roll ifall 

aktören faktiskt har hittat ett tillräckligt intressant objekt. De resultat som ändå visade på att 

transaktionskostnaderna kan ha en hämmande effekt visade att vissa aktörer anser att det inte är 

värt att ge sig in i för små affärer då kostnaderna, och då framför allt kostnaderna kopplade till Due 

Diligence, är relativt mycket större jämfört med vad de kan tjäna på transaktionen. Det finns således 

en undre gräns för vid vilket värde på fastigheter det är ekonomisk gångbart att genomföra samma 

process som vid större transaktioner. Som nämnts under tidigare del om exklusivitet anser flera 
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aktörer att alltför små affärer kräver att man inte lägger ner för stora resurser eftersom 

transaktionskostnader då överstiger själva vinsten i affären.  

 

 

Kostnaderna för att utföra en Due Diligence uppges vara de avgörande transaktionskostnaderna, om 

kostnaderna knutna till själva köpeskillingen utesluts. Därför har det undersökts ifall aktörerna på 

marknaden upplever att en Due Diligence i sig leder till en lägre köpeskilling. Det finns ju andra 

anledningar till att utföra en Due Diligence vilket det skrivs om i kapitel 6.2 men det är ändå 

intressant att undersöka om kostnaderna som läggs ner i en Due Diligence betalar tillbaka sig genom 

prisavdrag eller förbättrade villkor i avtalet för köparen.  

Oavsett om det är aktörernas initiala avsikt eller inte så uppger de allra flesta att en Due Diligence 

faktiskt leder till en lägre köpeskilling, alltså att det föreligger en skillnad mellan det indikativa budet 

och den slutgiltiga köpeskillingen. Som nämnts tidigare uppger en del fastighetsägare att de sätter en 

hel del ära i att försöka bibehålla sitt indikativa bud som köpare och inte pruta ner priset bara för att 

det är möjligt. Samtidigt uppger de att det för det mesta dyker upp något under processen som 

köparna faktiskt vill ha kompensation för.  

Många av de intervjuade personerna anser att de huvudsakliga kostnaderna i en Due Diligence är 

konsulternas arvoden. Ett naturligt sätt att dra ner kostnaderna blir därför att använda sig av egna 

resurser i större utsträckning. Det framgår även tydligt i resultaten att aktörer med större egen 

kompetens och erfarenhet kan spara många konsulttimmar och därmed sänka 

transaktionskostnader.  

Under intervjuerna har det även diskuterats korrelationen mellan höga köpeskillingar och höga 

transaktionskostnader. En tes var att det inte nödvändigtvis är dyrare att undersöka en fastighet med 

högre marknadsvärde än en motsvarande med ett lägre värde. Det flesta svar kring denna fråga tyder 
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på att två fastigheter med motsvarande byggnader på olika platser med olika marknadsvärden inte 

skiljer sig vad gäller kostnader kopplade till Due Diligence. Framför allt den tekniska delen påverkas 

inte alls av marknadsvärdet. Den legala delen, och eventuellt den skattemässiga delen, kan bli mer 

omfattande på grund av större värden i fastigheterna. Det har också framkommit vissa indikationer 

på att aktörer är benägna att lägga relativt mer resurser på granskningen i en transaktion med ett 

större marknadsvärde, även om det inte är befogat av fastighetens egenskaper.  

6.6.2 Analys – Kostnadsaspekten 

Den diversifiering av svaren som går att utläsa i denna fråga är intressant då aktörer som är 

involverade i de riktigt stora transaktionerna uppger att det ändå händer att de indikativa buden och 

köpeskillingen överensstämmer. 

De flesta aktörerna uppger som sagt att konsultkostnaderna i en process är de huvudsakliga. Det är 

många fastighetsägare som enligt min uppfattning inte räknar sin egen tid som en kostnad, vilket de 

självklart borde göra. Som en del konsulter uppger är det inte uppenbart att det egentligen blir 

dyrare att anlita konsulter då de, i alla fall potentiellt, är mer effektiva i sitt jobb och endast 

genomför vad som har upphandlats. Det finns självklart möjligheter för besparingar hos 

fastighetsägarna med att använda egna resurser istället för dyra konsulter men det behöver inte per 

definition bli billigare. 

En tidigare jämförelse med utländska fastighetstransaktioner är på sin plats även i denna del och det 

kan återigen konstateras utifrån resultaten att processen i Sverige innebär förhållandevis mycket 

lägre kostnader. Just den tidigare nämnda egna erfarenheten och kunskapen om en marknad är 

oerhört viktig för att ha möjligheten att göra en mindre omfattande undersökning inför ett förvärv. 

Om en aktör är ny på en marknad, eller inte har transaktioner som kärnverksamhet, är risken att de 

helt måste lita på konsulter i processen vilket ofta blir avsevärt dyrare. Det kan också nämnas att 

jurister har en större roll i fastighetstransaktioner i andra länder än i Sverige. Huruvida det leder till 

högre transaktionskostnader kan det bara spekuleras i men det tydliga regelverket i Sverige bidrar till 

det minskade behovet av juridisk kompetens vilket förmodligen besparar fastighetsägarna en del 

resurser. 

Faktumet att korrelationen mellan transaktionskostnader och köpeskillingarna inte är särskilt stor 

kan enligt mig också vara en anledning till att många aktörer anser att det inte är värt att förvärva till 

värdet alltför små fastigheter. Om en transaktion för 100 miljoner innebär samma kostnader för en 

Due Diligence som en affär för 10 miljoner är det uppenbart att det finns en potential att tjäna mer 

pengar på den större affären. Större aktörer kan därför dra sig för att förvärva mindre fastigheter. 
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6.7 Prospekten 

Marknadsföringen av en fastighet räknas inte av alla aktörer in i Due Diligence-processen, läs kapitel 

3, men hur den utförs påverkar hur som helst den senare delen av transaktionsprocessen. Detta 

arbete fokuserar på de större fastighetsägarna och generellt kan det sägas att de i större utsträckning 

använder sig av prospekt än mindre aktörer. Alla fastighetstransaktioner innehåller dock inte ett 

prospekt men i de flesta affärer är det ändå ett återkommande inslag. Som den första inblicken i en 

affär för köparen utgör det en viktig del i processen och det har undersökts hur aktörerna som 

deltagit i intervjuerna anser att denna produkt kan utvecklas. 

6.7.1 Resultatredovisning - Prospekten 

Det arbete som antingen säljaren själv eller säljrådgivaren utför inför ett prospekt kan på många sätt 

liknas vid en Due Diligence i mindre skala. Av vad som framgår av intervjuerna och hur de faktiska 

prospekten ser ut från många aktörer så redovisar de i stor utsträckning samma sak som en Due 

Diligence men inte lika djupgående eller omfattande. En del aktörer kallar arbetet innan ett prospekt 

för en ”mini-DD” och det sammanfattar det hela på ett bra sätt.  

Av ovanstående skäl har det undersökts om aktörerna på köparsidan anser att ett mer utförligt 

prospekt skulle bidra till en kortare Due Diligence-process. Svaren är så pass spridda så att det är 

svårt att se någon generell uppfattning, vilket i sig är intressant. Det aktörerna faktiskt uppger kan 

delas upp i olika delar.  

De som inte upplever sambandet mellan ett utförligt prospekt och en kortare process anger att 

köparna utför samma Due Diligence oavsett vad som presenteras av säljaren. Köparnas processer blir 

då varken kortare eller längre på grund av prospektets utformning. Samma aktörer uppger även att 

prospektet i sig inte är särskilt viktigt utan det istället är vad som presenteras i datarummet som 

avgör huruvida en process går smidigt eller ej.  

De aktörer som är mer positiva till en utveckling av prospekten håller i och för sig med om att 

köparen i stor utsträckning kommer att genomföra en egen Due Diligence men att denna underlättas 

otroligt mycket utifrån hur prospektet och sedermera datarummet är utformat.  

Angående delarna i ett prospekt som eventuellt inte behövs har en del aktörer uppgett att marknads- 

och omvärldsanalyser, vilket är ett vanligt inslag, inte är särskilt intressanta för köpare som redan är 

bekanta med den aktuella marknaden. De flesta transaktioner genomförs mellan två aktörer som 

båda redan är aktiva på samma marknad och då har fastighetsägarna redan den kunskap om 

marknaden som presenteras i prospekten. Dessa delar är framför allt användbara för nya aktörer 

eller fastighetsägare med annan kärnverksamhet än transaktioner. 
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En följdfråga kring prospekten har varit om det är något generellt som aktörerna upplever saknas i 

prospekten. De aktörer som inte anser att prospekten spelar särskilt stor roll har inget att tillägga till 

denna fråga men relativt många har svarat att de saknar faktiska drift- och underhållskostnader i 

prospekten. Trots att de flesta aktörer verkar använda egna siffror i sina kalkyler för en värdering av 

fastigheterna efterfrågar de faktiska kostnader som den tidigare ägaren har haft och uppger att dessa 

uppgifter långt ifrån alltid finns med i prospekten. Det som istället uppges är schabloner för vad som 

är troligt för fastigheten i fråga. Försvaret av användandet av dessa schabloner har varit att vissa 

faktiska unika kostnader kan vara väldigt missvisande för värderingen av fastigheten och därför vill 

säljarna inte riskera att skrämma bort köpare med alltför höga drift- och underhållskostnader.  

Sammanfattningsvis påvisar resultaten att aktörer i olika grad ser prospekten som ett säljande 

material respektive en komplett redovisning av både brister och fördelar med en fastighet. Då 

driftnettot är den enskilt viktigaste posten att säkerställa i en transaktion, vilket även fastslås i kapitel 

6.2, är det av stor vikt för många aktörer att redovisa ett högt sådant för att på så sätt locka till sig 

intressenter.  

6.7.2 Analys – Prospekten 

Prospekten kommer aldrig att utgöra en komplett del för köparna att förlita sig på inför en 

transaktion. Däremot utgör det en viktig del för det inledande arbetet och för intresset hos en aktör 

att gå vidare i en process. 

Det som kan konstateras kring de faktiskta kostnaderna i prospekten är att säljaren i många fall 

uppvisar schabloner när de faktiska kostnaderna är till dennes nackdel. Ett uttryck som har 

uppkommit vid en majoritet av intervjuerna är ”mäklarsiffror” som innebar det som precis beskrivits, 

en vinklad redovisning av historiska kostnader för att visa en så positiv bild av fastigheterna som 

möjligt och således ett högt driftnetto.  

I intervjuerna har detta fenomen beskrivits som ett problem för köparna som inte får en rättvis bild 

av vad de ska köpa. Det som är mycket intressant är en diskussion angående huruvida det faktiskt är 

positivt för säljaren att visa upp dessa skruvade siffror. En diskussion har förts med flertalet aktörer 

om vilken sida av transaktionen som egentligen gynnas av att brister eller negativa sidor hos en 

fastighet inte redovisas så pass tidigt i processen som i ett prospekt.  

Det är svårt att dra en tydlig slutsats utifrån resultaten då de är väldigt varierande kring denna fråga. 

Det är ändå mycket intressant att ett undanhållande av denna information senare i processen kan 

visa sig vara till köparens fördel. Det som kan bli följden är att köparna i många fall hittar dessa 

brister under själva Due Diligence-fasen och då är det lättare för dem att åberopa ett prisavdrag av 
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två skäl. Dels är det något köparen inte visste om tidigare i processen vilket därför eventuellt inte var 

inkluderat i dennes kalkyl. Och dels sker huvudsakligen transaktioner med exklusivitet, vilket 

redovisas i kapitel 6.4, vilket gör att köparna har ett bra förhandlingsläge. Med detta i beaktande kan 

det vara till fördel för säljaren att redovisa brister hos fastigheterna i ett skede då transaktionen 

fortfarande är utsatt för konkurrens.  

Trots denna slutsats kan det ändå finnas en vinning för säljaren att i vissa fall redovisa ett så högt 

driftnetto som möjligt. Vid en avyttring av en fastighet där efterfrågan inte är särskilt stor kan ett 

högt driftnetto locka intressenter som i annat fall inte skulle vara intresserade. Det kan då vara bra 

för säljaren att uppvisa ett högt driftnetto och istället gå med på prisavdrag för brister som köparen 

hittar under Due Diligence. Köpeskillingen kan mycket väl sjunka rejält vid detta agerande men 

genomförbarheten av transaktionen ökar drastiskt om en Due Diligence faktiskt inleds vilket på så 

sätt kan säkerställa att säljaren i alla fall har möjligheten att avyttra fastigheten.  

6.8 Datarummen 

En naturlig övergång från en diskussion om prospekten blir till vad de intervjuade personerna anser 

om datarummen i fastighetstransaktioner. Likt prospekten är det inte alltid ett datarum upprättas 

men enligt samma anledningar som i föregående kapitel är det av ett stort intresse att undersöka 

dem i denna uppsats. Det ska nämnas att då begreppet datarum används avses de webbaserade 

lösningarna som dominerar transaktionsmarknaden idag. 

6.8.1 Resultatredovisning – Datarummen 

Till en början kan det konstateras att aktörerna är överens om att det idag alltid används datarum vid 

en strukturerad process. Vid snabba off-market transaktioner med begränsade Due Diligence-

processer, där säljaren inte går ut med en bred försäljningsprocess, är datarummen i mindre skala. 

Flera aktörer har ändå uppgett att ett datarum kan upprättas i efterhand för att ligga som grund för 

avtalsskrivningen och garantikatalogen. 

Frågorna angående datarummen har koncentrerats kring huruvida aktörerna anser att de fungerar 

och vad de anser kan bli bättre. De intervjuade aktörerna ger en enhällig bild av hur de olika 

datarummen upprättas och vilken typ av datarum som används. En del säljrådgivare har utformat 

sina egna datarumslösningar som används när de själva är involverade i en transaktion. Andra 

säljrådgivare och de flesta fastighetsägarna köper in datarumslösningar från externa företag som 

levererar dessa produkter.  

De åsikter som har lyfts under intervjuerna angående problemen med datarummen kan delas upp i 

två delar, dels tekniska problem med själva utformningen av datarumslösningen och dels hur 
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hanteringen av datarummet fungerar. Angående de tekniska problemen har många aktörer angett 

att de anser det som ett problem med hur de har möjlighet att ladda ner material från datarummet, 

hur ny information redovisas samt en viss tröghet i programmen med tunga filer. 

När det kommer till användandet och hanteringen av datarummen är kritiken inriktad mot hur 

administratörerna, ofta någon utsedd från säljrådgivaren, använder sig av den befintliga strukturen 

med nya och gamla mappar. Många av de involverade parterna i en Due Diligence arbetar under hård 

tidspress och de anser att det är ett problem om det inte hittar rätt i mappstrukturerna när de söker 

information. Detta handlar framför allt om när ny information tillkommer datarummet och huruvida 

den placeras i nya eller gamla mappar samt hur kommunikationen sköts till de inblandade angående 

vad som har uppdaterats. Ett annat återkommande problem som många aktörer anger är 

hanteringen av frågelistan, i vilken köpare och säljare kommunicerar kring olösta frågor. Den är i 

många processer väldigt central och det uppstår lätt en otydlighet kring vem som frågar vad samt hur 

svaren redovisas. 

I intervjuerna har aktörerna tillfrågats hur de ställer sig till ett standardiserat datarum. Avsikten var 

att undersöka om det ansågs skulle kunna underlätta för att lösa problemen kring de olika 

datarumslösningarna. Som nedanstående diagram visar kan det inte konstateras ett tydligt 

ställningstagande till frågan, utan snarare en stor skillnad mellan aktörerna. 

 

 

Ett problem som har tagits upp under intervjuerna handlar inte om vilken information som saknas 

utan tvärtom situationer när det laddas upp alltför mycket information. Det innebär att de som 

granskar datarummet får mycket svårare att skaffa sig en uppfattning om alla aktuella 

omständigheter. Detta är ju i sig allvarligt men vad som blir än viktigare är att många slutgiltiga avtal 

innehåller villkor med hela datarummet som underlag vilket gör att köparen helt enkelt måste veta 
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vad som finns där. Om information är relevant krävs det att den läggs upp men vissa aktörer ger en 

bild av att en överflödig stor mängd information kan vara en taktik från säljaren för att lättare kunna 

dölja brister i det enorma informationsflödet. 

Avslutningsvis anser de flesta intervjuade aktörerna att det viktigaste med ett datarum är att det är 

så fullständigt som möjligt vid den tidpunkt det öppnas för de som ska granska från köparsidan. Om 

konsulterna slipper efterfråga ny information och istället kan ta del av den i det befintliga 

datarummet går processen avsevärt mycket smidigare.  

De aktörer med erfarenhet av företagsförvärv med andra tillgångar än fastigheter har angett att 

datarumslösningarna som används i fastighetsbranschen är avsevärt mindre utvecklade än i andra 

branscher. Det anger även att det finns mycket mer avancerade lösningar att tillgå för 

transaktionsprocesser men att det av tradition inte används av fastighetsbranschen i samma 

utsträckning som av bland annat privat equity-företag. 

6.8.2 Analys – Datarummen 

En fastighetstransaktion går förmodligen sällan i stöpet på grund av hur ett datarum är utformat eller 

hur det hanteras. Däremot är det en del av processen som under de senaste tio åren har stått för en 

enorm utveckling och min tanke var att den inte nödvändigtvis måste avta. Den tekniska utvecklingen 

av webbaserade produkter går framåt varje dag och datarumslösningarna skulle säkerligen kunna 

utformas på helt nya sätt. Det intressanta i denna diskussion är huruvida en sådan utveckling behövs 

enligt aktörerna på fastighetsmarknaden. Resultaten tyder på att en viss utveckling skulle underlätta 

transaktionsprocessen. Det som däremot skulle bidra ännu mer till en effektivisering är hur 

uppdaterade de är från början samt användandet av datarummen. Många aktörer har uppgett att de 

hellre tar hela datarummet på en usb-sticka istället för att använda sig av det webbaserade 

alternativet och det är ju en uppenbar indikation på att hanteringen kan bli bättre.  

6.9 Vendor Due Diligence 

En del av resultaten i kapitel 6.6 och 6.7 sammanfaller då ett mer utförligt och genomarbetat 

prospekt leder till en mer utförlig undersökning av säljaren. Hur utförlig denna undersökning ska vara 

för att kallas Vendor Due Diligence, eller säljar-Due Diligence, är aktörerna inte överens om. 

Översiktligt kan det ändå beskrivas som att säljaren gör en grundlig granskning av fastigheten inför 

en transaktion och delger köparen informationen. 

6.9.1 Resultatredovisning – Vendor Due Diligence 

Många aktörer anser att Vendor Due Diligence, VDD, som idé är mycket bra och att det underlättar 

processen om köparen får mer information tidigt i processen. Angående om VDD leder till lägre 
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transaktionskostnader är de intervjuade personerna inte överens om men i princip alla anser att det 

förkortar processen i för köparen. 

 

 

Det råder dock stor diversifiering i resultaten angående om VDD ska användas i större utsträckning. 

De flesta aktörer som är kritiska till det framhäver framförallt argumentet att det är omöjligt att göra 

en Due Diligence för någon annan än sig själv. Varje aktör har så specifika krav på processen och vad 

de vill granska och besiktiga så det fungerar inte att säljaren delger en köpare denna information. 

Oavsett om det genomförs en VDD eller inte kommer köparna att genomföra en egen undersökning 

då många anser det vara en psykologisk spärr att lita på något som motparten har beställt eller 

genomfört. Ett annat problem som en del aktörer ser är att en säljare inte kommer vara beredd att ta 

på sig kostnaderna som en VDD innebär innan ett säkerställt intresse från köparna. Till sist uppges 

ytterligare en nackdel med att de totala transaktionskostnaderna kommer att öka om både säljare 

och köpare kommer att genomföra processen.  

De aktörer som ändå är positiva till en ökad användning av VDD framhäver vinster i tid och tydlighet 

av att köparen får mer information tidigt i processen. De uppger även att köparen måhända vill 

genomföra en komplettering med en egen Due Diligence, eller i alla fall få en egen bild av det genom 

en ”second opinion”, men att en VDD kan vara en mycket bra grund och ett väl genomarbetat och 

användbart underlag. Förespråkarna för VDD påvisar även möjligheter till ”reliance” för de utförda 

rapporterna. Det betyder att köparna har möjlighet att köpa över rapporter och granskningar som är 

genomförda för säljarna, vilket ger en större möjlighet att utkräva ett juridiskt ansvar mot den 

konsult som genomfört undersökningen. Köparna kan på så sätt lita på att konsulterna inte har gjort 

en partisk undersökning åt säljarens fördel. Resultat från intervjuerna visar en del åsikter om att 
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fastighetsägarna inte alltid är medvetna om den juridiska innebörd av reliance och dess möjligheter 

vilket enligt en del aktörer medför onödigt mycket pessimism för VDD. 

En annan fördel som har kommit upp under intervjuerna är att en säljare har möjlighet att visa de 

faktiska förhållandena knutna till en fastighet för en köpare som på för hand har förutfattade 

meningar om fastigheten. Med en genomför VDD är det lättare för säljaren att påvisa fastighetens 

egentliga skick för de potentiella köparna. 

Resultaten från intervjuerna visar också att många säljaren använder sig av en VDD för att själva 

skaffa sig en bättre bild av vad som faktiskt ska säljas. Om enbart köparen gör en Due Diligence finns 

det en risk för säljaren att de hamnar i ett förhandlingsunderläge eftersom köparen då ofta vet mer 

om fastigheterna än ägaren själv. 

6.9.2 Analys – Vendor Due Diligence 

Det finns uppenbara för- och nackdelar med Vendor Due Diligence. De flesta aktörerna är överens 

om vilka dessa för- och nackdelar är och diskussion handlar snarare om hur de ska värderas. En 

förutsättning för en utökad användning av VDD är att köparen kan lita på de delar som är utfärdade 

av säljaren. Om så inte är fallet så faller hela idén med konceptet och då är det bättre att köparna 

utför en Due Diligence. Därför kan en uppdelning av granskningar göras mellan köpare och säljare. 

Utifrån resultaten är det också så VDD huvudsakligen används idag, genom att säljaren står för den 

tekniska eller miljömässiga delen i processen och köparen kompletterar med de övriga delarna.  

Vidare är det viktigt att både köpare och säljare är medvetna om de olika förutsättningarna och krav 

som varje aktör har på en Due Diligence och därför anpassa arbetet utifrån det. Som många har 

påtalat behöver inte en VDD helt ersätta en Due Diligence från en köpare utan det ska snarare ses 

som ett väldigt bra komplement som kan förenkla, påskynda och effektivisera köparens process. 

Risken för säljaren att genomföra kostsamt arbete utan säkerhet i form utav köparnas intresse 

innebär att VDD som koncept är mer fördelaktigt och användbart i vissa typer utav transaktioner. En 

likvid produkt på en marknad med stor efterfrågan passar sig utmärkt för en VDD samtidigt som en 

VDD i en transaktion på en mer riskfylld marknad med ett fåtal potentiella intressenter kan vara mer 

kostsam för säljaren. I parallella processer är det också mer fördelaktigt med ett användande av VDD 

av två skäl. Dels är risken för ett avsaknat intresse och genomförbarheten i transaktion mycket 

mindre och dels innebär en VDD mindre transaktionskostnader jämfört med att var köpare för sig ska 

göra en varsin granskning. 
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6.10 Standardisering av processen 

Då Due Diligence är ett ytterst relativt begrepp som många aktörer tolkar på olika sätt har en 

diskussion förts under intervjuerna huruvida aktörer på fastighetsmarknaden anser att en definition 

av begreppet eller enstandardisering av processen anses som en positiv möjlighet eller ett potentiellt 

hot. Det är nödvändigtvis inte en möjlighet till utveckling men däremot en uppenbar möjlighet till 

förändring och därför är det viktigt med en redogörelse av vad aktörerna anser om en 

standardisering. 

6.10.1 Resultatredovisning – Standardisering av processen 

Vid intervjuerna har det uppkommit många olika svar angående möjligheter att standardisera Due 

Diligence-processen. Frågan har medvetet hållits väldigt öppen för att aktörerna ska ge sin syn på 

vilka delar som de skulle vilja eller inte vilja standardisera, vad en standardisering skulle innebära och 

huruvida det är möjligt att genomföra en standardisering. 

Resultaten visar två genomgående generella svar på frågorna angående standardisering. Dels anser 

många att processen på många sätt redan är standardiserad i och med att nästan alla aktörer arbetar 

likadant. Det betyder inte att en Due Diligence ser likadan ut för olika aktörer då de har väldigt olika 

förutsättningar och strategier, men hur Due Diligence-processen ser ut för dem är förhållandevis 

likvärdigt. Många företag har arbetat fram mallar och strukturer för hur de ska gå tillväga och dessa 

är ytterst lika varandra mellan de olika företagen. Det andra genomgående svaret är att det inte vore 

önskvärt med ytterligare standardisering då mycket av det positiva med Due Diligence-processer 

upplevs vara att det just är så pass anpassningsbara för en specifik aktör eller transaktion. 

 

 

Vidare anger de allra flesta att det överhuvudtaget inte är möjligt att genomföra en sådan 

standardisering eftersom inga aktörer skulle rätta sig efter den. Det enda som skulle kunna innebära 
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en standardisering är lagförändringar som påverkar transaktionsprocessen och aktörerna möjlighet 

för agerande. 

En del aktörer är mer kritiska till standardiseringar än andra och anser att förutbestämda mallar 

tenderar till att ta bort tänkandet och analyserandet ur processen vilket är ytterst viktigt för att 

resultatet ska vara tillförligt och användbart. Ett väldigt tydligt citat från en av intervjuerna 

sammanfattar det hela på ett bra sätt: ”Strukturen får aldrig vara överordnad rådgivningen”. 

Trots den genomgående kritiken mot en alltför standardiserad process finns det aktörer som har lyft 

positiva sidor och önskemål om ytterligare standardiseringar. En sådan sak är önskemål om en 

tydligare standarder över begrepp som används i processen. Det framställs som ett problem att 

aktörer benämner olika aspekter med samma ord men att de menar olika saker. En tydlig definition 

av vad som menas med respektive begrepp efterfrågas därför av en del aktörer. Ett annat förslag på 

standardisering är att själva presentationen av olika undersökningar och rapporter kopplade till Due 

Diligence skulle bli standardiserade. Det skulle innebära en större möjlighet för jämförelser och en 

utökad förståelse och tydlighet för alla inblandade. Just denna standardisering kan jämföras med 

mallarna från Fastighetsägarna över hyresavtal. Det finns inga krav på att använda dem med det är så 

pass vedertagna på marknaden så att det kan jämföras med en standard.  

Nästintill alla aktörer redogör för att standarder över processen är mer vanliga utomlands och 

framför allt i Tyskland. De intervjuade personerna som har erfarenhet av generella företagsförvärv 

som inte handlar om fastigheter påtalar också att processerna i dessa fall är mer standardiserade. 

När Due Diligence introducerades på den svenska marknaden var konceptet relativt standardiserat 

eftersom det kom direkt från de anglosaxiska länderna där den så kallade ASTM-standarden 

(American Society for Testing and Materials) var grunden för hur processen skulle se ut. 

6.10.2 Analys – Standardisering av processen 

Den tydligaste och mest uppenbara analysen man kan genomföras utifrån resultaten angående 

standardisering kretsar kring de två genomgående svaren som har beskrivits i det föregående 

stycket, processen är redan relativt standardiserad och en ytterligare standardisering är inte 

önskvärd. Angående faktumet att processen redan är standardiserad så följer det naturligt av de 

egenskaper som den svenska fastighetsmarknaden är beskaffad med enligt vad som skrivs i kapitel 

4.3. Med en transparent marknad där samma aktörer gör affärer med varandra vid återkommande 

tillfällen blir det naturligt att strukturen kring processerna blir väldigt liknande mellan aktörerna. Om 

en aktör hittar ett nytt angreppssätt kommer detta att sprida sig inom sinom tid på en marknad som 

den svenska fastighetsmarknaden vilket leder till ett homogent tillvägagångssätt för att utföra en 

Due Diligence.  
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När det gäller genomförbarheten och önskvärdheten med en ytterligare standardisering är den 

mindre självklar. Det är uppenbart att det skulle vara svårt att helt standardisera processen men som 

ytterst få aktör har uppgivit så kan det ju tänkas vara fördelaktigt för alla parter med en tydligare 

standardisering kring vissa delar av processen. Begreppet standardisering kan tänkas avskräcka 

många aktörer för att det kan förknippas med förhållningsorder vilket många anser inte har med 

affärsverksamhet att göra. Mallen för hyresavtal är ett bra exempel på något som inte är lagstadgat 

eller innebär en förhållningsregel utan snarare förenklar och effektiviserar allas arbete. En sådan 

modell skulle också kunna ge förslag på vad som bör ingå i en Due Diligence, helt utan förmaningar 

eller krav men mer som en vägledning.  

Vid en jämförelse med andra standardiserade processer är det tydligt att svårigheten med 

fastighetstransaktioner i stor utsträckning handlar om att köparna inte har samma utgångspunkt. Ett 

exempel är upphandlingar av entreprenader vilket idag i princip är helt standardiserat och de stora 

bolagen kan köpa tjänsten från externa konsultbolag. Skillnaden ligger här i att entreprenadföretag 

har i större utsträckning samma önskemål vad gäller processen. I en fastighetstransaktion är det 

otroligt svårt att standardisera processen då väldigt många aktörer sinsemellan har helt olika 

strategier och utgångspunkter. 

6.11 Utvecklingsmöjligheter 

Huvudsyftet med detta examensarbete och den huvudsakliga frågan under intervjuerna har varit hur 

aktörerna ser på utvecklingsmöjligheterna för fastighetsrelaterade Due Diligence-processer. 

6.11.1 Resultatredovisning – Utvecklingsmöjligheter 

Även denna fråga har medvetet hållits väldigt öppen under intervjuerna för att låta aktörerna tänka 

fritt kring vad de anser kan utvecklas. Det går även att koppla resultaten i många andra frågor till just 

utvecklingsmöjligheterna då det är den huvudsakliga frågan som granskas. Redovisningen av 

resultaten delas in i ett par underrubriker utifrån ämne: 

Möjlighet att ta bort alternativt addera en eller fler delar av processen: 

De flesta aktörerna har inte ansett att det idag föreligger någon mening med att förändra strukturen 

av indelningen i de olika delarna. Det handlar snarare om att kunna prioritera vissa delar mer än 

andra beroende på vem du är som aktör och vilket typ utav fastighet transaktionen gäller. 

De resultat som ändå har framkommit ifrån intervjuerna är möjligheterna att helt utelämna vissa 

delar i specifika transaktioner. En del aktörer anser att de känner sig tvungna att genomföra alla delar 

även om det inte finns underlag för detta. De exempel som har kommit upp är att köparen själv kan 

genomföra den finansiella delen eller att den legala delen ibland känns överflödig. 
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Aktörerna som är involverade i så kallade ”sale-leaseback” transaktioner där hyresgästen ofta står för 

den huvudsakligen driften av fastigheten har uttryckt åsikter om att den tekniska delen inte är lika 

viktiga i sådana transaktioner. 

Utvecklingsarbete av processen: 

Resultatet från frågan om aktörerna arbetar med ett utvecklingsarbete för att effektivisera Due 

Diligence-processen visar en tudelning mellan aktörerna. De som faktiskt använder sig av detta 

framhäver vikten av att samla hela projektgruppen som varit involverad i transaktionen och diskutera 

vad som har fungerat bra och mindre bra under processen. Alla de aktörerna som använder sig av en 

sådan uppföljning anser att det utvecklar deras arbetssätt på ett mycket bra sätt. 

 

 

Övriga utvecklingsmöjligheter: 

En genomgående synpunkt från beställarna av Due Diligence är att många tekniska rapporter är för 

inriktade mot tekniska detaljer och saknar den kommersiella kopplingen som beställaren egentligen 

är intresserad av. En del av teknikrapporterna blir därför mer pappersprodukter än ett kommersiellt 

underlag.  

En utvecklingspotential som är kopplad till ovanstående stycke är upphandlingen av konsulter från 

beställarna. Både konsulter och beställare har uppgivit en önskan om tydligare upphandlingar med 

beskrivningar av vad som faktiskt bör granskas för att på så sätt få en bättre levererad rapport. Det är 

inte bara den tekniska delen detta gäller utan minst lika mycket de finansiella och legala delarna där 

indikationer har givits på att det i för stor utsträckning används standardmallar för både 

genomförandet av Due Diligence samt rapporteringen av resultaten. Med en bättre och tydligare 

upphandling kan beställarna erhålla det specifika underlaget för transaktionen som de efterfrågar. 
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Vad gäller konsulternas utförande av de olika delarna i processen visar resultaten även att många 

aktörer anser att ett samarbete mellan grupperna skulle gynna alla parter. Ett exempel är att 

teknikkonsulterna måste förstå den finansiella delen och vice versa. På så sätt kan rapporterna och 

underlaget till uppdragsgivarna bli tydligare och mer användbart. 

Många aktörer har uppgett att hela processen skulle effektiviseras om säljarna har mer information 

och underlag redogjort när Due Diligence inleds. Det handlar bland annat om brister som säljarna 

inte alltid är villiga att delge men många köpare anser att förr eller senare kommer frågorna om 

bristerna att komma fram och processen skulle underlättas om det kunde besvaras direkt.  

Något som nödvändigtvis inte är en möjlighet men som en del har angett som den största källa till 

förändring av processen är en förändrad lagstiftning. Det finns många lagrumsförändringar som på 

ett avgörande sätt skulle förändra behovet av granskning hos både köpare och säljare. 

En utveckling som redan är på gång i vissa transaktioner är att rapporterna som konsulterna leverarar 

till beställarna kan förändras från tjocka hundrasidiga redogörelser mot avvikelserapporter. Denna 

utveckling ser många beställare som något mycket positivt då det är just avvikelserna, problemen 

och riskerna de är intresserade av i en Due Diligence.  

6.11.2 Analys - Utvecklingsmöjligheter  

En utveckling mot att säljarna redovisar mer information tidigt i processen har många fördelar. Om 

diskussionen utvidgas till att även gälla tiden innan en Due Diligence och att även marknadsföringen 

av objektet och prospekt skulle bli mer tydligt skulle fler indikativa bud vara närmare det som 

köparna faktiskt är beredda att betala. Prisavdragen skulle minska, osäkerheten från båda parter 

skulle avta, riskerna skulle minska och köparna skulle stå fast vid sina initiala bud. Med all tillgänglig 

information uppe på bordet kan alla aktörer vara tydligare i sitt agerande vilket jag anser skulle leda 

till snabbare och smidigare processer. Detta önskemål har även framkommit vid flera intervjuer. 

Det är inget djärvt antagande att hela processen skulle utvecklas om alla aktörerna arbetar mer 

frekvent med ett eget utvecklingsarbete av sina metoder och sitt arbetssätt. I detta utvecklingsarbete 

anser jag, utifrån resultaten från de aktörer som faktiskt använder sig av det, att det är otroligt viktigt 

att höra sig för med alla involverade aktörer i processen. För att uppdragsgivarna ska kunna göra 

bättre upphandlingar av konsulterna måste de ta sig tid att lyssna på vad konsulter anser om saken. 

Det är naturligt att aktörer som inte är särskilt aktiva på transaktionsmarknaden inte heller arbetar 

med att utveckla sitt arbetssätt men många aktörer genomför transaktioner frekvent och då finns det 

mycket tid, resurser och pengar att spara på att utveckla processen. 
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Vad gäller samarbetet mellan de granskande grupperna är det viktigt att komma ihåg att för 

uppdragsgivaren ska till slut allt vara underlag till ett beslut om avyttring, förvärv eller förhandling 

vilket betyder att alla rapporter vägs samman. Jag anser därför att det är av stor vikt att de olika 

grupperna förstår varandras arbete och framför allt får en ökad förståelse i vad deras granskning 

faktiskt ska användas till.  

Det enligt mig paradoxala med resultaten angående utveckling från intervjuerna är att konsulterna är 

de aktörer som är mest intresserade av att utveckla processen. Min initiala tanke var att det borde 

ligga i fastighetsägarnas intresse eftersom de står för kostnaderna. Som tidigare har nämnts anser en 

del aktörer att det är konsulterna som har skapat hela behovet av en Due Diligence och drivit på 

utvecklingen mot ett ökat användande. Det kan självklart finnas ett vinstsyfte för dem i det arbetet 

men jag anser ändå att nu när Due Diligence är en vedertagen del av transaktionsprocessen är det 

häpnadsväckande att utvecklingen inte i större grad ligger i fastighetsägarnas intresse.  
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7. Slutsatser och förslag på utveckling av processen 

Fastighetstransaktioner är komplexa processer där det ofta inte finns ett rätt svar för vilket 

tillvägagångssätt som är bäst för alla. För hela transaktionsmarknaden är det inte heller lätt att göra 

generella antaganden, se tydliga möjligheter eller dra allmänna slutsatser på grund av 

diversifieringen av både fastigheternas egenskaper samt aktörernas intressen. Detta kapitel avser 

ändå att sammanfatta studierna i denna uppsats och redovisa de slutsatser som jag anser vara 

relevanta. De avgörande slutsatserna summeras i den sista delen av detta kapitel till förslag på hur 

författaren utifrån denna studie anser att Due Diligence-processer i fastighetstransaktioner har 

möjlighet att utvecklas. 

7.1 Teoriernas betydelse för resultaten 

I teoridelen beskrivs begreppet asymmetrisk information, varför den uppstår och vad det kan leda 

till. Att Due Diligence överhuvudtaget genomförs beror i stor utsträckning på att asymmetrisk 

information föreligger mellan köparen och säljaren. Om båda parter hade tillgång till all tillgänglig 

information skulle de kunna inleda avtalsförhandlingen direkt. Med det klarlagt finns det alltså 

uppenbara risker för bland annat adverse selection, moral hazard och principal agent-problem, vilket 

tidigare har beskrivits. Det ska tilläggas att en genomförd Due Diligence inte nödvändigtvis leder till 

minskad asymmetrisk information så länge resultaten från granskningen inte redovisas för både 

köpare och säljare.  

En intressant slutsats som kan göras utifrån de genomförda intervjuerna är att många aktörer inte 

anser att denna asymmetriska information är något som bör åtgärdas. En part i en förhandling som 

har ett informationsövertag anses ha rätt till sina affärshemligheter och på så sätt skaffa sig 

konkurrensfördelar. Det finns inte tillräckliga incitament för säljaren att bidra med mer information 

till deras konkurrenter på den öppna marknaden. Ur ett objektivt perspektiv för en utveckling av hela 

Due Diligence-processen för hela fastighetsmarknaden är ju det ett begränsande synsätt men som 

förmodligen är svårt att göra någonting åt. Både jordabalken och köplagen kräver viss 

upplysningsplikt av säljaren men det gäller långt ifrån all den information som en köpare vill ha inför 

en transaktion.  

Avseende adverse selection anser författaren att det är en uppenbar risk att aktörer medvetet eller 

omedvetet genomför felaktiga kalkyler inför de indikativa buden för att få möjlighet att gå vidare i 

processen. I ett senare skede åberopas prisavdrag på faktorer som de inte vägt in i sitt indikativa bud, 

vilket också har framkommit i intervjuerna. Vid en exklusiv process avgör ofta storleken på det 

indikativa budet vilken aktör som får gå vidare och genomföra en fortsatt granskande Due Diligence. 

Hur aktörer kommer fram till sina kalkyler skiljer sig självklart åt utifrån bland annat hur man 
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värderar den aktuella fastigheten eller portföljen men det kan också vara så att aktörer kalkylerar 

mer eller mindre rätt och fel utifrån den tillgängliga informationen.  

Många aktörer uppger att de anser att marknaden reglerar sig själv i detta fall på det sättet att dessa 

aktörer i längden inte kommer att kunna genomföra transaktioner på grund av dess rykte. Jag är inte 

lika säker på det utan anser att risken är uppenbar för att aktörer använder en taktik för att likt 

Akerlof skriver tränga ut alla andra konkurrenter från marknaden med en sämre kalkyl och därmed 

ett felaktigt bud som kompenseras med prisavdrag.  

Om marknaden reglerar det eller ej är svårt att avgöra men det finns lättare sätt att undvika dessa 

problem. Om säljaren delger mer information till köparna när det fortfarande är konkurrens i 

processen kan inte aktörer locka till sig exklusivitet genom en felaktig kalkyl. I kapitel 6.11 sker en 

analys av att mer information från säljarna leder till tydligare och mer tillförlitliga bud från köparna 

vilket minskar risken för adverse selection. 

Även avseende risken med moral hazard i fastighetstransaktioner finns det delade meningar utifrån 

intervjusvaren. Ingen av de intervjuade aktörerna anser att det finns en risk för att en säljande part 

ljuger om förhållandena kring transaktionen. Däremot uppger de en risk för att det döljs information 

och framför allt för hur villiga säljarna är att visa information som de själva vet kan förändra 

förhandlingen och som köparen inte har efterfrågat. Många svar tyder på att en hel del av de fel eller 

brister i en fastighet som kommer upp i en Due Diligence-process är inte säljaren heller medveten 

om från början, men det finns ju självklart inslag av att säljaren inte heller väljer att undersöka 

förhållandena som denne på förhand anser riskerar att vara negativa för sin part i transaktionen.  

Som Milgrom och Roberts argumenterar för så kan moral hazard problem uppstå när någon har en 

möjlighet att ta ett ineffektivt beslut eller delge förvrängd information. I transaktioner är det en 

uppenbar risk då det är svårt för köpare och säljare att kontrollera allt som konsulter gör vilket leder 

till många potentiella tillfällen att agera på ett sådant sätt att moral hazard-problem uppstår.  

Fenonomet kring förhållande mellan Principal-agent leder till en direkt konsekvens i 

transaktionsprocesser som många har diskuterat under intervjuerna. Det är framför allt i förhållandet 

mellan konsulterna som agerar i granskningarna av de olika delarna av processen och dess 

uppdragsgivare, oftast köparen. Det finns delade meningar kring huruvida konsulterna och 

uppdragsgivarna har samma mål med en viss undersökning och den uppenbara risken är att 

konsulter agerar för att rättfärdiga sitt eget arbete på största möjliga vis, oavsett om det är vad 

uppdragsgivaren har beställt. Kritik har framförts på rapporter från alla delar av processen, tekniska, 

miljömässiga, finansiella, skattemässiga och legala, angående omfattning, kommersiellt tänk och 
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relevans. Som i många principal-agent problem handlar det om hur själva upphandlingen, 

betalningen eller incitamenten skapas och genomförs.  

Till sist kan det nämnas att Coases och Seabrights teorier innebär generella förutsättningar för 

transaktioner och inte specifikt fastighetstransaktioner. Eftersom de både är så allmänna för alla 

transaktioner utgör de dock en viktig del för varje specifik del av en fastighetstransaktion. Coases 

slutsats leder till exempel till att även fastighetsmarknaden inte är fullständigt konkurrensutsatt eller 

komplett då det faktiskt utförs transaktioner med fastigheter kontinuerligt. Avseende tilliten till det 

okända som Seabright diskuterar är det högst relevant för en fastighetstransaktion och inte minst en 

Due Diligence-process där uppdragsgivarna grundar sina investeringsbeslut på andra aktörers 

bedömningar av de olika delarna i processen. 

7.2 Slutsatser om utvecklingsmöjligheterna 

Due Diligence är ett levande verktyg och en föränderlig process som kontinuerligt bör utvecklas. I 

detta examensarbete tas det inget parti för någon part i processen utan möjligheterna för att 

utveckla Due Diligence som diskuteras är på mesta möjliga sätt avsedda för fastighetsmarknaden i 

stort och därmed alla involverade aktörer.  

Tiden i transaktionsprocesser har i detta arbete visat sig vara en viktig faktor för aktörerna. Det finns 

därför ett stort värde i att försöka effektivisera processen för att den inte ska bli för utdragen.  

Resultaten visar att kostnaderna kopplade till Due Diligence inte nämnvärt hämmar aktörerna från 

att genomföra en transaktion. Trots det finns det utrymme för att utveckla processen till att bli 

billigare i form utav bland annat mer ändamålsenliga granskningar, snabbare processer och bättre 

underlag till köparen. Att kostnader inte är en hämmande faktor betyder inte att uppdragsgivarna 

inte vill göra processen mindre kostsam. I detta faktum ligger dock en risk för att utvecklingen inte 

sker spontant då transaktionerna ändå är lönsamma för fastighetsägarna.  

Avseende den information som säljaren delger köparen kan slutsatsen dras att de flesta aktörer 

anser att processerna skulle underlättas om säljaren är mer förberedd inför en transaktion. Det 

handlar om prospekt med faktiska drift- och underhållskostnader, datarum som är så kompletta som 

möjligt när de öppnas och generellt att säljarna även visar bristerna hos fastigheterna. 

Due Diligence utförda av säljarna kan enligt resultaten i detta arbete inte komplettera köparnas 

granskning fullt ut. Däremot finns det en stor möjlighet att effektivisera processen genom att säljaren 

genomför en Due Diligence innan försäljningen inleds. Det bidrar till en bättre position för säljaren 

genom att denne skaffar sig information om vad som faktiskt ska avyttras, vilket det har visat sig inte 
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är självklart i alla transaktioner. Säljaren skapar även ett bättre underlag inför avtalsförhandlingen. 

Köparna får också ett mycket bra underlag till sin egen granskning vilket förkortar deras processer 

avsevärt samt ger möjlighet till mer rättvisande indikativa bud. Det i sin tur leder till färre prisavdrag, 

ytterligare kortare processer och därmed även lägre transaktionskostnader. Med en Vendor Due 

Diligence minimeras skillnaderna i tillgång till information mellan köparen och säljaren vilket 

effektiviserar processen på många sätt och ger framför allt tydligare och mer förutsägbara 

transaktioner. 

En standardisering av hela Due Diligence-processen är inte önskvärt av aktörerna som deltagit i 

denna studie. Möjligheterna att anpassa processen utifrån de specifika omständigheterna i varje 

transaktion anses tvärtom som en stor fördel och en avgörande styrka med konceptet.  

Avslutningsvis anser jag att användningen av Due Diligence i samband med fastighetstransaktioner 

kommer att fortsätta. Som det tidigare har beskrivits är det ett importerat koncept som successivt 

har vuxit fram på den svenska marknaden för att idag vara vedertagen i alla större och strukturerade 

transaktionsprocesser. En viss kritik mot konceptet har framförts under intervjuerna där aktörer 

anser att de känner sig tvungna att utföra en Due Diligence på grund av förväntningarna av 

marknaden men att processen inte tillför något positivt. De anser istället att det blir dyrare 

transaktionsprocesser där aktörer med egen kompetens inte har samma möjlighet att genomföra en 

bra affär. Ett tydligt tecken på att Due Diligence är här för att stanna är att även dessa aktörer anser 

att utvecklingen snarare går mot mer omfattande processer än tvärtom. Slutsatsen bygger också på 

att de aktörer som i störst utsträckning förlitar sig på Due Diligence, institutionella aktörer och 

fondförvaltande bolag, är de som i allt större grad står för den huvudsakliga aktiviteten på 

transaktionsmarknaden. 

7.3 Förslag på framtida utveckling av processen 

Utifrån studierna och resultaten i detta examensarbete anser jag att det finns ett par tydliga 

möjligheter att utveckla Due Diligence-processen i fastighetstransaktioner. Som ett led i att förbättra 

processerna för hela marknaden och inte för en specifik aktör anser jag att följande åtgärder skulle 

leda till en mer effektiv process: 

- Ökat användande av Vendor Due Diligence 

- Tydligare upphandlingar av konsulter från fastighetsägarna 

- Säljarna delger mer information tidigare i processen 

- Konsekventa uppföljningar av genomförda Due Diligence-processer 
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Ett ökat användande av Due Diligence genomförda av säljarna leder till en bättre förståelse för vad 

som ska säljas, en möjlighet för bättre förberedelser inför en fortsatt transaktionsprocess samt 

smidigare och snabbare Due Diligence av köparna. Säljarna får också en möjlighet att rätta till 

eventuella brister i fastigheterna innan transaktionen istället för ett åtagande i avtalet. Att använda 

Vendor Due DIligence behöver inte betyda att köparna inte genomför en egen process utan snarare 

att det kommer underlätta för båda parter i processen. 

Tydligare upphandlingar av konsulter leder till att granskningarna verkligen undersöker det som 

uppdragsgivaren vill ha utrett och att rapporterna ger ett bättre underlag för avtalsskrivningen. Det 

leder också till en möjlighet för kortare processer då konsulterna kan frångå sina standarder och 

istället enbart genomföra det arbete som behövs i den aktuella transaktionen. 

Om säljarna delger mer information tidigare i processen skapas möjligheter för tydligare indikativa 

bud som i större utsträckning kommer vara desamma som köpeskillingarna. Både säljaren och 

köparen minskar risken för missförstånd, utdragna processer och avbrutna transaktionsprocesser. 

Dessutom presenteras bristerna när det fortfarande är en konkurrenssituation vilket medför mindre 

risk för prisavdrag senare i processen. 

Konsekventa uppföljningar av genomförda processer skulle leda till en bättre förståelse mellan 

uppdragsgivare och konsulter, alltså beslutsfattare och de som genomför granskningarna. På så sätt 

kommer arbetet i processen succesivt effektiviseras kontinuerligt.  
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8. Avslutning 

Syftet med detta examensarbete har varit att klarlägga och redogöra för vilka möjligheter som 

aktörerna på transaktionsmarknaden anser föreligger för utvecklingen av konceptet Due Diligence 

kopplat till fastighetstransaktioner. Resultaten i arbetet är därför viktiga att betrakta utifrån att det 

är aktörernas åsikter om möjligheterna som redogörs och inte författarens egna. Urvalet av personer 

till intervjuerna har för avsikt att ge en överskådlig bild av hela marknadens syn på Due Diligence 

men resultaten ska ändå i första hand ses som dessa utvalda aktörers åsikter.   

De frågeställningar som formulerades i inledningen var följande: 

- Vilka möjligheter finns det att utveckla konceptet Due Diligence inför fastighetstransaktioner 

enligt marknadens aktörer?  

- Vad efterfrågar uppdragsgivarna till en Due Diligence, fastighetsägarna, av en utveckling av 

konceptet och vilka beståndsdelar skulle kunna adderas alternativ tas bort?  

Utifrån slutsatserna i kapitel 7 kan det konstateras att det finns många möjligheter att utveckla 

konceptet Due Diligence vid fastighetstransaktioner. De främsta möjligheterna som föreligger enligt 

marknadens aktörer för utveckling är en utökad roll för säljaren i informationsinsamlingen inför 

transaktionen, en begränsning av processens tidsåtgång, tydligare och mer transparenta processer 

samt ett kontinuerligt utvecklingsarbete av aktörernas egna processer. Vad det gäller att eventuellt 

addera eller ta bort delar av processen visar resultaten att de intervjuade aktörerna inte anser det 

som en avgörande utvecklingsmöjlighet. Användningen handlar snarare om i vilken omfattning varje 

del utförs utifrån den specifika transaktionens karaktärsdrag. Avseende examensarbetets egna 

förslag till utveckling av processen bygger de på författarens egna slutsatser utifrån både resultaten 

från intervjuerna och den litteraturstudie som genomförts.  

Den hypotes som ställdes i inledningen var att säljaren har en möjlighet att utföra mer av arbetet 

kopplat till Due Diligence-processen. Det kan konstateras utifrån resultat och slutsatser att mycket 

tyder på att processen skulle effektiviseras om säljaren genomförde mer arbete och att konceptet 

Due Diligence i fastighetstransaktioner har stor möjlighet att utvecklas om detta genomförs. 

Resultaten visar på att en komplett Vendor Due Diligence skulle vara väldigt svår att implementera 

på marknaden och att säljarens potentiellt utökade arbete istället kan användas som ett mycket bra 

underlag och komplement till köparnas Due Diligence. Vid ett användande av Vendor Due Diligence 

kan det konstateras att köparens transaktionsprocess blir både billigare och snabbare men att 

säljarens motsvarighet går i motsatt riktning. Sammantaget visar dock resultaten att båda sidor 

upplever att processen skulle bli mer effektiv.  
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Eftersom både den studerade litteraturen och de intervjuade aktörerna främst behandlar större 

fastighetstransaktioner och i stor utsträckning strukturerade processer finns det en risk att resultaten 

och slutsatserna inte speglar hela transaktionsmarkanden. Det genomförs väldigt många mindre 

transaktioner där Due Diligence inte används i samma utsträckning och därför är det möjligt att 

varken resultat eller slutsats speglar dessa situationer särskilt väl. I avgränsningarna och 

metodbeskrivningen har det framförts varför urvalet ser ut som det gör. 

 

Förslag på vidarestudier 

Till sist följer förslag på ämnen för framtida studier som inte har besvarats i detta arbete: 

Det finns möjligheter för en ökad sammankoppling mellan de olika granskande delarna i en Due 

Diligence. Det bör innefatta projektledningens roll samt hur förståelsen för hur granskningarna 

påverkar varandra och det slutliga underlaget för beslut och förhandling. 

En utgångspunkt för vad som ska ingå i en Due Diligence har framförts som önskemål i denna studie. 

En mall eller branschstandard likt den för hyresavtalens utformning skulle kunna tas fram i 

samarbete med aktörerna på marknaden som en utgångspunkt för vad processen ska innehålla.  

En studie i hur fastighetsinvesteringar kommer att utvecklas och varifrån kapitalet till transaktionerna 

kommer att härstamma ifrån är mycket avgörande för hur utformningen av en Due Diligence ser ut. 

Därför finns det en möjlighet att utveckla diskussionen om möjligheter för processen med 

utgångspunkt från vad som kommer hända avseende investeringarna i fastigheter. 
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Bilaga 1 

Underlag för intervjuer med fastighetsägare: 

 

Underlag för intervju – xxx 

Utvecklingsmöjligheter inom Due Diligence – John Strand 

Allmänt om transaktioner 

- Hur ofta sker det att en fastighetstransaktion initieras av köparen? Ser ni någon skillnad i 

vem som initierar affären utifrån fastighetens användning, läge eller marknadsvärde? 

Allmänt om Due Diligence 

- Vilka delar eller parametrar i en Due Diligence är det som är avgörande för ert beslut 

angående förvärv av en fastighet? Kan ni rangordna de olika delarnas betydelse som besluts- 

eller förhandlingsunderlag? 

- Använder ni er av en Due Diligence som huvudsakligen besluts-, förhandlings- eller framtida 

förvaltningsunderlag? Vilken är den huvudsakliga anledningen för er att genomföra en Due 

Diligence?  

- Det finns många olika organisationsformer vid arbetet med en Due Diligence i avseende på 

framför allt användandet av konsulter eller egen kompetens. Vilken organisationsform 

föredrar ni? Hur ser ni organisatoriskt på att en konsult har en övergripande roll för 

utformandet av en Due Diligence? 

- Vid användande av datarum i Due Diligence-processen, föredrar ni någon datarumslösning 

framför en annan? Vilka är det vanligaste problemen med datarummen anser ni? Anser ni att 

ett användande av samma datarum i alla transaktioner skulle underlätta processen?  

- Hur ställer ni er till exklusivitet efter de indikativa buden som både säljare och köpare? Är det 

ett krav som köpare? Vad krävs för er som potentiell köpare att gå vidare i processen 

tillsammans med fler aktörer? Beror tillvägagångssättet med en eventuell parallell process på 

något annat än konjunkturen och ert specifika intresse för fastigheten?  

- Tror ni att fler aktörer längre fram i Due Diligence-processen leder till högre köpeskillingar? 

Kostnadsaspekten 

- Har ni avstått från att utföra en Due Diligence på grund av kostnaden för utförandet?  

- Skiljer sig priserna för en Due Diligence för typen av fastighet, beställare, utförare, ort?  Finns 

det en korrelation mellan transaktionskostnad och Due Diligence-kostnad?  

- Ser ni ett förändrat användande av Due Diligence utifrån konjunktur, utöver det faktum att 

transaktionsvolymen påverkas? 

- I vilken utsträckning leder en Due Diligence till en lägre köpeskilling? Hur mycket brukar den 

påverka priset?  

Tidsaspekten 

- Hur lång tid brukar en Due Diligence-process vanligtvis vara i era transaktioner? 

- Anser ni att ett mer omfattande förarbete av säljaren och ett mer utförligt prospekt skulle 

kunna leda till kortare transaktionsprocesser? 
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Prospekt 

- Är det några uppgifter som ni brukar sakna i ett prospekt inför en transaktion? Tror ni att en 

mer djupgående bakgrundundersökning inför att prospektet tas fram skulle underlätta Due 

Diligence-processen?  

- Väljer ni att utelämna viss information om fastigheterna i era prospekt? I så fall vilken typ 

utav information och vad är anledningen?  

- Varför är det standard med så pass omfattande friskrivningar i prospekten? Varför kan 

mäklaren inte ta fullständigt ansvar för uppgifter i prospekten? Skulle inte det underlätta 

processen för båda parter? 

Möjligheter att utveckla konceptet 

- Tror ni att det finns möjlighet att addera alternativt ta bort en eller flera delar i en Due 

Diligence och i så fall vilka? Är det någon information som ni anser är överflödig alternativt 

som ni saknar? 

- Kommer den miljömässiga DD ha en ökad betydelse i framtiden? Kommer den vara mer 

prioriterad som besluts- eller förhandlingsunderlag? 

- Vid ett fortsatt ökande av fastighetstransaktioner i bolagsform, anser ni att processen kring 

Due Diligence behöver förändras eller utvecklas?  

- Är utveckling av Due Diligence-processen något ni arbetar med? Vad anser ni är den 

viktigaste delen i en effektivisering av Due Diligence-processen? Använder ni er av någon 

form av uppföljning efter genomförda transaktioner för en eventuell utveckling av ert eget 

arbete? 

Vendor Due Diligence – Säljar-DD 

- Vad tror ni om ett ökat användande av vendor Due Diligence, beställda av säljaren? Tror ni 

lägre kostnader för de potentiella köparna kan locka fler aktörer och på så sätt leda till högre 

köpeskillingar? 

- Ser ni ett problem i form av partiskhet vid utförande av vendor Due Diligence? 

Standardiserad process 

- Vad tror ni om en möjlighet att standardisera Due Diligence-processen?  Tror ni att vissa 

delar av en Due Diligence är mer eller mindre lätta att standardisera? Till exempel den 

tekniska delen? 

- Hur viktigt är det för er att ha inflytande över hur en Due Diligence är utformad utifrån era 

specifika krav? Vid en eventuell standardiserad process, vilka krav skulle ni ställa på utförarna 

alternativt beställarna och köparna alternativt säljarna? 

- Vad tror ni att ett infört krav på en utförd Due Diligence inför en transaktion skulle innebära? 

Skulle det vara positivt eller negativt och i så fall varför? 

- Skulle en standardiserad Due Diligence kunna vara en kvalitetsäkring av processen både för 

säljare och för köpare och därmed få en ökad legitimitet? 

- Anser ni att bristen på definition av begreppet och en specificerad standard leder till problem 

vad gäller processens effektivitet? Skulle processen bli mer tillförlitlig om alla aktörer 

undersökte samma parametrar i en Due Diligence? 
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Bilaga 2 

Underlag för intervjuer med konsulter 

 

Underlag för intervju – xxx 

Utvecklingsmöjligheter inom Due Diligence – John Strand 

Allmänt om transaktioner 

- Hur ofta sker det att en fastighetstransaktion initieras av köparen? 

Allmänt om Due Diligence 

- Vilka delar eller parametrar i en Due Diligence uppfattar ni som avgörande för ett beslut om 

förvärv av en fastighet? Kan ni rangordna de olika delarnas betydelse som besluts- eller 

förhandlingsunderlag? 

- Uppfattar ni en Due Diligence som huvudsakligen besluts-, förhandlings- eller framtida 

förvaltningsunderlag? 

- Vid användande av datarum i Due Diligence-processen, föredrar ni någon datarumslösning 

framför en annan? 

- Anser ni att säkerheten kring konfidentiella uppgifter är ett problem i processen? 

- Hur vanligt är det med Due Diligence-processer där säljaren går vidare med ett flertal 

potentiella köpare efter de indikativa buden? 

Tidsaspekten 

- Hur lång tid brukar en Due Diligence-process vanligtvis vara i era transaktioner?  

- När i transaktionsprocessen, både som sälj- eller köprågivare, brukar ni som konsulter bli 

inkopplade?  

Kostnadsaspekten 

- Skiljer sig priserna för en Due Diligence för typen av fastighet, beställare, utförare, ort?  Finns 

det en korrelation mellan transaktionskostnad och Due Diligence-kostnad?  

- Ser ni ett förändrat användande av Due Diligence utifrån konjunktur, utöver det faktum att 

transaktionsvolymen påverkas? 

- I vilken utsträckning leder en Due Diligence till en lägre köpeskilling? Hur mycket brukar den 

påverka priset?  

Möjligheter att utveckla konceptet 

- Tror ni att det finns möjlighet att addera alternativt ta bort en eller flera delar i en Due 

Diligence och i så fall vilka? Är det någon information som ni anser är överflödig alternativt 

som ni saknar? 

- Kommer den miljömässiga DD ha en ökad betydelse i framtiden? Kommer den vara mer 

prioriterad som besluts- eller förhandlingsunderlag? 

- Vid ett fortsatt ökande av fastighetstransaktioner i bolagsform, anser ni att processen kring 

Due Diligence behöver förändras eller utvecklas?  
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- Tror ni att en mer djupgående bakgrundundersökning inför att prospektet tas fram skulle 

underlätta Due Diligence-processen?  

- Vad anser ni att svenska aktörer kan lära av utformningen samt utförandet av en Due 

Diligence från internationella jämförelser och processer vid företagsförvärv? 

- Är utveckling av Due Diligence-processen något ni arbetar med? Vad anser ni är den 

viktigaste delen i en effektivisering av Due Diligence-processen? 

Vendor Due Diligence – Säljar-DD 

- Vad tror ni om ett ökat användande av vendor Due Diligence, beställda av säljaren? Tror ni 

lägre kostnader för de potentiella köparna kan locka fler aktörer och på så sätt leda till högre 

köpeskillingar? 

- Ser ni ett problem i form av partiskhet vid utförande av vendor Due Diligence? 

Standardiserad process 

- Vad tror ni om en möjlighet att standardisera Due Diligence-processen?  Tror ni att vissa 

delar av en Due Diligence är mer eller mindre lätta att standardisera? Till exempel den 

tekniska delen? 

- Vad tror ni att ett infört krav på en utförd Due Diligence inför en transaktion skulle innebära? 

Skulle det vara positivt eller negativt och i så fall varför? 

- Skulle en standardiserad Due Diligence kunna vara en kvalitetsäkring av processen både för 

säljare och för köpare och därmed få en ökad legitimitet? 

- Anser ni att bristen på definition av begreppet och en specificerad standard leder till problem 

vad gäller processens effektivitet? Skulle processen bli mer tillförlitlig om alla aktörer 

undersökte samma parametrar i en Due Diligence? 


