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SAMMANFATTNING 
Verktyget due diligence används för att analysera olika aspekter vid en potentiell 
investering. Due diligence började tillämpas i samband med fastighetstransaktioner i 
Sverige för 25 år sedan. Succesivt har kopplingen mellan fastighetstransaktioner och 
due diligence stärkts. Idag genomförs en due diligence i samband med ett 
fastighetsförvärv som standard inom branschen. Det tilltänkta syftet med due 
diligence är att bedöma och analysera relevanta aspekter som påverkar utfallet av 
det tilltänkta förvärvet. Vid en due diligence undersökning är flertalet yrken 
involverade för att genomföra undersökningen. Yrkesgrupper som är inblandade i 
arbetet kan vara jurister, ekonomer, revisorer och tekniska konsulter med specifik 
kunskap inom sitt specifika område. 

Studiens syfte är att beskriva hur den som avser att förvärva en bostadsfastighet 
tillämpar due diligence och beställarens föreställningar om verktyget. Studien 
innehåller sammantaget fem intervjuer med företag som arbetar med 
fastighetsförvärv. Den teoretiska delen av studien är sammankopplad till due 
diligence och berör vilka aspekter som tillämpas vid fastighetsförvärv.  

Resultatet från studien visar att en due diligence underökning objektanpassas efter 
fastighetens egenskaper och utvecklingsmöjligheter. Studien visar också att 
tillvägagångsättet och due diligence processen inte kan ses som standardiserad vid 
förvärv av bostadsfastigheter, utan utgår från beställarens preferenser.  

Nyckelord: Due diligence, fastighetsförvärv, bostadsfastigheter, hyresfastigheter. 
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ABSTRACT 
The tool due diligence is used to analyze different aspects in a potential investment. Due 
diligence started to apply in connection to real estate investments in Sweden twenty five years 
ago. Gradually the connection between real estate investments and due diligence became 
more frequent. Today is due diligence performed ordinary in connection with real estate 
investments. The designated purpose with a due diligence is to analyze relevant aspects who 
is connected to the success of the investment.  In a due diligence process several actors are 
involved to perform a specific due diligence. Professionals who are involved in the process 
can be accountants, lawyers, technical consultants with targeted knowledge of specific areas 
of property investments.  

The purpose of this study is to describe how the part who attempts to acquire a residential 
property applies due diligence and the expectations connected to the tool. Totally the study 
contains five interviews with actors who are connected to property investments. The 
theoretical part of the study is connected to due diligence and aspects who applies in property 
investments. 

 The results of the study indicates that due diligence in connection to residential acquisition is 
object adapted after the properties characteristics and opportunities. The study also indicates 
that the due diligence isn’t a predetermined process who applies a regular pattern. Instead the 
process in reality is applied after the client’s preferences.  

Key words: due diligence, property acquisition, real estate, residential, rental property. 
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1. INLEDNING 
 
Det första kapitlet behandlar det valda ämnesområdet och avslutas sedan med studiens syfte 
samt forskningsfrågor.  

1.1 Due diligence och dess vardag inom fastighetsvärlden 
 
Strukturen på den svenska bostadsmarknaden med 25 procent hyresrätter tillgodoser privata 
företag en viktig roll i utvecklingen av den svenska bostadsmarknaden. Företag som är 
verksamma inom bostadsuthyrning ger ut hyresrätter, vilket avser rätten att tillsvidare hyra 
lägenheten. Privata företag har därför en viktig roll i samhällsutvecklingen, eftersom 
hyresrätten bedöms som allmännyttig och avgörande för ett lands välfärd. (SCB, 2014) 
 
Vid förvärv av tillgångar så som fastigheter är due diligence en framgångsrik metod för att 
utvärdera det underliggande tillgångens egenskaper och reducera risken för misstag vid 
förvärvet (Harvey & Lush, 1998). Due diligence bidrar till att uppmärksamma information 
och kunskap om det potentiella förvärvet vilket behövs för ledningens strategiska utformning. 
Informationen som due diligence undersökningen framställer används sedan för att besluta 
huruvida förvärvet skall fullföljas (Harvey & Lush, 1998). Due diligence kommer från 
engelskan och på svenska har vi inget direkt översatt ord. Ett uttryck som dock brukar 
förknippas med ordet är fördjupad företagsbesiktning och det innebär en fördjupad besiktning 
av det tilltänkta förvärvet. 
 
Fastigheter särskiljs också utifrån dess tillämpningsområde. Fastighetens tillämpningsområde 
påverkar dess förutsättningar och egenskaper. Det finns flera aspekter som särskiljer 
exempelvis bostadsfastigheter mot kommersiella fastigheter. Skillnader finns kring 
fastighetens tekniska utformning kopplat till dess användningsområde. Även den juridiska 
aspekten som hyresavtalen särskiljs mellan hyresrättsavtal som inte är marknadsmässiga med 
hög grad av konsumenttrygghet och kommersiella avtal som är marknadsmässiga (Lönn, 
2012). Investerarens syn på objektet har betydelse för dess framtidsplaner. Om fastigheten 
skall ägas under en längre tidsperiod måste långsiktiga och kostsamma investeringar och 
underhållsplaner räknas med vid beslutet av förvärvet. 
 
Efter bank och fastighetskrisen i slutet av 90- talet har fastighetspriserna succesivt stigit och 
företag på marknaden har gynnats av utvecklingen (SCB, 2015). Ett tillvägagångsätt som 
blivit allt mer vanligt i Sverige sedan 90-talskrisen är just användningen av due diligence vid 
förvärv av fastigheter (Hansson, 2009). Due diligence utvecklades under 30-talet i USA som 
ett hjälpmedel inom associationsrätten (Spedding, 2009). Det första kända fastighetsförvärvet 
i Sverige som gått till via due diligence är daterat till 1997 (Wickman, 2004). Behovet av due 
diligence har ökat genom att fastighetstransaktioner blivit allt mer komplexa. Verktyget 
innefattar flertalet variabler och är därför fördelaktigt vid komplexa fastighetstransaktioner 
(Passatchnaia & Sogell, 2002). 
 
Enligt Strands (2014) studie kring utvecklingsmöjligheter inom due diligence blir verktyget 
allt viktigare vid transaktionsprocessen av fastigheter. Verktyget tillämpas för att reducera 
risker genom att uppmärksamma brister och kontrollera att den faktiska tillgångens 
egenskaper stämmer överens med vad det faktiskt avser. Lind och Persson (2005) menar att 
det finns olika faktorer som styr om fastighetsförvärv kommer att genomföras. De menar 
vidare att underlag som marknadsanalys, direktavkastning, och ortens prisutveckling påverkar 
beslutet.  
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Det finns flera parter som är aktiva och berörs av en due diligence-undersökning. Beställaren 
är den som efterfrågar verktyget och har som avsikt att utvärdera det potentiella förvärvet. 
Den som faktiskt utför arbetet är individer med fackmannamässig kunskap inom sitt område.  
Forskning inom due diligence vid förvärv av fastigheter har varit generell eller direkt 
sammanlänkad med kommersiella fastigheter. (Wickman, 2004) 
 
Då kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter särskiljs genom ovanstående resonemang 
uppstår det ett kunskapsgap som vi med denna studie vill undersöka. Studien kommer rikta in 
sig på vilka föreställningar beställaren av en due diligence undersökning har samt hur en due 
diligence undersökning tillämpas i samband med förvärv av bostadsfastigheter. Detta är 
relevant att undersöka då fastighetsbolagens transaktioner blir allt mer komplexa och 
användningen av due diligence blivit allt mer vanlig inom fastighetssektorn. (Passatchnaia & 
Sogell, 2002) 
 
1.2 Syfte  

Studiens syfte är att beskriva hur beställaren som avser att förvärva en bostadsfastighet 
tillämpar due diligence samt vilka föreställningar beställaren har om verktyget. 

1.3 Disposition 

Denna Studie genomförs med inslag av deduktivt och induktivt synsätt och har följande 
kapitel indelning, se figur 1. 

 
Figur 1: Studiens valda disposition 

Det första kapitlet presenterar studiens ämnesområde och problemformuleringen kring ämnet 
och avslutas med att presentera studiens syfte och frågeställning. Kapitel två innehåller 
studiens metod och behandlar studiens tillvägagångssätt och urval. Tredje kapitlet innehåller 
studiens teoretiska referensram där relevanta teorier för studiens presenteras. Kapitel fyra 
behandlar studiens empiriska material som i kapitel fem kommer att analyseras. Till sist 
avslutas studien med kapitel sex där studiens slutaster samt vidare forskning presenteras. 

Problematisering Metod Teori Empiri Analys Slutsatser 
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2. METOD 

I metodkapitlet redogörs  val av forskningsansats, empirisk insamlingsmetod, litteraturstudie 
urval, resultat sammanställning, analysmetod, tillförlitlighet och pålitlighet. 

2.1 Forskningsansats  

För att uppnå studiens syfte tillämpades en kvalitativ forskningsansats. Den kvalitativa 
ansatsen fokuserade vid insamling av data och analys på tolkningen av ord (Bryman & Bell, 
2013). Den kvalitativa metoden medförde induktiva inslag kring förhållandet mellan teori och 
praktik. Vilket innebar att teorin baserades på den insamlade informationen från studien. 
Studien har även inslag av deduktivt synsätt. Det kunskapsteoretiska synsättet ansågs tolkande 
och vikten var kring insikt om den sociala verkligheten (Bryman & Bell, 2013). 

Den kvalitativa inriktningen passade studiens syfte genom att vara tolkande. 
Tillvägagångsättet tillgodosåg möjlighet att tolka uppfattningar från en specifik grupp 
(Bryman & Bell, 2013). Den kvalitativa inriktningen hade dessutom ett kunskapsteoretiskt 
tolkande synsätt som byggde på studieobjektens egenskaper, vilket passade studiens syfte 
(Bryman & Bell, 2013).  

2.2 Vetenskapligt tillvägagångssätt  

Studien genomfördes med inslag av deduktivt och induktivt synsätt. Den deduktiva metoden 
avsåg att göra slutsatser som baserades på ett antal premisser som utgår från befintlig teori. 
Den induktiva metoden avsåg att skapa teorier genom att konkretisera observationer och 
resultat. (Bryman & Bell, 2013) 
 
Den deduktiva tillämpningen i studien kommer utifrån genomgång av befintliga studier och 
baserade slutsatser utifrån den befintliga teorin. Vid genomgång av befintlig forskning och 
teoribildning uppmärksammades befintlig forskning kring due diligence vid fastighetsförvärv. 
Det induktiva inslaget kommer från observationer av konkreta fall från intervjupersonerna. 
(Bryman & Bell, 2013) 

2.3 Forskningsprocess 

Forskningsprocessen beskrev hur processen för denna uppsats genomfördes. I metodkapitlet 
framgick det hur litteratursökning, urval, sammansättning av intervjuguide, förberedande 
intervjuer, intervjuer, resultatsammanställning, bedömning av studiens tillförlitlighet och 
analys genomfördes. 

2.4 Litteraturstudie  

Artikelsökning genomfördes i databaserna Scopus, Google Scholar och Liber. Nyckelord vid 
sökningen var fastighetsförvärv, fastighetsbolag, bostadsfastigheter och due diligence. 

Inom due diligence uppmärksammades befintlig forskning inriktad mot såväl företag som 
fastighetsförsäljningar. Studien due diligence vid fastighetsöverlåtelser av Hansson (2009) har 
varit vägledande eftersom studien beskrev och analyserade due diligence vid kommersiella 
fastighetsöverlåtelser samt företagens praktiska tillämpning av verktyget.  

En annan studie som legat till grund för arbetet är Wickmans (2004) studie kring due 
diligence vid kommersiella fastighetsöverlåtelser. Studien uppmärksammade skillnader 
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mellan hur investerare uppfattade due diligence och vilka förväntningar som fanns på 
verktyget (Wickman, 2004). 

Författarna avsåg också få en inblick kring riskerna vid fastighetsförvärv. Grundläggande 
kunskap inom risk och riskhantering är central bakgrundsinformation kopplat till due 
diligence syfte, som dels är att reducera risker vid förvärv.  Studien av Keeris (2008) som 
bland annat belyste risktagande av fastighetsaffärer. Adair och Hutchison (2005) studie som 
också är inriktad på risktagande vid fastighetsförvärv. 

Efter genomgång av studierna kring risktagande eftersträvades litteratur som belyste teoretisk 
och praktisk information om due diligence. Inledningsvis studerades due diligence genom 
boken Företagsvärdering skriven av Isaksson, Martikainen och Nilsson (2002). Boken 
beskrev företagsvärdering och återkopplade till due diligence vid förvärv av företag. Den 
behandlade också kalkylräntor och olika värderingsmetoder, vilket tillgodosåg grundläggande 
kunskap som tillämpades framförallt vid arbetet med den finansiella due diligence (Isaksson, 
Martikainen & Nilsson, 2002). 

Djupgående informationsunderlag kring due diligence bidrog boken Due diligence- besiktning 
av företag av Sevenius (2013). Utöver den djupgående teoretiska beskrivningen bidrog även 
boken med relevanta fall där due diligence tillämpades i praktiken (Sevenius, 2013). 

Författarna studerade även viss litteratur som inte var direkt hänförlig till due diligence. 
Denna typ av litteratur valdes eftersom det tillgodosåg information om fastighetsinvesteringar 
och vad som kan beaktas vid förvärv av fastigheter. Boken Rental Property Investing skriven 
av Turner (2015) behandlade råd och strategier gällande värdeökning för fastigheter ämnade 
för uthyrning.  Därefter studerades en klassiker inom området, The Unnoficial Guide To Real 
Estate Investing skriven av Stone och Strauss (2003). Boken ger ett helhetsintryck kring 
fastighetsinvesteringar och behandlade allt ifrån det grundläggande vid fastighetsinvesteringar 
till avancerade skattestrategier. Dessa två böcker var relevanta för studiens utformning, 
eftersom det tillgodosåg förkunskap inom fastighetsinvesteringar. Kunskap inom aspekter 
kring förvärv av fastigheter visade sig vara till nytta vid intervjuerna där stort fokus hos 
intervjupersonerna var på praktiska aspekter som beaktades vid förvärven. 

2.5 Förberedande intervjuer 

I studiens planeringsarbete genomfördes förberedande intervjuer med individer kopplade till 
fastighetsmarknaden. Intervjuerna genomfördes för att uppmärksamma teman till 
intervjuguiden. För det förberedande intervjuerna eftersöktes intervjupersoner med erfarenhet 
av fastighetsbranschen och som är aktiva inom fastighetsmarknaden.  

Individer som intervjuades är: 

• Joakim Alm, Alm Equity 
• Marita Loft, Storebrand Fastigheter 
• Magnus Von Koch, Klara Norra fastigheter 
 

Efter intervjuerna genomfördes transkribering av materialet och en sammanställning 
genomfördes. Sammanställningen resulterade i intressanta teman som utvärderades och som 
slutligen behandlades i intervjuguiden. De förberedande intervjuerna bidrog även på samma 
sätt som litteratursökningen till grundläggande kunskap inom området vilket varit till fördel 
under processen med studien.  
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2.6 Urval  

Urvalet genomfördes utifrån ett målstyrt urval. Vid målstyrt urval bortsågs det från 
slumpmässiga processer vid val av intervjupersoner. Urvalet av intervjupersoner valdes 
istället baserat på egenskaper och aspekter som bedömdes relevanta för studien. (Bryman & 
Bell, 2013) 

Vid valet av intervjupersoner har individens position på företaget varit av betydelse. 
Intervjupersonerna kan fördelaktigt vara högt uppsatta inom företaget med nära anknytning 
till förvärvsarbetet och due diligence processen.  

Företag med erfarenhet och koppling till bostadssegment bedömdes som relevant utifrån 
studiens syfte. Under arbetsprocessen med studien uppmärksammades det att flertalet företag 
är verksamma inom olika segment i fastighetsbranschen. Dessa företag besatt kunskap och 
erfarenhet inom bostad och kommersiella fastigheter. Intervjupersoner med denna typ av bred 
kompetens bedömdes som relevant för att uppnå studiens syfte. Intervjupersoner med 
erfarenhet av varierande segment var specifikt attraktiva eftersom det kunde uppmärksamma 
och särskilja beställarens föreställningar kring due diligence vid bostadsfastigheter.  

2.7 Sammansättning av intervjuguide 

Graden av struktur och standardisering av frågorna har inverkan på frågornas ordning och 
formulering. Vid standardiserade intervjuer med hög nivå av standardisering är frågorna 
ställda i samma ordning oavsett intervjuperson samt är utformade på ett förutbestämt sätt.  
Motsatsen är låg grad av standardisering vilket kallas ostrukturerad intervju och innebar att 
frågorna formulerades succesivt vartefter intervjun fortskred.  En låg grad av struktureringen 
innebar även fritt utrymme för intervjupersonen att utveckla sina svar. (Patel & Davidsson, 
2003) 

Semistrukturerad intervju medförde att forskaren vid intervjutillfället hade ett underlag med 
teman som behandlades under intervjun. Teman behandlades löpande och ordningsföljden 
behövde inte vara förutbestämd. Vid det semistrukturerade intervjuerna hade intervjupersonen 
möjlighet att själv utforma svaren och det fanns möjlighet att utforma följdfrågor. (Bryman & 
Bell, 2013) 

Vid uppbyggandet av intervjuguiden grundades den på utgångspunkt från uppsatsens syfte, 
problemdiskussion och teoretiska referensram.  För att uppfylla syftet insamlades kvalitativ 
data och det var därför viktigt att intervjufrågorna ställdes utifrån ett konkret tillvägagångsätt. 
För att uppnå syftet konstruerades intervjuguiden med frågor som kännetecknades av semi 
strukturerade karaktär samt tillämpades Tratt-tekniken vid uppbyggnaden av intervjun.  

Intervjuguiden tillämpades baserad på ”Tratt-tekniken”. Strukturen kring ordningen på 
frågorna blev inledningsvis öppna och fria för att främja en öppen dialog. Därefter 
utvecklades frågorna mot slutet av intervjun till att vara specifika och av konkret karaktär. 
(Patel & Davidsson, 2003) 

Tratt-tekniken tillämpades eftersom tekniken främjar aktiva intervjupersoner och var av 
motiverande karaktär genom att intervjupersonen tillgodosågs fri möjlighet att formulera samt 
utveckla sina svar. Tratt-teknik kombinerat med frågor av semistrukturerad karaktär 
möjliggjorde för intervjupersonen att kunna utrycka vilka områden som är viktiga och 
relevanta. (Patel & Davidsson, 2003) 
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2.8 Intervjuer 

För att öka kunskapsutbytet var det avgörande att intervjuerna genomfördes personligen hos 
intervjupersonerna. Personliga intervjuerna bidrog till en visuell syn på deras verksamhet 
samtidigt som intervjupersonens vilja att utveckla sina svar förstärktes. I efterhand upplevdes 
även att personliga intervjuer stärkte uppsatsens trovärdighet och tillförlitlighet. Sammantaget 
genomfördes fem intervjuer och samtliga var personliga på plats hos intervjupersonen. Med 
samtycke från intervjupersonen inspelades intervjun, vilket i efterhand visade sig fördelaktigt. 
För att reducera risken för eventuella förluster av insamlingsmaterial fördes även anteckningar 
under intervjun.  

I studien namnges inte företagen som intervjuades. Företagen som intervjuades var 
konsekventa med att det inte ville namnges i studien. Samtliga intervjuer som genomfördes 
skedde med högt uppsatt personal inom företaget och som därmed varit direkt involverade 
kring arbetet med due diligence.  

Intervjupersonen på företagen som intervjuades i studien är i flera av fallen den faktiska 
beställaren av undersökning, indirekt eller direkt via lednings och ägardirektiv. Att företagen 
inte namnges i studien har förhoppningsvis lett till större och djupare informationsutbyte vid 
intervjutillfället. Kopplat till sekretess och låg benägenhet att öppet beskriva hur företagets 
interna arbetsprocesser genomfördes.  

Intervjuerna kännetecknades av dialogform där önskad nivå av informationsutbyte uppnåddes, 
vilket innebar relevanta svar på det teman som behandlades under intervjun. Den 
semistrukturerade strukturen var lyckad och ledde till god mål överenstämmelse.  

2.9 Analysmetod  

Vid analys av kvalitativ data saknades entydiga regler kring hur analys av data materialet 
genomfördes. Det fanns framförallt två olika strategier för analys av data vid ett kvalitativt 
tillvägagångsätt. Det två olika strategierna var analytisk induktion och grundad teori. (Bryman 
& Bell, 2013) 

Analytisk induktion grundades i en djup definition av en vetenskaplig frågeställning. 
Strategins tillvägagångsätt var att efter genomförd frågeställning, försöka förklara den med 
olika hypoteser av problemet. Det slutliga steget var därefter insamling av data. Metodens 
tillvägagångsätt var att uppmärksamma ett utfall som inte överensstämde med hypotesen, 
därefter förändrades hypotesen tills felaktiga utfall uteslöts. (Bryman & Bell, 2013) 

Inom grundad teori fanns det två huvudsakliga drag.  Dessa två drag var utveckling av en teori 
baserat på data samt ett rekursivt synsätt. Det rekursiva synsättet innebar att analysen samt 
insamlingen av data skedde parallellt i studien. Redskap i grundad teori var urval, kodning, 
teoretisk mättnad samt kontinuerligt jämförande. Kodning innebar nedbrytning av 
informationsunderlaget till beståndsdelar som benämndes. Teoretisk mättnad har två 
funktioner, det innebar att ytterligare kodning av data inte förgyller något vidare syfte, med 
hur det överensstämmer med begrepp och kategorier. Dessutom berör det 
informationsinsamlingen, teoretisk mättnad kan innebära att nytt informationsunderlag inte 
tillgodosåg någon ny information. Kontinuerliga jämförelser innebar att den parallella 
jämförelsen mellan informationsunderlaget och den teoretiska bearbetningen. (Bryman & 
Bell, 2013) 
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I studien tillämpades grundad teori och det första steget i analysen var att koda det insamlade 
materialet. I första steget genomsöktes materialet efter nyckelord som kopplades till det 
hänförliga temat. Vartefter utvärderades underlagets teoretiska mättnad och därefter 
genomfördes en bedömning om undersökningen behövde ytterligare informationsunderlag.  
Det sista steget i analysen var att utvärdera förhållandet mellan olika kategorier, genom att 
hypoteser om samband mellan kategorierna utvecklades. (Bryman & Bell, 2013)  

2.10 Tillförlitlighet & pålitlighet  

Studiens trovärdighet bedömdes utifrån dess tillförlitlighet och pålitlighet. Pålitligheten mätte 
kvaliteten vid mätningen. Förenklat handlade det om studiens replikerbarhet, vilket innebar att 
om studien genomfördes av någon annan vid upprepade tillfällen skall studien uppnå ett 
jämförande resultat. Vid kvalitativt tillvägagångsätt kan det vara svårt att upprepa en 
undersökning, eftersom det kan vara svårt att replikera en social miljö där intervjun 
praktiserades. (Bryman & Bell, 2013) 

En undersökning med god pålitlighet innebar att kunskapen var framställd utifrån en 
tillförlitlig metod. Det som eftersträvades var att reducera risken för att tillfälliga fel inte skall 
uppstå. Det fanns tillvägagångsätt för att höja den externa överförbarheten vid kvalitativ 
metod. Forskaren skall försöka framställa en liknande social roll vid samtliga intervjuer. 
(Bryman & Bell, 2013) 

Studiens tillförlitlighet innebar dels relevansen av insamlad data i förhållande till det som 
avsågs besvaras med forskningsfrågan. För att uppnå tillförlitlighet krävdes det att samtliga 
steg från datainsamling till analys utfördes med ett konkret och konsekvent tillvägagångsätt. 
Det var även viktigt att intervjuobjektets bidrag omvandlades till analysmaterial utan att 
underlaget riskerade att förvrängas. Dessutom krävs det för god tillförlitlighet att materialet 
var relevant i förhållande till studiens syfte. (Bryman & Bell, 2013) 

Studiens kvalitativa metod medförde att möjligheten att beräkna studiens tillförlitlighet, 
överförbarhet och pålitlighet begränsades. Pålitlighet och tillförlitlighet vid kvalitativa studier 
handlade om tillvägagångsätt vid insamling av data samt bearbetningen av den insamlade 
informationen. God tillförlitlighet handlade också om att beskriva det bakomliggande 
förutsättningarna för processen kring studien samt förklaring av hur resultaten vuxit fram. 
(Bryman & Bell, 2013) 

För att uppnå studiens syfte samt uppnå trovärdighet beskrevs det olika stegen i studien 
konsekvent i metodkapitlet. I studiens metodkapitel framgick hur litteraturstudien 
genomfördes och hur den har bidragit till utformningen av studien. Studiens forskningsansats 
och vetenskapliga tillvägagångsätt fanns också beskrivet. I studiens förberedande skede 
genomfördes förberedande intervjuer med tre intervjupersoner och syftet med de 
förberedande intervjuerna samt hur resultatet behandlades klargjordes i kapitlet. I 
metodkapitlet specificerades urvalet för studien och det framgick vilka egenskaper som 
eftersöktes hos intervjupersonerna. I kvalitativa studier var det viktigt att frågorna 
formulerades på ett konsekvent och likartat sätt. I metodkapitlet beskrevs sammansättning av 
intervjuguide och intervjuernas tillvägagångsätt detaljerat. I analysmetoden beskrevs hur 
studien tillämpat grundad teori och hur det arbetet genomfördes.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel kommer den teori som ligger till grund för studien att presenteras. Kapitlet 
behandlar due diligence och dess olika undersökningsområden inom fastighetsförvärv samt 
en genomgång av den stegvisa process som due diligence genomförs på. Sist presenteras en 
teoretisk sammanfattning av kapitlet. 

3.1 Due diligence 

Due diligence har visat sig vara framgångsrik för fastighetsbolag då det minimerar riskerna 
för misstag vid förvärv av fastigheter (Harvey & Lusch, 1998). Med hjälp av due diligence 
kan ledningen utforma strategier och fånga upp information och kunskap om det potentiella 
fastighetsförvärvet. Den informationen som erhålls utifrån due diligence används sedan vid 
beslutet om förvärvet om det ska väljas eller avstås. Meningen med due diligence är att se om 
man kan med förvärvet öka företagets värde. Det hjälper med andra ord fastighetsbolaget att 
försäkra sig om att förvärvet passar in i fastighetsportföljen och är lönsam för bolaget.   

Beroende på förvärvets storlek och omfattning kan due diligence vara av olika omfattningar. 
Det finns ingen fastställd standard för hur en due diligence ska gå till eller dess omfattning 
och där av beroende på varje förvärvssituation.  

Nedan följer de vanligaste områdena vid ett due diligence och dessa är följande: 

• Teknisk due diligence 
• Juridisk due diligence 
• Kommersiell due diligence 
• Finansiell due diligence 
• Miljömässig due diligence 

3.1.1 Teknisk due diligence  

Teknisk due diligence innebär som ordet antyder, en teknisk besiktning av förvärvet. Den 
tekniska due diligence används mestadels vid förvärv med fysiska tillgångar, så som 
fastighetsförvärv. Syftet med den tekniska due diligence är att undersöka objektets tekniska 
och fysiska skick. Målet med den tekniska due diligence är att granska objektets status över 
sådant som kan komma att påverka objektets pris eller övriga iakttagelser som kan påverka 
köparen av förvärvet inom en snar framtid. Objektets områden som vanligtvis undersöks är 
dess konstruktion och installationer som gjorts. I många av fallen är objektet till yta stort 
vilket gör det problematiskt att undersöka objektets hela yta. I fall som dessa bör ca 20 
procent av objektets yta granskas (Hansson, 2009).  

Enligt Sevenius (2013) ligger det i köparens intresse vid den tekniska due diligence att få så 
mycket information som går från förvärvet. Sevenius (2013) menar vidare att det ligger i 
köparens intresse att få kännedom om det som kan påverka förvärvet och dess användning 
inom en snar framtid. Så som renoveringsbehov, anpassningssvårigheter av nya hyresgäster 
och liknande. För säljaren är intresset att få så mycket betalt som det går för objektet i fråga 
och att om affären går igenom bli fri från ansvar kring objektet efteråt. Då båda parters 
intressen skiljer sig ifrån varandra kan konflikter mellan de båda parterna uppstå. Köparen 
kan påpeka brister i objektet av mindre betydelse för att få ett lägre pris eller gardera sig mot 
framtida oförutsägbara händelser och säljaren kan dölja brister eller uppträda ovillig mot en 
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undersökning av objektet för att inte riskera att få ett lägre pris. Dessa händelser strider mot de 
båda parternas intresse av förvärvet (Hansson, 2009). 

3.1.2 Juridisk due diligence 

Den juridiska due diligence vid förvärv används för att åskådliggöra alla juridiska aspekter 
som kan hänföras till förvärvet (Dahlin, 2011). Här analyseras både positiva och negativa 
aspekter över förvärvet. Vanligtvis analyseras den nya ägarens möjligheter att använda och 
förädla förvärvet för att identifiera om det utgörs några hinder för köparens tilltänkta ändamål. 

Syftet med den juridiska due diligence är som för de övriga områdena att få fram underlag 
som sedan skall användas vid förhandling av det tilltänkta förvärvet. Enligt Dahlin (2011) är 
en viktig aspekt att få ut ett så bra resultat som möjligt av en juridisk due diligence och att 
säljaren är delaktig och villig att dela med sig av information och underlag om förvärvet. 

Den juridiska due diligence undersökningen berör framförallt rättigheter, ingångna avtal och 
övriga åtaganden. I litteraturen av Kurney och Walley (2014) har författarna funnit att den 
juridiska due diligence undersökningen framförallt avser att beakta nedanstående områden. 
Författarna vill reservera sig för att denna lista inte är komplett utan berör de aspekter som 
författarna funnit mest användbara i den litteratur som det refereras till (Kurney & Walley, 
2014). 

- Säkerställa ägandet över immateriella och materiella tillgångar.  

- Säkerställa tillstånd och licenser för den verksamhet som avses bedrivas.  

- Identifiera pågående och framtida rättstvister mot företaget. 

- Säkerställa och identifiera osedvanliga avtalsöverenskommelser. 

- Identifiera risker hur ett eventuellt ägarbyte påverkar företagets juridiska situation.  

3.1.3 Kommersiell due diligence 

Vid den kommersiella tillämpningen av due diligence ligger vanligen den finansiella due 
diligence till grund. Den kommersiella due diligence analyserar de tilltänkta förvärvets 
attraktivitet på marknaden så som marknadsposition och läge (Nolop, 2007). Denna analys är 
av stor betydelse vid beslutsfattandet av förvärvet. Nolop (2007) menar att genom att tillämpa 
kommersiell due diligence är det också vanligt att undersöka om synergieffekter kan utvinnas 
av förvärvet i fråga. 

Hur den kommersiella due diligence ska tillämpas är som för de övriga områdena helt 
beroende på situation och förvärv. Dyson (2004) menar dock att det är vanligt att man 
genomför en marknadsanalys i form av en SWOT-Analys. Andra aspekter gällande 
bostadsfastigheter som analyseras är hyresnivåer, vakansgrader, betalningsförmåga i området, 
kommunikationsmöjligheter, eller andra synergieffekter som kan vara till fördel för förvärvet. 

3.1.3.1 Ortsprismetoden 

Ortsprismetoden grundar sig i en analys av befintliga transaktioner inom området. Metoden 
bygger på ett informationsunderlag kring befintliga fastighetsaffärer vars prissättning är till 
kännedom. Underlaget för analysen eftersträvar liknande egenskaper som fastigheten som 
avses värderas. Axlund (1994) menar att metodens trovärdighet ökar vid möjlighet att uppnå 
jämförelseobjekt med liknande egenskaper. De egenskaper som eftersträvas kan exempelvis 
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vara antal kvm, skick på fastigheten, lokalisering och hyreskontraktens egenskaper. Axlund 
(1994) menar vidare att vid analysen jämförs bland annat köpeskilling jämfört med 
fastighetens egenskaper och kvalifikationer. I analysen ser man även till den värdeutveckling 
som skett inom orten under tidsintervallet mellan jämförande transaktion samt det datum för 
det eventuella förvärvet (Axlund, 1994).  

Ortsprismetoden har olika sätt att jämföra objekten, bland annat finns det bruttokapitalisering, 
nettokapitaliseringsmetoden samt köpeskillingskoefficienten.  Nettometoden beräknar 
nettokapitaliseringsprocenten, vilket är fastighetens driftnetto i förhållande till likviden för 
förvärvet. (Lantmäteriet & Mäklarförbundet, 2008) 

Driftnettot är hyresintäkter i förhållande till kostnader som är hänförliga till driften av 
fastigheten så som uppvärmning, sanitet, renhållning och underhåll. Metoden bygger därefter 
på en jämförelse mellan andra objekt med likartade egenskaper. Vanligen sammanställs 
resultaten till ett medelvärde som kan jämföras med det aktuella förvärvet. (Lantmäteriet & 
Mäklarförbundet, 2008) 

3.1.4 Finansiell due diligence 

När man ser till den finansiella due diligence, så innefattar denna att granska förvärvet 
räkenskaper för att identifiera om det finns skillnader mellan den information som angivits 
och den verkliga informationen kring förvärvet. Sevenius (2013) menar att detta är viktigt då 
det kan påverkat värderingen och där med prissättningen av förvärvet och inte mindre 
framtida avkastning som förvärvet förväntas generera. 

En stor fördel med den finansiella due diligence sett till de övriga områdena är att den 
finansiella identifierar förvärvets finansiella situation och därigenom identifieras riskerna som 
kan uppkomma. Sevenius (2013) menar att som fördel till detta kan de identifierbara riskerna 
avläsas i monetära termer vilket ger en stark bevisbörda vid eventuell förhandling kring 
förvärvet.  

När den finansiella due diligence ska utföras (besiktningen) menar Picot (2002) att man som 
grund utgår utifrån årsredovisningen och dess uppbyggnad, val av redovisningsmetod och 
normer. Vidare menar Picot (2002) att man sedan granskar bokföringsunderlag för att 
identifiera hur dessa använts i företaget och påverkat dess räkenskaper över tid. Ett 
grundligare utförande kan också göras genom att se till förvärvets olika system för 
information, internkontroll och transaktioner inom förvärvet (Picot, 2002).  

När man identifierat och analyserat räkenskaperna kan den finansiella analysen påbörjas. I 
analysen analyserar man faktorerna bakom eventuella förändringar i räkenskaperna och 
identifierar vilka risker som detta kan medföra vid förvärvet. Vid analysen använder man sig 
av olika nyckeltal så som likviditetsmått och mått på räntabilitet eller andra nyckeltal knutna 
till verksamheten. Nyckeltalen jämförs sedan med liknande förvärvsobjekt över tid, samt mot 
verksamheter som ses som konkurrenter samt förväntningar, strategier och målsättningar. 
(Sevenius, 2013) 

Sevenius (2013) menar att tillbaka i tiden har finansiell due diligence medfört ett mer 
revisionsliknande sätt där man fokuserat på att undersöka räkenskapernas bokförda värden 
och liknande. Sevenius (2013) menar vidare att det dock på senare tid har ändrats och 
fokuserats mot framtida kassaflöde, likviditet och lönsamhet. Denna syn beror på att köpare 
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har i större omfattning intresserat sig för hur förvärvet lönsamhet håller sig över tiden de 
kommande åren innan köparens egna förändringar hinner träda i kraft och påverka förvärvets 
riktning (Sevenius, 2013).   

3.1.4.1 Förvärvets lönsamhet 

Vid värdering av tillgångar kan nuvärdesmetoden tillämpas, och detta på olika sätt. Det två 
alternativen är kassaflödesbaserad samt intäkt och kostnadsmetoden. Den kassaflödesbaserade 
metoden beräknar det kassaflöde som tillgången genererar och benämns även 
diskonteringsmetoden. Skillnaden mellan inbetalningar och utbetalningar resulterar i ett netto 
som diskonteras utifrån kalkylräntan. (Isaksson, Martikainen & Nilsson, 2002) 

Fregert och Jonung (2010) menar att den Kassaflödesbaserad metoden innefattar vissa 
begränsningar. Kassaflöden kan vara svåra att beräkna på förhand och en fastighets 
underhållskostnader kan variera. Fastighetens restvärde är också svårberäkneligt, eftersom 
priset på tillgångar påverkas av flertalet faktorer (Fregert & Jonung, 2010). 

Intäkt och kostnadsmetoden är en förenkling jämfört med kassaflödesbaserad metod. Vid 
beräkning används det första årets netto mellan intäkterna och kostnaderna. En fastighets 
intäkter kommer framförallt från hyresintäkter, sekundära inkomster kan i viss mån finnas. 
Kostnaderna består av uppvärmning, sanitet, renhållning, försäkring och drift. Metoden kallas 
även för räntabilitetsmetoden. (Fregert & Jonung, 2010) 

Syftet med detta är att diskontera vad framtida intäkters nuvärde och därmed kunna beräkna 
priset på ett förvärv (Isaksson, Martikainen & Nilsson, 2002). 

3.1.4.2 Fastighetsöverlåtelse i bolagsform 

Enligt Nordlund (2008) är det vanligt att fastigheter förvärvas genom bolagsform. När 
fastigheter köps i bolagsform finns vissa finansiella aspekter att tänka på vid den finansiella 
due diligence. Det gäller att se över bolagets bakgrund var det gäller dess tillgångar, skulder 
och andra eventuella åtagande så som avsättningar.  Nordlund (2008) menar att dessa aspekter 
inte direkt påverkar köpet av förvärvet men kan komma att få stor betydelse i framtiden om 
förvärvaren inte uppmärksammat dessa aspekter.  

Nordlund (2008) menar vidare att en av anledningarna till att fastigheter säljs i bolagsform är 
för att förvärvaren slipper att betala stämpelskatt på 4,25 % av köpeskillingen av fastigheten. 
Detta efter lagändringen 2003. Ett vanligt tillvägagångssätt är att fastigheten som skall 
avyttras läggs i ett dotterbolag och sedan säljs till förvärvaren (Nordlund, 2008). 

3.1.5 Miljömässig due diligence 

Under de senaste decenniet har företagens miljöpåverkan hamnat mer allmänhetens fokus 
vilket har lett till en ökad miljökontroll vid förvärv (Fugazy, 2011). Användningen av 
miljömässig due diligens är för att finna och belysa potentiella miljörisker för köparen av ett 
förvärv. Bland det vanligaste områdena som undersöks är miljölagstiftningen och dess 
innebörd som kan påverka förvärvet ifråga (Sevenius, 2013). Bing (1996) menar att en tydlig 
trend som uppmärksammats den senaste tiden är att flertalet förvärv inte förverkligas på grund 
av risker hänförda till miljöfrågor. Detta ger i sin tur en klar bild över att miljömässig due 
diligence är av väsentlig betydelse vid förvärv (Bing, 1996). 
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Ett effektivt sätt att göra en miljömässig due diligence är att dela upp processen i två delar. 
Den första delen utgör en tämligen förenklad besiktning där normer och riktlinjer kring 
miljörevision utvärderas. I denna del av processen går man igenom dokumentation och 
inspektioner av förvärvet samt intervjuer för att se att förvärvet håller de mått och normer som 
krävs. Den andra delen av processen utgörs av en djupare besiktning av det valda 
miljöområdet, detta kan innefatta tester, provborrningar eller mätningar. En av anledningarna 
till att dela upp den miljömässiga due diligence i två delar och börja med en förenklad 
besiktning för att senare göra en mer djupgående är för att den djupgående besiktningen ofta 
kräver mycket resurser sett till tid och dess kostnad. (Sevenius, 2013) 

3.2 Due diligence- processen 

Alla due diligence undersökningar ser olika ut beroende på vilket sorts förvärv det är frågan 
om samt vilken inriktningsområde man väljer att utför due diligence på, finansiell, 
miljömässig eller liknande. Dock finns det gemensamma liknelser. Arbetsgången kan 
generaliseras genom en stegvis process som due diligence utförs på.  

 
Figur 2: Due diligence- processen 

Anpassad efter (Sevenius, 2013) 

3.2.1 Förarbete 

Sevenius (2013) menar att omfattningen av förarbetet beror helt på förvärvsobjektets storlek 
och komplexitet. Sevenius (2013) menar vidare att det i vissa fall ligger tidigare information 
tillgrund från och med dagen då man intresserat sig för förvärvet eller så startar förarbetet från 
noll i och med användningen av due diligence.  

I förarbetet är det två målsättningar som står i fokus och som bör uppfyllas. Den första 
målsättningen är att fastställa syftet med förvärvsobjektet och den andra målsättningen att all 
information som kommer behövas för utförandet av due diligence kan och kommer finnas 
tillgängligt för köparen (Hansson, 2009). Hansson (2009) menar att om dessa två 
målsättningar uppfylls kan processen säkerställas och resultatet av processen kommer att vara 
tillförlitligt. 

3.2.2 Insamling av information 

Vid insamlingen av information görs först en informationsförfrågan till säljaren där en 
frågelista baserad ut efter de due diligence områden som förvärvaren anser behöver besiktas 
noggrant. Picot (2002) menar att den frågelista som förvärvaren lämnar över skall 
förvärvsobjektets ledning svara på  och sända tillbaka all den information som efterfrågats av 
köparen. 

Braet och De Cleyn (2007) menar att det finns två sätt att arbeta utefter med insamling av 
information. Det ena sättet går ut på att ett datarum görs möjligt. I detta så kallade datarum 
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samlar säljaren ihop all relevant information som köparen efterfrågar och därefter ges köparen 
tillgång till datarummet. Det andra sättet går ut på att säljaren tar fram all relevant information 
och gör en sammanställning av materialet och överlämnar detta till köparen. Braet & Cleyn 
(2007) menar vidare att den metod som används beror på de båda parternas erfarenhet från 
förvärv samt komplexiteten av förvärvet. Oavsett vilken metod som används brukar alltid 
sekretessavtal ingås innan arbetet påbörjas för att säkerställa att känslig information inte ges 
till en tredjepart eller liknande. Den information som ges ut till förvärvaren av säljaren kan i 
sig också delas upp i två delar. Den formella informationen som oftast ges ut externt genom 
årsredovisningar och övriga publika dokument och den informella informationen som endast 
hålls internt (Braet & De Cleyn, 2007). 

3.2.3 Analys 

Detta steg i processen är att analysera all den insamlade informationen. Den insamlade 
informationen har då granskats av individer inom de valda due diligence områdena. Hansson 
(2009) menar att det i detta skede i processen kan ytterligare information komma att behövas 
för att få en så bra analys som möjligt av förvärvet. Inom analysprocessen sker oftast 
intervjuer med nyckelpersoner inom de tilltänkta förvärvet (Hansson, 2009). 

3.2.4 Rapportering 

Rapportering är en viktig del i processen då rapportering ligger som underlag för köparen i 
dess beslut- & förhandlingsprocess med säljaren. Det är viktigt att rapporteringen är i skriftlig 
form. I vissa fall är det vanligt med en kompletterande muntlig presentation. Sevenius (2013) 
menar att rapporten kan vara i form av en sammanställning mellan de olika due diligence 
områdena men vanligast är att de olika områdena har egna rapporter för att få ut så mycket 
information som möjligt. 

En viktig aspekt med rapporteringen enligt Hansson (2009) är att den är koncis och kärnfull. 
Om rapporteringen görs allt för detaljrik kan det bli svårt för köparen att tolka resultatet på ett 
bra sätt. 

När resultatet har tolkats och förvärvarens beslut leder till att förvärvet skall genomföras 
upprättas köpeavtal efter att förvärvspriset fastställts. Likviden för förvärvet betalas och 
förvärvet tillträds utefter parternas överenskommelse i avtalet. (Braet & De Cleyn, 2007) 

3.2.5 Uppföljning 

Den sista delen av processen är något som oftast åsidosätts av köparen. Sevenius (2013) 
menar att grundtanken med uppföljningen är att hela processen och dess arbete ska granskas 
och utvärderas för att se vad man fått ut av due diligence förutom rapporteringen. Sevenius 
(2013) menar vidare att en orsak till att uppföljningen oftast åsidosätts är för att köparen inte 
är villig att lägga mer resurser på förvärvet efter avslutad förhandling. Men om inte 
uppföljningen sker kan köparen komma att upprepa samma misstag vid andra due diligence 
processer (Sevenius, 2013). 
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3.3 Sammanfattning av den teoretiska referensramen  

För att beskriva hur beställaren som avser att förvärva en bostadsfastighet tillämpar due 
diligence samt vilka föreställningar beställaren har om verktyget. Tar studien stöd i 
användningen av due diligence där kapitlet presenterar olika undersökningsområden för due 
diligence samt processarbetets tillvägagångsätt. Harvey och Lusch (1998) menar att när bolag 
använder sig av due diligence vid förvärv minimerar förvärvaren riskerna för misstag. Vidare 
menar Harvey och Lusch (1998) att due diligence hjälper ledningen att utforma strategier och 
fånga upp kunskap om det potentiella förvärvet. Tidigare studier och forskning på området 
har riktar in sig mot användningen av due diligence vid kommersiella fastigheter vilket skapar 
ett gap som denna studie med inriktning mot bostadsfastigheter syftar till att undersöka. 
Slutligen utgör denna teoretiska referensram en grund för efterkommande kapitel att stå på. 
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4. EMPIRI 

I detta kapitel presenteras det empiriska material som insamlats för studien. Materialet som 
insamlats har till syfte att beskriva användningen av due diligence för bostadsfastigheter och 
beställarens föreställningar om verktyget samt dess tillämpning. Som bilaga finns 
intervjuguiden som använts för insamlingen av det empiriska materialet. 

Undersökningen har genomförts baserat på intervjuer med fem intervjupersoner. Nedan 
redovisas resultatet gemensamt för samtliga företag. Samtliga intervjupersoner för studien är 
aktiva på fastighetsmarknaden.  Företagen har genomfört förvärv av fastigheter senast från 
och med starten av 2015. Tre av företagen har under det senaste 12 månaderna förvärvat 
bostadsfastigheter. Det två företagen som inte genomfört förvärv av bostadsfastigheter inom 
det senaste 12 månaderna har tidigare erfarenhet av bostadsförvärv och är idag aktiv 
förvaltare av sitt befintliga bostadsbestånd.  

4.1 Due diligence i praktiken 

4.1.1 Det tilltänkta förvärvets egenskaper 

Samtliga företag uppvisade varierande preferenser för vad som är viktiga kriterier vid förvärv 
av bostadsfastigheter. Återkommande var betydelsen av fastighetens lokalisering och vikten 
av att området är attraktivt samt utvecklas i en positiv riktning. Ett företag hänvisade till 
omstrukturering av företagets befintliga fastighetsbestånd där fokus förflyttades till 
storstadsorter från mindre orter, vilket innebar försäljning av befintligt fastighetsbestånd och 
förvärv i Stockholm, Göteborg samt Malmö. Ortens utveckling är återkommande och 
intervjupersonerna lyfte fram kommunikationer, arbetsmarknaden och dessutom ortens 
koppling till högskola.  

4.1.2 Objektanpassad undersökning 

Företagen har olika tillvägagångsätt kring arbetet med due diligence. Två företag genomför 
alla områden av due diligence arbetet internt i företaget. Det andra företagen i studien anlitar 
extern kompetens för stora delar av arbetet. Företagen har gemensamt att en omfattande due 
diligence genomförs i slutet av en fastighetstransaktion.    

Vid frågan hur företagets senaste due diligence undersökning genomförts hänvisades det till 
traditionellt återkommande arbete som genomgång av informationsunderlag, ortens 
utveckling, det tekniska aspekterna som fastighetens skick och den ekonomiska kalkylen. Ett 
företag beskrev ett förvärv där stort fokus i due diligence var kring den juridiska aspekten i 
hyresavtalen. Företagets ambition med fastigheten var att genomföra en omfattande 
omvandling, vilket skulle ändra fastighetens användning. Omvandlingen innebar ett behov att 
göra fastigheten fri från hyresgäster vilket innebar att möjligheten att juridiskt säga upp 
avtalen var avgörande för förvärvet. I samband med detta förvärv skedde även en nära kontakt 
med byggnadsnämnden där möjligheterna att förändra fastigheten utreddes.  

Intervjupersonerna tog upp flera skillnader i hur arbetet med due diligence förändras beroende 
på typen av fastighet. Företagen hänvisar till att förutsättningarna varierar mellan 
kommersiella och bostadsfastigheter.  
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Ett företag hänvisade till att bostadsfastigheter är standardiserade och vidareutvecklade detta 
genom att jämföra planlösningen på en lägenhet. Han menade att en lägenhet innehåller en 
planlösning med ett kök, badrum och två sovrum. Denna planlösning är redan anpassad och 
kommer inte förändras. Vid bostadsfastigheter sker ingen hyresgästsanpassning utan det enda 
som sker är som regel utbyte av installationer som passerat sin ekonomiska livslängd. 
Samtidigt menade han att vid kommersiella fastigheter är hyresgästsanpassningen avgörande. 
Han betonade ett exempel från deras verksamhet där företaget var i kontakt med en potentiell 
kund som sökte efter en lokal på 5000 kvadratmeter. Hyresgästen hade följande preferenser, 
takhöjden skulle vara minst åtta meter hög för att möjliggöra företagets lagerhållning, lokalen 
skulle innehålla minst kontorsutrymmen för 50 anställda. Vidare skulle fastigheten vara på en 
specifik ort vilket passar in för leveranser till företagets viktigaste kundområden. 

Baserat på ovanstående preferenser sökte fastighetsföretaget efter en vakant fastighet som 
kunde anpassas för hyresgästen utifrån kundens specifika önskningar. Detta ställer helt andra 
krav på företagets due diligence undersökning. Företaget genomförde givetvis en finansiell 
och kommersiell undersökning och sökte efter eventuella brister. Fokus för due diligence 
undersökningen vid fastigheten som det övervägde att förvärva och anpassa till hyresgästen 
var helt på hur den tekniska hyresgästsanpassningen skulle kunna genomföras samt hur den 
ekonomiska kalkylen såg ut. Vid den ekonomiska kalkylen beräknades dels den egna 
kalkylen, vad det skulle kosta att förvärva fastigheten och anpassa den för hyresgästen jämfört 
till det framtida hyresintäkterna. Fastighetsföretaget hade också i den ekonomiska due 
diligence stort fokus kring hyresgästens kostnad. I det aktuella fallet låg fokus på hur det 
skulle kunna gå att förstärka nyckeltalet mellan mängden kontorspersonal och antalet 
utnyttjade kvadratmeter per kontorspersonal. Detta löstes på ett mycket attraktivt sätt för båda 
parter med en öppen planlösning där kunden fick in 30 procent mer personal per kvadratmeter 
jämfört med deras befintliga lokal.  

”En fastighet med en attraktiv lokalisering har många gånger brister och är därför till 
försäljning” 

Ett annat företag menade att due diligence undersökningar alltid anpassas utifrån objektets 
förutsättningar. Intervjupersonen exemplifierade detta genom en koppling till en 
bostadsfastighet och hänvisar till att en fastighet som har en attraktiv lokalisering många 
gånger har brister och därför är till försäljning. 

Han hänvisade till ett förvärv av en bostadsfastighet i Enskede vilket är lokaliserat strax 
utanför Stockholms innerstad. Området som fastigheten förvärvades i bebyggs idag med hyres 
och bostadsrätter av Stockholms Bostäder och John Mattssons byggnads AB (JM). Dessutom 
genomförs infrastruktursatsningar för att förbättra kommunikationer för de boende i området. 
Vid förvärvstillfället för cirka åtta år sedan var området relativt nedgånget och det fanns en 
osäkerhet för områdets utveckling. Samtidigt var fastigheten i behov av underhåll och ett 
stambyte bedömdes som behövligt. Due diligence undersökningen som företaget genomförde 
för åtta år sedan vid förvärvstillfällets genomfördes med samhällsplanerare och juridisk 
expertis som tillsammans gjorde en bedömning av hur området skulle förändras framöver. Det 
var enligt företaget denna komponent som var den avgörande aspekten huruvida det skulle 
förvärva fastigheten. Företaget hänvisar till att ett stambyte har företaget erfarenhet av och 
kan inom organisationen påverka och genomföra. Däremot var företaget totalt beroende av 
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hur kommunen skulle ställa sig till den nya detaljplanen som stod för en omvandling av 
området till ett utpräglat bostadsområde.   

”Det existerar inte något intäkttapp vid bostadsfastigheter på samma sätt som kommersiella 
fastigheter” 

Flertalet av företagen i studien hänvisade till att den juridiska due diligence undersökningen 
sker i större omfattning vid kommersiella överlåtelser. Författarna efterfrågade exempel och 
ett av företagen i studien berättade öppet om riskerna med att inte uppfylla sina åtaganden mot 
en kommersiell hyresgäst jämfört mot en bostadshyresgäst. Företaget diskuterade exempelvis 
en försäljningslokal som säljer kläder måste kunna öppna för försäljning när den så önskar, 
företaget tog som exempel dagen innan julafton när julhandeln är på topp. Företaget har 
erfarenhet av att belysning och elektroniska installationer som entrédörren inte uppfyllt sin 
funktion vid toppen av julhandel. Dessa tekniska problem visade sig svårlösta och innebar 
intäktstapp för hyresgästen. Hyresgästen hade enligt avtalet rätten att kräva detta från 
hyresvärden och det blev en lärdom för företaget. Det juridiska förutsättningarna vid 
kommersiella fastigheter menade företaget därför har stor betydelse vid en due diligence 
undersökningen. Samtidigt som företaget menade att vid en bostadsfastighet finns inte denna 
typ av risk eftersom potentiella intäktstapp inte existerar vid en hyresrätt. 

”Ombyggnationer och underhåll kräver finansiella resurser och är krävande för 
organisationen” 

Författarna frågade företagen vilka områden i en due diligence som är avgörande för 
företagen vid ett potentiellt förvärv. Intervjupersonerna var konsekventa med att det är viktigt 
i en due diligence undersökning att brister och fastighets egenskaper uppmärksammas som 
passar in i företagets kunskapsområde och affärsstrategi. Två motsatta exempel på detta var 
skillnaden mellan det förvaltande företagen och det bostadsutvecklande företaget. Det 
förvaltande företaget beskrev en fastighet som för tillfället beaktades där fastigheten var av 
eftersatt underhåll. Bedömningen var att fastigheten inom den närmaste tiden skulle behöva 
genomföra omfattande arbeten för att kunna upprätthålla fastighetens standard. Företaget 
hänvisade till att ombyggnationer och underhåll för bolaget kräver finansiella resurser och är 
krävande för företagets organisation. Baserat på ovanstående resonemang ansåg företaget att 
fastigheten inte passade till företagets kunskapsområde och affärsidé. Bostadsutvecklaren som 
författarna intervjuade stod för en liknande situation där en fastighet var i behov av stor 
upprustning. Denna upprustning var inom företagets kunskapsområde och passade därför 
företaget väl att förvärva, kopplat till framförallt erfarenhet inom området och goda kontakter 
med leverantörer. 

”Överlåtelsens nivå av komplexitet är av betydelse för valet av due diligence 
undersökningens omfattning” 

Företagen i studien hänvisade till att en due diligence undersöknings omfattning är anpassad 
och genomförs utifrån objektets beskaffenhet och även dess betydelse. Ingen av företagen i 
studien ville nämna någon procentsats på vad en undersökning kan tänkas kosta, men 
hänvisade till att det är omfattande arbete som sker under en viss tidsperiod. Företagen ser 
kostnaden som en del av transaktionskostnaderna kopplade till ett förvärv och i många fall en 
förutsättning för att förvärvet skall kunna genomföras. Ingen av företagen ansåg att det fanns 
kostnadsskillnader beroende på typen av fastighet. Snarare anses att kostnaden kan beräknas 
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utifrån fastighetens egenskaper, storlek och beskaffenhet. Benägenheten att genomföra en due 
diligence anser företagen inte förändrades utifrån typen av fastighet utan snarare utifrån 
överlåtelsens nivå av komplexitet.  

4.2 Due diligence och dess beståndsdelars betydelse 

4.2.1 Teknisk due diligence 

Generellt var den tekniska undersökningen prioriterad vid due diligence undersökningar. 
Samtliga företag hänvisade till fokus kring det tekniska aspekterna i due diligence 
undersökningen. Företagen hänvisade till tidigare lärdomar där förvärv genomfördes där det 
tekniska skicket inte överensstämmer med vad som förväntades. Ett företag hänvisade till en 
fastighet som efter förvärvet fick genomföra omfattande sanering, vilket inte 
uppmärksammats i den existerande tekniska due diligence undersökningen.  

Exempel fanns även på specifika tekniska aspekter som uppkommit i samband med tekniska 
due diligence undersökningar av fastigheter. Återkommande är fokus kring fastigheternas 
grundsättning och det finns flera exempel där det i den tekniska due diligence missat behovet 
av grundförstärkning. Ett av företagen i studien hänvisade till ett projekt med nybyggnation 
där den befintliga tekniska markundersökningen inte överensstämde med utfallet vilket 
resulterade i tjugo miljoner i extra kostnad för grundsättningen. Ett annat intressant exempel 
var en central bostadsfastighet i Stockholms innerkärna som förvärvats. Bedömningen var att 
fastighetens var i god standard och endast i behov av låg grad löpande underhåll. Denna 
fastighet började sjunka och fastigheten behövde lyftas och därefter genomföras 
förstärkningsarbeten med grunden. I exemplet lyftes fastigheten in i en annan fastighet och 
det resulterade i omfattande skador.  

Två av företagen i studien hänvisade till att den tekniska undersökningens omfattning behöver 
förstärkas vid förvärv av bostadsfastigheter. Detta eftersom avtalet med hyresgästen bygger 
på att hyresrätten ger hyresgästen rätten att tillsvidare hyra lägenheten. Vid kommersiella 
fastigheter är avtalen tidsbaserade och har ett utgångsdatum. Utgående avtal ger enligt 
företagen hyresvärden möjlighet att åtgärda tekniska aspekter i samband med 
hyresgästsanpassning av en fastighet till en ny hyresgäst. Denna möjlighet finns inte vid 
bostadsfastigheter eftersom hyresgästen brukar fastigheten tillsvidare. Detta ställer enligt 
företagen större krav på att företaget är mer precisa i sin tekniska due diligence undersökning 
vid bostadsfastigheter eftersom det blir svårare i praktiken att åtgärda fel i fastigheten. 
Företagen berättade att det är vanligt att hyresvärden försöker förflytta bostadshyresgäster vid 
förbättringsåtgärder av fastigheten. Denna omflyttning är för hyresvärden kostsam samt 
tidskrävande för företagets organisation.  

4.2.2 Juridisk due diligence 

Den juridiska undersökningen bedömde företagen som betydande vid förvärv av 
bostadsfastigheter. Intervjupersonerna hänvisade till intressanta juridiska skillnader mellan 
kommersiella och bostadsfastigheter. Återkommande är hänvisning till det konsumentskydd 
som hyresrätten medför. Hyresavtalen studeras i en due diligence undersökning för 
bostadsfastigheter, däremot är hyresrättsavtalen av standardiserad art och behöver inte 
genomgå omfattande granskning. Detta särskiljs mellan kommersiella fastigheter där 
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hyresavtalen är anpassade efter en specifik avtalsöverenskommelse mellan hyresvärden och 
hyresgästen.  

Företagen genomför också en juridisk granskning av det företag som fastigheten överlåtes via. 
Avtalen som överföres via företagsöverlåtelsen granskas och utvärderas i företagets juridiska 
due diligence undersökning. Företagen undersöker också företagets bolagsordning för att 
säkerställa att det juridiska aspekterna är i sin ordning.  

4.2.3 Kommersiell due diligence 

Inledningsvis i intervjun tillfrågas företagen vilka kriterier som är viktiga för företaget vid 
förvärv av bostadsfastigheter. Företagen är konsekventa med att fastighetens lokalisering är 
avgörande. Företagen lägger stor vikt i den kommersiella delen av due diligence 
undersökningen för att säkerställa att företaget innefattar en korrekt bild av områdets 
utveckling. I analysen av orten utvärderas aspekter som områdets arbetsmarknad, 
kommunikationer, företagspopulationen, detaljplansändringar och populationens utveckling.  

Tidigare i kapitlet har den kommersiella utvecklingens betydelse exemplifierats via 
bostadsfastigheten i Enskede som förvärvades efter bedömning att området skulle bli ett 
attraktivt bostadsområde efter att den nya detaljplanen godkändes. Företagets due diligence 
undersökning var i fallet direkt inriktad på att bedöma sannolikheten i den nya detaljplanens 
möjlighet att godkännas. 

4.2.4 Finansiell due diligence 

Den finansiella due diligence undersökningen består dels av en ekonomisk kalkyl samt en 
granskning av företaget som fastigheten överlåtes genom ekonomiska åtaganden. I den 
finansiella kalkylen hänvisade företagen till att hyresrätter ger ett återkommande kassaflöde, 
givet fortsatt bostadsbrist som resulterar i konsekvent låga nivåer av vakanser inom 
hyresrätter. Vid kommersiella fastigheter bedömdes generellt den framtida uthyrningsnivån 
som mer svåröversiktlig och därmed bedöms det framtida kassaflödet som svårare att 
förutspå. Exempel kring variabler som kan förändra utfallet av den finansiella undersökningen 
är förändrade förutsättningar i den hyresreglering som finns på hyresrätter. Utifall 
hyresregleringen upplöses skulle det förändra prissättningen på hyresrätter vilket skulle 
förändra den finansiella kalkylen. 

Två av företagen i studien har en neutral förväntning på inflationskomponenten i den 
ekonomiska kalkylen. Den neutrala inflationskomponenten innebär att företagen beräknar att 
framtida hyresökningar och eventuell inflationsbaserad uppgång på fastigheten borträknas via 
ökade kostnader för bygg och underhållskostnader. De andra företagen har en klar positiv 
förväntan kring inflations komponenten vid den ekonomiska beräkningen. Ett företag 
hänvisade till att inflations komponenten historisk varit hög för fastigheter jämfört med den 
generella inflationen. Företagets framtida förväntansbild kring inflationsutvecklingen är att 
den framöver kommer att vara inom toppen av prisutveckling.  

Samtliga fastigheter som företagen förvärvar sker som företagsöverlåtelse. Företagen 
hänvisade till att detta skiljer mot traditionell fastighetsöverlåtelse eftersom förvärvaren tar 
över ansvaret för befintliga ekonomiska beslut och åtaganden. Ett företag hänvisar till ett 
misstag inom detta område där företaget i sin due diligence missat pensionsåtaganden för 
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tidigare anställda som åtagits i samband med förvärv av ett bostadsbestånd som skedde i 
företagsöverlåtelse.  

4.3 Beställarens roll 

Intervjupersonernas roll som beställare av en due diligence varierar mellan företagen. Vissa 
företag genomför hela processen internt och deras process innehöll därför inga beställningar 
av konsulttjänster. Samtidigt var vissa intervjupersoner aktiva med att själva anlita konsulter 
inom olika områden som kan bistå undersökningen.  

Samtliga företag i studien hänvisade till att det som är viktigt som beställare vid en due 
diligence är säkerställandet att dem som undersöker har rätt kompetens och resurser för att 
genomföra arbetet. Ett av företagen försökte som regel genomföra hela due diligence 
processen internt. Företaget startade sin due diligence process med att övergripande 
undersöka fastigheten och vilka delar som speciellt behöver granskas. Därefter togs beslut om 
den interna kompetensen innefattar det områden som i fallet behöver granskas. Samtliga 
företag genomförde delar av undersökningen internt i företaget. Återkommande var att 
företagen anlitade konsulttjänster för arbetet inom det tekniska och juridiska aspekterna av 
due diligence undersökningen. Återkommande var även vikten av att undersökningen är 
anpassad efter förvärvets komplexitet.  

Ingen av företagen upplevde omfattande skillnader i deras roll som beställare av en due 
diligence mellan bostad och kommersiella fastigheter. Företagen hänvisade till att fastighetens 
klassificering påverkar inriktningen på undersökningen och vad som behöver undersökas. 
Däremot ansåg företagen att deras roll som beställare inte förändras specifikt kopplat till 
bostadsfastigheter.  

4.5 Beställarens föreställningar 

Beställarens föreställningar om en due diligence undersökningen är inom många områden lika 
men vissa skillnader finns. Beställaren förväntar sig att undersökningen skall framföra de 
brister i fastigheten som potentiellt kan påverka resultaten av det potentiella förvärvet. 
Företagen förväntar sig även en klar bild av hur företaget har skött sin ekonomiska hantering 
och vilka åtaganden som väntas i framtiden. Företagen förväntar sig även en tydlig 
uppfattning kring hur den juridiska situationen ser ut och specifikt vilka klausuler samt 
potentiella risker som kan finnas.  

Tre av företagen i studien hänvisade till att de förväntar sig att en due diligence undersökning 
lägger grunden för en framtida utvecklingsplan för fastigheten. Exempelvis hänvisade det till 
att det tekniska resultatet lägger grunden för en framtida teknisk åtgärdsplan. Dessa företag 
ansåg inte att due diligence är kopplat till företagets ambition hur fastigheten skall utvecklas 
och förvaltas. Såvida resultatet av undersökningen inte omöjliggör företagets ambitioner och 
utvecklingsplaner av fastigheten.  

Författarna frågade företagen vad som direkt skiljer beställarens föreställning av en due 
diligence vid bostad respektive kommersiella fastighets överlåtelser. Företagen svarade att det 
inte upplevde några specifika skillnader i förväntansbilden av due diligence undersökningen 
kopplat till typen av fastighet. Företagen hänvisade till varierande förväntansbild kring det 
skillnader i egenskaper som finns mellan bostad och kommersiella fastigheter.  
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Studien uppmärksammade även svar som inte är direkt kopplat till studiens syfte. Två av 
företagen i studien hänvisade till att due diligence undersökningar genomförs i många fall för 
att begränsa det personliga ansvaret vid transaktionen. Ett företag hänvisade till att det 
vanligen är tjänstemän som ansvarar för affären och använder sig av redskapet delvis för att 
reducera det personliga ansvaret. Det två företagen menade att tjänstemän använder verktyget 
för att vid eventuella framtida felaktigheter kunna bortförklara det personliga ansvaret vid 
förvärvet genom att den omfattande due diligence undersökningen inte tydde på typen av fel 
som uppmärksammats. I studien framkom exempel från det institutionella företagen i studien 
där det hänvisade till att företaget förvaltar pensionspengar och personalen vill säkerställa att 
det inte begås allvarliga misstag och därför ökar benägenheten att genomföra en due 
diligence. 
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5. ANALYS 

I detta kapitel presenteras analysen av resultaten från intervjuerna med det fem 
intervjupersonerna. Analysen behandlar hur företagen tillämpar due diligence och 
beställarens föreställningar om verktyget i samband med bostadsfastigheter och är uppdelad i 
enlighet med den empiriska sammanställningen som först inleds med due diligence i praktiken 
och därefter analyserar beställarens föreställningar om verktyget.  

5.1 Due diligence i praktiken  
Utifrån det empiriska materialet har ett mönster uppmärksammats att företagen tillämpar och 
anpassar sina due diligence undersökningar utifrån förvärvets komplexitet. I empirin framgår 
exempel på hur företagen objekt anpassar sina undersökningar utifrån förvärvets 
förutsättningar, komplexitet och utvecklingsmöjligheter. Den genomförda due diligence 
undersökningen för förvärvet av bostadsfastigheten i Enskede var helt anpassad utifrån 
objektets beskaffenhet med fokus på områdets framtida utveckling.  

Due diligence undersökningens varierande inriktning, beskrivs i den teoretiska referensramen 
som presenteras i studien. I teorin kring processen kring due diligence framgår det att 
undersökningen ser olika ut beroende på vilken sorts förvärv det är frågan om samt vilka 
inriktningsområden som undersökningen inriktar sig inom (Sevenius, 2013). Detta 
överensstämmer med resultaten från empirin där företagen anpassar undersökningen utifrån 
objektets egenskaper och det aspekter som bedöms som relevanta i fallet.  

Sammantaget tillämpas företagens praktiska due diligence arbete i linje med det teoretiska 
underlaget som presenterats kring teknisk, finansiell, kommersiell, juridisk och miljömässig. I 
teorin presenteras det vanligaste områdena som en due diligence undersökning inriktar sig 
inom vilket är teknisk, juridisk, kommersiell, finansiell och miljömässig (Hansson, 2009). I 
det empiriska underlaget har det uppmärksammats skillnader i hur due diligence beståndsdelar 
förändras utifrån fastighetens användningsområde. Bostadsfastigheter särskiljs mot 
kommersiella fastigheter baserat på fastighetens förutsättningar och användningsområde.  

Studien har uppmärksammat skillnader i hur användningsområdet förändrar vilka aspekter 
som due diligence beståndsdelar inriktar sig inom. Företagen hänvisar bland annat till ökat 
fokus i den tekniska undersökningen kopplat till hyresgästsproblematik vid omfattande 
renoveringsarbeten i bostadsfastigheter.  

Studien uppmärksammar även det motsatta resultatet kring den juridiska due diligence 
undersökningen vid förvärv av bostadsfastigheter. Den juridiska undersökningen genomförs i 
mindre omfattning vid bostadsfastigheter. 

I empirin framgår det att företagen har skilda tillvägagångsätt i arbetet med due diligence. Två 
av företagen bedömer att företagets interna förmåga att genomföra en korrekt utförd due 
diligence undersökning ligger inom företagets interna styrka och genomför därmed 
undersökningen internt. De tre andra företagen genomförde huvudparten av sin due diligence 
undersökning externt genom konsulter med expertkunskap inom sitt ämnesområde. Varför 
extern hjälp anlitas är enligt företagen själva att det fyller kunskapsluckor som den interna 
kompetensen inte täcker. Företagen som själva genomför sin due diligence undersökningen 
internt inom företaget hänvisar till sekundära syften till varför vissa företag låter konsulten 
genomföra due diligence undersökningen. Företagen hänvisade till att tjänstemän väljer att 
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genomföra due diligence undersökningar för att begränsa det personliga ansvaret för affären. 
Detta område går utanför studiens syfte men finns framfört som förslag till vidare forskning.  

5.2 Due diligence och dess beståndsdelars betydelse 
I studien presenteras due diligence vanligaste beståndsdelar som är teknisk, juridisk, 
kommersiell, finansiell och miljömässig  (Hansson, 2009). Studiens resultat är i linje med den 
teoretiska bakgrunden kring vilka beståndsdelar som är vanligast att tillämpa i en due 
diligence undersökning. 

Studien inriktar sig mot bostadsfastigheter och skillnader i beståndsdelarnas betydelse för 
specifikt bostadsfastigheter presenteras i empirin. Vid förvärv av bostadsfastigheter anser 
företagen i studien att den juridiska due diligence undersökningen minskar i omfattning 
jämfört med förvärv av andra typer av fastigheter. Denna skillnad i prioritering kan kopplas 
till graden av standardisering i hyresrättsavtal jämfört med avtal som tillämpas vid 
kommersiella sammanhang.  

I empirin presenteras resultat som tyder på att företagen förstärker den tekniska due diligence 
undersökningen vid förvärv av bostadsfastigheter. Detta kan kopplas till den 
hyresgästsproblematik som företagen upplever vid hyresrätter. Företagen upplever att 
temporära förflyttningar av hyresgäster vid omfattande renoveringsarbeten är besvärliga. 
Företagen upplever ökad betydelse av att säkerställa skicket på fastigheten och att den 
tekniska due diligence undersökningen belyser de brister som kan tänkas förekomma vid 
förvärv av bostadsfastigheter. 

I den kommersiella due diligence undersökningen utvärderar företagen fastighetens framtida 
dragningskraft. Detta görs genom att utvärdera fastighetens lokalisering, marknadsposition 
och områdets framtida utveckling. Detta tillvägagångsätt överensstämmer med studiens 
teoretiska underlag kring kommersiell due diligence. I teorin presenteras den kommersiella 
undersökningens betydelse och hur den kommersiella undersökningen bedömer objektets 
marknadsposition och lokalisering (Nolop, 2007).  

I den finansiella undersökningen hänvisar företagen till skillnader i underliggande 
förutsättningar för bostadsfastigheter jämfört med andra typer av fastigheter. Den 
hyresreglering som finns på bostäder som resulterat i ett efterfrågeöverskott på bostäder leder 
till att företagen ser risken för vakanser som begränsad vid uthyrning av hyresrätter. Detta 
förenklar för företagens kassaflödes beräkningar och finansiella due diligence undersökning.   

5.3 Beställarens roll  
Företagen i studien upplever inga skillnader i hur beställarens roll förändras vid due diligence 
undersökningar av bostadsfastigheter. Beställarens roll i due diligence undersökningen 
varierar beroende på hur arbetet struktureras och framförallt i vilken grad företaget väljer att 
outsourca due diligence undersökningen. Beställaren ser det som sin roll att säkerställa att det 
som genomför due diligence undersökningen innehar rätt kompetens och resurser för att 
genomföra arbetet. Företagen i studien anser också att det är deras uppgift att säkerställa att 
undersökningen genomförs i lämplig omfattning utifrån fastighetens beskaffenhet och 
komplexitet.  
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5.4 Beställarens föreställningar 
Studiens resultat indikerar att det finns skillnader och likheter i beställarens föreställningar 
kring en due diligence undersökning. Inledningsvis berörde förväntansbilden beställarens roll 
som beställare av undersökningen. Resultaten indikerar på att beställarens huvudsakliga 
uppgift är att säkerställa att den grupp som genomför due diligence undersökningen har rätt 
resurser och kompetens för att genomföra arbetet. Beställaren ser det också som sin uppgift att 
säkerställa att undersökningen genomförs i anpassad omfattning utifrån förvärvets 
komplexitet.  

Samtliga företag i studien förväntar sig att due diligence undersökningen skall framföra 
brister och risker med förvärvet som kan påverka förvärvets utgång. Detta överensstämmer 
med den teoretiska referenspunkt som finns kring due diligence syfte, genom att 
undersökningen genomförs som en besiktning av tillgången för att säkerställa dess egenskaper 
och minimera risker vid förvärv av fastigheter (Harvey & lush, 1998). Beställaren ser även det 
som undersökningens uppgift att belysa det aspekter som kan vara av intresse för en potentiell 
köpare av en fastighet.  

Företagen i studien har en varierande förväntansbild i vad beställaren har för föreställning 
kring tillämpningen av due diligence undersökningen efter att förvärvet är genomfört. Det vill 
säga i vilken tillämpning due diligence undersökningen utnyttjas i fastighetens utvecklings 
och driftsplan.  

Slutligen har studien inte uppmärksammat någon skillnad i vad som särskiljer beställarens 
föreställning vid förvärv av specifikt bostadsfastigheter. Företagen var eniga med att det inte 
särskiljs i vilken typ av fastighet utan istället styrs beställarens föreställningar utifrån 
fastighetens egenskaper. 
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6. SLUTSATS 

I detta avslutande kapitel presenteras studiens slutsatser. Kapitlet avslutas sedan med förslag 
till fortsatta studier inom området. 

6.1 Beställarens syn på due diligence 

Studiens syfte är att beskriva hur beställaren som avser att förvärva en bostadsfastighet 
tillämpar due diligence samt vilka föreställningar beställaren har om verktyget. 

Baserat på intervjuerna med intervjupersonerna samt den efterföljande behandlingen och 
analysen av materialet har författarna kunnat göra följande tre slutsatser: 

• En due diligence undersökning objekts anpassas efter fastighetens egenskaper och 
utvecklingsmöjligheter. 

• Beställaren föreställer sig att en due diligence undersökning skall uppvisa brister i 
fastigheten och belysa aspekter som påverkar förvärvets utgång.  

• Tillvägagångsättet och due diligence processen kan inte ses som standardiserad vid 
förvärv av bostadsfastigheter, utan utgår från beställarens preferenser. 

Objektanpassad undersökning 
Företag som utvärderar att förvärva ett fastighetsobjekt anpassar sin undersökning utifrån 
fastighetens förutsättningar och egenskaper. Företag hänvisar till att många fastigheter har en 
specifik komponent som är avgörande för förvärvets utgång. Företag specificerar stort fokus i 
deras due diligence undersökningar på att utreda och utvärdera denna specifika komponent. 
Fastighetens utvecklingsmöjlighet bedöms utifrån flera aspekter, trots det inriktas den due 
diligence undersökningen specifikt mot någon avgörande aspekt som bedöms som den 
kritiska brytpunkten för fastighetens utveckling.  

Beställarens föreställning 
Beställarens föreställning om due diligence är att undersökningen skall framhäva det brister 
som finns med fastigheten. I förväntningarna ingår också en ungefärlig uppskattning i vad 
bristerna innebär för fastighetens värde och utvecklingsmöjligheter. Detta överensstämmer 
med den teoretiska referensgrund som finns kring due diligence och verktygets syfte.  

Förvärvets utgång påverkas av flera aspekter och beställarens föreställning är att dessa skall 
belysas vid due diligence undersökningen. Aspekter som påverkar är kommersiell, juridisk, 
finansiell, miljömässig och teknisk. Detta överensstämmer också med den teoretiska 
referensramen kring due diligence och fastigheter.  

Beställarens preferenser styr processen 
Företagen tillämpar en individuell due diligence process som utarbetas utifrån företagets 
individuella preferenser. Preferenserna gäller generellt för företaget och är inte 
standardiserade. Företagen har en modifierad due diligence process jämfört med den som 
hänvisas till i den teoretiska referensramen. 

6.2 Studiens teoretiska och praktiska bidrag 
Studien presenterar ett empiriskt bidrag i form av utökad information om hur due diligence 
tillämpas i praktiken samt vilka föreställningar beställaren innehar om verktyget. Studien 
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bidrar till en större teoretisk förståelse inom due diligence eftersom studien inriktar sig direkt 
mot hur verktyget tillämpas vid förvärv av bostadsfastigheter.  

Studiens praktiska bidrag kommer från exempel hur företag tillämpar due diligence vid 
förvärv av bostadsfastigheter. Studien lämnar även praktiska bidrag för företag som avser 
förvärva en fastighet, utifrån studiens slutsatser som dels säger att beställarens preferenser styr 
processen samt att undersökningen objekt anpassas.  

6.3 Utrymme för vidare studier 

Den genomförda undersökningen bygger på fem olika intervjupersoner som är aktiva 
beställare av due diligence vid förvärv av fastigheter. I studien har dessa företag besvarat 
frågor hur deras föreställningar ser ut till due diligence och hur verktyget tillämpas i samband 
med förvärv av bostadsfastigheter.  

I studien genomarbetas vilka aspekter som beaktas kring arbetet med due diligence och vilka 
områden som prioriteras. Ett område som skulle kunna utredas vidare är hur djupgående 
slutsatser som beställaren av undersökningen vågar ta utifrån undersökningen. Dessutom 
skulle vidare forskning kunna bygga på hur noggrant beställaren genomför undersökningen 
vid förvärv av bostadsfastigheter. Intressant skulle vara fallstudier som i detalj belyser 
processen och hur detaljerat beställaren kan genomföra undersökningen.  

Vid intervjuerna har det uppmärksammats att det finns en varians hos intervjupersonernas 
benägenhet att ta risk. Det skulle vara intressant att utreda riskaversionen kopplat till 
benägenheten att genomföra en due diligence och framförallt undersökningens omfattning.  

Slutligen bedöms resultatet som uppmärksammats kring att due diligence genomförs för att 
reducera det personliga ansvaret hos tjänstemännen vid förvärv av fastigheter som intressant. 
Detta eftersom det i aktuell litteratur inte uppmärksammas som syfte till varför företag 
använder sig av due diligence vid förvärv. Vidare studier kring due diligence och 
ansvarsfrihet hade författarna själva upplevt som spännande, eftersom det verkar som att due 
diligence kan tjäna ett sekundärt syfte. Ett sekundärt syfte som inte kan anses vara i 
principalen eller aktieägarens intresse.  
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BILAGOR 

 

Intervjuguide 

Studiens syfte är att beskriva hur den som avser förvärva en bostadsfastighet tillämpar Due 
diligence och beställarens förväntningar på verktyget. 

 

Intervjuperson:____________  

Datum:________________ 

 

Inledande presentation av studien och dess syfte för intervjuperson en 

• Använder ni er av due diligence vid förvärv av bostadsfastigheter? 
 

• Hur arbetar ni med due diligence? 
• Vilka områden tittar ni på? 
• I vilken omfattning sker er due diligence? Gärna med exempel från ett case 
• Skiljer sig due diligence åt beroende på typ/omfattning av fastighet?  

 
• Vad är er roll som beställarens av en due diligence? 
• Vad är viktigt för er som beställare av en due diligence- undersökning? 
• Hur såg er senaste due diligence-undersökning ut? 

 
• Vad har ni för föreställningar om en due diligence undersökning? 
• Har ni något konkret exempel där benägenheten att genomföra en due diligence 

förändrats beroende på typen av fastighet? 
• Kan du berätta om bolagets senaste förvärv och vad som var avgörande? Om ja: Låg 

due diligence- undersökningen till grund för resultatet? 
 

 
 

Slutligen får vi tacka för att du tagit dig tid att träffa oss och svara på dessa frågor för vår 
studie. 

 
 
 
 
 
 
 
 


