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Abstract 
 
Title: Fairness opinion – An exploratory study regarding the role and future of 
fairness opinions in public takeover offers on the Swedish stock market 
 
Authors: Jesper Arneving & Sjö Martin Larsson 
 
Supervisor: Bo Sjö 
 
Background: In order to protect shareholders affected by public takeover offers, 
there are rules regarding the processes surrounding them. In some of these offers, the 
rules require that the target company obtain a fairness opinion where an independent 
party evaluates the financial fairness of the offer. The number of fairness opinion 
skeptics is high but the research on the Swedish market is non-existent. Much of the 
criticism concerns the independence of the writers of fairness opinions and the 
revision of the takeover rules tightened these requirements, which raises questions 
about how these rules work and how independent the Swedish writers are. 
 
Aim: The objective of this study is to investigate the role and future of target 
company fairness opinions in regards to public takeover offers on the Swedish stock 
market. 
 
Completion: This is an exploratory study, which includes 14 qualitative interviews 
with writers of fairness opinions and stakeholders with experience from fairness 
opinions and a compilation of public takeover offers on the Swedish stock market 
during the years 2007-2012. 
 
Conclusion: The revision of the takeover rules, in 2009, has had a major impact on 
the market and contributed to a new view of the independence of publishers and a 
pricing pressure of fairness opinions. The rules, however, leaves some things to be 
desired and we reckon that there should be a conceptual distinction between the 
different situations of fairness opinions, as well as greater transparency in the 
statement to increase shareholder value. 
 
Keywords: Fairness opinion, public takeovers, takeover rules  



Sammanfattning 
 
Titel: Fairness opinion – En explorativ studie kring rimlighetsutlåtandets roll och 
framtid vid offentliga uppköpserbjudanden på den svenska aktiemarknaden 
 
Författare: Jesper Arneving & Sjö Martin Larsson 
 
Handledare: Bo Sjö 
 
Bakgrund: För att skydda de aktieägare som berörs av uppköpserbjudanden finns det 
regler för processerna kring dessa. I vissa av dessa uppköpserbjudanden kräver 
reglerna att målbolaget inhämtar en så kallad fairness opinion där en oberoende part 
ska uttala sig om budets finansiella skälighet för aktieägarna. Skeptikerna till 
utlåtandet är många men forskningen på den svenska marknaden, obefintlig. Mycket 
av kritiken som lyfts fram gäller utgivarnas oberoende och revideringen av takeover-
reglerna, som kom år 2009, skärpte kraven kring just oberoende, vilket aktualiserar 
frågan kring hur dessa regler fungerar och hur oberoendet ser ut på den svenska 
marknaden. 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka rollen och framtiden för fairness 
opinion, på målbolagets sida, vid offentliga uppköpserbjudanden på den svenska 
aktiemarknaden. 
 
Genomförande: Studien är av explorativ karaktär och inkluderar 14 kvalitativa 
intervjuer med utgivare av fairness opinion och andra intressenter med erfarenhet av 
utlåtandet samt en sammanställning av offentliga uppköpserbjudanden på den svenska 
marknaden under åren 2007-2012. 
 
Slutsats: Revideringen av takeover-reglerna, år 2009, har haft stor påverkan på 
marknaden och bidragit till en ny syn på utgivarnas oberoende och en prispress på 
fairness opinion. Reglerna lämnar dock en del att önska och vi anser att man bör 
införa en begreppsmässig distinktion kring utlåtandets användning i olika situationer 
samt en ökad transparens i utlåtandet för att öka värdet för aktieägarna. 
 
Nyckelord: Fairness opinion, uppköpserbjudanden, takeover-regler, 
värderingsutlåtande, företagstransaktioner  
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Förkortningar och förklaringar 
 
Fairness opinion Ett utlåtande om skäligheten i ett erbjudande, ur ett finansiellt 

perspektiv, för aktieägarna. I denna uppsats avses uteslutande 
fairness opinion på målbolagssidan och exkluderar därmed 
eventuella fairness opinion på budgivarsidan. 

 
LUA Lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på 

aktiemarknaden 
 
MBO Management buyout – Utköp av företag av personer i den 

egna styrelsen eller företagsledningen. I uppsatsen används 
MBO som samlingsnamn för detta och liknande situationer 
där styrelsen inte är beslutsför. 

 
Målbolag Det bolag som är föremål för ett uppköpserbjudande. 
 
Stockholmsbörsen NASDAQ OMX Stockholm 
 
Takeover-reglerna NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga 

uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 
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1 Inledning 
 
Inledningskapitlet presenterar bakgrunden och problematiseringen av ämnet 
uppsatsen behandlar. Problematiseringen mynnar ut i huvudsyftet med studien, vilket 
består av tre delsyften. Här diskuteras även bidrag till forskning och uppsatsens 
fortsatta disposition presenteras. 

1.1 Bakgrund 
Företagsförvärv har sedan industrialiseringen i slutet av 1800-talet varit en del av 
svenskt näringsliv och har under senare tid blivit allt mer etablerat och omtalat 
(Sevenius, 2011). Det förvärvas i snitt 20 publika bolag på den svenska aktie-
marknaden varje år, vilket motsvarar cirka sju procent av det totala antalet noterade 
bolag på Stockholmsbörsen (Stattin, 2009).  
 
För att skydda de aktieägare som berörs av offentliga uppköpserbjudanden finns det 
regler för processerna kring dessa uppköpserbjudanden: takeover-reglerna (Stattin, 
2009). Takeover-reglerna avser i denna uppsats Nasdaq OMX Stockholms 
(Stockholmsbörsen) regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktie-
marknaden. En av åtgärderna som krävs av reglerna är att målbolagets styrelse, i vissa 
fall, skall inhämta ett oberoende värderingsutlåtande i anslutning till ett uppköps-
erbjudande (Takeover-reglerna, 2012). Värderingsutlåtandet utgörs i praktiken av en 
så kallad fairness opinion, vars syfte är att uttala sig om ett buds skälighet ur ett 
finansiellt perspektiv (Takeover-reglerna, 2012). Det är emellertid relativt få 
offentliga uppköpserbjudanden som är av sådan karaktär att kravet på oberoende 
värderingsutlåtanden aktualiseras. Användningen av fairness opinion förekommer 
dock i betydligt större utsträckning än de situationer som takeover-reglerna kräver. 
 

1.2 Problematisering 
”Vi anser att fairness opinions är värdelösa!”  

(Intervju, Lannebo Fonder, 2013)  
 
Trots att marknaden använder sig av fairness opinion i större utsträckning än vad 
reglerna kräver finns det skeptiker och många frågetecken kring vad utlåtandet är värt 
och vem som egentligen har ett intresse av det. Forskningen kring fairness opinion på 
den svenska aktiemarknaden är idag obefintlig, kunskapen bland aktieägare är låg och 
intresset från institutionella investerare förefaller vara svalt. 
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”To be honest, I think a fairness opinion is useless.”  
(Damodaran, 2012)  

 
Även i USA finns skeptiker och där, till skillnad från i Sverige, debatteras fairness 
opinion ständigt och utlåtandet har kritiserats i många undersökningar där bland annat 
dess värde har ifrågasatts. Chen och Sami (2010), Makhija och Narayanan (2007) 
samt Kisgen, Qian och Song (2009) hävdar alla att fairness opinion främst används 
som ett legalt skydd för styrelse och rådgivare. Damodaran (2012) fyller i med att en 
fairness opinion, i praktiken, endast ställer krav på att ett bud behöver vara högt nog 
för att vara legalt försvarbart och inte alls behöver vara i närheten av ekonomiskt 
försvarbart. 
 
De stora skillnaderna i juridiskt landskap gör dock att situationen ser annorlunda ut i 
Sverige än i USA. Det är helt andra skadeståndsprocesser och belopp i USA och 
bolagsstyrelser är där avtalspart i budsituationer medan det i Sverige är aktieägarna 
som har den rollen (Intervju, Hannes Sellman, 2013), vilket medför att behovet av ett 
legalt skydd inte alls är detsamma i Sverige och väcker frågor kring vilken funktion 
fairness opinion fyller på den svenska marknaden. 
 
Vidare är det många studier på den amerikanska marknaden som lyfter fram utgivarna 
av fairness opinion och deras oberoende som särskilt problematiskt då de kan ha 
mycket att tjäna på att en affär går igenom (Allen, Jagtiani, Peristiani, & Saunders, 
2004; Chen, 2010; Chen & Sami, 2010; Davidoff, 2006; Makhija & Narayanan, 
2007). Chen (2010) visar inte bara på att tillförlitligheten i dessa utlåtanden är mindre 
då de rådgivande firmorna har något att tjäna på att affären går igenom utan även att 
utlåtandenas värde minskar proportionellt mot hur mycket de står att vinna på den 
eventuella affären. 
 
I Sverige reviderades takeover-reglerna år 2009, vilket bland annat innebar krav på 
fairness opinion-utgivares oberoende i vissa budsituationer (Takeover-reglerna, 
2012). Med denna reglering ville man komma runt frågorna kring om huruvida man 
kan lita på en fairness opinion med villkorad ersättning (Intervju, Hannes Snellman, 
2013). Det är dock inte utrett hur marknaden och synen på fairness opinion påverkats 
av denna revidering. 
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1.3 Huvudsyfte 
Syftet med denna studie är att undersöka rollen och framtiden för fairness opinion, på 
målbolagets sida, vid offentliga uppköpserbjudanden på den svenska aktiemarknaden.  
 

1.3.1 Delsyften 
För att kunna svara på studiens huvudsyfte har vi valt att ställa upp tre delsyften: 

. Beskriva användandet av, och processerna i samband med framtagandet av, 
fairness opinion. 

. Analysera effekterna av takeover-reglernas införande av krav på oberoende 
utgivare av fairness opinion vid MBO-situationer. 

. Diskutera eventuella förbättringsmöjligheter inom området för fairness 
opinion. 
 

1.4 Bidrag till forskning 
Studien är den första som utreder fairness opinion på den svenska marknaden. Den 
ökar kunskapen om området och bidrar med jämförelser i branschen samt analyser 
kring den funktion fairness opinion fyller på marknaden. 
 
Vidare breddar studien den forskning som finns på utländska marknader till en ny 
geografisk marknad. Den bidrar även med insikter om hur en annan typ av reglering 
kan påverka den roll fairness opinion har och vilka åtgärder som skulle kunna 
förbättra marknaden ytterligare. 
 

1.5 Metod och genomförande 
Då området kring fairness opinion är outforskat på den svenskan marknaden är 
studien av explorativ karaktär. Studien använder sig av en abduktiv forskningsansats 
då vi på förhand ej kan anses vara helt oinsatta i ämnet. Dock utgår vi från 
observationer och våra slutsatser baseras på erfarenhet snarare än teori och logiska 
härledningar, vilket antyder tendenser till en induktiv forskningsansats (Chalmers, 
2003). 
 
Underlaget till denna studie består främst av primärdata från kvalitativa intervjuer 
med representanter för investerare, utgivare av fairness opinion samt juridisk expertis. 
De data vi samlat på oss genom intervjuerna utgör sedan underlaget för våra analyser 
och slutsatser. För att ytterligare stödja våra analyser används viss sekundärdata för 
historiska uppköpserbjudanden. 
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1.6 Disposition 

Kapitel 2: Institutionalia 
Kapitlet beskriver de takeover-regler som är centrala för studiens problemområde. 
Här ges läsaren en ökad förståelse för de legala aspekterna kring fairness opinion. 

Kapitel 3: Teoretisk referensram 
Här presenteras relevant teori för problemområdet. Kapitlet Högabstrakt analys 
återkopplar sedan till detta för att analysera den insamlade empirin. 

Kapitel 4: Metod 
Metodkapitlet förklarar studiens metod och tillvägagångssätt. Här motiveras de 
metodval och avvägningar som gjorts i studien. Kapitlet behandlar även hur 
insamling och tolkning av empiri hanterats och avslutas med metodkritik. 

Kapitel 5: Empiri och lågabstrakt analys 
I detta kapitel presenteras en sammanställning av uppköpserbjudanden mellan åren 
2007-2012 samt det intervjumaterial vi samlat in till studien. Kapitlet innehåller även 
viss lågabstrakt analys med korta reflektioner kring empirin och en översiktsbild av 
området kring fairness opinion. Kapitlet präglas delvis av intersubjektivitet, där viss 
empiri presenteras som fakta då intervjupersonerna varit överens om att något 
förhåller sig på ett visst sätt. 

Kapitel 6: Högabstrakt analys 
Kapitlet fokuserar på en djupare analys av studiens empiri där olika aspekter ställs 
mot varandra samt kopplas till relevant teori. 

Kapitel 7: Slutsats 
I uppsatsens sista kapitel presenterar vi våra slutsatser, svarar på studiens delsyften 
och diskuterar vad som kan vara intressant för framtida forskning att fokusera på.  
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2 Institutionalia 
 
Kapitlet beskriver de takeover-regler som är centrala för studiens problemområde. 
Här ges läsaren en ökad förståelse för de legala aspekterna kring fairness opinion. 

2.1 Takeover+reglerna/
Den svenska regleringen av offentliga uppköpserbjudanden utgår från lagen om 
offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA). LUA är den första svenska 
lagregleringen av takeover-erbjudanden och tillkom som följd av Sveriges förpliktelse 
att implementera Europaparlamentets takeover-direktiv från 2004 (Stattin, 2009).  
 
Även om LUA utgör den första lagregleringen har det sedan länge funnits 
bolagsrättsliga regler kring företagstransaktioner. Den första rekommendationen om 
offentliga uppköpserbjudanden utfärdades år 1971 av Näringslivets börskommitté och 
var då väldigt influerade av den brittiska takeover-regleringen (Stattin, 2009). Sedan 
dess har Näringslivets börskommittés rekommendation uppdaterats i omgångar. De 
har på senare år tagits över av de reglerade marknaderna i Sverige och betecknas 
numera som regler, vilket innebär att de egentligen inte är bindande men då de gjorts 
avtalsrättsligt bindande är de i praktiken tvingande.  
 
Dessa regler utgör idag stommen i den svenska takeover-regleringen, det vill säga 
regleringen kring offentliga uppköpserbjudanden (Stattin, 2009). Det är endast 
marginella skillnader mellan takeover-reglerna för Stockholmsbörsen och för de 
mindre handelsplattformarna och i avseenden gällande fairness opinion är reglerna 
identiska. För att undvika förvirring hänvisar vi uteslutande till Stockholmsbörsens 
takeover-regler i denna uppsats. 
 
Fairness opinion behandlas i takeover-reglerna under Regel III.3 angående 
värderingsutlåtanden i samband med uppköpserbjudanden som härrör management 
buyout (MBO) eller liknande situationer där styrelsen inte är beslutsför (Takeover-
reglerna, 2012). Då vi hädanefter talar om MBO avser vi även övriga situationer där 
målbolagsstyrelsen inte är beslutsför. I syfte att hantera informationsasymmetrier i 
dessa situationer ställer takeover-reglerna krav på att målbolaget inhämtar och 
offentliggör ett värderingsutlåtande eller en fairness opinion: 
 

”Målbolaget ska inhämta och senast två veckor före acceptfristens utgång 
offentliggöra ett värderingsutlåtande avseende aktierna i målbolaget från 
oberoende expertis. /.../” 

 (Regel III.3, Takeover-reglerna) 
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“Som värderingsutlåtande ska även anses en ”fairness opinion”, dvs. ett 
utlåtande om skäligheten, från finansiell utgångspunkt, för aktieägarna i 
målbolaget av ett erbjudande.”  

(Kommentar till regel III.3, Takeover-reglerna) 
 

 
I kommentaren till regel III.3 i takeover-reglerna understryks vikten av att den som 
avger en fairness opinion har en oberoende och självständig ställning i förhållande till 
uppdragsgivaren (Takeover-reglerna, 2012). Utgångspunkten för oberoendet beskrivs 
som att:  

“/…/ arvodet för värderingsutlåtandet inte får vara beroende av vederlagets 
storlek, i vilken utsträckning erbjudandet accepteras eller huruvida 
erbjudandet fullföljs eller ej.” 

 (Kommentar till regel III.3, Takeover-reglerna) 
 
I övrigt finns det inga ytterligare regler eller skrivelser för vad som gäller kring 
framtagandet av en fairness opinion.  
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3 Teoretisk referensram 
 
Här presenteras relevant teori för problemområdet. Kapitlet ”Högabstrakt analys” 
återkopplar sedan till detta för att analysera den insamlade empirin. 

3.1 Informationsasymmetri/och/ekonomisk/opportunism/
Agentteorin beskriver en beslutssituation där en part, agenten, agerar som 
representant för en annan, principalen, (Ross, 1973) och kretsar kring 
huvudproblemen med diskrepans i riskpreferens mellan agenten och principalen, 
intressekonflikten mellan de båda samt den tillhörande svårigheten och kostnaden för 
principalen att kontrollera agentens förehavanden då det i regel förekommer 
informationsasymmetri (Eisenhardt, 1989). 
 
Informationsasymmetri handlar om situationer där en part har mer eller bättre 
information än en annan, vilket är vanligt förekommande i principal-agent-
förhållanden (Eisenhardt, 1989), då en fördelning av uppgifter också medför en 
fördelning av kunskap och en informationsasymmetri (Sharma, 1997). Situationen där 
en agent förväntas agera för att maximera nyttan hos en principal är ett generellt 
problem som förekommer i många sammanhang. Ett klassiskt exempel på en sådan 
relation där problemet med separering av ägande och kontroll blir tydlig, är den 
mellan en företagsledning och aktieägare (Jensen & Meckling, 1976).  
 
Även situationen där ett företag anlitar andra företag till att utföra uppgifter de själva 
inte har förmågan eller viljan till, kan ses som principal-agent-utbyten (Mills, 1990). 
Säljaren av en vara eller tjänst är i regel bättre informerad och har ett informations-
övertag över köparen (Akerlof, 1970), vilket innebär att när den som köper en tjänst 
sedan observerar utförandet av tjänsten kan denne ha svårt att avgöra om åtgärderna 
som vidtas är de korrekta och mest relevanta (Holmström, 1985). Mills (1990) menar 
att detta inbjuder till ekonomisk opportunism och att säljaren, agenten, har möjlighet 
att utnyttja denna informationsasymmetri till sin fördel. Bebchuk och Kahan (1989) 
menar att fairness opinions subjektiva natur öppnar för en stor risk för ekonomisk 
opportunism då olika utgivare, vid samma affär, skulle kunna komma fram till två 
helt olika priser utan att någon av dem skulle kunna bevisas ha fel. De hävdar att 
utgivarna kan utnyttja detta genom att vinkla utlåtandena till uppdragsgivarens fördel 
för att på så sätt tillförskaffa sig fördelar i form av högre ersättningar och fler 
uppdrag. Enligt agentteorin kan en principal dock minimera eventuella tendenser till 
opportunism hos en agent via kontrakt (Eisenhardt, 1989), där man inför incitament 
för agenten, för att på så sätt säkerställa kvalitet i den tillhandahållna tjänsten (Mills, 
1990). 
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3.2 Oberoende/

“Independence is an abstract concept and it is difficult to define either 
generally or in its peculiar application to the certified public accountant. 
Essentially it is a state of mind. It is partly synonymous with honesty, 
integrity, courage and character. It means, in simplest terms, that the 
certified public accountant will tell the truth as he sees it, and will permit no 
influence, financial or sentimental, to turn him from that course” 

(Carey, 1946 citerat i Scheutze, 1994, s.69) 
 

Takeover-reglerna understryker vikten av att utgivare av fairness opinion har en 
oberoende och självständig ställning i förhållande till sin uppdragsgivare. Den 
forskning som berör liknande oberoendeförhållande fokuserar i huvudsak på 
revisionsbyråer och hur deras oberoendeförhållande förändras då man tillhandahåller 
uppdragsgivaren sådana tjänster som ej är förknippade med revisionsuppdraget. Antle 
(1989) menar i sin studie att oberoendeförhållandet, dels är avgörande för en revisors 
trovärdighet och reliabilitet, dels av stor betydelse för den slutgiltiga kvaliteten på det 
arbete som överlämnas till uppdragsgivaren.  
 
Allteftersom forskningen kring revisorers oberoendeförhållande har utvecklats har 
diskussionen kring ”independence in appearance” (IIA) och ”independence in fact” 
(IIF) intensifierats, det vill säga huruvida det viktigaste för en revisionsbyrå är att 
man i själva verket har en oberoende ställning till sin uppdragsgivare eller att 
marknaden uppfattar revisionsbyrån som oberoende. Tidigare studier visar på att det 
är uppfattningen av revisionsbyråers oberoende (IIA) som är viktigast (Hodge, 2003; 
Johnstone, Sutton, & Warfield, 2001; Krishnamurthy, Zhou, & Zhou, 2006)). 
Benjaminsson och Doherty (2012) menar dock att Revisorsnämndens syn på IIA och 
IIF skiljer sig från den i tidigare forskning, europakommissionens proposition och den 
amerikanska Sarbanes-Oxley Act, då Revisorsnämnden i allmänhet fokuserar mycket 
på IIF och lägger mindre vikt vid IIA. 
 
Oberoendefrågan visar sig vara ständigt aktuell även när det kommer till fairness 
opinion då kvaliteten på de utlåtanden som tillhandahålls av aktörer som på något sätt 
är att anse som icke oberoende, ifrågasätts i många studier (Bebchuk & Kahan, 1989; 
Bowers & Latham III, 2005; Cain & Deni, 2010; Chen, 2010; Davidoff, 2006; 
Kisgen, Qian, & Song, 2009; Makhija & Narayanan, 2007). Bugeja, Da Silva Rosa 
och Walter (2005) visar dock att utlåtanden från utgivare som har andra uppdrag för 
målbolaget, och därmed inte är helt oberoende, håller högre kvalitet än övriga. Det 
mått på kvalitet de använder är värderingsintervallets storlek. De argumenterar för att 
ett snävare intervall är ett tecken på en mindre godtycklig bedömning och en högre 
kvalitet i utlåtandet. Bugeja (2005) visar i en senare studie att även målbolagets egna 
revisorer går att lita på vad det gäller uttalanden i samband med uppköp, men han 
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bekräftar även att kapitalmarknadens reaktioner visar att dessa aktörer inte ses som 
oberoende. 
 
Makhija och Narayanan (2007) samt Davidoff (2006) finner dock stöd för att 
utgivarna har en intressekonflikt mellan att hålla med målbolagsledningen och att 
göra en korrekt bedömning av värdet. Makhija och Narayanan (2007) menar vidare 
att man ska vara mycket vaksam då styrelse och rådgivare tillsammans kan sträva 
efter att gynna sina egna mål med en eventuell affär på aktieägarnas bekostnad och 
får på den punkten stöd av Chen och Sami (2010). Bebchuk och Kahan (1989) 
instämmer i att det finns en tydlig intressekonflikt och fyller i med att det är alldeles 
för lätt för utgivarna att manipulera sina värderingar och komma fram till de resultat 
som passar bäst för ändamålet. Författarna påpekar även att intressekonflikten inte 
endast ligger hos utgivarna utan även hos målbolagsledningen och att en fairness 
opinion kan anses som vinklad enbart baserat på det faktum att det är målbolaget 
själva som väljer utgivare. De menar dels att utgivare skiljer sig från varandra genom 
att de lägger olika vikt vid bakomliggande värderingsmodeller och faktorer, vilket 
möjliggör för målbolag att välja utgivare utefter detta, dels att en fairness opinion till 
stor del bygger på information från målbolagets ledning och därmed ger ledningen 
möjlighet att förse utgivarna med en bild som uppmuntrar ”pro-management”-
utlåtanden: utlåtanden som överensstämmer med ledningens vilja med transaktionen 
(Bebchuk & Kahan, 1989). Då utgivarna inte gör någon närmare kontroll och 
granskning av tillhandahållen information utan i många avseenden förutsätter att 
denna är korrekt och fullständig hävdar Bebchuk och Kahan (1989) att en fairness 
opinion är ”pro-management” i sin karaktär, i vilket de får stöd av Bugeja (2006) som 
även han finner att styrelsen till viss del styr experternas värdering. 
 
Makhija och Narayanan (2007) visar i sin studie att även om aktieägare har lågt 
förtroende för en fairness opinion skriven av transaktionsrådgivare, vilka inte anses 
vara oberoende, så ökar förtroendet och intresset för utlåtandet om utgivaren har ett 
gott renommé. De pekar också på att rådgivare med bra rykte ger högre budpremie 
och därmed större mervärde för aktieägarna (Makhija & Narayanan, 2007). Vikten av 
ett starkt varumärke stöds även av studier som visat att ett starkt varumärke hos 
målbolagets revisor bidrar till högre budpremier (Bugeja, 2011) och högre status hos 
analytiker (Cahan et al, 2013). 
 
 
 
 



 10 

3.3 Ökad/reglering/och/utveckling/av/fairness/opinion/
Bebchuk och Kahan (1989) argumenterar för potentialen för fairness opinion på den 
amerikanska marknaden men menar att ökad reglering krävs för att utlåtandena skall 
fungera på rätt sätt. De menar dock att man varken kan eller ska reglera vilka 
värderingstekniker och antaganden som skall användas vid värdering (Bebchuk & 
Kahan, 1989). De får medhåll av Bugeja et al (2005) vars ståndpunkt dock är att en 
ökad reglering kan leda till lägre kvalitet i rapporterna, då deras studie visar på högre 
kvalitet i rapporter av aktörer som inte är att anse som oberoende. Det skulle därmed 
vara negativt för kvaliteten om icke oberoende aktörers möjligheter att skriva fairness 
opinion skulle regleras bort (Bugeja et al, 2005). 
 
Bebchuk och Kahan (1989) hävdar också att ett stort problem med fairness opinion är 
det godtyckliga i begreppet ”finansiellt skäligt” och menar att det måste till tydligare 
definitioner. Genom att i utlåtandena ha tydligare definitioner som till exempel att 
budet kan vara ”finansiellt skäligt i förhållande till aktiepriset innan budets 
offentliggörande” eller ”finansiellt skäligt i förhållande till vad företagets skulle gå 
för i en auktion” skulle det, enligt författarna, bli tydligare för användaren vad som 
avses och bedömningen skulle bli mindre godtycklig (Bebchuk & Kahan, 1989, s. 
46). 
 
Bebchuk och Kahan (1989) menar att reglering kan minska incitamenten till 
ekonomisk opportunism hos utgivarna genom att till exempel inte tillåta villkorade 
ersättningar. De menar att krav på att exempelvis uppge ett värdeintervall och hur 
pass känslig värderingen är för dess underliggande antaganden kan minska 
möjligheterna till opportunistiskt beteende. De hävdar att utgivarna i regel ställer sig 
emot att ange ett värde men att de ibland kan tänka sig att ange ett intervall, vilket 
skulle öka transparensen i värderingen och göra det svårare för aktörerna att få dåliga 
affärer att se bra ut. Då antaganden blir svårare att motivera ju mer orimliga de är 
skulle den ökade transparensen göra det svårare att ha godtyckliga värdeintervall. 
Förslagen med värdeintervall och känslighetsanalys av värderingen syftar till att lyfta 
fram hur pass skäligt ett visst bud är och inte bara om det är skäligt (Bebchuk & 
Kahan, 1989). 
 
Lobe och Schenk (2009) finner i sin studie bevis för att regelverkens utformning 
kring fairness opinion har betydelse för hur marknadsaktörerna värderar utlåtandena. 
Deras studie på den schweiziska-, österrikiska- och tyska marknaden visar på en 
statistisk signifikans för att fairness opinion tillför ett värde för aktieägarna, i form av 
högre budpremie, i schweiziska målbolag vid budsituationer där det finns risk för 
intressekonflikter i styrelsen. För den tyska och österrikiska marknaden påträffas 
inget liknande statistiskt säkerställt samband. I Tyskland beskriver författarna 
användningen av fairness opinion som ett legalt skydd för målbolagsstyrelser, i linje 
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med användningen av fairness opinion i USA, och att en fairness opinion endast ökar 
sannolikheten för att ett oskäligt erbjudande inte kommer antas. I Österrike ses 
fairness opinion som otillräckligt objektiva då styrelserna själva kan välja vem som 
ska få uppdraget att skriva fairness opinion. På den schweiziska marknaden menar 
författarna snarare att skepsis riktas mot målbolagsstyrelsers förmåga att alltid agera i 
aktieägarnas bästa intresse och att en trovärdig fairness opinion därav ökar kvaliteten 
och pålitligheten i styrelsens rekommendation till aktieägarna (Lobe & Schenk, 
2009). 
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4 Metod 
 

Metodkapitlet förklarar studiens metod och tillvägagångssätt. Här motiveras de 
metodval och avvägningar som gjorts i studien. Kapitlet behandlar även hur 
insamling och tolkning av empiri hanterats och avslutas med metodkritik. 

4.1 Val av metod 
Studiens problematisering och syften har varit avgörande vid valet av metod i 
enlighet med Jacobsen (2002) & Bryman (2011). Jacobsen (2002, s. 145) skriver: 
”den kvalitativa metoden är ofta lämplig för att skapa större klarhet i ett oklart ämne 
och att få fram en nyanserad beskrivning av det.”, vilket stämmer väl överens med 
studiens syfte, varpå vi huvudsakligen har använt oss av kvalitativa intervjuer. 
Fördelen med en kvalitativ metod är att den möjliggör öppenhet, närhet, flexibilitet 
och att de data som samlas in kan bli mycket nyanserande (Jacobsen, 2002). 
 
Öppenheten innebär få begränsningar för de svar intervjupersonerna kan ge. Det har 
istället varit de intervjuade personerna som avgjort vilken slags information vi fått 
tillgång till och i stor utsträckning definierat den ”korrekta” förståelsen (Jacobsen, 
2002). 
 
Empirin har blivit väldigt nyanserad genom det öppna förhållningssättet med 
individuella åsikter och tolkningar som lyft fram det unika hos varje enskild 
uppgiftslämnare och dennes kontext (Jacobsen, 2002). 
 
Med hjälp av intervjuer har den kvalitativa ansatsen möjliggjort en närhet mellan oss 
och intervjupersonerna och en större förståelse för områdets olika aspekter, vilket 
givit oss möjlighet att analysera rollen och framtiden för fairness opinion (Jacobsen, 
2002). 
 
Då forskningen kring fairness opinion är begränsad, i synnerhet på den svenska 
marknaden, har den flexibilitet som kvalitativa ansatser medför positiv för studien. 
Det har tillåtit en interaktiv process där vi kunnat gå tillbaka och justera delsyftena 
allteftersom insamlingen av empiri fortlöpt om det framkommit intressanta aspekter 
som vi tidigare inte beaktat (Jacobsen, 2002).  
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4.2 Tillvägagångssätt/

4.2.1 Insamling av empiri 
Empirin har hämtats från både primär- och sekundärkällor. Primärdata1 i empirin har 
samlats in via intervjuer, vilket inneburit att uppgiftskällan och upplysningarna har 
valt ut specifikt för studiens syfte (Jacobsen, 2002). Användandet av intervjuer som 
metod för insamlingen av primärdata har vi motiverat med en strävan efter ingående 
svar och en djupare förståelse för marknadens syn på fairness opinion och den roll 
utlåtandet har på dagens finansiella marknad. Även sekundärdata2 har tagits fram i 
form av dels historiska erbjudandehandlingar för vår sammanställning av offentliga 
uppköpserbjudanden, dels tidigare internationell forskning kring ämnet, vilken har 
används i referensramen för att ge läsaren en djupare förståelse kring fairness opinion 
och utlåtandets användande samt möjliggöra en djupare analys.  
 

4.2.2 Intervjuer 
Intervjuerna i studien har genomförts med personer med expertis inom området samt 
personer i maktpositioner vilket Kvale och Brinkmann (2009) benämner som eliter. 
Vid elitintervjuer kan det vara viktigt att i viss mån uppnå symmetri i relationen vilket 
ställt krav på oss som intervjuare att behärska det tekniska språket, visa på kunskap 
inom ämnesområdet samt vara bekanta med intervjupersonens bakgrund (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Studien omfattar 14 stycken intervjuer fördelade på utgivare av 
fairness opinion, advokater inom corporate finance, institutionella investerare och 
Sveriges Aktiesparares Riksförbund (Aktiespararna) som representant för mindre 
aktieägare; alla med erfarenhet av fairness opinion. 
 
Kvale och Brinkmann (2009, s. 115) hävdar att: ”ju bättre man förbereder en intervju, 
desto högre blir kvaliteten på den kunskap som produceras i intervjuinteraktionen, 
desto bättre blir förutsättningarna för den behandling som sker av det insamlade 
intervjumaterialet.”. Av den anledningen och att intervjuerna har kännetecknats av det 
Trost (2010, s. 41) beskriver som: ”hög grad av strukturering och låg grad av 
standardisering”, vilket innebär att intervjuerna har fokuserat på ett specifikt område 
och perspektiv men där frågorna är öppna och saknar svarsalternativ, har vi lagt 
mycket stor vikt vid förberedelserna inför intervjuerna. Dels för att kunna följa upp 
intervjupersonens svar på bästa sätt men också för att införskaffa den förförståelse 
som krävs av intervjuaren för att kunna uppfatta nya aspekter som är av intresse för 
studien och som inte täckts in av intervjuguiden. Att frågorna varit öppna har 
dessutom möjliggjort förändringar i intervjuguiderna allteftersom våra kunskaper 
                                                
1  Primärdata innebär att forskaren samlar in uppgifterna för första gången från en primär 
informationskälla (Jacobsen, 2002). 
2 Sekundärdata är data som forskaren inte samlar in direkt från källan utan utgörs istället av sådana 
upplysningar som är insamlade av andra (Jacobsen, 2002).  
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kring ämnet ökat i samband med intervjuerna och studiens gång, vilket Trost (2010, s. 
72) anser vara naturligt: ”Inte bara varje intervju är en process, hela intervjuserien är 
en process och processer kännetecknas av förändringar.” 
 
Då vi valt att kategorisera studiens intervjupersoner som ”utgivare av fairness 
opinion”, ”advokater inom corporate finance” och ”investerare” har intervjuerna, med 
respektive intressentgrupp, modifierats för att fokusera på just den enskilda 
intervjupersonens perspektiv, expertkunskap och förhållande till fairness opinion. 
Följaktligen har vi i använt oss av tre intervjuguider med olika inriktningar. För att på 
bästa sätt ge intervjupersonerna möjlighet att förbereda sig har intervjuguiderna 
skickats ut till intervjupersonerna i god tid innan intervjutillfället. Intervjuerna med 
utgivarna har fokuserat mer på arbetsprocesser och hur marknaden ser ut. 
Advokatintervjuerna har varit mer inriktade på de legala aspekterna medan 
intervjuerna med investerarna fokuserat på deras syn på fairness opinion, detta för att 
kunna jämföra och analysera hur de olika intressenternas ser på utlåtandet. I övrigt 
har intervjuguidernas (se bilaga 4 för exempel) struktur varit identisk med en 
inledande presentation av studiens syfte och våra förkunskaper, efterföljande 
upplysningar kring forskningsetiska aspekter och slutligen en redogörelse för vilka 
frågor intervjun haft för avsikt att behandla. Intervjufrågorna har kategoriserats under 
huvudrubriker för att för intervjupersonen tydligare åskådliggöra intervjuns omfång 
och karaktär, samt för att strukturera intervjun. I syfte att få intervjupersonerna att 
känna sig bekväma i situationen har de inledningsvis fått berätta lite kort om sig 
själva och sin relation till fairness opinion. Avslutningsvis har intervjupersonen fått 
möjligheten att lämna synpunkter på sådant som denne funderat över eller ansett vara 
relevant för studien men som inte behandlats under intervjun (Kvale & Brinkmann, 
2009). Intervjuernas inledning och avslutning har därmed varit strukturerad medan de 
övriga frågornas ordningsföljd har varit dynamisk för att få uttömmande svar och bra 
flyt i intervjuerna. 
 
Av de 14 intervjuerna har tio stycken genomförts i person medan fyra har varit 
telefonintervjuer. Vi har strävat efter att genomföra intervjuerna i person då vi ansett 
ickeverbal kommunikation vara en viktig del av ett samtal och hjälpt oss tolka och 
förstå nyanser i intervjupersonernas kommunikation bättre. Anledningarna till att fyra 
intervjuer genomförts via telefon har varit att Christoffer Owren på Handelsbanken 
har arbetat i Helsingfors. Peter Bäärnhielm på Advokatfirman Vinge har varit tvungen 
att boka om intervjun vid två tillfällen, vilket har ställt krav på en flexibilitet från vår 
sida. Aktiespararna har inte haft möjlighet att träffa oss personligen och intervjun med 
Bo Selling på Alecta har vi valt att genomföra via telefon då intervjuerna med de 
institutionella investerarna endast har behandlat deras syn på fairness opinion och 
därmed inte varit lika omfattande. Vidare har nio av de 10 intervjuerna som har 
genomförts i person ägt rum i ett konferensrum på intervjupersonens kontor i syfte att 
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minimera den så kallade kontexteffekten3, då intervjupersonen torde känna sig 
bekväm på sin arbetsplats (Jacobsen, 2002). Den återstående intervjun, med Göran 
Espelund på Lannebo Fonder, genomfördes i ett konferensrum på Linköpings 
Universitet av praktiska skäl med hänsyn till Espelunds schema och resplan.  
 
För att på bästa sätt möjliggöra tolkning och analys har intervjuerna, med ett 
undantag, spelats in. Vidare har inspelningen hjälpt oss eliminera den överhängande 
risken för att glömma eller blanda ihop information då vi genomfört flera intervjuer 
under samma dag och intervjuerna i regel varit en timme långa. Inspelningen har även 
varit värdefull då vi kunnat fokusera mer på samtalet och eventuella följdfrågor 
snarare än anteckningar. Kvale och Brinkmann (2009) nämner att en nackdel med att 
spela in intervjuer är att vissa intervjupersoner kan bli nervösa och obekväma av 
inspelningen och att svaren därmed påverkas negativt. Vi har beaktat denna 
eventuella nackdel och har inför varje intervju förtydligat vår avsikt att spela in 
intervjun och frågat efter intervjupersonens godkännande. Det enda fallet där vi 
upplevt den negativa effekt som Kvale och Brinkmann (2009) menar att en inspelning 
kan innebära har varit den intervju där vi inte fick tillåtelse att spela in; en reaktion vi 
tolkat som en oro att råka delge känslig information och att detta fångas på band, 
snarare än ett obehag inför att bli inspelad. 
 
Efter en avslutad intervju har vi diskuterat igenom vad som framkommit för att 
stämma av våra tolkningar av svaren och för att kunna ta med oss eventuella, nya 
infallsvinklar till kommande intervjuer. Därefter har inspelningarna transkriberats och 
delgivits intervjupersonerna i syfte kontrollera riktigheten i uppgifterna och 
eventuella behov av justering eller förtydliganden (Denscombe, 2009). 
 
Eftersom våra erfarenheter av intervjuer var otillfredsställande och kunskaperna kring 
fairness opinion ofullständiga innan den första intervjun kvalitetssäkrades 
intervjuguiden med hjälp av Robert Sevenius som har lång erfarenhet från finansiell 
och juridisk rådgivning inom företagstransaktioner. Han har därmed kunnat ge oss 
värdefull feedback kring intervjuguidens innehåll samt frågornas omfattning och 
djup. Utöver detta har en provintervju genomförts med en nära bekant som kan anses 
vara väl insatt i aktiemarknaden i syfte att förbättra vår intervjuteknik.  
 

4.2.3 Sekundära källor 
Sammanställningen av uppköpserbjudanden har gjorts utifrån finansinspektionens 
prospektregister som sträcker sig från och med 31 oktober 2006. Då prospektregistret 
saknar offentliga uppköpserbjudanden för de tio första månaderna under år 2006 och 

                                                
3 Risken för att miljön som intervjun genomförs i har en påverkande effekt. 
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endast innehåller en erbjudandehandling för dem återstående två månaderna har år 
2006 exkluderats ur sammanställningen, vilken därmed innefattar offentliga 
uppköpserbjudanden under tidsperioden 2007-2012. Sammanställningen har gjorts 
dels i syfte att inför intervjuerna öka förståelsen för vad som är centralt i det 
offentliga utlåtande, dels för att kunna jämföra de uppgifter som framkommit under 
intervjuerna angående utvecklingen av fairness opinion med sammanställningens bild 
av marknadsutvecklingen. 
 

4.3 Urval 
Gemensamt för de urval som gjorts i denna studie är att de har varit styrda av studiens 
delsyften, av typen målinriktat urval, med ett undantag, och har gjorts i flera steg i 
enlighet med normalt tillvägagångssätt (Bryman, 2011). Målinriktat urval har använts 
för att uppnå en så hög samstämmighet som möjligt mellan delsyften och urval 
(Bryman, 2011). Det urval som avvikit från målinriktat urval har varit av typen 
snöbollsurval och uppkommit av att en intervjuperson rekommenderat oss att tala 
med en individ med särskild expertis inom området. 
 
Urvalsmängden har i denna studie inte varit statisk då vi strävat efter teoretisk 
mättnad och den punkt då inga nya eller relevanta data framkommer (Corbin & 
Strauss, 2008) eller som Kvale och Brinkmann (2009, s. 97) uttrycker det: ”intervjua 
så många personer som behövs för att ta reda på vad du behöver veta”. 
 

4.3.1 Val av aktörer 
Utgångspunkten för valet av intervjupersoner har i denna studie varit vilka som kan 
ge riklig och god information (Jacobsen, 2002) och urvalet i första nivån syftade 
därför till att finna aktörer av olika karaktär men med erfarenhet av att ge ut fairness 
opinion vid publika företagsförvärv. Genom att sammanställa informationen från 
finansinspektionens prospektregister (Se bilaga 1) har de aktiva aktörerna identifierats 
och därmed de företag och institutioner man kan förvänta sig kunna bidra mest till 
studien. Vidare har vi strävat efter att urvalet ska vara det Trost (2010, s. 137) 
beskriver som ”heterogent inom den givna homogeniteten” och utifrån denna 
sammanställning valt att inkludera investmentbanker, revisionsbyråer såväl som 
mindre aktörer. För att komplettera utgivarnas perspektiv har vi även valt att 
inkludera advokatbyråer, institutionella investerare samt Aktiespararna som 
representant för mindre aktieägare i studien. Anledningen till att vi valt att inkludera 
institutionella investerare har varit deras breda förståelse för marknaden och, 
förmodade, mera objektiva syn på fairness opinion. Advokatbyråernas roll har främst 
varit att bistå med juridisk expertis för att förbättra vår möjlighet att analysera de 
legala aspekterna av området. Vid våra intervjuförfrågningar har vi endast blivit 
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nekade intervju av en aktör, vilket var en mindre M&A-boutique, Contemplate 
Corporate Finance AB. 
 

4.3.2 Val av intervjupersoner 
För att kunna svara på studiens huvudsyfte och delsyften har det varit centralt att 
respektive intervjuperson i de utgivande bolagen dels varit väl insatt i alltifrån 
arbetsprocesser till relationer och ersättningar, dels haft en förståelse för marknaden 
och området kring fairness opinion som helhet. Vi har därför strävat efter att dessa 
intervjupersoner ska vara på tillräckligt hög nivå för att ha en övergripande syn. Vad 
gäller intervjupersoner hos de institutionella investerarna har insikt i vilka 
överväganden som görs vid investeringsbeslut varit det centrala och vi har därför 
strävat efter att tala med personer i sådana beslutspositioner. Då det kommer till valen 
av advokater har vi blivit rekommenderade av en utgivare att tala med Peter 
Bäärnhielm på Advokatfirman Vinge, då han har omfattande erfarenhet från både 
finansiell och juridisk rådgivning i och med hans tidigare roll som chef för Carnegies 
corporate finance-avdelning och hans nuvarande som delägare på Advokatfirman 
Vinge. Sören Lindström, på Hannes Snellman Advokatbyrå, valdes delvis på grund 
av sin roll som ledamot i Aktiemarknadsnämnden, där han varit delaktig i 
revideringen av takeover-reglerna. 
 
Tabell 1 nedan, presenterar samtliga personer som deltagit, genom personlig intervju, 
i studien. 
Intervjuperson Organisation Titel 
Björn Gauffin Grant Thornton Head of Valuation Services 
Martin Ericsson KPMG Head of Valuation Services 

Anonym PwC Manager, Corporate Finance 

 Karin Karlström Carnegie Ordförande, fairness opinion committee 

Carl Montalvo SEB Enskilda Head of Corporate Finance 

Christoffer Owren Handelsbanken Senior Associate, Corporate Finance 

Stefan Haskel Erneholm & Haskel Grundare, Senior Partner 

Boris Simonoski HDR Partners Director, Corporate Finance 

Lars Lenner Lenner & Partners Grundare 

Åsa Wesshagen Aktiespararna Ansvarig för bolagsfrågor 

Bo Selling Alecta Head of Equities 

Göran Espelund Lannebo fonder Verkställande Direktör 

Peter Bäärnhielm Advokatfirman Vinge 
Aktiemarknadsnämnden 

Advokat, Delägare 

Ledamot 
Sören Lindström Hannes Snellman Advokatbyrå 

Aktiemarknadsnämnden 
Advokat, Partner 

Ledamot 
Tabell 1: Intervjupersoner 
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4.4 Bearbetning och tolkning av insamlad empiri 
Inspelningen och transkriberingen av intervjuerna har gjorts i syfte att på bästa sätt 
kunna tolka materialet och verifiera det med intervjupersonerna. Transkriberingen av 
inspelningarna har gjorts ordagrant med tillägg för anteckningar som förts under 
intervjuerna, vilket resulterat i en mycket omfattande mängd intervjumaterial. För att 
få en överblick och struktur på intervjumaterialet har det kategoriserats under 
huvudrubriker, vilket också möjliggjort en första utrensning av information, irrelevant 
för studiens syfte. Det reducerade och kategoriserade intervjumaterialet har därefter 
kondenserats ner och återfinns, tillsammans med en lågabstrakt analys, presenterat i 
kapitlet Empiri och lågabstrakt analys. Delar hänförliga till enskilda intervjupersoner 
har i efterhand skickats ut till respektive person för godkännande av informationens 
innehåll och vår tolkning av den. Avslutningsvis har denna empiri och lågabstrakta 
analys kopplats till den teoretiska referensramen utifrån studiens delsyften under 
kapitlet Högabstrakt analys. 
 

4.5 Metodkritik 

4.5.1 Reliabilitet 
Reliabiliteten i studien är en indikation på i vilken utsträckning man skulle nå samma 
resultat om man genomförde den på nytt (Svensson & Starrin, 1996). Då man 
applicerar detta på de kvalitativa intervjuerna i denna studie skulle det innebära att 
intervjupersonerna är stabila i sina föreställningar och åsikter och att det därmed råder 
konstans4 (Trost, 2010).  
 
En mer omfattande empiriinsamling ger större möjligheter till god reliabilitet 
(Jacobsen, 2002) även om det råder delade meningar om hur många intervjuer som är 
att eftersträva. Gerson & Horowitz (2002) hävdar att man inte kan dra några 
övertygande slutsatser vid ett urval av mindre än 60 intervjuer, vid intervjulängder på 
två till fyra timmar, medan Warren (2002) hävdar att det enligt gällande normer krävs 
mellan 20 och 30 intervjuer och Jacobsen (2002) snarare menar att 20 intervjuer är 
mer än nog. Då vår studie inte når upp till någon av dessa nivåer, implicerar detta en 
lägre reliabilitet men samtidigt menar Jacobsen (2002) att en stor mängd intervjuer 
kan ge ett en så pass stor mängd detaljer och upplysningar att det inte går att 
analysera empirin på ett rimligt sätt (Jacobsen, 2002), vilket gör att det kan vara bra 
att begränsa sig till ett mindre antal intervjuer för att kunna identifiera mindre detaljer 
som förenar eller skiljer (Trost, 2010). 
 

                                                
4 Konstans ”tar upp tidsaspekten och förutsätter att fenomenet eller attityden eller vad det kan vara 
fråga om inte ändrar sig” (Trost, 2010, s. 131). 
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Det faktum att vi, vid intervjuförfrågningar, eftersträvat ett informerat samtycke och 
därav presenterat syftet med studien och intervjupersonernas roll i den, kan påverka 
reliabiliteten negativt då personer som vet att de observeras och kartläggs tenderar att 
uppträda annorlunda än i en vanlig situation (Jacobsen, 2002). Vi har noga övervägt 
detta och beslutat att reliabiliteten, i detta fall, får stå tillbaka för den etiska aspekten. 
 
Faktorer som kan förstärka bilden av hög reliabilitet i studien är den provintervju som 
genomförts (Lantz, 1993) att vi använt oss av deltagarkontroll där intervjupersonerna 
haft möjlighet att korrigera eventuella felaktigheter i uppgifterna samt att flera olika 
aktörer med god kunskap om ämnet intervjuats (Trost, 2010). Vi har även eftersträvat 
att fånga en så nyanserad bild som möjligt och har därför tillåtit en hög grad av 
subjektivitet i intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2009) samtidigt som vi försökt 
minska intervjuareffekter genom att vara så neutrala som möjligt och undvikit 
känsloyttringar och egna värderingar under intervjuerna (Jacobsen, 2002) 
 

4.5.2 Validitet 
Validitet handlar om att man att man avser mäta stämmer överens med det man 
faktiskt undersöker (Trost, 2010). 
 
För att hålla en så hög validitet som möjligt har vi haft ett stort fokus på 
intervjudesign och struktur samt varit noga med att intervjufrågorna ska ha en stark 
förankring i studiens syfte (Kylén, 2004). Samtidigt är uppgifternas giltighet starkt 
beroende av de källor från vilka de härstammar, vilket gör det centralt att utvärdera i 
vilken utsträckning studien innefattar de rätta källorna som har en närhet till det 
undersökta fenomenet och möjlighet att ge korrekt information (Jacobsen, 2002). 
Genom att vi varit noggranna med valet av studerade bolag, valet av intervjupersoner 
inom bolagen samt validerat de lämnade uppgifterna med andra uppgiftslämnare 
anser vi att giltigheten i de uppgifter som presenteras i studien är hög (Jacobsen, 
2002). Vidare har vi använt oss av källtriangulering med källor som har olika relation 
till det studerade problemet, vilket kan anses höja validiteten i studien (Tashakkori & 
Teddli, 2010). 
 
Vid de kvalitativa intervjuerna har vi undvikit en alltför formaliserad uppläggning 
vilket skulle kunna minska validiteten i studien (Kylén, 2004) men samtidigt förbättra 
möjligheterna till situationsanpassning av insamlingen och därmed få svar som i 
högre utsträckning uppfyller studiens syfte. Vi har även i uppsatsens kapitel 
Högabstrakt analys lagt stor vikt vid att länka ihop empirin med den teoretiska 
referensramen, vilket stärker validiteten (Jacobsen, 2002) 
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Genom att genomföra intervjuer med personer aktiva i branschen har vi även fått 
informationen direkt från en primärkälla vilket kan medföra en högre tillförlitlighet i 
undersökningen (Kylén, 2004). 
 

4.5.3 Källkritik 
Studien har i huvudsak baserats på information från primära källor då empiri-
insamlingen skett genom intervjuer. Det förekommer emellertid viss del sekundära 
källor i form av vetenskapliga artiklar, teoretisk litteratur, lagstiftning och historiska 
erbjudandehandlingar. Vi har strävat efter att använda oss av den ursprungliga 
uppgiftskällan vid sekundära källor men i ett fåtal fall har detta inte varit möjligt. 
 
Bristen på tidigare forskning på den svenska marknaden har tvingat oss att utgå från 
tidigare forskning på internationella marknader. Skillnader i exempelvis lagstiftning 
och reglering mellan olika marknader har inneburit en ytterligare osäkerhetsfaktor i 
vårt urval och möjligheten att koppla resultaten och slutsatserna från den tidigare 
forskningen till vår studie. Den tidigare forskningen inkluderar även studier gjorda 
under slutet av 1980-talet, vilket oundvikligen väcker frågan om studiernas aktualitet 
på dagens marknader. Vi anser emellertid att vi har beaktat den ovannämnda 
problematiken och att den presenterade forskningen är applicerbar på denna studie. 
  

4.5.4 Generaliserbarhet 
Ett problem med att använda sig av en kvalitativ metod är att den är resurs- och 
tidskrävande, vilket innebär att studien innehåller en begränsad mängd 
intervjupersoner. Begränsningen innebär ett generaliseringsproblem som kvalitativa 
ansatser ofta stöter på (Jacobsen, 2002). Studien omfattar endast en liten mängd 
intervjupersoner, vilket ger svårigheter att hävda att detta stickprov är representativt 
för hela populationen och minskar möjligheterna till empirisk generalisering 
(Jacobsen, 2002). Även om intervjupersonerna delar uppfattningar om olika 
frågeställningar och vi kan hävda detta som generella drag hos dessa, gör det faktum 
att vi har ett stickprov som valts ut för ett speciellt syfte och den risk för snett urval 
detta medför, att det blir svårt att hävda detta som generellt för hela populationen. Av 
den anledningen får en sådan typ av empirisk generalisering i denna studie stå tillbaka 
för analytisk generalisering där studien kan bidra till att utveckla mer generella teorier 
(Jacobsen, 2002). 
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4.6 Forskningsetiska/aspekter/
Då majoriteten av empirin i studien grundar sig i intervjuer uppstår etiska problem. Vi 
har genomgående haft ett etiskt förhållningssätt och beaktat dessa aspekter genom 
hela processen. Under planeringsfasen och då vi gått ut med intervjuförfrågningar har 
vi varit noga med att vara transparenta och skaffa ett informerat samtycke, varför vi 
utförligt presenterat studiens syfte samt de enskilda intervjupersonernas roll i studien. 
Vi har även meddelat intervjupersonernas möjlighet att i efterhand censurera 
företagskänslig information, förtydliga sina uttalanden så att rätt tolkning sker samt 
deras möjlighet att behandlas som anonyma. Förutom den etiska aspekten har detta 
förfarande varit tänkt att ge intervjupersonen en ökad trygghet i att tala fritt under 
intervjun. Den återkoppling vi haft mot samtliga intervjupersoner, där de fått ta del av 
vår analys av intervjusvaren och därigenom haft möjlighet att förtydliga och reda ut 
eventuella missförstånd, har syftat till att säkra intervjupersonernas konfidentialitet 
och verifiera att våra tolkningar av intervjumaterialet varit korrekt. (Kvale & 
Brinkmann, 2009). 
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5 Empiri och lågabstrakt analys 
 

I detta kapitel presenteras en sammanställning av uppköpserbjudanden mellan åren 
2007-2012 samt det intervjumaterial vi samlat in till studien. Kapitlet innehåller även 
viss lågabstrakt analys med korta reflektioner kring empirin och en översiktsbild av 
området kring fairness opinion. Kapitlet präglas delvis av intersubjektivitet, där viss 
empiri presenteras som fakta då intervjupersonerna varit överens om att något 
förhåller sig på ett visst sätt. 

5.1 Sammanställning/av/fairness/opinion/vid/offentliga/uppköpserbjudanden/
 
Sammanställning av offentliga uppköpserbjudanden [år 2007-2012]   
Totalt antal offentliga uppköpserbjudanden 74   
Budsituationer där målbolagsstyrelsen använt sig av en finansiell rådgivare  71 av 74 
Budsituationer som inkluderar, åtminstone, en fairness opinion  64 av 74 
Budsituationer med två fairness opinion 5 av 64 
Uppköpserbjudanden där det uttryckligen framgår att budet gäller MBO 5 av 74 
Tabell 2: Sammanställning av offentliga uppköpserbjudanden [år 2007-2012] 

Enligt finansinspektionens prospektregister lämnades 74 offentliga uppköps-
erbjudanden på den svenska aktiemarknaden under sexårsperioden från år 2007 till 
och med år 2012. I 64 av dessa erbjudanden framgår det uttryckligen att målbolagets 
styrelse har använt sig av en fairness opinion. Vad gäller de återstående tio är det 
endast tre situationer där målbolagsstyrelsen inte nämner något om att de har använt 
sig av en finansiell rådgivare i samband med utvärderingen av budet. Det faktum att 
målbolagets styrelse i publika budsituationer väljer att anlita åtminstone en finansiell 
rådgivare i 71 av 74 budsituationer, och en fairness opinion i 64 av dessa, tolkar vi 
som att fairness opinion efterfrågas i samband med offentliga uppköpserbjudanden.  
 
I de 64 budsituationer där det 
förekommit en fairness opinion 
ansågs 43 bud vara ”finansiellt 
skäliga”, ett bud ”inte finansiellt 
oskäligt” och 20 stycken fairness 
opinion ansåg att budet var ”ej 
finansiellt skäligt”. Bedömningen 
”inte finansiellt oskäligt” har under 
intervjuer beskrivits som en 
försiktigare variant av 
”finansiellt skäligt” och används är bedömningen av budet är svårare och där budet 
ligger i gränslandet för vad som är ett bra och mindre bra bud.  

67%(

31%(

((2%(

Finansiellt!skäligt!!

Ej!Qinansiellt!skäligt!!

Ej!Qinansiellt!oskäligt!

Figur 1: Procentuell fördelning - finansiell skälighet [år 2007-
2012] 
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Förhållandet mellan antalet ”finansiellt skäliga” bud och de som bedömts vara ”ej 
finansiellt skäliga” kan ses som kontroversiellt utifrån ett resonemang kring ett 
jämviktspris där budgivaren vill komma undan så billigt som möjligt samtidigt som 
säljaren vill få maximalt betalt för sitt bolag och att fördelningen därav borde vara 
jämnare. Carl Montalvo, chef för corporate finance på SEB, menar att en jämn 
fördelning skulle kunna vara tänkbar om marknadssituationen varit sådan att 
budgivaren ger ett bud utan någon förhandling med målbolaget. Samtliga utgivare 
som deltagit i denna studie, inklusive Montalvo, menar istället att det i regel förs 
diskussioner och förhandlas innan offentliggörandet av ett uppköpserbjudande. 
Martin Ericsson, chef för värderingstjänsten på KPMG, och Karin Karlström, 
ordförande i fairness opinion-kommittén på Carnegie, menar dessutom att det 
förekommer situationer där budgivaren kräver att styrelsen i målbolaget, med stöd av 
en fairness opinion, ställer sig bakom budet innan man, som budgivare, offentliggör 
erbjudandet. 
 
Vår genomgång av uppköpserbjudanden visar att det utlåtande som offentliggörs för 
marknaden i samband med att målbolag beställer en fairness opinion är ett väldigt 
standardiserat dokument. Sören Lindström, advokat och partner på advokatbyrån 
Hannes Snellman samt ledamot i Aktiemarknadsnämnden, sammanfattar det som 
framkommit av vår genomgång på ett träffande sätt och beskriver innehållet i den 
offentliga handlingen (se bilaga 3 för exempel) så här: 
 

”Strukturen på en fairness opinion som jag ser det är att man talar om att 
man har fått ett uppdrag, man talar om vilken information man har fått 
tillgång till, man gör en carve out för information som man inte har fått 
tillgång till eller som man säger att man inte tar ställning till och man säger 
ingenting om vad man tycker att det är värt och sen så kommer det då en 
slutsats från finansiell synvinkel så är det här erbjudandet skäligt eller 
oskäligt och att det här gäller per en viss dag. Sen så är den ju förenad med 
en del friskrivningar som brukar ta mycket plats också men substansen i det 
här som publiceras är ju egentligen bara den här slutsatsen. Skäligt eller 
inte.”  

(Intervju, Hannes Snellman, 2013). 
 
De vanligaste friskrivningarna i samband med en fairness opinion är 1) att utgivaren 
inte har faktagranskat den information som man har fått tillgång till utan förlitat sig 
på att den är korrekt och fullständig, 2) att utlåtandet endast gäller vid tidpunkten för 
offentliggörandet och 3) att utlåtandet inte utgör någon rekommendation till 
aktieägarna angående huruvida de ska anta eller förkasta erbjudandet. 
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Figur 2 visar den totala 
fördelningen mellan olika typer 
av aktörer som har skrivit 
fairness opinion mellan åren 
2007 och 2012. Kategorin 
”mindre aktörer” utgörs av 
sådana aktörer som inte anses 
vara revisionsbyråer eller stora 
och välrenommerade banker. Vad som karaktäriserar en stor och välrenommerad 
investmentbank är till viss del en subjektiv bedömning men vår indelning framgår 
bilaga 1. 
 
Ur figur 2 går det att utläsa att majoriteten av de fairness opinion som tagits fram 
under åren 2007-2012 har skrivits av investmentbanker. Det som framstår som extra 
intressant för studiens delsyfte, kring vilka effekter revideringen av takeover-reglerna 
har haft, är emellertid jämförelsen av samma fördelning åren innan revideringen 
(figur 3), åren efter (figur 5) och år 2009 (figur 4) då revideringen genomfördes.  
 

Innan revideringen, år 2007 och 2008, skrevs 36 fairness opinion fördelat på 31 
uppköpserbjudanden. Av figur 3 framgår att investmentbankerna dominerade 
marknaden för fairness opinion. Vad som inte framgår lika tydligt av figuren är att 
merparten av de ”mindre aktörerna” utgörs av dels respekterade M&A-boutiquer, som 
Lenner & Parters, Erneholm & Haskel och HDR Partners, där grundarna kommer från 
högt uppsatta positioner inom corporate finance-avdelningar på Alfred Berg, SEB och 
Carnegie, dels mindre banker som Evli Bank och den före detta isländska banken 
Glitnir. Med andra ord var det i stort sett uteslutande väldigt välrenommerade bolag 
och respekterade personer som fick uppdragen att skriva fairness opinion innan år 
2009. Det är även under dessa år som studiens enda fem MBO-situationer uppkom.  

60%!
31%!

9%!
Investmentbanker!

Mindre!aktörer!

Revisionsbyråer!

Figur 2: Procentuell fördelning - utgivare [år 2007-2012] 
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Figur 3: Procentuell fördelning 
- utgivare [år 2007-2008] 
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Figur 4: Procentuell fördelning 
- utgivare [år 2009] 

Figur 5: Procentuell fördelning 
- utgivare [år 2010-2012] 
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Figur 8: Procentuell fördelning - 
ersättningsstruktur [år 2009] 
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Fast!ersättning! Villkorad!ersättning! Framgår!ej!

Under 2009 skrevs elva fairness opinion fördelat på tio uppköpserbjudanden. Av figur 
4 framgår att fördelningen av utgivarna bakom utlåtandena skiljde sig avsevärt 
jämfört med de två tidigare åren. Förutom några av de ovannämnda M&A-
boutiquerna och mindre bankerna skrevs två fairness opinion av en liten aktör, 
Contemplate Corporate Finance AB, och en av revisionsbyrån Grant Thornton. 
 
Efter revideringen, under åren 2010-2012, skrevs 23 fairness opinion fördelat på 23 
bud. De främsta skillnaderna jämfört med tidigare år, som delvis framgår av figur 5, 
är att revisionsbyråerna har tagit en större marknadsandel och att det är andra aktörer 
än de ovannämnda M&A-boutiquerna och mindre bankerna som utgör majoriteten av 
de ”mindre aktörerna”. 
 
Figur 6 visar utgivarnas ersättnings-
struktur för deras uppdrag, i samband 
med ett bud. Av sammanställningen 
framgår att det råder osäkerhet kring 
den faktiska fördelningen då det i 27 
procent av fallen inte framgår hur 
utgivarens ersättningsstruktur har 
sett ut. Vi anser emellertid att just det 
faktum att ersättningen inte 
presenteras är av intresse för studien då ersättningen utgör en central del i takeover-
reglernas definiering av oberoende. Vidare innehåller kategorin ”villkorad ersättning” 
tre grader av villkorad ersättning: ”ersättning beroende av budets storlek och 
genomförande”, ”ersättning till viss del beroende av erbjudandets genomförande” och 
”fast ersättning men kan tillkomma arvode vid förmånligare villkor för aktieägarna”. 
 
Av figur 7 och 9 framstår den fasta ersättningen som mer förekommande efter år 
2009 då revideringen av takeover-reglerna genomfördes och kravet på fast ersättning 
vid fairness opinion i samband med MBO-situationer infördes. Noterbart är dock att 
de enda MBO-situationerna som vår sammanställning visar på förekom under åren 
2007 och 2008, vilket betyder att alla uppköpserbjudanden från år 2009 tillåter 
villkorad ersättning men att det trots detta inte används.  
 
 
 
 

Figur 7: Procentuell fördelning - 
ersättningsstruktur [år 2007-2008] 

Figur 9: Procentuell fördelning - 
ersättningsstruktur [år 2010-2012] 
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Figur 6: Procentuell fördelning - ersättningsstruktur 
[år 2007-2012] 
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5.2 Arbetsprocesser/
I vilket skede en utgivare av fairness opinion kommer in i en budgivningsprocess kan 
variera. Då det rör sig om fientliga bud5 kommer utgivaren in sent och efter att budet 
offentliggjorts för marknaden. Fientliga bud utgör dock bara ett fåtal procent av totala 
antalet bud på den svenska marknaden (Nachemson-Ekwall, 2012).  
 
Hur lång tid en utgivare har på sig och hur stort team som arbetar med en fairness 
opinion varierar beroende på hur pass omfattande uppdraget är men majoriteten av de 
intervjuade utgivarna uppger att teamet vanligtvis består av tre till fyra personer, 
varav en eller två innehar mer seniora positioner och inte arbetar lika intensivt med 
projektet. Teamet har i regel två till fyra veckor på sig att färdigställa rapporten. 
 
Arbetsprocessen ser snarlik ut mellan utgivarna. De sätter sig in i bolaget, talar med 
bolagets ledning för att få deras syn på verksamheten, framtiden och olika faktorer 
som kan tänkas påverka företagets värde. Här tar man bland annat del av 
kursdrivande information som inte är tillgänglig för marknaden exempelvis 
ordersituationer, budget, prognoser, affärsplaner och annan insiderinformation. 
Vidare ingår årsredovisningar och annan publikt tillgänglig information i 
bedömningen och de beaktar även faktorer utanför bolaget, som 
transaktionsmultiplar, konsensusestimat och analysrapporter. Flera av utgivarna 
poängterar insiderinformationens betydelse för en fairness opinion vilket verkar 
rimligt då det endast är denna information som enligt den effektiva 
marknadshypotesen kan motivera ett annat bolagsvärde än den aktuella 
marknadsvärderingen. 
 
Komplexiteten i samband med framtagande av fairness opinion kan variera och beror 
på ett antal faktorer. Ett tydligt exempel är då hela eller en del av köpeskillingen 
består av aktier i det budgivande bolaget. I dessa fall gäller det för utgivaren av 
fairness opinion att kunna uppskatta ett värde, även på dessa. Hur detta går till, hur 
pass ingående denna värdering är och vad utgivarna får tillgång till för information 
tycks skilja sig åt mellan bolagen. I intervjuerna beskrivs tillvägagångssätten som allt 
ifrån en lika ingående värdering av budgivaren som av målbolaget med tillgång till 
insiderinformation, till att det blir en mer extern värdering grundad på enbart publik 
information, till ytterligheten att enbart förlita sig på att aktiemarknadens värdering av 
det budgivande bolaget är korrekt. 
 
Den slutliga rapporten är mycket omfattande men ej publik information och 
presenteras i regel endast för målbolagets styrelse. Det hela kondenseras ner till en 
eller ett par A4-sidor som utgör den offentliga handlingen, vilken av 

                                                
5 Ett bud som inte har förankrats hos ägarna och bolagsledningen innan offentliggörandet. 
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intervjupersonerna beskrivs som mycket av ett juridiskt dokument, inspirerat av 
utformningen på liknande dokument i USA. Det offentliga utlåtandet är mycket 
standardiserat och skiljer sig i regel inte mycket mellan utgivarna trots att det inte 
finns något i takeover-reglerna som säger vad de ska innehålla (Intervju, Hannes 
Snellman, 2013). 
 

5.3 Värdering/
Carl Montalvo, på SEB, beskriver karaktären av en fairness opinion som mer av en 
”skrivbordsprodukt” än rådgivningsuppdrag. Han menar att det fokuseras mer på rena 
värderingsanalyser för att avgöra den finansiella skäligheten i ett redan 
framförhandlat bud än att undersöka huruvida det finns andra potentiella köpare som 
kan vara beredda att betala ett högre pris för målbolaget. Att fairness opinion i 
huvudsak utgår från klassiska värderingstekniker understryks av övriga utgivare som 
deltagit i studien. Vidare framhålls att målbolagsstyrelser i regel inte besitter 
tillräcklig värderingsexpertis för att själva kunna ta ställning till den finansiella 
skäligheten i ett uppköpserbjudande, vilket gör att en fairness opinion fyller en 
funktion som stöd till styrelsen i deras rekommendation till aktieägarna. 
 

”Det finns inget rätt eller fel. Eller det finns mycket fel men det finns olika 
metoder för att göra rätt.”  

(Intervju, Handelsbanken, 2013) 
 
Citatet ovan syftar på att en företagsvärdering inte är någon exakt vetenskap utan en 
subjektiv bedömning med många potentiella vägar fram till ett bolagsvärde, vilket i 
intervjuerna understryks av skillnader i hur de olika utgivarna går till väga vid 
värderingen och hur de resonerar kring olika värderingsapproacher. Det finns en 
relativt samstämmig bild av vilka faktorer som analyseras och vilka modeller som 
används. Det skiljer sig emellertid åt mellan utgivarna i deras resonemang kring vilka 
faktorer och modeller de lägger störst vikt vid. Aktiemarknadsmultiplar på jämförbara 
bolag, diskonterade kassaflödesmodeller och transaktionsmultiplar är genomgående 
centrala delar. Flera av utgivarna ser diskonterade kassaflöden (DCF) som 
huvudapproach och ibland förekommer det resonemang kring att övriga metoder och 
modeller mest är till för att verifiera värdet från DCF-värderingen. Andra för dock, 
tvärtom, ett resonemang kring att de diskonterade kassaflödena ska tas med en nypa 
salt och att den modellen snarare används för att kontrollera värdena man kommit 
fram till via de andra metoderna.  
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Takeover-reglerna ställer krav på att det i erbjudandehandlingen skall finnas 
information om budpremiens storlek (Takeover-reglerna, 2012). Budpremien är 
emellertid inte något som någon av fairness opinion-utgivarna i studien lägger någon 
större vikt vid då de utvärderar ett enskilt bud. Christoffer Owren, Senior Associate 
på Handelsbanken, nämner dock att en tumregel för budpremien är att den brukar 
ligga kring 30 procent. Carl Montalvo för resonemang kring att budpremien tenderar 
att vara högre när börsen är nedtryckt och lägre vid högkonjunkturer vilket han menar 
förklaras av att den fundamentala värderingen är relativt stabil över tid. 
 

5.4 Oberoende/
”Jag tycker att det är otroligt viktigt att oberoendet är A och O i det här.”  

(Intervju, Grant Thornton, 2013) 
 
Åsikterna kring oberoendet går knappast isär bland utgivarna av fairness opinion, då 
samtliga uttrycker sig positivt kring takeover-reglernas krav på oberoende och det 
faktum att ersättningen inte får vara beroende av affärens genomförande vid MBO-
situationer, utan måste vara helt fast. Mycket av diskussionerna kretsar kring vikten 
av att värna om sitt varumärke och att det av den anledningen är viktigt att man som 
utgivare är oberoende i alla situationer. 
 

”Det finns två saker som man pratar om när man pratar om oberoende 
och det är: independence in fact och independence in appearance”  

(Intervju, Grant Thornton, 2013). 
 
Det Björn Gauffin, chef för värderingstjänsten på Grant Thornton, talar om är något 
som framstår som centralt även i de övriga i intervjuerna med utgivare av fairness 
opinion. Det viktiga är inte att man, de facto, är oberoende (IIF) utan att det syns 
tydligt att man är det (IIA). Vikten av IIA relaterar till att värdet på en fairness 
opinion slutligen ligger i betraktarens ögon; om användarna inte känner ett förtroende 
för utlåtandet tappar det också i värde. 
 
Trots att utgivarna ställer sig positiva till de nya kraven på oberoende menar de 
samtidigt att marknaden kring fairness opinion fungerade väl redan innan dessa 
infördes och tycks där vara överens med advokatbyråerna som emellertid drar det ett 
steg längre och menar att den nya regleringen försämrat marknaden och att kvaliteten 
i rapporterna blir sämre då andra, mindre aktörer, tar allt större marknadsandelar. 
Aktiespararna delar dock inte advokatbyråernas åsikt utan har, innan de nya reglerna 
infördes, offentligt kritiserat reglerna och krävt skärpningar i dessa. Åsa Wesshagen, 
ansvarig för bolagsfrågor på Aktiespararna, menar idag att de regelförändringar som 
gjordes år 2009 var positiva för föreningens syn på utgivarnas oberoende medan de 
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institutionella investerare som deltagit i studien förefaller vara likgiltiga till 
förändringen. 
 
I de budsituationer som står utanför kravet på värderingsutlåtande pekar både vår 
sammanställning av offentliga uppköpserbjudanden och våra intervjusvar på att det 
ändå är mer regel än undantag att styrelsen använder sig av en fairness opinion. Då 
dessa situationer inte omfattas av takeover-reglernas krav på värderingsutlåtande 
omfattas inte heller ett värderingsutlåtande, eller fairness opinion i dessa fall, av de 
krav på ersättningsstruktur och oberoende som annars finns. I praktiken betyder detta 
att en utgivare av fairness opinion har möjlighet att samtidigt vara transaktions-
rådgivare, trots att dessa i regel har en högst villkorad ersättning. Här kan vi dock se 
en diskrepans mellan vad utgivarna själva hävdar och hur tillämpningen i praktiken 
ser ut; samtidigt som utgivarna bestämt menar att de aldrig skulle ta en villkorad 
ersättning för en fairness opinion, då de inte anser detta som seriöst, visar vår 
sammanställning fall där utgivare avviker från detta och tar villkorad ersättning. 
 
För att försäkra sig om oberoende och objektivitet har vissa utgivare, till exempel 
Carnegie och KPMG, en oberoende kommitté, bestående av ett antal personer som 
inte haft någonting att göra med uppdraget och som med nya ögon tittar på rapporten, 
kontrollerar att de håller kvaliteten i arbetet samt tycker till om den slutliga 
bedömningen kring budets finansiella skälighet. Anledningen till denna struktur 
uppges bland annat vara att projektteamet kommer väldigt nära kunden och att det då 
är bättre om någon mer objektiv part är med i bedömningen. Utöver detta framförs 
argumentet att det ibland kan vara frågan om svåra bedömningar och att det då är 
bättre ju fler som tittar på faktorerna (Intervju, Carnegie, 2013; Intervju, KPMG, 
2013). 
 
Då samtliga utgivare framhållit att varje enskild medarbetare har en hög grad av 
integritet och att risken för påverkan utifrån är låg kan behovet av kommittéerna 
framstå som överskattat. Även de fristående advokatbyråerna är övertygade om 
integriteten hos värderingsteamen, vilket pekar på att den främsta funktionen för 
dessa kommittéer är det interna stödet i värderingsbedömningen samt en metod för att 
signalera ett oberoende (IIA). Intervjuerna med utgivarna återkommer ständigt till 
värdet av varumärket och hur viktigt det är att alltid uppfattas som oberoende av 
marknaden (IIA), vilket gör att oavsett vad syftet är med denna kommitté kan den ha 
ett värde då uppdragsgivare och andra intressenter kan uppfatta att utgivaren har en 
struktur med oberoendet i fokus och att deras fairness opinion då kan anses mer 
tillförlitlig. 
 
De institutionella investerarna i studien har en helt annan syn på utgivarnas oberoende 
och hävdar att en viktig faktor i deras låga tillit till en fairness opinion är det faktum 
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att de inte anser utgivaren vara oberoende. Göran Espelund, VD på Lannebo Fonder, 
menar att anledningarna till detta är att utgivarna själva har incitament att vara 
målbolagets styrelse till lags och att en målbolagsstyrelse ofta är starkt påverkad av 
sina relationer runt om i näringslivet och till de stora svenska ägarsfärerna, vilket kan 
ge styrelsen incitament att verka i annat än aktieägarnas bästa intresse. Styrelsens 
möjlighet att vinkla information mot utgivarna samt utgivarnas egna incitament att 
vara styrelsen till lags bidrar därmed till bilden av att utgivarna inte är att anse som 
helt oberoende. 
 
Även aktiespararna har i tidigare budsituationer lyft kritik mot vissa utgivares brist på 
oberoende i sådana fall där det förekommit incitament till utgivaren i form av kick-
backs kopplade till att budet går igenom (Aktiemarknadsnämnden, 2002). 
 

5.5 Ersättning/
Vid prissättning av fairness opinion utgår utgivarna från den beräknade arbetsinsatsen 
vilken är beroende av hur pass komplex värderingen beräknas vara. 
Intervjupersonerna menar att komplexiteten i hög grad är situationsspecifik och därför 
svår att generalisera utifrån bransch eller bolagstyp. Carl Montalvo, på SEB, menar 
till exempel: 

 
”Med stora bolag är fördelen oftast att det finns bra branschstatistik. Det 
kanske finns riktigt bra equity research på bolaget så att det finns mycket 
tillgänglig information. På det sättet kan det bli lättare om det är ett stort 
företag. Å andra sidan, är det väldigt internationellt så ökar komplexiteten. 
Är det ett litet företag som inte är så välanalyserat, branschen kanske är 
okänd eller så kanske bolaget är beroende av vissa utvecklingsprojekt. Då 
ska du försöka bedöma sannolikheten för att produkten faktiskt kommer ut 
på marknaden och när i tiden det i så fall sker. Det kanske bara är ett 
forskningsprojekt; det är extremt svårt att utvärdera. Så det beror lite på, 
men generellt sett krävs det mer arbete om det är ett större internationellt 
bolag och mindre arbete om det är ett litet och lokalt bolag.”  

(Intervju, SEB, 2013) 
 
Prissättningen förefaller vara en rörlig materia som varierar mellan uppdragen och 
skillnaden mellan utgivarna varierar från runt 100 000 kronor upp till ett antal 
miljoner kronor (Intervju, Hannes Snellman, 2013). Det framgår av intervjuerna att de 
stora skillnaderna i ersättning, inte nödvändigtvis, beror på skillnader i kompetens 
utan förklaras snarare av styrka i varumärke. Det är framförallt de stora 
investmentbankerna som lyfter fram det stora värdet av varumärket som de menar 
betyder mycket för beställarna av fairness opinion; ett värde som också genererar en 
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kraftig prispremie. Fairness opinion vid offentliga uppköpserbjudanden innebär 
dessutom en marknadsexponering som många andra värderingstjänster saknar, vilket 
innebär en ökad varumärkesrisk för utgivarna. Den kompensation utgivarna kräver för 
den ökade varumärkesrisken är relaterad till styrkan i utgivarens varumärke och får 
effekten av en förstärkt varumärkespremie, vilket i slutändan förstärker 
prisskillnaderna mellan utgivarna ytterligare. Åsa Wesshagen på Aktiespararna 
hävdar dock att Aktiespararna inte lägger någon värdering i vilken utgivare som står 
bakom en fairness opinion, vilket talar emot utgivarnas bild av varumärkets värde. 
 
En annan faktor till de stora prisskillnaderna är att många av de mindre aktörerna har 
helt andra kostnadsstrukturer och därmed kan ta mindre betalt (Intervju, Erneholm & 
Haskel, 2013). Åsa Wesshagen på Aktiespararna efterfrågar en högre transparens i 
ersättningsnivåerna, för att minska utgivarnas möjligheter att ta oproportionellt 
mycket betalt, och välkomnar en större konkurrens med fler aktörer på marknaden. 
Något som diskuterats under intervjuerna och som, tvärtemot Wesshagens vilja, 
skulle verka för att minska konkurrensen på marknaden är förslag på auktorisation för 
utgivare av fairness opinion. Majoriteten av intervjupersonerna ställer sig dock emot 
en sådan reglering. 
 
Pristrenden för fairness opinion är negativ och den allmänna uppfattningen bland de 
utgivare och advokater som deltagit i studien tycks vara att prispressen, delvis, drivs 
av revisionsbyråer och de mindre aktörerna. Konsekvensen av prispressen är att de 
stora investmentbankerna skriver färre fairness opinion än tidigare då deras 
prissättning inte blir lika konkurrenskraftig, vilket också framgår i vår 
sammanställning (se figur 3, 4 och 5, sid 24).  
 
Vidare har faktorer som de senaste årens lågkonjunktur, färre bolagstransaktioner än 
normalt och en lägre aggregerad efterfrågan på finansiella tjänster pekats ut av 
intervjupersoner som förklaringar till den negativa pristrenden för fairness opinion. 
Lars Lenner, grundare av Lenner & Partners, menar att prispressen på fairness 
opinion kan hänföras till en jämvikt i utbud och efterfrågan av finansiella tjänster i 
allmänhet och fairness opinion i synnerhet, varpå Martin Ericsson på KPMG tillägger 
att den rådande konjunktursituationen även har lett till att målbolagen skruvar på sina 
kostnader, vilket i sin tur kan innebära en mindre benägenhet att lägga mycket pengar 
på en fairness opinion. 
 

5.6 Legala/aspekter/
Om man blickar utåt från den svenska marknaden, till den amerikanska, kan man se 
att fairness opinion har en annan roll och status där. Det annorlunda rättsliga 
landskapet där stämningsansökningar är vanliga och gäller helt andra summor än i 
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Sverige (Intervju, Martin Ericsson, 2013), i samband med att styrelsen i målbolaget är 
avtalspart i transaktionen medan aktieägarna själva har denna roll i Sverige (Intervju, 
Hannes Snellman, 2013), har gjort att risknivån på dessa företagstransaktioner är en 
helt annan i USA. Då risken för en rättslig process är större, blir följden att 
målbolagsstyrelsen lägger större vikt vid att ta in en fairness opinion från en aktör 
med ett så starkt varumärke som möjligt (Intervju, Martin Ericsson, 2013).  
 

”I ett svenskt perspektiv tror jag att en fairness opinion som innehåller en 
redovisning för vad man har gjort, vilket material man har fått tillgång till, 
om det är något särskilt som man inte har fått tillgång till och avslutningsvis 
den här slutsatsen kring budets finansiella skälighet och inga friskrivningar 
i övrigt. Det är, legalt sett, en väldigt låg risk. Det är min bedömning.”  

(Intervju, Hannes Snellman, 2013) 
 
Sören Lindström, på Hannes Snellman, menar med citatet ovan att friskrivningarna 
till viss del är överflödiga då den legala risken även utan dessa är mycket låg. Peter 
Bäärnhielm, delägare på Advokatfirman Vinge, menar emellertid att friskrivningarna 
fyller en funktion då de förtydligar för användaren naturen av den information som 
tillhandahålls i en fairness opinion. Den legala risken för en utgivare av fairness 
opinion beskrivs som låg även av utgivarna själva. Stefan Haskel, grundare och 
Senior Partner på Erneholm & Haskel, säger till exempel att: ”sett ur ansvarsfrågan så 
är ju den naturligtvis, i en fairness, begränsad” (Intervju, Erneholm & Haskel, 2013). 
 
Då fairness opinion i grund och botten är till för att minska informationsasymmetrin 
mellan styrelse och aktieägare kan friskrivningen som säger att utlåtandet inte är 
någon rekommendation till aktieägarna tyckas underlig. Utgivarna förklarar 
samstämmigt detta med att deras uppdrag inte är gentemot aktieägarna utan mot 
styrelsen och att det sedan är styrelsen uppgift att ge den slutliga rekommendationen 
till aktieägarna. 
 
Då en av friskrivningarna säger att utgivarna inte gör någon närmare faktagranskning 
utan förlitar sig på att tillhandahållen information är fullständig och korrekt, öppnar 
detta upp för diskussioner kring styrelsens möjlighet att påverka utfallet i en fairness 
opinion. I teorin innebär detta att en målbolagsstyrelse har möjlighet att influera 
slutresultatet i en fairness opinion genom att vinkla den information utlåtandet baseras 
på. I praktiken anser vi att denna möjlighet torde vara begränsad då utgivarna av 
fairness opinion är professionella yrkesmän som besitter en hög grad av 
värderingsexpertis och erfarenhet, vilket innebär att information som i för stor 
utsträckning saknar verklighetsförankring kommer att genomskådas och avfärdas. 
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5.7 Synen/på/fairness/opinion/

”Jag har en kluven inställning till fairness opinion.”  
(Intervju, Erneholm & Haskel, 2013) 

 
Stefan Haskel beskriver sin kluvna inställning som att intresset för fairness opinion är 
situationsspecifikt. Han menar att det finns en poäng med fairness opinion i MBO-
situationer och att en fairness opinion då är ett väldigt betydelsefullt arbete medan det 
i vissa transaktioner är helt okontroversiellt och görs beroende på formkrav eller att 
man av andra skäl anser det lämpligt med en fairness opinion. Att målbolagsstyrelsers 
intresse för fairness opinion förhåller sig vara situationsspecifikt är något som 
framhålls av majoriteten av intervjupersonerna i studien och det framkommer även att 
detta påverkar vilka aktörer som får vilka uppdrag. Vid valet av utgivare tycks 
målbolagsstyrelser främst beakta tre olika faktorer: pris, relation och varumärke. I de 
mer kontroversiella uppköpserbjudandena, till exempel MBO-situationer, fokuseras 
det i större utsträckning på att kunna presentera ett starkt varumärke på sin fairness 
opinion samtidigt som utgivarens ersättningsnivå får en mer central roll i 
urvalsprocessen då det handlar om mindre kontroversiella budsituationer. Aspekten 
av relation och förtroende framstår som viktig oavsett situation. 
 
De utgivare som deltagit i studien poängterar att fairness opinion står för en mycket 
liten del av deras verksamhet och är av den anledningen inte några uppdrag som 
utgivarna aktivt söker. Det framkommer dock att det finns en marknadsföringsaspekt 
i dessa uppdrag, dels för att utgivarna får stor exponering mot marknaden vid 
offentliga uppköpserbjudanden, dels då det är ett relativt enkelt sätt att tillgodogöra 
sig höga summor till ”financial league tables”6, vilket är ett annat sätt att visa att man 
är en stor aktör på marknaden (Intervju, Lenner & Partners, 2013). Martin Ericsson 
menar dock att prispressen och skiftningen i aktörer har gjort fairness opinion till en 
urvattnad produkt och Björn Gauffin befarar att marknaden inte alls tar hänsyn till en 
fairness opinion idag. Göran Espelund, VD på Lannebo fonder och Bo Selling, 
Aktiechef på Alecta, bekräftar till viss del Gauffins farhågor genom att säga att de, 
som institutionella investerare, inte lägger någon vikt vid fairness opinion när de 
utvärderar ett offentligt uppköpserbjudande. De poängterar samtidigt att en fairness 
opinion snarare riktar sig till mindre aktieägare än dem som institutionella 
investerare. Espelund menar att värdet av en fairness opinion faller på det faktum att 
företagsvärdering är komplext och grundar sig i antaganden. Han menar att en 
värderingsman alltid har en viss möjlighet att justera sina antaganden och därmed det 
värdeintervall som man anser vara skäligt. Istället anser Espelund att arbetet i en 

                                                
6 Financial league tables är rankingar över finansiella rådgivares aktivitet vid företagstransaktioner, till 
exempel vilka firmor som har varit inblandade i flest eller störst affärer. Investmentbanker använder 
ofta dessa i marknadsföringssyften. (Intervju, Lenner & Partners, 2013) 
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fairness opinion skall fokuseras på att aktivt sondera marknaden för potentiella köpare 
och utifrån detta uttala sig om vad som är ett skäligt bud. En sådan roll för utgivarna 
av fairness opinion är dock något Åsa Wesshagen på Aktiespararna ställer sig kritisk 
till då hon anser att uppdraget att söka andra potentiella budgivare, helt och hållet, är 
styrelsens ansvar. 
 
Åsa Wesshagen berättar att Aktiespararna, som organisation, har möjligheten att göra 
en egen fullständig utvärdering, vilken föreningen ålägger störst vikt vid då de ger sin 
rekommendation till sina medlemmar. Hon menar dock att en fairness opinion fyller 
en funktion som ett stöd till mindre aktieägare som inte själva har resurser och 
möjligheter att fullständigt utvärdera ett bud. 
 
Då den fairness opinion som presenteras för marknaden innehåller minimalt med 
information till aktieägarna lämnas mycket höljt i dunkel, vilket gör marknadens 
möjligheter att bedöma utlåtandet dåliga. Åsikterna, kring vad en ökad transparens i 
utlåtandet skulle medföra går isär. Vissa utgivare och investerare välkomnar förslag 
om att presentera mer information i fairness opinion medan andra ställer sig helt emot 
det. De främsta argumenten emot ökad transparens tycks vara att man inte vill släppa 
känslig insiderinformation till marknaden samt det kan ge styrningar till budgivaren 
och marknaden om vad målbolaget anser vara ett skäligt bud. Det argumenteras även 
för att det inte skulle hjälpa den enskilda aktieägaren att ta ett beslut samt att det ändå 
inte skulle förstärka möjligheten att ställa utgivaren till svars, då företagsvärdering 
bygger på subjektiva bedömningar. Intervjupersonerna som ställer sig positiva till 
ökad transparens menar dock att det visst skulle öka ansvaret för utgivaren, då det 
skulle bli svårare att göra mindre rimliga antaganden och därigenom vinkla sin 
fairness opinion åt ett visst håll. Lars Lenner framhåller även att de, vid ett tillfälle, 
haft en mer utförlig presentation för aktieägare där de redovisat sina antaganden och 
annan väsentlig information, och att detta blivit mött av positiva reaktioner om att 
detta ökar trovärdigheten i utlåtandet. 
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5.8 Fairness/opinion/i/korthet/

Processen kring en fairness opinion är mycket komplex och omfattande men kan i 
stora drag förenklas ner till vår modell i figur 10. Förhandlingen kring ett publikt 
uppköpserbjudande pågår i regel innan budet offentliggörs. Utgivaren av fairness 
opinion kommer oftast in i processens slutskede och arbetar då i två till fyra veckor 
med ett team bestående av tre eller fyra personer. Då själva företagsvärderingen är 
mycket av en skrivbordsprodukt och mycket känslig för antaganden och all indata, 
blir informationsinhämtningen av stor vikt. Informationsinhämtningen består dels av 
publik information, i form av årsredovisningar, pressmeddelanden med mera, dels av 
bransch- och bolagsspecifika rapporter från analysinstitut och andra aktörer, men 
framförallt insiderinformation från målbolagets styrelse och ledning. Det är just 
insiderinformationen som särskiljer värderingen i en fairness opinion mot en 
företagsvärdering av en extern part, och denna information utgör en stor och viktig 
del av den slutgiltiga värderingen. 
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Figur 10: Översiktsbild av fairness opinion 
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Värderingen är i sig ingenting som skiljer sig från andra typer av företagsvärderingar, 
utan det är just karaktären på information som särskiljer dessa. De klassiska 
angreppssätten i en företagsvärdering (DCF, relativvärdering och jämförelse med 
tidigare transaktionsmultiplar) är dominerande. Hur dessa förhåller sig till varandra 
och vägs ihop till ett slutgiltigt värdeintervall skiljer sig mellan utgivarna och är svårt 
att säga något generellt om. 
 
Revideringen av takeover-reglerna medförde krav på fast ersättning för utgivarna 
vilket även begränsat möjligheten för transaktionsrådgivare att även agera som 
utgivare av fairness opinion. De stora kategorierna av utgivare är idag 
investmentbanker, revisionsbyråer och M&A-boutiquer av olika storlek medan 
intressenterna är fler än så. De uppenbara intressenterna är aktieägare, där utlåtandet 
är ett stöd i deras beslut om huruvida de ska sälja eller inte, och styrelse, där 
utlåtandet fungerar som ett stöd i deras rekommendation till aktieägarna och som ett 
legalt och moraliskt skydd. Utöver dessa och media, som förstås också kan vara 
intresserade av utlåtandet, har normgivare och kontrollorgan ett intresse då 
utlåtandena täcks av takeover-reglerna, samt budgivare som ofta själva är de som 
efterfrågar utlåtandet. 
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6 Högabstrakt analys 
 

Kapitlet fokuserar på en djupare analys av studiens empiri där olika aspekter ställs 
mot varandra samt kopplas till relevant teori. 

6.1 Fairness/opinion/på/den/svenska/marknaden/idag/

Fairness opinion-området och mycket av problematiken kring det är tydligt präglat av 
principal-agent-förhållanden. Relationen mellan bolagsstyrelsen och aktieägarna är ett 
klassiskt exempel på ett sådant förhållande där styrelsen fungerar som agent åt 
aktieägarna, principalen (Jensen & Meckling, 1976). Utgivarens relation till styrelsen 
kan emellertid ses ur två perspektiv. 
 
Ur takeover-reglernas synvinkel är utgivaren tänkt att fungera som en säkerhet för 
aktieägarna då separeringen av ägande och kontroll ger styrelsen ett 
informationsövertag framför aktieägarna och öppnar upp för ekonomisk opportunism, 
i och med att agenten kan ha en intressekonflikt och annan riskpreferens än 
principalen. Avsikten med reglerna är därmed att skapa en agent-principal-relation 
mellan aktieägarna och utgivaren för att denne ska kunna verka som kontrollfunktion 
i aktieägarnas intresse gentemot styrelsen och därmed jämna ut informations-
asymmetrin mellan dessa parter.  
 
Då det i praktiken är styrelsen och inte aktieägarna som är utgivarens uppdragsgivare 
skapas ett agent-principal-förhållande även mellan dessa parter. Utgivarens roll blir 
här att bistå med värderingsexpertis i styrelsens uppdrag att ge en rekommendation 
till aktieägarna angående hur de bör förhålla sig till ett aktuellt uppköpserbjudande. 
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Figur 11: Principal-agent-relationer i samband med fairness opinion 
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Även här uppstår en informationsasymmetri då utgivaren har ett kunskapsövertag i 
och med sin värderingsexpertis, vilket gör att styrelsen har svårigheter att avgöra om 
de bedömningar och avvägningar som görs av denna agent är de korrekta och mest 
relevanta. Kunskapsövertaget för utgivare ökar risken för opportunism då det 
försvårar styrelsens möjlighet till kontroll och ger utgivare möjlighet att agera utifrån 
sina egna intressen. Införandet av regleringen kring villkorad ersättning vid fairness 
opinion har emellertid verkat för att eliminera incitamenten för detta. 
 
Utifrån de olika relationerna mellan styrelse, aktieägare och utgivare framstår syftet 
med fairness opinion som tvådelat. I MBO-situationer där fairness opinion krävs av 
takeover-reglerna förefaller utlåtandets främsta syfte vara att minska informations-
asymmetrin och skydda minoritetsägare. I affärer som inte omfattas av reglerna tycks 
synen på fairness opinion vara en annan och trots att ett utlåtande i regel ändå beställs 
görs det här i ett annat syfte. Syftet med en fairness opinion tycks i dessa situationer 
vara att fungera som ett stöd för styrelsens egen rekommendation till aktieägarna och 
därmed får det något av rollen som ett legalt och moraliskt skydd.  
 
Vid våra intervjuer med utgivare diskuteras att en fairness opinion är till för att 
skydda aktieägare, men vad som tydligare framgår är att utgivarna själva ser sin 
huvudsakliga relation vara den till styrelsen. Det framhålls tydligt att en fairness 
opinion inte är någon rekommendation till aktieägarna och på frågan varför det 
förhåller sig på detta sätt har svaret genomgående varit att deras uppdrag är gentemot 
styrelsen och inte aktieägarna. Vi menar att detta dels marginaliserar den 
kontrollfunktion som takeover-reglerna åsyftar för fairness opinion, dels reducerar 
relationen mellan aktieägare och utgivare samt förstärker vår uppfattning om att det 
existerar en tydlig principal-agent-relation mellan styrelse och utgivare.  
 
Investerarnas syn på relationen mellan styrelsen och utgivarna, att det kan finnas 
personliga lojaliteter mellan styrelsen och övriga näringslivet samt att utgivarna kan 
vara måna om att vara styrelsen till lags, visar på att styrelsen och utgivarna kan ha 
incitament att inte verka i aktieägarnas bästa intresse. Det faktum att de dessutom kan 
ha möjlighet till detta diskuterar Bebchuk och Kahan (1989), Bugeja (2006) såväl 
som Lobe och Schenk (2009). De visar på problematiken att målbolagets styrelse till 
viss del kan påverka innehållet i en fairness opinion genom att själva välja utgivare 
och sedan vinkla informationen som tillhandahålls. Tillsammans gör dessa faktorer att 
förnimmelsen om att det finns en stark relation mellan styrelsen och utgivaren av 
fairness opinion förstärks. Det låga förtroende de institutionella investerarna hyser för 
fairness opinion stärker ytterligare vår tes om att den kontrollfunktion utlåtandet ska 
utgöra i dagens läge är mer subtil. 
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Vi anser inte att den kontrollfunktion som takeover-reglerna avser med fairness 
opinion helt är upphävd, i synnerhet inte i MBO-situationer, men att dagens 
tillämpning av utlåtandet gör att denna roll får stå tillbaka för den tydligare relationen 
mellan styrelse och utgivare. Vi menar att utlåtandet fungerar både som 
kontrollfunktion och som stöd till styrelsen men i olika utsträckning beroende på hur 
situationen ser ut. Då det är frågan om MBO-situationer som infaller under takeover-
reglerna är själva kontrollfunktionen mer framträdande då de inblandade parterna är 
medvetna om det kontroversiella i situationen. Då det gäller mer okomplicerade fall 
som inte täcks av regleringen men där det ändå beställs en fairness opinion, är rollen 
som stöd till styrelsen den mest dominerande. Det kan tyckas att detta är naturligt och 
att kontrollfunktionen ändå inte behövs då styrelsen i dessa fall inte är jävig men med 
hänvisning till investerarnas starka oro för de dolda relationer som kan förekomma 
och de tänkbara incitament och möjligheter både styrelsen och utgivarna kan ha att 
verka för något annat än aktieägarnas intressen, menar vi att man bör vara medveten 
om dessa eventuella relationer när man tar ställning till en sådan fairness opinion. 
 
Utgivarnas varumärke förefaller vara något som är avgörande för att få större och mer 
prestigefyllda uppdrag, vilket även stöds av internationell forskning som visar på att 
ett starkt varumärke genererar ett större förtroende från marknaden och renderar i 
högre budpremier och ett större mervärde för aktieägare. För att inte skada detta 
varumärke läggs stor vikt vid att alltid uppfattas som oberoende och ha en hög grad 
av ”independence in appearance” (IIA). Vikten av ”independence i appearance” 
framstår, framför ”independence in fact” (IIF), som det centrala för utgivarna då det 
gäller bevarandet av varumärket då det är i betraktarens ögon oberoendet uppfattas, 
utvärderas och överförs på varumärket. Det stora fokus på IIA som råder på 
marknaden överensstämmer med den amerikanska, Sarbanes-Oxley Acts behandling 
av revisionsbyråers IIA och IIF samt motsvarande europeiska propositioner. Den 
svenska Revisorsnämnden lägger istället större vikt vid IIF vilket också framgår som 
centralt i regleringen kring fairness opinion. Vi anser emellertid inte att det 
nödvändigtvis behöver vara negativt att marknadens aktörer och reglerande organ 
fokuserar på olika aspekter av oberoende. Vår uppfattning är att dessa sidor snarare 
kompletterar varandra genom att regleringen ser till att det finns ett faktiskt 
oberoendeförhållande och utgivarna själva verkar för att detta oberoendeförhållande 
projiceras utåt och verkligen syns på marknaden. 
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6.2 Effekterna/av/revideringen/av/takeover+reglerna/
 

De nya kraven på oberoende förefaller ha fått konsekvenser på marknaden och gett 
upphov till förändrad prisbild och en skiftning i aktörer. Figur 12 beskriver vår analys 
av effekterna av den nya regleringen. 
 
Takeover-reglernas sätt att definiera oberoendet har påverkat marknadens allmänna 
syn på oberoende. För att fortsättningsvis kunna uppfattas som en oberoende aktör på 
marknaden har möjligheterna att verka i den dubbla rollen som transaktionsrådgivare 
och utgivare av fairness opinion kraftigt begränsats även i de situationer som inte 
omfattas av reglerna. Då vikten av ett gott renommé och ett starkt varumärke är av 
betydande roll för en aktör på den finansiella marknaden har utgivarna inte råd att ses 
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Figur 12: Effekter av revideringen av takeover-reglerna år 2009 
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som något annat än en seriös aktör med hög integritet. Trots att reglerna endast gäller 
vid MBO-situationer tillämpas alltså de nya oberoendekriterierna i praktiken även i 
övriga budsituationer. 
 
Genom att utgivarna numera har svårt att ta villkorad ersättning för en fairness 
opinion har målbolagsstyrelser blivit mindre benägna att betala de höga ersättningar 
som ofta krävs av investmentbankerna då styrelsen är tvungen att betala utgivaren 
även om affären inte genomförs. I och med att valet av utgivare i större utsträckning 
blivit en fråga om pris har detta öppnat upp för nya aktörer med större möjligheter att 
ta mindre betalt. Det större utbudet av potentiella utgivare har inneburit ökad 
konkurrens, vilket i linje med klassisk ekonomisk teori har förskjutit jämvikten 
mellan utbud och efterfrågan och skapat en prispress. Vidare har de senaste årens 
lågkonjunktur och lägre antal företagstransaktioner skapat en lägre aggregerad 
efterfrågan på finansiella tjänster, vilket förskjutit jämvikten ytterligare och förstärkt 
prispressen. 
 
För att till fullo kunna uttala sig om det resonemang som förts kring att prispressen 
och skiftningen i utgivare gjort fairness opinion till en urvattnad produkt krävs mer 
omfattande studier som täcker in hur det ser ut på den privata marknaden då vi anser 
att stora delar av dessa resonemang har sin grund bland privata uppköpserbjudanden 
och inte tydligt går att observera i samband med offentliga uppköpserbjudanden där 
skiftningen inte är lika framträdande. Vi menar även att det är svårt att dra några 
definitiva slutsatser kring detta innan marknaden återhämtat sig och antalet 
företagstransaktioner återgått till det normala, då vi menar att det först då går att uttala 
sig om hur pass stor och bestående denna prispress och skiftning i aktörer är. 
 
De nya kraven på oberoende innehåller en formulering kring att en fairness opinion 
ska skrivas av ”oberoende expertis”, vilken emellertid förefaller innehålla något av en 
paradox. De aktörer som agerar i rollen av transaktionsrådgivare arbetar länge och 
intensivt med transaktionen och blir därmed väl införstådda med alla aspekter av 
bolagets verksamhet, vilket gör att de i högsta grad är att anse som expertis. 
Regleringen har dock slagit fast att transaktionsrådgivaren inte är att anse som 
oberoende då dennes ersättning i regel är knuten till transaktionens genomförande, 
vilket har fått till följd att en extern utgivare måste anlitas. Då en sådan extern 
utgivare av fairness opinion har snävare tidsramar och därmed sämre möjligheter än 
en transaktionsrådgivare att sätta sig in i målbolaget torde denna utgivare följaktligen 
inte kunna uppnå samma grad av expertis avseende målbolaget. Vi anser vidare att 
dessa tecken på lägre grad av expertis späds på ytterligare av att vår empiri implicerar 
att de aktörer som anses besitta störst kompetens och branschkunskap idag skriver 
färre fairness opinion och att dessa uppdrag istället går till aktörer med andra 
kostnadsstrukturer och större möjligheter att ta mindre betalt. Även tidigare 
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forskning, i form av Bugeja et al (2005), pekar på att rådgivare som inte anses vara 
oberoende utan har en närmare relation till målbolaget uppnår en högre kvalitet i sin 
slutbedömning vilket ytterligare styrker vår tes om att det råder en paradox i 
tillämpningen kring ”oberoende expertis”. Å ena sidan har man en ”expertis” i form 
av transaktionsrådgivare vars roll inte anses vara ”oberoende”, å andra sidan har man 
en ”oberoende” part som skriver fairness opinion men denne uppnår inte samma grad 
av ”expertis”. 
 

6.3/Förbättringsåtgärder/kring/fairness/opinion/på/den/svenska/marknaden/
Trots flertalet intervjupersoners farhågor om att utlåtandena negligeras av marknaden 
visar vår sammanställning av offentliga uppköpserbjudanden att det finns en 
efterfrågan på fairness opinion, då de i stor utsträckning används i situationer även 
där de inte krävs av takeover-reglerna. Empirin från intervjuerna pekar på att 
efterfrågan i dessa budsituationer delvis kommer från budgivarna då de ofta vill att 
budet ska ha stöd av en fairness opinion innan uppköpserbjudandet offentliggörs till 
marknaden. Det faktum att budgivaren efterfrågar utlåtandet torde bygga på att det 
finns en, eller åtminstone illusionen om en, efterfrågan från aktieägare. Om budgivare 
fortsättningsvis ska efterfråga fairness opinion gäller det att det finns en uppfattning 
om att utlåtandet har ett bidrag till marknaden och påverkar aktieägarnas benägenhet 
att acceptera ett bud. Vi befarar dock att den effekt som budgivarna önskar, det vill 
säga en ökad benägenhet från aktieägarna att acceptera ett bud, kräver en höjd status 
och trovärdighet för fairness opinion för att budgivarnas efterfrågan ska bestå. 
 
Vår ståndpunkt är att fairness opinion har en funktion på marknaden men att det finns 
utrymme för utveckling och förbättring. Förslaget som lyfts i intervjuerna om en 
eventuell reglering kring vilka som ska få skriva fairness opinion anser vi ha en 
konkurrenshämmande effekt. Vi menar att om det huvudsakliga problemet skulle 
ligga i att marknaden ser vissa utgivare som otillräckligt kompetenta torde problemet 
självregleras genom att dessa aktörer inte skulle få några uppdrag. Även de förslag till 
reglering kring vilka värderingstekniker som ska användas och vilka antaganden som 
ska göras, som bland annat diskuteras av Bebchuk och Kahan (1989) och Bugeja et al 
(2005), anser vi skulle försämra kvaliteten snarare än bidra till förbättringar på 
området då varje företag och budsituation är unik, vilket innebär en komplexitet som 
kräver möjlighet till situationsanpassade modeller och tekniker. 
 
Lösningen på problemen med fairness opinion kan emellertid ligga i just reglering då 
regelverkens struktur har visats styra den generella synen på fairness opinion och att 
denna syn i sin tur tycks vara en starkt påverkande faktor för vilken funktion fairness 
opinion fyller på marknaden. Den skillnad i ersättningsstrukturer som vår 
sammanställning av uppköpserbjudanden visar mellan tidsperioden 2010-2012, 
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jämfört med 2007-2008, i kombination med utgivarnas uttalanden om att det numera 
är omöjligt att använda sig av villkorad ersättning och samtidigt ses som oberoende, 
antyder att marknadens generella syn på oberoende förändrats som en följd av 
takeover-reglernas revidering år 2009. Regleringens inverkan på den generella synen 
på fairness opinion stöds ytterligare av att Aktiespararna menar att trovärdigheten i 
utlåtandet är högre idag än innan revideringen samt Lobe och Schenks (2009) studie 
kring fairness opinion på den schweiziska-, österrikiska- och tyska marknaden, vilken 
konkluderar att den generella synen på utlåtandet är starkt beroende av hur 
marknadernas regelverk är utformade och att denna syn är avgörande för utlåtandets 
effekt på marknaden.  
 
Fairness opinions godtyckliga natur och problematiken kring det, vilket också har 
behandlats i flertalet tidigare studier (Bebchuk & Kahan, 1989; Makhija & 
Narayanan, 2007; Davidoff, 2006), är något vi anser vara ofrånkomlig i och med att 
företagsvärdering är en subjektiv bedömning grundad i antaganden. För att öka 
trovärdigheten i fairness opinion anser vi att man i största möjliga mån bör verka för 
att begränsa övriga faktorer som inbjuder till tolkningsfrihet. Ett sätt att göra detta 
anser vi vara att öka transparensen i utlåtandet genom att få utgivarna att presentera 
mer information, då aktieägarna idag har svårigheter att ifrågasätta den värdering som 
ligger till grund för utlåtandet, i och med att den bakomliggande värderingsrapporten i 
regel endast är förbehållen målbolagets styrelse. De argument som framförts för att 
det inte presenteras mer information i samband med en fairness opinion idag, 
exempelvis att det ger styrning till budgivaren, att det är bolagskänslig information 
och att det ändå inte hjälper den enskilda aktieägaren, anser vi vara aspekter som 
måste beaktas men samtidigt inte eliminerar möjligheten att presentera mer 
information. En redogörelse för huvudantaganden, som exempelvis görs vid en 
aktieanalys, utan att ge någon direkt förklaring till varje antagande torde inte 
nödvändigtvis röja specifik och känslig bolagsinformation. Det ger istället en 
aktieägare möjlighet att jämföra sina förväntningar på bolaget med de antaganden 
som en utgivare med tillgång till insiderinformation grundat sin bedömning kring 
bolagets framtidsutsikter på. Vidare menar vi att även om mindre aktieägare kan ha 
svårt att ifrågasätta de antaganden som gjorts, då det handlar om subjektiva 
bedömningar, torde en presentation av huvudantaganden göra det svårare för en 
utgivare att agera opportunistiskt med hjälp av orimliga antaganden då starka aktörer 
som besitter värderingsexpertis och branschkunskap har möjlighet att ifrågasätta 
dessa.  
 
Vi är väl medvetna om att ett bolagsvärde, exempelvis utifrån diskonterade 
kassaflöden, är känsligt för vilka antaganden som görs och att dessa antaganden alltid 
kan diskuteras. Vår ståndpunkt är emellertid att det finns en förståelse och acceptans 
för olika åsikter, och det hantverk som företagsvärdering de facto är, men att detta 
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endast gäller inom vissa gränser. En ökad transparens kring huvudantaganden torde 
därmed gör det svårare för en utgivare att använda sig av antaganden som ligger 
utanför dessa acceptansintervall. Att Lars Lenner beskriver reaktionerna som positiva 
då de presenterat mer information för aktieägare antyder dessutom att detta är något 
som aktieägare efterfrågar. 
 
Då vår empiri dels visar att fairness opinion används i betydligt större utsträckning än 
de budsituationer där de krävs av takeover-reglerna, dels antyder att den 
kontrollfunktion som utlåtandet i första hand är tänkt att fungera som ibland 
överskuggas av funktionen som stöd för styrelsen, menar vi att det kan finnas ett 
behov av en distinktion mellan olika typer av fairness opinion. Vid MBO-situationer 
ter sig rollen som kontrollfunktion för aktieägarnas räkning som högst prioriterad. I 
övriga budsituationer där det inte finns någon jävsituation i styrelse eller 
bolagsledning framstår de två främsta anledningarna till användandet av fairness 
opinion vara dess funktion som stöd för styrelsen i deras utvärdering av ett 
uppköpserbjudande och budgivarnas krav på utlåtandet för att de ska offentliggöra sitt 
uppköpserbjudande.  
 
Att fairness opinion idag används med andra huvudsyften än det som takeover-
reglerna åsyftar behöver nödvändigtvis inte vara negativt. Behovet av en distinktion 
mellan olika typer av fairness opinion anser vi emellertid vara ofrånkomligt då 
behovet av ”oberoende expertis” framstår som heterogent i de olika situationerna. 
Kopplat till vårt resonemang om den eventuella paradoxen i begreppet ”oberoende 
expertis” menar vi att MBO-situationer kräver prioritering av utgivares oberoende 
medan majoriteten av de övriga budsituationerna istället är av sådan karaktär att 
aktieägarna inte behöver oroa sig i samma utsträckning för att styrelsen ska åsidosätta 
aktieägarnas intresse och att expertis istället bör prioriteras i dessa situationer. Utifrån 
detta och intervjupersonernas syn på de nya kraven om fast ersättning menar vi att det 
tydligare fokus på utgivarnas oberoende även fortsättningsvis är att föredra i MBO-
situationer men att titeln på utlåtandet i dessa situationer bör vara förbehållet just 
MBO-situationer samt att det i reglerna bör framgå vad som gäller för användandet av 
motsvarande utlåtande i de övriga budsituationerna. Då karaktären av de övriga 
budsituationerna i regel inte ställer samma krav på oberoende för att säkerställa att 
aktieägarnas intressen inte åsidosätts menar vi att aktieägarna främjas av ett utlåtande 
av så hög kvalitet som möjligt. Med stöd av dels Bugejas (2005) studie som finner att 
det är högre kvalitet i en transaktionsrådgivares fairness opinion än en extern parts, 
dels åsikter i vår studie kring att transaktionsrådgivare är tillräckligt oberoende, dels 
är mer insatta i målbolaget och dels gör en grundlig genomsökning av marknaden 
efter potentiella köpare i sitt uppdrag, menar vi att en fairness opinion utgiven av en 
transaktionsrådgivare med villkorad ersättning inte nödvändigtvis behöver utgöra 
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sämre vägledning kring ett buds finansiella skälighet än utlåtanden utgivna av externa 
parter. 
 
Vi anser att såväl Espelunds förslag på ökat fokus på auktionsförfarande som 
Bebchuk och Kahans (1989) förslag på tydligare definitioner av finansiell skälighet är 
intressant. Vi menar att alla former av transparens i utlåtandet, som ger aktieägaren 
ökad insikt i hur skäligt ett bud är och inte bara om det är skäligt, är positivt för 
utlåtandets kontrollfunktion och ökar dess bidrag till marknaden. 
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7 Slutsats 
 

I uppsatsens sista kapitel presenterar vi våra slutsatser, svarar på studiens delsyften 
och diskuterar vad som kan vara intressant för framtida forskning att fokusera på. 

7.1 Slutsatser/
Revideringen av takeover-reglerna från år 2009 var, genom att tillse ett tydligare 
oberoende för utgivaren av fairness opinion, tänkt att bistå aktieägarna med ett 
starkare skydd gentemot målbolagsstyrelsen och den informationsasymmetri som 
råder dessa parter emellan. Vår studie visar emellertid att utgivarens roll som 
kontrollfunktion idag marginaliseras av att utgivarnas uppdrag kommer från styrelsen, 
att utgivarna själva ser denna relation som den framträdande och att styrelsen har 
möjlighet att själva påverka innehållet i en fairness opinion. 
 
Trots att den nya regleringen endast gäller MBO-situationer, och därmed endast ett 
fåtal av det totala antalet företagstransaktioner på marknaden, kan vi visa på att den 
har fått stora effekter på marknaden som helhet och bidragit till både en prispress 
samt en ny syn på oberoende. De nya kriterierna för vad som krävs för att vara 
oberoende utgivare i en MBO-situation har försämrat möjligheterna för en utgivare att 
agera som både transaktionsrådgivare och utgivare av fairness opinion dels i MBO-
situationer genom reglernas utformning, dels i övriga budsituationer genom att 
reglerna indirekt förändrat marknadens bild av oberoende och därmed gjort att den 
dubbla rollen innebär en varumärkesrisk för utgivaren. Tillsammans har detta gjort 
fairness opinion till en kostnadsfråga i större utsträckning än tidigare, vilket öppnat 
upp för nya aktörer, förstärkt konkurrensbilden på marknaden och tillsammans med 
dagens lägre aggregerade efterfrågan på finansiella tjänster bidragit till en prispress på 
marknaden för fairness opinion. 
 
Kraven på ”oberoende expertis” vid MBO-situationer tycks innehålla en paradox då 
man i budsituationer har en tydlig expert i transaktionsrådgivaren med stor inblick i 
målbolaget och affären, samt en oberoende part i utgivaren av fairness opinion med 
en ersättningsstruktur som minimerar incitamenten till ekonomisk opportunism. 
Studien visar även att behovet av ”oberoende” och av ”expertis” är något heterogent 
då MBO-situationer i allra högsta grad kräver ett fokus på oberoende, i och med 
utlåtandets huvudsyfte att skydda aktieägarna, medan syftet i övriga budsituationer 
framstår mer vara funktionen som stöd till styrelsen, vilket torde sätta expertis-
aspekten i större fokus. För att tydligt särskilja dessa situationer och minska risken för 
överspillseffekt, där utlåtandets trovärdighet i MBO-situationer blir lidande av att 
oberoendet inte sätts i fokus i övriga situationer, krävs en begreppsmässig distinktion 
däremellan. 
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Vi anser att fairness opinion bidrar till ett mer ärligt klimat på finansmarknaden och 
utgör ett visst skydd för minoritetsägare på börsen men menar samtidigt att det finns 
utrymme för förbättring då frågetecknen kring utlåtandet är många. Vi menar att 
statusen och bidraget för fairness opinion kan förstärkas genom ytterligare reglering 
och att man genom att öka transparensen i utlåtandet kan förstärka utgivarnas ansvar 
gentemot aktieägarna. En ökad transparens ger en större exponering för till exempel 
utgivarens antaganden och större press på att dessa är rimliga, vilket bidrar till en 
förstärkt relation mellan utgivare och aktieägare då utgivaren får ett större ansvar 
gentemot aktieägare vilket sedermera förstärker rollen som kontrollfunktion. 
 

7.2 Förslag/till/vidare/forskning/
Då vår studie inte gjort någon närmare undersökning av hur målbolagsstyrelser ser på 
fairness opinion är denna aspekt av området fortfarande outforskat. För att utreda 
målbolagsstyrelsers syn på fairness opinion förslår vi en surveyundersökning utifrån 
vår sammanställning av offentliga uppköpserbjudanden alternativt finans-
inspektionens prospektregister med de personer som varit styrelsemedlemmar i 
bolagen vid respektive uppköpserbjudande. Vi anser även att en liknande metod går 
att använda för att närmare undersöka de mindre aktieägarnas intresse för utlåtandet 
då vi endast använt en representant som inte är att anse som fullgott substitut till de 
enskilda aktieägarna. 
 
Ett annat förslag på vidare forskning kring fairness opinion är replikera Lobe och 
Schenks (2009) studie och deras modell för att jämföra deras observationer av 
fairness opinion i Schweiz, Tyskland och Österrike med hur det ser ut på den svenska 
aktiemarknaden. 
 
Avslutningsvis anser vi att det behövs ytterligare utredningar av våra föreslagna 
förbättringsåtgärder kring ökad transparens och distinktionen mellan fairness opinion 
i olika situationer då vi i dagsläget saknar en tydlig helhetsbild av hur detta skulle 
mottas på marknaden och fungera i praktiken.   
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Bilaga 1 – Sammanställning utgivare 
  

 
Utgivare 

Antal  
Fairness 
Opinon 

 
 
År 

In
ve

st
m

en
tb

an
ke

r 

ABG Sundal Collier 4 2008,2008,2010,2012 
Carnegie  6 2007,2008,2008,2008,2010,2012 
Credit Suisse 1 2008 
Danske Bank 1 2011 
Deutche Bank 1 2009 
Goldman Sachs 1 2007 
Handelsbanken 5 2007,2007,2007,2008,2008 
HQ Bank 3 2008,2010,2010 
JP Morgan Chase & Co 2 2007,2008 
Lazard 2 2008,2009 
Morgan Stanley 3 2008,2008,2009 
Nordea  4 2008,2008,2010, 2011 
SEB Enskilda 5 2007,2007,2008,2008,2011 
Swedbank 1 2007 
UBS 2 2007,2011 

Re
vi

si
on

s
by

rå
er

 Grant Thornton 3 2009,2010,2012 
KPMG 2 2011,2012 
PwC 1 2010 

M
in

dr
e 

Ak
tö

re
r 

Access Partners 1 2008 
Arma Partners 1 2009 
Catella Markets AB 1 2009 
Contemplate AB 3 2009,2009,2010 
Erik Penser Fondkommission 1 2007 
Erneholm & Haskel 2 2007,2009 
Evli Bank Plc 3 2008,2009,2010 
Glitnir 1 2008 
HDR Partners 2 2008,2009 
IC Partners 1 2007 
IDC Nordic 1 2012 
Lenner & Partners 1 2007 
Navigo Partners 2 2010,2011 
Pareto Öhman 1 2012 
Remium 1 2010 
Thenberg & Kinde Fondkommission 1 2008 



 

Bilaga 2 – Uppköpserbjudanden inkl fairness opinion,   år 

2007-2012 
År/ Budgivare/ Målbolag/ Utgivare/av/fairness/opinion/

2007$ AOLS$ Tradedoubler$AB$ Carnegie$Investment$Bank$AB$

2007$ AOLS$ Tradedoubler$AB$ Goldman$Sachs$International$

2007$ Atria$Koncern$Abp$ Aktiebolaget$Sardus$ Swedbank$

2007$ Bure$Equity$AB$ AcadeMedia$AB$ Lenner$&$Partners$

2007$ DnB$NOR$ SalusAnsvar$AB$ Handelsbanken$Capital$Markets$

2007$ ESML$Intressenter$AB$ Securitas$Direct$AB$ JP$Morgan$plc$

2007$ ESML$Intressenter$AB$ Securitas$Direct$AB$ SEB$Enskilda$

2007$ Fujitsu$Services$Overseas$Holdings$Limited$ Mandator$AB$ IC$Partners$AB$

2007$ Nordstjernan$AB$ KMT$Group$AB$ SEB$Enskilda$

2007$ NPNC$Intressenter$AB$ Nefab$AB$ Erneholm$&$Haskel$

2007$ Racon$Holdings$ Invik$&$CO$ Handelsbanken$Capital$Markets$

2007$ Stockmann$ Lindex$ Handelsbanken$Capital$Markets$

2007$ Watchtower$AB$(IBM)$ Telelogic$AB$ UBS$Investment$Bank$

2007$ XPonCard$ All$Cards$Service$Center$AB$ Erik$Penser$Fondkommission$

2008$ A.P$Moller$Maersk$A/S$ Broström$ SEB$Enskilda$

2008$ Askero$ Sigma$AB$ Nordea$Bank$AB$

2008$ Askero$ Sigma$AB$ Nordea$Bank$AB$

2008$ Borse$Dubai$ OMX$AB$ Credit$Suisse$

2008$ Borse$Dubai$ OMX$AB$ Morgan$Stanley$

2008$ Caytel$ Teleca$AB$ Handelsbanken$Capital$Markets$

2008$ Cyril$Acquisition$AB$ Cision$AB$ Lazard$AB$

2008$ Deccan$Value$Advisors$ IBS$AB$ Carnegie$Investment$Bank$AB$

2008$ ESML$Intressenter$AB$ Securitas$Direct$AB$ JP$Morgan$plc$

2008$ ESML$Intressenter$AB$ Securitas$Direct$AB$ SEB$Enskilda$

2008$ Garden$Growth$Capital$ Human$Care$ ABG$Sundal$Collier$

2008$ GEMed$AB$ Boss$Media$AB$ HDR$Partners$AB$

2008$ Ivytan$AB$ Q^Med$AB$ Morgan$Stanley$

2008$ Kaidoz$AB$ Zodiak$ Carnegie$Investment$Bank$AB$

2008$ Mannerheim$Invest$AB$ Enaco$AB$ Thenberg$&$Kinde$Fondkommission$AB$

2008$ Orberthur$Technologies$ XPonCard$Group$AB$ HQ$Bank$

2008$ Oy$Karl$Fazer$Ab$ Cloetta$Fazer$AB$ ABG$Sundal$Collier$

2008$ Panaxia$ PanAlarm$AB$ Glitnir$

2008$ Peab$AB$ Peab$Industri$ Evli$Bank$Plc$

2008$ Segulah$Stellata$Holding$AB$ Gunnebo$Industrier$AB$ Handelsbanken$Capital$Markets$

2008$ SMTW$(NorgeInvestor)$ Arena$Personal$AB$ Access$Partners$

2008$ Stena$Adactum$ Ballingslöv$Int.$AB$ Carnegie$Investment$Bank$AB$



 

2009$ Fastighets$AB$Balder$ Din$Bostad$Sverige$AB$ Catella$Markets$AB$

2009$ Hakon$Invest$AB$ Hemtex$AB$ Lazard$AB$

2009$ Home$Invest$AB$ Home$Properties$ Grant$Thornton$

2009$ Mannerheim$Invest$AB$ Megacon$AB$ Contemplate$AB$

2009$ Ponderus$Technology$AB$ Technology$Nexus$AB$ Evli$Bank$Plc$

2009$ Porsche$ Scania$ Deutche$Bank$

2009$ Porsche$ Scania$ Morgan$Stanley$

2009$ Ricoh$ Carl$Lamm$Holding$AB$ HDR$Partners$AB$

2009$ Strategisk$Holding$ Affärsstrategerna$AB$ Contemplate$AB$

2009$ Traction$ Nilörngruppen$AB$ Erneholm$&$Haskel$

2009$ Vodafone$ Wayfinder$Systems$AB$ Arma$Partners$

2010$ Braganza$ Ticket$Travel$Group$AB$ HQ$Bank$

2010$ Cimon$investment$Managers$AB$ Avalon$Innovation$AB$ Contemplate$AB$

2010$ Meerwind$ Rörvik$Timber$AB$ HQ$Bank$

2010$ MGA$Holding$AB$ Tilgin$AB$ Remium$

2010$ Opcon$ Tricorona$AB$ Carnegie$Investment$Bank$AB$

2010$ Orc$Software$ Neonet$AB$ ABG$Sundal$Collier$

2010$ Ratos$ HL$Display$AB$ Navigo$Partners$

2010$ Ratos$ Biolin$Scientific$AB$ Nordea$Bank$AB$

2010$ Svensk$Utbildning$Intressenter$Holding$AB$$ AcadeMedia$AB$ Öhrlings$PwC$

2010$ Tav$(Barclays)$ Tricoronas$ Evli$Bank$Plc$

2010$ Thuban$ Ledstiernan$AB$ Grant$Thornton$

2011$ Galderma$Pharma$S.A$ Q^Med$AB$ Nordea$Bank$AB$

2011$ Kamic$Group$ ElektronicGruppen$BK$AB$ Navigo$Partners$

2011$ Proventus$Invest$AB$ BRIO$AB$ Danske$Bank$

2011$ Sandvik$ Seco$Tools$ SEB$Enskilda$

2011$ Securitas$ Niscayah$ UBS$Investment$Bank$

2011$ Xenella$Holding$AB$ Allenex$AB$ KPMG$

2012$ Arctic$Paper$S.A.$ Rottneros$ KPMG$

2012$ Backahill$Holding$AB$ Brinova$Fastigheter$AB$ Grant$Thornton$

2012$ BV$Acquisitions$ Jeeves$Information$Systems$AB$ IDC$Nordic$

2012$ Investment$AB$Kinnevik$ Metro$International$S.A$ Carnegie$Investment$Bank$AB$

2012$ Klövern$ Dagon$ ABG$Sundal$Collier$

2012$ Schibsted$ Aspiro$AB$ Pareto$Öhman$

!
!
! !



 

Bilaga 3 – Exempel på fairness opinion 
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Bilaga 4 – Exempel på intervjuguide för utgivare 

 
FÖRFATTARNAS FÖRKUNSKAPER INFÖR 
INTERVJUN  

• Vår civilekonomutbildning har givit oss grundläggande kunskaper inom 
företagsvärdering genom kurs i företagsfinansiering och -värdering. 

• Vi har gått igenom och sammanställt samtliga fairness opinions för offentliga 
uppköpserbjudanden tillgängliga i finansinspektionens prospektregister under 
tidsperioden 2007-2012. 

• Vi är relativt insatta i takeover-reglerna för Nasdaq OMX Stockholm samt 
bolagsstyrningskollegiets motsvarande regler för de mindre 
handelsplattformarna.   

• Vi har genomfört ett flertal intervjuer med aktörer på marknaden.  
 
VI anser oss därmed ha skaffat oss en övergripande förståelse för ämnet och söker 
snarare information kring hur just Ni arbetar med fairness opinions än allmän 
kunskap kring ämnet.  
 
ALLMÄN INFORMATION INFÖR INTERVJUN 

• Syftet med denna studie är att undersöka rollen och framtiden för fairness 
opinion, på målbolagets sida, vid offentliga uppköpserbjudanden på den 
svenska aktiemarknaden. 

• Båda författarna närvarar vid intervjutillfället. 
• Intervjupersonen har rätt till anonymitet i de fall detta efterfrågas. 
• Författarna har för avsikt att spela in intervjun vilken sedan transkriberas i sin 

helhet. 
• Denna transkribering kommer att delges intervjupersonen i efterhand som då 

har möjlighet att kontrollera uppgifterna. 
 
INTERVJUGUIDE 
Här följer ett utkast till intervjufrågor och de områden som är tänkta att behandlas 
under intervjun. Intervjuguiden är en grundstomme för intervjun vilket innebär att 
uppföljningsfrågor, fördjupningar, tolkande frågor etcetera kan tillkomma liksom 
stickspår och behandling av andra ämnen som kan tänkas vara intressanta för studien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROCESSEN KRING FAIRNESS OPINION 
 

• Inledning 
o Berätta gärna lite om dig och hur du kommer i kontakt med fairness 

opinion?  
• Arbetsprocesser 

o Kan ni berätta om er arbetsprocess från att ni kontaktas angående ett 
externt utlåtande i form av en Fairness Opinion? 

o Finns det några svårigheter med tillgången till information? 
o Vår sammanställning visar att de flesta fairness opinions (den publika 

handlingen) ser väldigt lika ut till utformning och innehåll, oavsett 
utgivande bolag. Hur pass standardiserad är arbetsprocessen inom 
företaget? 

! Finns det någon ”checklista” för vilka kalkyler/analyser som 
ska ingå i ert underlag? 

! I vilken utsträckning stämmer man av sin arbetsgång och sina 
metoder med hur övriga branschen arbetar? 

o Vad anser ni påverkar målbolagets val av rådgivare? 
! Vilka typer av uppdrag får ni? 

o Vad har ni för konkurrensfördelar gentemot andra aktörer? 
! Vilka nackdelar ser ni? 
! Hur ser ni på ert varumärke i jämförelse med andra aktörer? 

o Vilka intressenter finns det vid ett utgivande av en fairness opinon? 
 

• Uppföljning 
o Vilka analyser/kalkyler presenterar ni i regel vid uppföljning mot 

målbolagets styrelse? 
o Vad sker det för uppföljning mot budgivaren efter er Fairness 

Opinion? 
 
RESULTATET 

• Bedömning 
o Hur stor vikt lägger ni vid ”förväntansbaserad värdering” (aktiens 

prisnivå, budpremie mm) respektive fundamental värdering (KFA, 
multipelvärdering mm)? 

! Kan ni ge några exempel på situationer där olika 
analyser/kalkyler blir mer centrala än andra? 

! Hur viktig är budpremien? 
! I vilken utsträckning tittar ni på multiplar? 

• Kan ni ge exempel på situationer där olika multiplar blir 
mer centrala än andra? 

• Har ni några tumregler för intervall på dessa? 
! Vilka marknads- och omvärldsfaktorer tar ni hänsyn till? 

• Vad händer vid finanskriser? 
o Hur värderar ni aktier i det budgivande bolaget då detta används som 

betalningsform? 
! Hur pass ingående är denna jämfört med den ni gör hos 

målbolaget? 
! Hur pass mycket skiljer den sig från en ”vanlig” aktieanalys? 



 

! Hur mycket påverkar detta prisbilden för uppdraget? 
o Hur definierar ni uttrycket ”finansiellt skäligt”, som det ofta uttrycks i 

Fairness Opinions? 
! Vad innebär detta i praktiken? 
! Vad skiljer finansiellt skäligt från finansiellt oskäligt? 
! Vad har ni för kommentarer kring att det händer att styrelsens 

rekommendation inte följer utlåtandet i aktuell fairness 
opinion? 

• Om ni som extern part skulle vilja bedöma någon annans fairness opinon. Hur 
skulle ni då gå till väga? 

 
RELATIONER OCH ERSÄTTNING 

• Relationer 
o Fungerar ni ofta endast som ”extern utgivare” av fairness opinion eller 

är ni oftast även rådgivare till målbolagets styrelse i hela 
transaktionen? 

! Hur skiljer sig er relation till styrelsen åt i dessa två situationer? 
• Under vilka omständigheter kan ni tänka er att en utgivare av fairness opinion 

kan tänkas känna något tryck eller påverkan av från parterna i budet att inta en 
positiv eller negativ slutbedömning? 

 
• Ersättning 

o I vilken utsträckning kan er ersättning vara villkorad på något sätt? 
o Hur mycket skiljer sig ersättningsnivån mellan de olika aktörerna som 

ger ut fairness opinions? 
! Vad består den skillnaden i så fall i? 

o Kan man se någon skiftning i vilka aktörer som sysslar mer med 
fairness opinions och vilka som oftare är transaktionsrådgivare? 

! Har detta förändrats sedan införadet av de nya reglerna 2009? 
o Hur ser ni på den historiska prisutvecklingen för fairness opinions? 

! Vad förklarar denna prisutveckling? 
! Har risken gått ner? 
! Hur ser ni på framtiden? 

 
LEGALA ASPEKTER 

• Reglering/legala krav 
o Takeover-reglerna ställer krav på att det ska tillhandahållas en fairness 

opinion i de fall styrelsen inte är beslutsför samt vid en management 
buyout. Dock ställs inga direkta krav på vad en fairness opinion ska 
innehålla eller hur den ska tas fram. Skulle det finnas några fördelar 
med mer reglering kring detta? 

• Friskrivning 
o Hur kommer det sig att man väljer att inte ge en rekommendation till 

aktieägarna? 
! Vår sammanställning visar att styrelsens rekommendation till 

aktieägarna i regel går i linje med den utgivna fairness opinion 
riktad till styrelsen. Blir inte er fairness opinion då en 
rekommendation till aktieägarna? 

 



 

KRITIK OCH FÖRBÄTTRINGSMÖJLIGHETER 
• Kritik mot fairness opinions 

o Kritiker hävdar att formen för ersättning kan spela stor roll för 
trovärdigheten i en fairness opinion. Takeover-reglerna kräver, som vi 
tidigare varit inne på, i vissa fall ett oberoende värderingsutlåtande. 
Vilket innebär att ersättningen ska vara ovillkorad. Vi har, i vår 
sammanställning, sett skrivelser som tyder på att ersättningen, till viss 
del, kan variera med resultatet av budgivningen. Antingen att man kan 
få ersättning för ytterligare rådgivning i samband med att transaktionen 
genomförs eller att man får mer ersättning och den genomförs på, för 
aktieägarna, förmånligare villkor. I vilken grad tror ni denna typ av 
”rörliga” ersättning kan uppmuntra till ekonomisk opportunism? 
 

o Vad anser ni om de kritiker som hävdar att fairness opinion endast är 
ett legalt skydd för styrelsen? 

 
• Förbättringsmöjligheter 

o Vad upplever ni att det finns för förbättringsmöjligheter inom 
branschen, gällande fairness opinions? 

o Vad anser ni om den nuvarande regleringen kring fairness opinions? 
o Vad anser ni om någon form av auktorisering/licens för värderingsmän 

eller utgivare av fairness opinions? 
o Vilka områden/aspekter kring fairness opinions anser ni vår studie bör 

titta extra på för att vara intressant för praktiker? 
!


