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IT Due Diligence 

I samband med alla slags strukturaffärer görs värderingar av företaget och dess 

möjligheter att utvecklas på marknaden. Dessa värderingar omfattar de flesta 

delarna av bolagens verksamhet, finansiella struktur, dess marknadsposition, 

kunder och produkter, men tyvärr sällan en strukturell syn på IT:s roll i företaget. 

Därmed underskattas IT – både som möjlighet och hot. 

 

Inför investeringen 

Advince har hjälpt flera PE-bolag och deras rådgivare att få bättre avkastning på 

satsat kapital genom att bidra med en verksamhetsorienterad analys av IT-

situationen i det aktuella investeringsobjektet. Det finns två perspektiv på detta: 

• Möjligheten – i jämförelse med liknande bolag och deras användning av IT, 

hur stor är potentialen i resultatförbättring genom att utveckla stödet för 

verksamheten? Detta har gett Advinces kunder en annan värdering av 

bolaget jämfört med sina konkurrenter vilket i sin tur ger bättre affärer. 

 

• Hotet – vilka dolda kostnader och effektivitetsproblem finns gömda i en 

gammal IT-struktur eller dåligt stöd för verksamheten? Problem som kan 

påverka den förväntade avkastningen? Advince är inte främmande för att 

rekommendera att man avstår från investeringen pga. sådana strukturella 

faror. 

  



 

 

© Copyright Advince 2014 2 (2) 

IT-relaterad DD utförs alldeles för sällan och på alldeles för ytlig nivå. Det är i och 

för sig viktigt att kontrollera att t.ex. lösenord byts regelbundet, att det finns 

brandsläckare i serverrummen och att Microsoft-licenserna är lagliga. Men det 

räcker inte, en Advince IT Due Diligence ger besked om: 

 

• Från ett helikopterperspektiv: Hur väl mappar affärsprocesserna och IT? 

Fungerar företaget tack vare, eller trots, sitt IT-stöd? 

 

• I vilken mån kommer IT att kräva stora investeringar och Management 

Attention, under de första 100 dagarna samt på längre sikt? 

 

Speciellt bör också nämnas att det vid en s.k. ”carve-out” blir än viktigare med en 

analys av IT:s roll. Det utköpta företaget måste ju bygga upp, alternativt köpa som 

en tjänst, ett eget IT-stöd och en teknisk infrastruktur. Ofta måste detta arbete ske 

snabbt med tillgång till Contingency Planning, samtidigt som erfarenheten kring 

detta ofta sitter hos säljaren, motparten i affären. 

 

 

För mer information: 

Filip Ekstrand 

+46 70 262 25 57 

filip.ekstrand@advince.se 


