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Sammanfattning
Due diligence är en värdeskapande besiktningsmetod som fastighetsbolag främst använder i
samband med stora fastighetsaffärer. Besiktningen indelas i olika områden och denna uppsats
fokuserar på teknisk och miljömässig due diligence (TEDD), vilka är extra betydelsefulla vid
fastighetsförvärv. Dessa besiktningar utförs emellertid av fastighetsbolagen, men vanligtvis
anlitas konsulter, då de besitter expertkompetens. I ett sådant affärsförhållande, där ena parten
delger den andra parten arbetsuppgifter, kan så kallade agentkostnader uppstå. Uppsatsen
identifierar agentkostnader samt förklarar hur fastighetsbolag förebygger dem. För att skapa
kunskap om detta har tidigare forskning studerats och respondenter från fyra fastighetsbolag
och tre konsultbolag medverkat i en kvalitativ studie. Studien påvisade ett flertal
agentkostnader som uppstår i praktiken samt åtgärdsmetoder som fastighetsbolag nyttjar.
Tillsammans med tidigare forskning har respondenternas svar analyserats, där likheter och
skillnader har granskats sinsemellan företagen och paralleller har sedan dragits till teorin.
Studiens resultat visar att agentkostnader uppstår till följd av informationsasymmetri samt
självintresserade konsulter och förebyggs genom kontrollering, förtroende och kunskap.
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1 Inledning
1.1 Problembakgrund
Fastighetsmarknaden särskiljer sig från flera andra marknader då fastigheter är unika, har en
lång ekonomisk livslängd och kräver en stor kapitalinsats. Det finns skilda åsikter om vad som
avses med fastighetsmarknad, men i huvudsak syftar det på förvärv och försäljning av
fastigheter (Institutet för Värdering av Fastigheter & ASPECT:s SF, 2011). År 2017 skedde
totalt 107 067 fastighetsförvärv (SCB, 2018), där kommersiella fastigheter utmärker sig, då de
utgörs av både bostads- och lokalhyresrätter vars fastighetsägare har ett vinstdrivande syfte
(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2008). Förvärv av kommersiella fastigheter är vanligtvis dyra och osäkra processer med omfattande risker och kostnader (Devaney & Scofield,
2015). För att minimera dessa kan fastigheter undersökas och analyseras genom en due
diligence (DD) (Institutet för Värdering av Fastigheter & ASPECT:s SF, 2011). I Sverige
introducerades begreppet due diligence på 1990-talet och kan översättas till företagsbesiktning.
Vanligen används den engelska termen även i svenskt näringsliv. Due diligence utförs även
vid stora fastighetsförvärv, då ett aktiebolag vanligtvis förvärvas i samband med fastigheten.
Syftet är att identifiera fastighetens osäkerheter och risker. Detta skapar mervärde för
fastighetsbolag i stora fastighetsaffärer och en due diligence kan även finna möjligheter till
förbättringar och värdehöjande insatser (Institutet för Värdering av Fastigheter & Samhällsbyggarnas SFF, 2018; Sevenius, 2013; Stein & Hisiger, 2001).
Due diligence delas in i olika områden och kan variera inom olika branscher. Särskild
uppmärksamhet ägnas åt teknisk, finansiell, kommersiell och legal, men även miljömässig och
skattemässig (Sevenius, 2013). Vid fastighetsförvärv värderas fastigheten utifrån dess storlek,
geografiska läge och tekniska kvalitéer (Just & Stapenhorst, 2018). Därmed är en teknisk due
diligence (technical due diligence, TDD) av stor betydelse vid fastighetsförvärv och i en del
fall är den besiktningen tillräcklig (Institutet för Värdering av Fastigheter & ASPECT:s SF,
2011). I samband med en TDD kan det även vara relevant att komplettera med en miljömässig
due diligence (environmental due diligence, EDD) för att identifiera eventuella miljöproblem
och restriktioner. Enligt Sevenius (2013) utförs miljömässiga och tekniska besiktningar
vanligtvis i en integrerad TEDD (technical and environmental due diligence). Fastighetsbolag
besitter vanligtvis inte den kompetens som krävs för att utföra en TEDD och anlitar dämed
konsulter som genomför besiktningen (Institutet för Värdering av Fastigheter &
Samhällsbyggarnas SFF, 2018).
Behovet av information och rådgivning ökar, vilket ställer allt högre krav på konsulter som
utövar detta professionellt, då de säljer information och rekommendationer (Elfström &
Ashton, 2018; Jakobsson & Wiberg, 2014). Konsulters uppgift är att agera utifrån
fastighetbolags mål och intressen, vilket inte alltid uppfylls. Det finns en risk att konsulter
främst tillgodoser sina egna intressen, vilket i sin tur medför så kallade agentkostnader för
fastighetsbolag (Mitchell & Meacheam, 2011). Agentkostnader avser kostnader som kan
uppstå i samband med intressekonflikter och informationsasymmetri. Kostnaderna avser
exempelvis ekonomiska incitament och icke-ekonomiska förluster såsom ogrundade beslut.
Agentkostnader uppkommer i situationer som due diligence, där fastighetsbolag inte kan
kontrollera konsulters arbetsprestationer fullt ut (Jakobsson & Wiberg, 2014).
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1.2 Problemdiskussion
Enligt Sevenius (2013) diskuteras due diligence alltför lite bland praktiker och akademiker trots
att fenomenet blir alltmer vanligt i Sverige. Veisturs och Auzins (2015) undersöker begreppet
due diligence och hur det används i praktiken genom att observera 18 experter inom området.
En rekommendation utefter studiens resultat är att besiktningen bör utföras före varje
fastighetsförvärv. Detta anser även Jensen och Varano (2011), som i sin studie fokuserar på
teknisk due diligence och fastställer att det är en gynnsam utgångspunkt vid fastighetsförvärv.
Även Veisturs och Auzins (2015) betraktar due diligence som nyckelfaktorn vid förvärv, då
den potentiella köparen tillhandahåller nödvändig information och därmed kan fatta ett
välgrundat beslut om fastighetsförvärvets genomförande.
Benoliels (2015) studie identifierar hinder och risker med att utföra en effektiv due diligence
och Sevenius (2013) påvisar att riskerna är oberoende av konjunkturläget. För att minimera
risker och effektivisera förvärvsprocessen, har due diligence kommit att bli ett viktigt redskap
vid förvärv av såväl företag som fastigheter (Jensen & Varano, 2011; Sevenius, 2013). Det har
nämligen visat sig att en stor andel förvärv inte fullbordas (Sevenius, 2013). Benoliel (2015)
och Sevenius (2013) förvånas inte över detta då fastighetsbolag vanligtvis inte lyckas
genomföra en effektiv due diligence. Även Jensen och Varano (2011) påvisar i sin studie att
konsulters service kan förbättras.
Benoliel (2015) urskiljer även självintresserade agenter, exempelvis konsulter, som vid
närmare analys utgör en stor risk vid due diligence med korta deadlines. Även Cumming och
Zambelli (2017) undersöker huruvida delegering till agenter är tidsbesparande vid due
diligence. Liksom Benoliel (2015) visar även Cummings och Zambellis (2017) resultat att det
tycks finnas bakomliggande agentkostnader som uppstår när agenter anlitas för att utföra en
due diligence. För att säkerställa agenternas trovärdighet och intresse att fullfölja arbetet till
företagets fördel, anser Benoliel (2015) att de bör väljas ut noggrant. Mahaneys och Lederers
(2011) studie lyfter fram medel för att motverka agentkostnader, men resultatet visar att det
finns förbättringsmöjligheter för att reducera dem ytterligare. Detta belyser även Basu och
Lederer (2011) som når resultatet att företag är i behov av nya medel som kvalificerar konsulter,
för att förebygga eventuella agentkostnader.
Det har genomförts tidigare forskning beträffande hinder och risker med due diligence, dess
effektiviseringsprocess, självintresserade agenter och hur begreppet tillämpas i praktiken.
Cumming och Zambelli (2017) förtydligar däremot att det är aktuellt med ytterligare teoretisk
och empirisk forskning inom området. Dessutom begränsas vanligen due diligence till legala
och finansiella upptäckter, uteslutande av andra områden, såsom teknisk och miljömässig
(Benoliel, 2015), vilket även Jensen och Varano (2011) betonar. Mahaney och Lederer (2011)
samt Basu och Lederer (2011) fokuserar på agentkostnader och åtgärder, vilket inte har
studerats i samband med due diligence vid fastighetsförvärv. Det är därmed relevant att
undersöka hur agentkostnader uppstår och förebyggs när konsulter utför en teknisk och
miljömässig due diligence (TEDD) åt fastighetsbolag.
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1.3 Problemformulering
Hur uppstår och förebyggs agentkostnader när konsulter utför teknisk och miljömässig due
diligence åt privata fastighetsbolag i samband med förvärv av kommersiella fastigheter?

1.4 Syfte
Uppsatsens syfte är att, genom en kvalitativ studie, beskriva affärsförhållandet mellan privata
fastighetsbolag och konsulter. Studien syftar även till att identifiera och analysera
agentkostnader som uppstår när konsulter utför en teknisk och miljömässig due diligence i
samband med förvärv av kommersiella fastigheter, samt hur fastighetsbolag förebygger dessa.

1.5 Disposition
Detta kapitel utgörs av tidigare forskning. Inledningsvis skildras teknisk och
miljömässig due diligence i samband med förvärv av kommersiella fastigheter. Sedan
beskrivs besiktningsprocessen och dess faser. Slutligen implementeras agentteorin till
förhållandet mellan fastighetsbolag och konsultbolag för att förstå och förklara hur
agentkostnader uppstår och förebyggs.

I detta kapitel redovisas det tillvägagångssätt som har tillämpats i uppsatsen.
Inledningsvis får läsaren en fördjupad förståelse för hur sekundärdata har insamlats
och sedan redogörs insamlade primärdata som utgörs av intervjuer. Avslutningsvis
förklaras hur insamlade data har analyserats samt vilka faktorer som har påverkat
uppsatsens validitet och reliabilitet.

Kapitlet utgörs av empiriska data, vilka främst har insamlats genom platsintervjuer
med fyra fastighetsbolag och tre konsultbolag. Respondenternas utsagor har
kategoriserats utifrån intervjuguiden och framställts därefter, med framhävande och
säregna citat.

I detta kapitel analyseras empiriska data, där skillnader och likheter identifieras utifrån
fastighetsbolagens och konsultbolagens intervjusvar. Insamlade primärdata ställs
sedan i förhållande till den teoretiska referensramen och utmynnar i en analys inom
olika agentkostnadsområden.

Slutsatsen belyser de främst utmärkande resultaten utifrån denna studie. Slutsatserna
framhävs tydligt och följs av diskussioner. Därefter framförs praktiska implikationer,
där uppsatsens ändamålsenlighet tydliggörs och slutligen presenteras framtida
forskningsförslag.

3

2. Teoretisk referensram
2.1 TEDD vid kommersiella fastighetsförvärv
2.1.1 Förvärvsprocessen
Vanligtvis inleds förvärvsprocessen med en budgivning där intresserade fastighetsbolag ger
indikativa bud för att säljaren skall kunna besluta om vilket fastighetsbolag som får undersöka
fastigheten närmare (Institutet för Värdering av Fastigheter & Samhällsbyggarnas SFF, 2018).
Efter budgivningen tecknas en avsiktsförklaring, vars funktion är att framställa en överenskommelse som medför att fastighetsbolaget får exklusivitet under förvärvsprocessens gång.
När avsiktsförklaringen är tecknad påbörjas due diligence, en djup och ingående granskning av
fastigheten (Institutet för Värdering av Fastigheter & Samhällsbyggarnas SFF, 2018; Sevenius,
2013). Därefter sker vanligtvis en förhandling om överlåtelseavtalets utformning, där risker
som identifierats under besiktningen inkluderas. Efter att parterna har undertecknat avtalet och
betalat en preliminär köpeskilling, får fastighetsbolaget tillträde till fastigheten (Institutet för
Värdering av Fastigheter & Samhällsbyggarnas SFF, 2018).

Modellen är egenkonstruerad och inspirerad av Institutet för Värdering av Fastigheter &
Samhällsbyggarnas SFF (2018).

2.1.2 Kommersiella fastigheter
Vanligtvis används due diligence som ett underlag för värdering vid förvärv av kommersiella
fastigheter, vilka utgörs av hyresrätter i form av bostäder och lokalverksamheter (Institutet för
Värdering av Fastigheter & Samhällsbyggarnas SFF, 2018; Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2008). Det är av betydelse för fastighetsbolag att erhålla god kunskap om
fastigheten, då säljaren vanligen friskriver sig från sådant som inte har garanterats i
överlåtelseavtalet. Det kan därav vara problematiskt för fastighetsbolag att hålla säljaren
ansvariga för dolda fel (Institutet för Värdering av Fastigheter & Samhällsbyggarnas SFF,
2018). Att utföra en TEDD som komplement till övriga besiktningsformer är därmed av stor
betydelse (Jensen & Varano, 2011; RICS, 2011; Sevenius, 2013). Kommersiella fastigheter har
även betydligt större miljöpåverkan i jämförelse med andra fastigheter och skall därmed
bedömas med avseende till de miljöbelastningar som har en värdepåverkan (Lantmäteriverket
& Mäklarsamfundet, 2008).

2.1.3 En definition av TEDD
Enligt Sevenius (2013) genomförs en teknisk och miljömässig due diligence vanligtvis i en
integrerad TEDD och därav skiljer inte uppsatsen på besiktningsområdena. Uppsatsen tar även
hänsyn till att besiktningen kan variera mellan olika länder eftersom rättssystemen skiljer sig
åt, gällande exempelvis juridiska och miljömässiga krav (Kutera & Anysz, 2016; RICS, 2011).
Däremot förblir besiktningsprocessens ordningsföljd oförändrad och kan tillämpas globalt
(Kutera & Anysz, 2016). TEDD särskiljer sig från ett flertal andra fastighetsbesiktningar, då
den fokuserar på att upptäcka stora risker samt kostnadsberäkna de viktigaste reparations- och
underhållsarbetena. Besiktningen kan även involvera konsulter från olika konsultbolag och
sker vanligtvis under tidspress (Jensen & Varano, 2011).
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2.1.4 Konsulter med expertkompetens
Fastighetsbolag som inte besitter den kompetens som krävs för att utföra en TEDD kan hyra in
konsulter för expertis (Institutet för Värdering av Fastigheter & Samhällsbyggarnas SFF, 2018;
Kutera & Anysz, 2016). Oberoende om besiktningen genomförs av fastighetsbolag med egen
befattning, konsulter eller en kombination av dessa, är det viktigt med styrning, uppföljning
och samordning (Institutet för Värdering av Fastigheter & Samhällsbyggarnas SFF, 2018). Det
är betydelsefullt att konsulterna ställer frågor för att definiera besiktningens undersökningsområden, då fastighetsbolag möjligtvis inte har vetskap om vad en TEDD innefattar (Jensen &
Varano, 2011; RICS, 2011). Däremot bör fastighetsbolag bestämma besiktningens omfång för
att konsulterna inte skall utelämna stora riskområden respektive vara alltför djupgående, vilket
kan medföra stora kostnader (Stein & Hisiger, 2001).
I jämförelse med andra fastighetsbesiktningar, ställs det högre krav på konsulters
tillvägagångssätt och organisation vid en TEDD. Konsulterna bör vara förberedda på att kunna
erbjuda professionell service med mycket kort varsel och samordna med konsulter från andra
företag (Jensen & Varano, 2011; RICS, 2011). Vid besiktningen kan ett konsultteam med olika
kompetenser sammansättas, beroende på fastighetens karaktär och storlek (Jensen & Varano,
2011; Just & Stapenhorst, 2018; RICS, 2011). Jensen och Varano (2011) förklarar att det finns
olika uppfattningar om huruvida en konsult med generisk kunskap kan utföra besiktningen
ensam eller om ett konsultteam med olika spetskompetenser krävs. Konsulterna kan i sin tur
hyra in andra externa experter inom områden om de inte besitter den kompetens som krävs
(Institutet för Värdering av Fastigheter & Samhällsbyggarnas SFF, 2018). Det är även av stor
betydelse att konsulter innehar erfarenhet inom det aktuella besiktningsområdet samtidigt som
de är opartiska, pålitliga och noggranna (Cumming & Zambelli, 2017; Kutera & Anysz, 2016;
RICS, 2011). Det krävs även analytiska färdigheter samt kostnadsberäkningsförmåga för att
kunna uppskatta omfattningen av eventuella reparationer och renoveringar (Kutera & Anysz,
2016).

2.2 Besiktningsprocessen
2.2.1 Aktivitetsindelning
TEDD delas in i faser och aktiviteter för att uppnå tydliga ramar och struktur för att samtliga
involverade parter skall ha vetskap om ordningsföljden och besiktningsplanen (Just &
Stapenhorst, 2018; Sevenius, 2013). Då faserna kan indelas och benämnas på ett flertal olika
sätt, är uppsatsen disponerad med avseende att fånga upp samtliga steg. Besiktningsprocessen
inleds med en förberedelse som följs av informationsinsamling, även kallad fas I. Den består
av dokumentationsinsamling via ett datarum, personliga möten och en fysisk inspektion av
fastigheten. Beroende på eventuella fel och risker som uppkommit i första fasen kan en mer
ingående undersökning genomföras i fas II, som uppsatsen inte går närmare in på (Howson,
2018; Just & Stapenhorst, 2018; Sevenius, 2013). Insamlade uppgifter från besiktningen skall
sedan analyseras och rapporteras till fastighetsbolaget.

Modellen är egenkonstruerad och inspirerad av Sevenius (2013) samt Just och Stapenhorst (2018).
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2.2.2 Förberedelse
Förberedelsefasen syftar till att involvera konsulter, för att fastställa fastighetsbolagets mål och
motiv samt planera besiktningen (Sevenius, 2013). Det sker vanligtvis genom ett introduktionsmöte i ett tidigt stadie för att konsulterna skall få en helhetsbild av fastigheten och därmed
kunna identifiera stora risker med förvärvet (Just & Stapenhorst, 2018; Kutera & Anysz, 2016;
Sevenius, 2013). I enlighet med Jensens och Varanos (2011) studie är det första mötet ett
avgörande steg där konsulterna skall skapa en förståelse för fastighetsbolagets behov. Det är
samtidigt relevant att fastighetsbolaget informerar om målen med förvärvet och diskuterar
villkoren med de involverade konsulterna (Sevenius, 2013; Just & Stapenhorst, 2018). För att
få tillgång till all information om fastigheten och definiera besiktningens omfattning, utformas
en avsiktsförklaring, vilket är en preliminär överenskommelse (Just & Stapenhorst, 2018;
Sevenius, 2013). Avsiktsförklaringen syftar till att driva parterna från en inledande diskussion
till ett fullbordat förvärv. Först senare utväxlas vanligen ett uppdragsbrev mellan fastighetsbolaget och konsultbolaget där syftet med besiktningen och villkoren framställs (Sevenius,
2013). Detta kan komma att ändras under besiktningens gång vid eventuella förändringar, där
fastighetsbolagets tillit till konsulterna spelar in (Elfström & Ashton, 2018). Därefter utformas
en besiktningsplan som omfattar de områden som fastighetsbolaget anser vara relevanta att
undersöka (Sevenius, 2013; Stein & Hisiger, 2001). Den utformas som en separat bilaga till
uppdragsbrevet och innehåller fastighetsbolagets målsättningar, risker med förvärvet,
fastighetens verksamheter, tillgänglig information samt resurser till förfogande (Sevenius,
2013).

2.2.3 Informationsinsamling
När arbetsomfånget är definierat och besiktningens kostnader uppskattade, inplaneras
regelbundna möten och milstolpar innan konsulterna påbörjar informationsinsamlingen (Just
& Stapenhorst, 2018). Inledningsvis erhålls dokumentation om fastigheten, som vanligtvis
tillgängliggörs i ett så kallat datarum (Just & Stapenhorst, 2018; Sevenius, 2013). Den stora
mängden dokument i datarummet, är nästintill omöjlig att analysera utifrån en kort tidsaspekt.
I de fall som fastigheten saknar viss dokumentation, är övriga informationskällor desto
viktigare (Kutera & Anysz, 2016). I nästkommande steg hålls möten och intervjuer med de
individer som har god kännedom om fastigheten och dess omgivning. Det är av betydelse att
detta genomförs efter dokumentationen har kontrollerats, för att kunna ställa desto mer
konkreta intervjufrågor. En annan viktig informationskälla är den fysiska inspektionen av
fastigheten där hämtad dokumentation tas hänsyn till (Jensen & Varano, 2011; Kutera &
Anysz, 2016; Sevenius, 2013). Vid fastighetsförvärv är informationsbehovet obegränsat och
det förekommer att informationsinsamlingen fortsätter fram till avslutad avtalsförhandling
(Sevenius, 2013).

Datarum med dokumentation om fastigheten
I datarumsfasen görs vanligen en desktop, som karaktäriseras av att analysera fastighetens
dokument som säljaren besitter (Just & Stapenhorst, 2018). Fastighetens dokumentation är den
primära informationskällan och säljaren är skyldig att tillgängliggöra den för fastighetsbolaget
och dess konsulter i ett datarum (Just & Stapenhorst, 2018; RICS, 2011). Konsulterna kan få
tillgång till datarummet genom att intyga att informationen skall behandlas konfidentiellt
(Sevenius, 2013). Mestadels är datarummet internetbaserat, vilket underlättar informationshanteringen och senare analysarbete. Detta blir vanligare och viktigare med tiden då
undertecknande av avtal skannas in och sparas digitalt i allt större utsträckning. (Institutet för
Värdering av Fastigheter & Samhällsbyggarnas SFF, 2018; Sevenius, 2013). Datarummet
tillträds vanligtvis genom en inloggning på webben eller via ett USB-minne, till skillnad från
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en fysisk lokal som tillgängliggjordes förr (Institutet för Värdering av Fastigheter &
Samhällsbyggarnas SFF, 2018). Datarummet skall innehålla relevant information om
fastigheten, såsom dess ekonomi, pantbrev, hyresavtal och driftnetto. Även fastighetens
tekniska beskrivningar, ritningar och miljörapporter är av betydelse (Institutet för Värdering
av Fastigheter & Samhällsbyggarnas SFF, 2018). Det är således en stor mängd dokument som
skall tillhandahållas och kontrolleras. Brist på dokumentation kan medföra stora risker, som i
sin tur kan leda till att den preliminära överenskommelsen bryts (Jensen & Varano, 2011; Just
& Stapenhorst, 2018; Sevenius, 2013). Vid genomförd besiktning stängs datarummet och
biläggs vanligen som en kopia i överlåtelseavtalet (Institutet för Värdering av Fastigheter &
Samhällsbyggarnas SFF, 2018).

Personliga möten och intervjuer
Enligt Sevenius (2013) är det viktigt att samtliga involverade parter deltar under
introduktionsmötet för att inleda en bekantskap och fastställa besiktningens ramar. I samband
med avslutat introduktionsmöte, genomförs intervjuer som fördelaktigt är förberedda med ett
frågeformulär (Kutera & Anysz, 2016; Sevenius, 2013). Intervjukandidaterna bör besitta god
kunskap om fastigheten, vilket vanligtvis fastighetsförvaltare, dess personal och tjänsteleverantörer gör (Jensen & Varano, 2011). Eventuellt intervjuas även byggnadschefer,
byggingenjörer, hyresgäster, grannar samt säljarens representanter och rådgivare (Kutera &
Anysz, 2016; Sevenius, 2013).

Fysisk inspektion av fastigheten
Fysisk inspektion av fastigheten benämns vanligen som okulär besiktning, men vid en TEDD
innefattar inspektionen desto fler observationer. Konsulterna arbetar inom formella ramar och
följer ett strikt protokoll, likt myndighetsinspektioner (Sevenius, 2013). Vid inspektionen
fokuserar konsulterna på att identifiera fastighetens standard, tekniska komfort, eventuella
risker samt att utvärdera fastigheten utifrån ett miljömässigt perspektiv (Just & Stapenhorst,
2018; Kutera & Anysz, 2016). Ifall konsulterna inte utför inspektionen på ett korrekt sätt kan
det leda till väsentliga kostnader för fastighetsbolaget (Sevenius, 2013). För att framföra de
mest kritiska riskerna, är det vanligt att sammanfatta de viktigaste resultaten i en så kallad red
flag report. Rapporteringen är fördelaktig för fastighetsbolaget som vill hålla nere transaktionskostnaderna och därmed erhålla information i ett tidigt skede. Red flags synliggörs vanligen i
samband med tillkomsten av datarummet eller efter den fysiska inspektionen (Just &
Stapenhorst, 2018).

2.2.4 Analys & Rapport
Insamlad information från datarum, intervjuer och fysisk inspektion analyseras och
sammanställs i en rapport (Sevenius, 2013). All information skrivs ned och märks, vilket även
inkluderar områden och dokumentarkiv som ej tillgängliggjorts för konsulterna. Kutera och
Anysz (2016) anser att det är nödvändigt att genomföra en analys, då den omvandlar insamlade
data till användbar information som sedan framställs i rapporten. Rapporten presenterar
fastighetens risker tillsammans med möjliga lösningar och kostnadsberäkningar (Just &
Stapenhorst, 2018; Kutera & Anysz, 2016). Även fastighetens möjligheter och potentiella
utveckling redovisas, vilket kan öka intresset och medföra att förvärvet genomförs (Institutet
för Värdering av Fastigheter & Samhällsbyggarnas SFF, 2018). Rapporten kan klassificera
riskerna som extrema, höga, måttliga eller låga för att förenkla fastighetsbolagets avgörande
angående vilka risker som skall accepteras respektive undvikas (RICS, 2011). Kostnadsberäkningar utarbetas där varje upptäckt risk analyseras med hänsyn till fastighetsbolagets
behov samt eventuella framtida reparationer (Kutera & Anysz, 2016). Beräkningarna betraktas
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som kostnadsprognoser, där ytterligare planering och undersökning är fördelaktigt för att kunna
säkerställa kostnaderna (Just & Stapenhorst, 2018). Rapporten kan vara avgörande för
fastighetsbolaget eftersom den påverkar fastighetsförvärvets utfall, om fastigheten skall
förvärvas eller ej (Jensen & Varano, 2011; Just & Stapenhorst, 2018; Veisturs & Auzins, 2015).

2.3 Agentkostnader i samband med TEDD
2.3.1 Agentteorin
Agentteorin är en av de mest inflytelserika ekonomiska teorierna som förklarar individers
uppförande i flera organisatoriska miljöer, vilka kan beskrivas inom ett eller mellan två företag
(Liberatore & Lou, 2010). Teorin bygger på förhållandet mellan två parter, där en principal
delegerar arbetsuppgifter till en agent. Det kan uppstå agentkostnader när exempelvis bägge
parter vill maximera sin egen nytta och därmed agerar i eget intresse (Basu & Lederer, 2011;
Mitchell & Meacheam, 2011). Agentkostnader avser även kostnader för att förebygga och
åtgärda dessa. Kostnaderna avser exempelvis ekonomiska incitament och icke-ekonomiska
förluster såsom ogrundade beslut (Jakobsson & Wiberg, 2014). Agentteorin är en allmän teori
som kan tillämpas på ett flertal agentrelationer (Basu & Lederer, 2011), men i denna uppsats
implementeras teorin till förhållandet mellan ett fastighetsbolag och de konsulter som anlitas
när en TEDD skall genomföras.

2.3.2 Tidspress & Korta deadlines
Tiden för ett fastighetsförvärv varierar i hög grad beroende på rådande marknadstillstånd,
fastighetens typ och kvalitet samt involverade parter (Devaney & Scofield, 2015). Enligt
Devaney och Scofield (2015) är due diligence den mest tidskrävande delen av förvärvsprocessen, samtidigt som den ökar sannolikheten för att förvärvet slutförs snabbare, vilket även
Sevenius (2013) påvisar. Det är fastighetsbolags uppgift att förhandla fram en realistisk och
gynnsam tidsram för att konsulter skall kunna genomföra en noggrann besiktning (Benoliel,
2015). Benoliel (2015) belyser även att fastighetsbolag ser på due diligence ur ett tidskrävande
perspektiv, då de är medvetna om tiden det tar för att upptäcka dolda fel och påskyndar således
inte besiktningsprocessen. Däremot menar Sevenius (2013) att fastighetsbolag vanligtvis
ställer alltför höga krav på konsulter som skall genomföra en TEDD under tidspress. Att
fastighetsbolag påskyndar besiktningsprocessen, i synnerhet förberedelsefasen, anser Sevenius
(2013) är ett förekommande väsentligt fel. Det kan medföra förseningar samt påkostade och
förhöjda risker för samtliga involverade parter (Sevenius, 2013). Däremot betonar Benoliel
(2015) att säljare är medvetna om tidspressen och använder sig således av tidstryckt taktik för
att begränsa upptäckten av information. En potentiellt stor risk med korta deadlines är
självintresserade konsulter som därmed bör selekteras noggrant för att förebygga agentkostnader (Benoliel, 2015; Cumming & Zambelli, 2017).

2.3.3 Intressekonflikter
I samband med att konsulter genomför en TEDD åt fastighetsbolag, kan det uppstå
motsättningar bland såväl medarbetare som ledning. Fastighetsbolag och konsulter kan ha olika
uppfattningar om vad som är viktigt och deras intressen kan därmed skiljas åt (Just &
Stapenhorst, 2018; RICS, 2011; Sevenius, 2013). Fastighetsbolags intressen är exempelvis att
betala lägsta möjliga köpeskilling samt känna trygghet och rättssäkerhet i förvärvsprocessen
(Just & Stapenhorst, 2018). Fastighetsbolag har även höga förväntningar på att arbetet skall
genomföras med största möjliga noggrannhet och komplexitet (Liberatore & Lou, 2010;
Mitchell & Meacheam, 2011). Konsulter är under alla omständigheter skyldiga att agera i
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fastighetsbolags intressen (Just & Stapenhorst, 2018). Det är därmed viktigt att konsulterna
meddelar fastighetsbolaget när praktiska begränsningar uppkommer under besiktningsprocessens gång. Detta gäller speciellt vid förvärv av större fastigheter där en otalig mängd
besiktningsområden behöver kontrolleras, vilka kan vara dolda och otillgängliga (RICS, 2011).
Förutom att redogöra för synliga och misstänkta risker i fastigheten, skall konsulter även varna
för följderna av dessa (Elfström & Ashton, 2018). Dessutom belyser Mitchell och Meacheam
(2011) att konsulter agerar desto mindre i eget intresse och motiveras av att uppnå
fastighetsbolags mål om parterna besitter likvärdig kunskap och delar värderingar. Konsulter
är även mindre benägna att handla i eget intresse när de arbetar för fastighetsbolag som bidrar
till deras proffesionella utveckling (Mitchell & Meacheam, 2011).
Fastighetsbolagets målsättningar med förvärvet är avgörande för besiktningens omfattning och
bör därmed beskrivas med ytterst noggrannhet för att undvika eventuell feltolkning. Det är
vanligtvis flera motiv och mål som ligger bakom ett fastighetsförvärv, vilka exempelvis kan
vara ekonomiskt rationella eller irrationella och bero på andra faktorer. Om förvärvet syftar till
att realisera flera olika målsättningar, bör fastighetsbolaget rangordna dessa (Sevenius, 2013).
Konsulter kan agera i eget intresse när parternas mål inte stämmer överens (Basu & Lederer,
2011; Mahaney & Lederer, 2011). Benoliel (2015) betonar däremot att fastighetsbolags interna
förhandlare tillika kan agera utifrån egna mål och intressen. En målkonflikt mellan fastighetsbolaget och konsulterna kan leda till ett övergripande sämre resultat för fastighetsbolaget
(Mahaney & Lederer, 2011). Graden av överensstämmelse av mål, även kallat målkongruens,
förebygger målkonflikter och därmed även agentkostnader. Parterna bör förstå varandras mål
för att kunna uppnå bästa möjliga resultat (Basu & Lederer, 2011; Liberatore & Lou, 2010).

2.3.4 Informationsasymmetri
Det uppstår informationsasymmetri då fastighetsbolag har begränsad kunskap och anlitar
konsulter som besitter expertkompetens (Liberatore & Lou, 2010; Mitchell & Meacheam,
2011). Informationsasymmetri är även den främsta bidragande faktorn till moralisk risk som
avser bristen på ansträngning, vilket förekommer om konsulter både erhåller ekonomiska
incitament och besitter privat information. Det går att urskilja två olika moraliska riskbeteenden: konsulter som med vinstsyfte undviker avtalsförpliktelser när fastighetsbolag inte
ser och konsulter som framställer felaktig information för att undvika tillrättavisningar (Basu
& Lederer, 2011). Om konsulter besitter viktig kunskap som krävs för att fatta välgrundade
beslut, är fastighetsbolag därmed beroende av dem. I ett sådant agentförhållande förstärks
informationsasymmetrin ytterligare och kan då kallas för kunskapsasymmetri (Mahaney &
Lederer, 2011; Mitchell & Meacheam, 2011). Kunskapen avser sådan information som är känd
för konsulter, men inte för fastighetsbolag. Konsulter kan därmed uttrycka sig på ett sätt i
slutrapporten som kan leda till förvirring (Liberatore & Lou, 2010; Mahaney & Lederer, 2011).
Trots de negativa konsekvenserna av kunskapsasymmetri, betonar Mitchell & Meacheam
(2011) att konsulters kunskap även bidrar till ett konkurrenskraftigt värde för fastighetsbolag.
Informationssymmetri är å andra sidan när fastighetsbolag har fullständig kunskap om
konsulters arbetsprestation, vilket kan förhindra att de agerar i eget intresse. Information och
kunskap kan då förebygga agentkostnader eftersom asymmetrin minskar i samband med
parternas kontraktsskrivning och uppföljning. Före kontraktsskrivningen kan fastighetsbolags
kännedom om konsulter påverka utfallet. Genomförande av personliga intervjuer, lämplighetstest och spårning av konsulters personliga referenser är exempel på kvalificeringsåtgärder som
sker före kontraktsskrivningen för att förebygga agentkostnader. Konsulters rykte, tidigare
erfarenheter och finansiella ställning är också faktorer som kan spela in (Basu & Lederer,
2011).
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2.3.5 Övervakning & Kontroll
För att fastighetsbolags intressen skall tillgodoses och såldes minimera negativa effekter kan
särskilda åtgärder vidtas. Mitchell och Meacheam (2011) betraktar övervakning och
kontrollering som de vanligaste åtgärderna. Övervakning syftar till att observera konsulter i sitt
arbete och på så sätt kunna säkerställa att deras arbetsprestation stämmer väl överens med
fastighetsbolags mål och intressen (Basu & Lederer, 2011; Mahaney & Lederer, 2011; Mitchell
& Meacheam, 2011). Självintresserade konsulter uppmuntras till att åsidosätta fastighetsbolags
målsättningar, men övervakning bidrar till att fastighetsbolag kan kontrollera och följa upp
konsulters arbete. Övervakning sätter visserligen konsulter i en obekväm situation, men kan
påverka deras framtida beteende positivt (Basu & Lederer, 2011). Övervakning kan delas in i
tre olika faser där fastighetsbolaget först fastställer mätbara resultat som konsulterna skall
uppnå där omfång och tidsram ingår. Därefter ser fastighetsbolaget till att arbetet går enligt
plan genom regelbundna och noggranna granskningar av skriftliga och muntliga rapporter från
konsulterna. Dessutom ingår parterna i gemensamma möten där konsulterna delar med sig av
relevant information för att hålla fastighetsbolaget uppdaterade och förberedda på
framförhållning. Slutligen kontrollerar fastighetsbolaget att konsulterna inte offrar kvalitet och
omfattning för att uppfylla den uppsatta tidsramen (Basu & Lederer, 2011). Enligt Benoliel
(2015) skall fastighetsbolag genomföra egna kontrolleringar när konsulter meddelar att viss
information saknas. Detta belyser även Basu och Lederer (2011) som anser att det är mer
fördelaktigt om fastighetsbolag kräver kontinuerliga lägesrapporter, till skillnad från att endast
erhålla en slutlig rapport utan regelbunden övervakning. Oavsett om fastighetsbolag har
tillgång till att övervaka konsulters arbete, bedömer Mitchell & Meacheam (2011) att
granskningen vanligtvis kräver kunskap och tekniska färdigheter som de inte besitter.

2.3.6 Kontrakt
Kontrakt förebygger agentkostnader och fastställer att konsulter skall belönas vid uppnådda
mål, respektive straffas om dessa inte uppnås (Mitchell & Meacheam, 2011). Även Liberatore
och Lou (2010) betonar vikten av kontrakt för att förebygga agentkostnader, som i sin tur kan
indelas i resultatbaserade och beteendebaserade kontrakt. Ett beteendebaserat kontrakt är en
form av kompensation för utförandet av specificerade uppgifter, där konsulter får en ersättning
oavsett påvisat resultat (Mahaney & Lederer, 2011). Ett resultatbaserat kontrakt kan
exempelvis innefatta provision samt löften om framtida och andra ekonomiska möjligheter
(Mahaney & Lederer, 2011). Det utgör ett tydligt incitament för konsulter att agera i
fastighetsbolagets intresse (Liberatore & Lou, 2010). Arvodet kan även kopplas till slutförandet
av fastighetsförvärvet. Kontraktet kan nämligen innehålla bestämmelser angående överskridande och underskridande av budgeten eller påföljder som är kopplade till arbetets
slutdatum. Att basera konsulters incitament och bonus på lägre arvode, till skillnad från deras
prestationsförmåga, kan leda till moralisk risk. Det är därav betydelsefullt att anpassa parternas
preferenser till en gemensam belöningsstruktur (Basu & Lederer, 2011).
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2.3.7 Förtroende
Enligt Liberatore och Lou (2010) är även förtroende ett alternativt tillvägagångssätt för att
förebygga agentkostnader. Att förhållandet till fastighetsbolag är baserat på förtroende kan vara
till stor fördel för konsulter, då möjligheten finns att bli anlitade i framtiden. Det kan i sin tur
minska relaterade förhandlings- och kontrollkostnader för bägge parter. Fastighetsbolag bör
således välja noggranna och pålitliga konsulter som agerar metodiskt för att skapa ett framtida
värde (Benoliel, 2015). Konsulter är även beroende av sitt rykte, i form av kundnöjdhet, för att
nå långsiktig framgång (Liberatore & Lou, 2010). Förtroende kan åstadkommas med hjälp av
ett flertal redskap där resultatbaserade kontrakt med ekonomiska incitament kan ha en inverkan
(Liberatore & Lou, 2010). Benoliel (2015) betonar däremot att det är värdefullt för
fastighetsbolag att anlita konsulter eftersom besiktningsprocessen är ytterst komplicerad, till
skillnad från att komma i kontakt med pålitliga konsulter.

2.3.8 Faktorer som påverkar agentkostnader i samband med TEDD

Modellen är egenkonstruerad och sammanfattar 2.3 Agentkostnader i samband med TEDD.
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3. Metod
3.1 Övergripande forskningsansats
Uppsatsens syfte är att beskriva agentteorins tillämpning på förhållandet mellan fastighetsbolag
och konsultbolag. Studien identifierar även agentkostnader som uppstår när konsulter utför en
TEDD åt fastighetsbolag i samband med förvärv av kommersiella fastigheter. Syftet är även
att förstå hur fastighetsbolag förebygger agentkostnader. Genom en kvalitativ studie har
uppsatsen gestaltats där ingående intervjuer har genomförts och sedan analyserats i förhållande
till tidigare forskning inom området. I jämförelse med en kvantitativ utgångspunkt, är en
kvalitativ studie mer lämplig för ändamålet, då studien syftar till att skapa en ingående
förståelse. Uppsatsen präglas av en abduktiv ansats, vilket fungerar som en växelverkan mellan
en induktiv subjektivitet och en deduktiv objektivitet (Söderbom & Ulvenblad, 2016). Studien
utgick ifrån en problematisering och forskningsfråga som har undersökts genom tidigare
forskning och sedan implementerats i verkligheten i form av en intervjustudie. Den empiriska
verkligheten ställdes sedan i förhållande till agentteorin och litterära källor i en analys, som
utmynnade i en slutsats.

3.2 Insamling av sekundärdata
Uppsatsens sekundära datainsamling har bestått av tidigare forskning i form av litteratur och
vetenskapliga artiklar, men har även kompletterats med internetbaserade källor. Sekundärdata
är befintliga data från tidigare forskning som inte har framtagits av författaren (David & Sutton,
2017). Litteratursökningen startade i det Kungliga bibliotekets databas Libris där relevanta
sökord som due diligence, konsulter och fastigheter användes. För att upptäcka ytterligare
litteratur studerades även källhänvisningar från tidigare kandidatuppsatser inom due diligence.
Majoriteten av nyttjad litteratur var på svenska och lånades via ett flertal bibliotek runtom i
Sverige. Litteraturen bestod både av tryckt skrift och e-böcker, där årtalen sträckte sig mellan
2008 och 2018. Litteratur som blev central i uppsatsens tidiga skede var Due Diligence:
Besiktning av Företag (2013) av Sevenius och Real Estate Due Diligence: A Guideline for
Practitioners (2018) av Just och Stapenhorst. Sevenius uppmärksammar due diligence och
företagsbesiktning ur ett svenskt företagsperspektiv, vilket således blev studiens utgångpunkt.
Just och Stapenhorst implementerar däremot due diligence till fastighetsbranschen och
beskriver de olika områdena ingående som bland annat innefattar TEDD, vilket speglar
uppsatsen.
Tidigare forskning påträffades genom vetenskapliga artiklar i Högskolan i Halmstads sökmotor
OneSearch där ett flertal databaser har varit relevanta, till exempel Emerald, Web of Science
och ABI Inform Global. För att finna lämpliga, vetenskapliga artiklar användes sökord som
due diligence, real estate, agency theory och consultant. Resultatet avgränsades sedan till
artiklarnas titlar. Artiklarna avgränsades även till årtal mellan 2000 och 2019, fullständig text,
vetenskapligt granskade samt akademiska journaler. Detta för att nå ett träffsäkert resultat och
komma nära uppsatsens problemformulering. Majoriteten av undersökningar från utvalda
artiklar har genomförts i diverse länder inom Europa, vilket kan implementeras i Sverige, till
skillnad från andra kontinenter. För att inledningsvis få en övergripande uppfattning om
artiklarnas innehåll, studerades främst dess abstrakt och slutsatser. Då det tidigare ej har
genomförts en studie som implementerar agentkostnader i samband med due diligence på den
svenska kommersiella fastighetsmarknaden, finns det därmed inte några artiklar som belyser
problemet. Artiklarna är utvalda utefter forskningsområden som tillsammans utgör och formar
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uppsatsens problem. Litterära källor har fångat upp relevant fakta och forskning, vilket
resulterade i att internetbaserade källor inte har kommit till stor användning i referensramen.
De har därmed främst utgjorts av statistik och årsredovisningar för att komplettera med aktuell
information.

3.3 Insamling av primärdata
3.3.1 Val av företag och respondenter
Utgångspunkten vid val av respondenter till uppsatsens empiriska studie, var att intervjua
fastighetsbolag och konsultbolag för att vidare kunna jämföra och analysera de olika företagens
synvinklar. Fastighetsbolagen som valdes ut var Intea Fastigheter AB, Klövern AB, Willhem
AB samt ett anonymt fastighetsbolag, benämnt Fastighetsbolag X. Samtliga fastighetsbolag
äger kommersiella fastigheter i Halmstad, vilket är orten som studien utgick ifrån. Konsultbolagen som valdes ut är Sweco AB, WSP Sverige AB och ÅF Pöyry AB, som även dessa är
etablerade i Halmstad och är några av Sveriges största konsultbolag med avseende till
omsättning (Allabolag, u.å.). Inledningsvis var studiens fokus att intervjua tre konsultbolag och
tre fastighetsbolag, men då flera företag visade intresse, utvidgades antalet till fyra av vardera
företag. Dessvärre fanns där ej möjlighet för ett konsultbolag att medverka och på grund av
uppsatsens deadline föll beslutet på att ej uppsöka fler respondenter.
Intea Fastigheter AB
Peter Jacobsson är förvaltningschef på Intea och är delaktig i förvärvsprocessen när konsulter
anlitas för att utföra en TEDD. Möjligheten fanns att intervjua en VD på fastighetsbolaget, men
intervjun hade i sådana fall genomförts per telefon, vilket hade påverkat uppsatsens validitet
negativt. Jacobsson befann sig i Halmstad under tiden som intervjuerna genomfördes och var
därmed en lämplig respondent. Intervjun genomfördes klockan 14.00 den 16 april 2019 på
Högskolan i Halmstad.
Klövern AB
Carl-Johan Berthilsson är förvaltningschef på Klövern i Halmstad och har lång erfarenhet av
fastighetsbranschen och gedigen kunskap gällande fastighetsförvärv. Med hjälp av gemensamma bekanta kontaktades Berthilsson, som ansågs vara en lämplig respondent för uppsatsens
studie. Intervjun genomfördes klockan 13.00 den 4 april 2019 på Klöverns kontor i Halmstad.
Willhem AB
Anna Öhrn är transaktionsansvarig och Peter Malmén är finansdirektör på Willhem i Göteborg
och är således insatta i förvärvsprocessen. Respondenterna valdes ut med avseende till deras
breda kompetenser inom fastighetsförvärv och konsultrelationer, vilket Willhems anställda i
Halmstad inte besitter i samma utsträckning. Intervjun genomfördes klockan 14.00 den 10 april
2019 på Willhems huvudkontor i Göteborg.
Fastighetsbolag X
Respondent X har en chefsbefattning på ett stort börsnoterat fastighetsbolag i Göteborg och har
valt att förbli anonym. Respondenten har lång erfarenhet inom entreprenadverksamhet och
besitter kunskap om förvärvsprocessen då konsulter anlitas för att utföra en TEDD. Respondent
X valdes ut på grund av tidigare kontakt och dennes kompetens. Intervjun genomfördes
klockan 15.30 den 15 april 2019 per telefon.
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Sweco AB
Respondent Y är projektledare och Respondent Z är byggnadskonstruktör på Sweco i Halmstad
och anlitas av fastighetsbolag för att utföra en TEDD i samband med förvärv av fastigheter.
Respondenterna valdes ut på grund av deras medvetenhet om besiktningsprocessen samt
rekommendationer från kollegor och fastighetsbolag. Intervjun genomfördes klockan 10.00
den 16 april 2019 på Swecos kontor i Halmstad.
WSP Sverige AB
Edward Granville-Self är uppdragsledare på avdelningen Mark och vatten, där Susanna
Renmarker är gruppchef och Peter Söderström är uppdragsansvarig på avdelningen Brand och
risk. De arbetar på WSP i Halmstad och kompletterar varandra inom olika kunskapsområden,
vilket var fördelaktigt för intervjun. I samband med en TEDD är deras främsta uppdragsgivare
fastighetsbolag, vilket utgör WSP som ett lämpligt konsultbolag att intervjua. Intervjun
genomfördes klockan 09.00 den 4 april 2019 på WSPs kontor i Halmstad.
ÅF Pöyry AB
Sven Edvinsson är sektionschef på avdelningen Inspection and management på ÅF i Göteborg
och ansvarar för ett flertal konsulter som främst genomför besiktningar inom tekniska områden.
ÅFs främsta uppdragsgivare är kommersiella fastighetsbolag som köper och säljer fastigheter
med ett vinstdrivande syfte. Edvinsson valdes ut med avseende till rekommendationer från
kollegor i Stockholm, då kontoret i Halmstad inte erbjuder tjänsten TEDD. Intervjun
genomfördes klockan 11.00 den 10 april 2019 på ÅFs kontor i Göteborg.

3.3.2 Empirisk studie
Uppsatsens primära datainsamling består av platsintervjuer, varav en intervju har genomförts
per telefon. Primärdata är sådan som har insamlats av författaren (David & Sutton, 2017). För
att nå respondenter med kompetens inom området, kontaktades ett flertal olika personer inom
vardera företag, via mail. Ett introduktionsbrev utformades med en beskrivning om uppsatsens
syfte, kontrollfrågor samt frågan om deltagande i en intervju (se bilaga 1, introduktionsbrev).
Introduktionsbrevet innehöll även en förklaring till varför respondenterna skulle gynnas av att
medverka i studien. De kontaktade personerna bidrog sedan till att informera lämpliga personer
på företaget, som slutligen beslutade att participera. Somliga kontaktpersoner ansåg att flera
respondenter med olika kompetenser inom företagen var nödvändigt för att nå rimliga och
tillräckligt utförliga intervjusvar. Därmed varierar antal respondenter mellan en och tre
personer som representerar de olika företagen. Intervjufrågorna operationaliserades utifrån den
teoretiska referensramen för att fånga upp studiens problem (se bilaga 2, operationaliseringsschema). Operationalisering innebär att teorin omvandlas till specifika frågor (Söderbom &
Ulvenblad, 2016). Detta utmynnade i två intervjuguider anpassade till fastighetsbolag
respektive konsultbolag (se bilaga 3, intervjuguider). Intervjuguiderna är delvis strukturerade
med halvt standardiserade frågor, för att kunna bestämma över dialogens flöde och samtidigt
framhäva respondenternas djupvaliditet (David & Sutton, 2017).
Samtliga intervjuer inbokades under två sammanhängande veckor för att kunna fånga upp och
minnas intressanta samtalsämnen till nästföljande intervjuer och därmed få mer standardiserade
svar, vilket ökar uppsatsens validitet. Majoriteten av respondenterna intervjuades på deras
arbetsplatser, vilket var välbekanta och bekväma platser för dem, som därmed bidrog till lugn
och trygghet för respondenterna (David & Sutton, 2017). Innan intervjun inleddes, bjöds det
emellanåt på kaffe och tilltugg medan det småpratades något, vilket bidrog till att intervjun
framstod som naturlig och konversationen underlättades. Även respondenternas kroppsspråk
under intervjuerna beaktades, eftersom liknande kroppsspråk kan ge en känsla av samhörighet
och acceptans. Intervjuerna tog 50 till 70 minuter att genomföra, beroende på svarens
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utförlighet och respondenternas avsatta tid för intervjun. Samtliga intervjuer spelades in
eftersom den mänskliga hjärnan ej kan urskilja samtlig information som sägs (Söderbom &
Ulvenblad, 2016).
När inspelningen hade avslutats, diskuterades eventuell anonymitet: om företagsnamnet samt
respondenternas namn och befattning fick nämnas i uppsatsen samt ifall återkommande vid
eventuella frågor var godtagbart. Efter intervjuerna lyssnades ljudinspelningarna igenom och
transkriberades, vilket innebär att ljud omvandlas till text (Söderbom & Ulvenblad, 2016).
Transkriberingen genomfördes vanligen samma dag, för att upprätthålla minnesbilden,
effektivisera studiens avsatta tid och inleda tolkningen av insamlade data. Sedan
sammanställdes varje intervju till ett utkast i löpande text som skickades till respondenterna
via mail, för godkännande och feedback. Företagen tillfrågades då även ifall uppsatsen fick
nämna fastighets- eller konsultbolag som de tidigare har arbetat med. Majoriteten av
fastighetsbolagen godkände, medan samtliga konsultbolag avböjde då det ansågs vara
olämpligt. Åsikterna togs i beaktande när den slutliga empirin utformades. All insamlade
intervjudata redovisas ej i empirikapitlet, då särskilda delar var irrelevanta eller upprepande.
Intervjuernas omfattning avgränsades därmed till mellan två och tre sidor per företag i
uppsatsens empirikapitel. Begreppet agentkostnader valdes att ej nämnas under den empiriska
studien, då det kan vara ett känsligt ämne och möjligen avskräcka, vilket möjligen medförde
mer öppna och ärliga svar. Däremot hade specifika frågor angående agentkostnader varit
fördelaktigt om företagen hade valt att svara utförligt.

3.4 Dataanalys
Intervjusvaren har kategoriserats med hjälp av färgmarkeringar för att underlätta utläsandet av
sambanden mellan företagen. Inom de olika kategorierna urskildes likheter och skillnader,
vilka analyserades med utgångspunkt i agentkostnader. Enligt Söderbom och Ulvenblad (2016)
skall en analys innehålla tre beståndsdelar: empirisk analys, teoretisk analys och återkoppling
till tidigare forskning. Detta har eftersträvats och samtliga delar har således upptagit lika
utrymme i analyskapitlet, dock har indelningarna ej formats utefter dessa analysmoment.
Rubriceringen har istället formats utifrån olika teman relaterade till agentkostnader.
Inledningsvis jämfördes fastighetsbolagens svar sinsemellan och såväl konsultbolagens. Dessa
ställdes sedan i förhållande till varandra där företag med liknande svar riktades mot företag
med annorlunda åsikter. Efter analyserade empiriska data drogs paralleller till den teoretiska
referensramen, där tidigare forskning vägdes mot primärdata baserade i verkligheten. Samtliga
empiridata ingår ej i analyskapitlet då särskilda delar inte visade sig vara betydande i relation
till den teoretiska referensramen. Slutligen drogs möjliga konklusioner från analysen, som
tydligt framställdes i slutsatskapitlet där studiens resultat framgår.

3.5 Validitet och reliabilitet
Validitet handlar om studiens trovärdighet och kan delas in i intern och extern validitet. Har
studien undersökt det avsiktliga problemet och syftet? Denna granskning kallas intern validitet
(David & Sutton, 2017). Uppsatsens syfte var att beskriva, identifiera och förstå hur
agentkostnader uppstår och förebyggs i samband med att konsulter utför teknisk och
miljömässig due diligence åt fastighetsbolag. Detta har eftersträvats genom att noggrant ha
operationaliserat frågor till intervjuguiderna och därmed fått en tydlig koppling till referensramen. Större delen av uppsatsens primära datainsamling har utförts genom platsintervjuer,
vilket ökar chansen till att respondenterna är öppna och ärliga (Kvale & Brinkman, 2015). Tre
av sju intervjuer har genomförts tillsammans med fler än en respondent från företaget, vilket
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både kan ha en positiv och negativ påverkan på uppsatsens validitet. Respondenterna kan
nämligen ha påverkat varandra och påvisat en förvrängd bild av verkligheten, samtidigt som
de kompletterade varandra inom olika kunskapsområden. En av sju intervjuer har genomförts
per telefon, vilket minskar uppsatsens validitet något. Samtliga insamlade primärdata redovisas
ej i empirikapitlet beroende på irrelevans. Flertalet av respondenternas uttryck och begrepp har
även i efterhand standardiserats för att underlätta läsarens förståelse samt analys av empiridata.
Detta medför däremot att empirins validitet minskar. Tillämpade sekundärdata utgavs mellan
år 2008 och 2018, vilket innebär relativ aktualitet och därmed en högre trovärdighet.
Majoriteten av författarna är forskare och professorer inom ämnet och besitter därmed god
kunskap, vilket ökar studiens validitet. I de fall som insamlade primär- och sekundärdata ej
påvisade liknande resultat kunde de istället ställas mot varandra och därmed bidra med viktig
information och analys.
Kan studiens slutsatser tillämpas i andra miljöer och sammanhang? På detta sätt mäts studiens
externa validitet, även kallat generaliserbarhet (David & Sutton, 2017). I och med studiens
tidsram fanns ej möjlighet att intervjua fler företag, vilket hade ökat generaliserbarheten.
Företagens arbetssätt kan även skiljas åt och respondenternas olika befattningar kan ha
påverkat studien, då somliga respondenter möjligen är mer insatta i ämnet än andra. Däremot
angavs liknande beskrivningar av besiktningsprocessen och ett flertal begrepp användes av
samtliga respondenter, vilket underlättade resultatets analys samt ökar studiens generaliserbarhet. Företagen avgränsades även till stora svenska företag som är etablerade i Halmstad. Ett
undantag är Intea Fastigheter AB, som är ett relativt nygrundat företag och därmed har en
mindre omsättning, vilket skiljer sig från resterande företag. Däremot äger de stora fastighetsytor på Högskolan i Halmstad och har medfört ett djup i analysen då fastighetsbolagen skiljer
sig åt.
Kan uppsatsens resultat implementeras i andra liknande situationer eller förhållanden? Enligt
Kvale och Brinkman (2015) benämns en noggrann bedömning av detta som analytisk
generalisering. På grund av att uppsatsen utgår ifrån Halmstad och eftersom somliga
respondenter arbetar i Göteborg, är studiens resultat problematisk att generalisera till andra
städer. Däremot är samtliga företag belägna i ett flertal städer i Sverige och agerar sannolikt
enligt företagspolicy, vilket kan innebära att deras agerande sammanstämmer med andra
svenska städer. Studien kan möjligen generaliseras till andra agentförhållanden inom ett företag
eller mellan två andra företag, där ena parten delger den andra parten arbetsuppgifter. Studien
skulle även kunna generaliseras till andra konsultverksamheter än TEDD, där konsulter anlitas
för att utföra arbete å ett annat företags vägnar.
I vilken omfattning är det möjligt att repetera studien och få likvärdiga resultat? Det är
reliabilitet (Kvale & Brinkman, 2015; Söderbom & Ulvenblad, 2016). Genom uppsatsens
metodkapitel beskrivs studiens tillvägagångssätt noggrant och denna studie bör därmed vara
möjlig att efterlikna. Intervjuernas upplägg var likartade, där intervjuguiden låg som grund och
frågorna följdes i numerisk ordning. Uppsatsens två författare har medverkat vid samtliga
intervjuer, vilket har medfört att frågorna har ställts på liknande sätt till respondenterna, som i
sin tur ökar uppsatsens reliabilitet (Kvale & Brinkman, 2015). Detta har även medfört att
respondenterna har svarat på liknande vis. Ett utkast av intervjutexten har även granskats av
respondenterna för feedback och kontrollering för att säkerställa författarnas uppfattning om
svaren. Transkriberingen har utförts av en och samma författare, medan sammanställandet av
empirin har utförts av den andra författaren. Författaren som transkriberade har även kontrolläst
texten, vilket innebär att intervjutexten har bearbetats av båda författarna och därmed utformats
på liknande sätt.
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4. Empiri
4.1 Fastighetsbolag
4.1.1 Intea Fastigheter AB
Intea Fastigheter AB grundades 2015 med syftet att investera i och förvalta offentligt hyrda fastigheter
av hög kvalitet. Fastighetsbolaget äger exempelvis fastigheter på Högskolan i Halmstad med cirka
40 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta (Intea Fastigheter AB, 2018). År 2018 hade Intea en omsättning
på 371 825 tkr och 33 anställda (Intea Fastigheter AB, 2019). Peter Jacobsson är förvaltningschef och
representerar fastighetsbolaget Intea.

Inteas syfte med en TEDD är enligt Jacobsson att identifiera och prissätta eventuella
underhållsskulder. ”På ren svenska är det pengar som ska fram. Man vill veta vad man ska
behöva betala för att få det i skicket som man vill ha det”, berättar Jacobsson. En TEDD skall
även stärka fastighetsbolagets antaganden och i annat fall är en prisreduktion aktuellt,
alternativt att dra sig ur affären. Därav är det fördelaktigt att konsulter anlitas och belyser
fastighetsbolaget genom att påvisa fel och risker i fastigheten, berättar Jacobsson. Intea anlitar
främst konsulter på grund av tidsbrist, men efterfrågar även specialistkunskap. Konsulter
förväntas arbeta professionellt och genomföra en ansenlig bedömning av fastighetens status.
De bör även poängtera relevanta underhållsskulder som fastighetsbolaget eventuellt behöver
betala för i framtiden. När Intea väljer konsultbolag utgår de ifrån personer som de tidigare har
arbetat med. ”Vi jobbar gärna med samma människor, så att man vet att de levererar det man
är ute efter […] Personen är viktig. Det spelar en mindre roll vilket företag som personen
jobbar på”, förklarar Jacobsson. Enligt Jacobsson är Intea beroende av konsulter som skall
vara specialister, trots att fastighetsbolaget tillika besitter kompetens. I jämförelse med
konsulterna, saknar fastighetsbolaget kompetens inom särskilda tekniska områden. För att
säkerställa att konsulterna besitter kompetensen som krävs för att utföra en TEDD, väljs de ut
med omsorg. I de fall som fastighetsbolaget inte har kännedom om konsulterna sedan tidigare,
ber de om referenser eller CV för att skapa en uppfattning om konsulternas tidigare arbetslivserfarenheter.
Det behöver inte vara att man kollar upp en konsult endast för att denne inte jobbar på ett
stort företag. Stora konsultföretag består av människor och då kan vi ha otur att få en person
som inte håller måttet, för de har människor med alla möjliga kompetenser, precis som
samhället ser ut. Ett litet företag kan vara precis lika bra, om inte bättre. […] Är det en väldigt
stor affär leder det lite till att större konsultbolag blir inblandade eftersom större företag
generellt är dyrare. Ska man köpa en fastighet för en mindre summa är det ej relevant att
lägga en due diligence på fem miljoner, exempelvis.
-

Peter Jacobsson

Det sluts ett konsultavtal mellan parterna och vanligtvis utformas det av Intea, men det
förekommer även att konsultbolaget skickar en uppdragsbekräftelse. När konsultavtal används
kan fastighetsbolaget däremot ställa konsulterna skyldiga, om de exempelvis inte har varit
fackmannamässiga. Enligt ABK09 är konsulterna skyldiga att meddela om något område
behöver undersökas närmare. Vanligtvis köper Intea konsulttjänsten på löpande räkning mot
en budget, med en överenskommelse om tidsram och arbetsinsats. Fastighetsbolaget använder
sig inte av incitament i samband med TEDD. Jacobsson förklarar att det skulle kunna medföra
att undersökningen ej genomförs grundligt, då konsulterna arbetar snabbare för att erhålla
bonus. Konsulternas arvode kan däremot minskas genom ekonomiska incitament, men det kan
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medföra inkorrekta undersökningar. ”Det kan vara så att konsulten kommer med en mycket
större faktura. Samtidigt vill de kanske ha ett uppdrag inom en snar framtid och är en
återkommande kund”, berättar Jacobsson.
Jacobsson anser att fastighetsbolaget har vetskap om hur konsulterna går tillväga vid en TEDD.
Respondenten förklarar att fastighetsbolaget bestämmer upplägget för besiktningsprocessen,
presenterar underlaget och sedan fastställs en tidsram. Vanligtvis skapar säljaren ett datarum
och bestämmer ett datum för fysisk inspektion och rapportskrivning. Intea får tillgång till
datarummet och vanligtvis tecknas ett sekretessavtal som klargör ifall konsulterna får tillgång
till datarummet eller ej. I de fall som konsulterna inte får tillgång, selekterar fastighetsbolaget
särskild dokumentation och skickar till konsulterna. Jacobsson berättar däremot att samtliga
involverade vanligen har tillgång till datarummet och konsulterna erhåller då individuella
inloggningsuppgifter för att säljaren skall kunna kontrollera vad som granskas. Säljarens
tillåtelse kan även krävas för att genomföra intervjuer med personer som har kännedom om
fastigheten. Fastighetsförvärvet kan nämligen vara inofficiellt och personal i fastigheten vet
möjligtvis inte om att fastigheten skall säljas.
Gällande miljöbesiktningen genomförs inledningsvis en desktop och ifall dokumenten eller
registreringarna reser frågor, beger sig konsulterna till fastigheten för en fysisk inspektion.
Angående den tekniska besiktningen behöver konsulterna vara på plats, förklarar Jacobsson.
Intea engagerar sig under besiktningen och ställer ledande frågor till konsulterna för att
säkerställa att besiktningen utförs korrekt. Jacobsson förklarar däremot att även förtroende
spelar in och att konsulternas noggrannhet är problematisk att säkerställa. Konsulterna delar
med sig av information under besiktningens gång och meddelar Intea ifall de upptäcker red
flags. Eftersom konsulterna mestadels är kvalitetscertifierade har de utformat checklistor som
följs vid besiktningen och samtliga konsulter använder likadana checklistor med samma frågor.
Checklistorna är fördelaktiga för att säkerställa att viktiga områden inte utelämnas, men enligt
Jacobsson finns det även nackdelar.
Det finns inget mer irriterande än när konsulterna inte har kollat upp i förväg vilka frågor
som ska besvaras i datarummet. Då är det inte ovanligt att frågorna är upp emot 400 stycken.
[…] vi brukar många gånger göra som så att konsulterna får ställa frågorna till oss, och sedan
lägger vi in det i datarummet. Så kan vi sortera om någon fråga är obefogad.
-

Peter Jacobsson

Tidsramen för besiktningen fastställs utifrån säljarens deadline och det viktigt att den hålls,
menar Jacobsson. Däremot kan konsulterna dra ut på tiden ifall arbetet visar sig vara mer
omfattande eller att det tar längre tid än beräknat. Om det finns utrymme, ger Intea konsulterna
tillåtelse att undersöka riskerna närmare. Enligt Jacobsson finns det risker med korta deadlines:
misstag kan ske och risker upptäcks möjligtvis inte. Jacobsson förklarar att besiktningen kan
bli försenad om konsulterna upptäcker ett område som behöver undersökas närmare och i
sådana fall ber de fastighetsbolaget om mer tid. ”Vi ställer höga krav på konsulterna, precis
som vi ställer höga krav på oss själva. [...]styrelsen ställer höga krav på oss och vi ställer i vår
tur höga krav på konsulterna”, förklarar Jacobsson. Vid mindre förvärv utför Intea
besiktningarna själva, men i annat fall tar de vanligtvis hjälp av konsulter, då de inte har tid.
Det är även fördelaktigt med ett extra utlåtande, menar Jacobsson. Vanligtvis närvarar en
representant från fastighetsbolaget vid den fysiska inspektionen, men Jacobsson menar att ett
flertal andra fastighetsbolag tillåter konsulterna att genomföra arbetet ensamma. Intea deltar
vid inspektionen på grund av intresse, trygghet och att de samtidigt lär sig mer om fastigheten.
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”Ska man förvärva en fastighet är det viktigt att man skapar sig så mycket kunskap som möjligt
under de tillfällena man får”, förklarar Jacobsson. Jacobsson anser att Intea är ytterst
involverade i besiktningsprocessen. Intea kontrollerar konsulternas tillvägagångssätt, men litar
samtidigt på att de gör sitt jobb. Fastighetsförvärv är en stor investering och Jacobsson jämför
det med att köpa en bil:
Jag ber en god vän att följa med och kolla på en bil som jag ska köpa eftersom denne är
bilmekaniker, men jag kollar på bilen samtidigt och ifrågasätter eftersom det är jag som ska
betala för bilen. Det är däremot inte så vanligt att ringa en person som ska kolla på bilen åt
mig, utan att jag är med, när det är jag som ska investera i bilen. Precis som en privatpersons
köp av en bil, gör ett fastighetsköp ett hål i plånboken.
-

Peter Jacobsson.

Kravet som fastighetsbolaget ställer på konsulterna är att utföra ett gediget arbete. Det kan
däremot uppstå jäv genom att konsulterna tidigare har arbetat för säljaren av fastigheten. I
sådana fall anser Jacobsson att konsulterna bör meddela om detta, eftersom de inte är medvetna
och det är olämpligt ifall konsulterna arbetar åt bägge parter. Jacobsson menar att förtroende
är ytterst viktigt och att konsultarbete bygger på förtroende. ”Pengar är en sak men förtroende
och kunskap är ändå avgörande”, anser Jacobsson. Det är upp till konsulterna att bibehålla
förtroendet till Intea, men fastighetsbolaget behöver även vara en uppdragsgivare som
konsulterna vill arbeta och kunna utvecklas med. Om Jacobsson upplever att konsulterna
försöker undersöka fler områden än befogat, konfronteras de. Däremot är det fördelaktigt om
konsulterna belyser områden som inte behöver undersökas. Konsulterna vill vanligtvis undgå
att ta ansvar, vilket är skälet till att en annan konsult också ombes att undersöka området,
förklarar Jacobsson.
Om vi inte skulle engagera oss alls och köpa konsulter och lita helt blint på dem, är det en
risk om de skulle göra ett dåligt jobb som skulle kosta oss […] Det är klart att de har ett
ekonomiskt incitament att undersöka väldigt mycket fastän vissa saker inte behöver
undersökas. Det har jag varit med om.
-

Peter Jacobsson

4.1.2 Klövern AB
Klövern AB är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag som hyr ut kommersiella lokaler
samt utvecklar bostäder i tillväxtregioner. Klövern finns på 14 orter i Sverige och äger cirka 67 000
kvadratmeter uthyrningsbar yta med ett fastighetsvärde på 604 000 tkr i Halmstad (Klövern AB, u.å.).
År 2018 hade fastighetsbolaget en omsättning på 3 250 000 tkr och 248 anställda (Klövern AB, 2019).
Carl-Johan Berthilsson, representerar fastighetsbolaget Klövern och arbetar som förvaltningschef på
kontoret i Halmstad.

Klöverns syfte med en TEDD är enligt Berthilsson att genomföra ett gynnsamt förvärv utan
dolda fel eller okända belastningar i fastigheten. Fastighetsbolaget anlitar vanligen en konsult,
från exempelvis Sweco, för att fastställa fastighetens potentiella riskområden. Berthilsson har
inte någon kännedom om konsulternas besiktnings- och arbetsupplägg och menar att
besiktningen ligger i konsulternas händer. Parterna har inte något uppföljningsmöte, utan
diskuterar endast eventuella följdfrågor per telefon eller mail. ”Det behövs inte. Kör, bara kör.
Hellre fort och fel än rätt och aldrig”, fastslår Berthilsson.
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Det är en del av vår beslutsprocess så det är klart att vi är involverade. Men inte när de gör
själva besiktningen, då lämnar vi över det till konsulterna. Vi litar på att de gör jobbet. [...]
Men det är alltid en risk att anlita någon att göra något åt dig. Det är den risken att de inte
har koll på det dem gör, att de inte har kvalitetssäkrade processer, saknar den formella
kompetensen eller att de saknar utförarkompetensen. Ibland kan det vara någon som säger
att de kan saker, men de kan inte det ändå.
- Carl-Johan Berthilsson

Konsulterna återkopplar inte till fastighetsbolaget efter platsbesöket, utan inleder en
mailkonversation vid färdigställd besiktning, där Berthilsson erhåller en slutlig rapport.
Respondenten uppger att parterna inte har någon ytterligare kontakt med tanke på deras
tidskrävande verksamheter. Det kan visserligen uppkomma frågeställningar då konsulterna
upptäcker stora risker och fördjupningsområden, vilket leder till återkoppling. Enligt
Berthilsson besitter inte fastighetsbolaget den spetskompetens som konsulterna gör och är
således beroende av dem för att fatta välgrundade beslut. Klövern säkerställer däremot inte
konsulternas kompetens eller kontrollerar deras arbetsprestationer, eftersom fastighetsbolaget
litar på dem. När konsulter skall anlitas utgår Klövern vanligen ifrån personer, istället för
konsultbolag. Respondenten belyser att de främst anlitar Klöverns hyresgäster som ägnar sig
åt konsultverksamheter. Berthilsson anlitar vanligen en konsult på Sweco vid särskilda frågor,
eftersom denne besitter bred kompetens och har ett tilltalande betalningssätt.
Det sluts vanligen ett uppdragsavtal mellan parterna där besiktningsprocessen framgår. Tillägg
i avtalet kan vara aktuellt när konsulterna anser att fler områden behöver undersökas.
Berthilsson förklarar att konsulter alltid har en försäkring att falla tillbaka på om det uppstår
fel eller om något inte går enligt plan. Fastighetsbolaget är noggranna med att konsulterna utför
en kvalitetssäkrad besiktning. Konsulterna får vanligen betalt per timme och arbetar inte med
provision. Fastighetsbolaget får mestadels ett budgetpris från konsulterna, utifrån deras
beställning, som kan avvika upp eller ned med tio procent. Berthilsson litar på att konsulterna
sätter ett berättigat pris från start och betonar att de i annat fall inte anlitas igen. Konsulterna
kan närmare bestämt sätta ett högre pris än berättigat, menar Berthilsson.
Vi bestämmer, men om de säger att de borde titta på något annat så får de förklara varför och
sen tar vi ett beslut om vi vill att konsulterna ska kolla närmare på det eller inte. Allting
handlar om pengar, om vad det kommer kosta. Pengafrågan är viktigare om man är ett
fastighetsbolag än om man är ett konsultföretag. Speciellt om man är ett börsnoterat företag
som Klövern.
-

Carl-Johan Berthilsson

Vid större fastighetsförvärv får fastighetsbolaget vanligen tillgång till ett datarum med
dokumentation om fastigheten. Datarummet är internetbaserat och kan endast åtkommas med
inloggningsuppgifter, vilket förebygger att viktig information inte sprids till utomstående. Både
Klövern och konsulterna har tillgång till datarummet och enligt Berthilsson granskar
fastighetsbolaget dokumenten ur en ekonomisk synvinkel. Om datarummet däremot omfattar
miljöutredningar eller dylikt, granskar konsulterna lämpligen dem. Utifrån säljarens
perspektiv, är det vanligen inte accepterat att konsulterna talar med personer som befinner sig
i fastigheten under besiktningens gång. När konsulterna genomför den fysiska inspektionen av
fastigheten, säkerställer inte fastighetsbolaget på något sätt att besiktningen genomförs korrekt
eller att viktiga delar inte utelämnas. Konsulternas informationsinsamling om fastigheten
analyseras och utmynnar i en rapport.
Berthilsson anser att Klövern har störst inflytande i betydande frågor, till skillnad från
konsulterna. Respondenten har inte upplevt att konsulterna försöker upptäcka och undersöka
fler områden än avtalat eller lägga upp arbetet på ett sådant sätt som kan påverka arvodet. Om
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konsulterna däremot understryker ett område som behöver undersökas närmare, bör de ge en
förklaring. Sedan tar fastighetsbolaget beslutet om en närmare undersökning skall genomföras
eller inte, beroende på tillkommande kostnader. ”Så länge konsulterna gör som vi säger, så
uppkommer det inga konflikter. Vi kan ha olika mål men det är vi som gör en beställning”,
poängterar Berthilsson. Klövern sätter upp en tidsram för konsulterna och Berthilsson betonar
att besiktningen skall färdigställas fortast möjligt eftersom fler budgivare kan påverka
förvärvet. ”När allting går rätt till gör man på ett sätt. Men i denna branschen är det ’snabba
puckar’ där hastigheten prioriteras framför en noggrannare undersökning av fastigheten”,
berättar Berthilsson. Det förekommer att tidsramen överskrids, vilket enligt Berthilsson beror
på att samtliga involverade parter är sysselsatta med diverse arbeten. Enligt Berthilsson beror
förseningar främst på externa faktorer, såsom konsulter. Tiden är viktig, men inte en större
faktor än pengar.
Det ska vara leverans på den tiden vi har sagt, annars får de inte betalt. Men vi kan köpa
fastigheten ändå, i vissa fall. [...] Risken är att man får betala för en fastighet och då även
något som ligger i marken som man inte har kunnat förutse. [...] Hade ni frågat Klöverns
officiella uppfattning så säger man nog nej. Jag pratar utifrån mina egna erfarenheter, tar man
inga risker vinner man aldrig!
-

Carl-Johan Berthilsson

Respondenten ser svårigheter med att fastställa förekommandet av konsulter som agerar i eget
intresse men anser att fastighetsbolagets kompetens spelar in. Fastighetsbolaget vet vad som
behöver undersökas och det kan i sådana fall framgå av rapporten som presenteras, menar
Berthilsson. Förväntningarna som Berthilsson har på konsulterna är att leverera vad parterna
har avtalat, inom fastställd tidsram, till rätt pris. Respondenten anser inte att Klövern ställer för
höga krav på konsulterna. De ställer de krav som erfordras, att de skall bemästra sitt jobb.
Däremot förmodar Berthilsson att konsulter anser att fastighetsbolag ställer höga krav på dem.
Berthilsson anser att förtroende är av betydelse, särskilt i en affärsrelation. Konsulter vars
agerande leder till missnöje, anlitas inte igen. I de fall som fastighetsbolaget inleder relationer
med nya konsulter eller företag, är eventuella fel synliga när miljönämnden utför en fysisk
mätning eller efter utförd besiktning. Först då skickar Klövern ut en faktura eller begäran om
omarbetning till konsulterna. ”De har också en balans och resultaträkning och vill tjäna så
mycket pengar som möjligt. Men levererar de fel kvalité så blir de inte långvariga”, poängterar
Berthilsson.

4.1.3 Willhem AB
Willhem AB är ett fastighetsbolag med fokus på kundservice och trygghet som äger och förvaltar
bostäder samt lokaler på tillväxtorter i Sverige (Willhem AB, u.å.). År 2018 hade Willhem en omsättning
på 2 152 000 tkr och 254 antal anställda. Fastighetsbolaget finns på 13 orter i Sverige och äger 171 636
kvadratmeter uthyrningsbar yta i Halmstad (Willhem AB, 2019). Finansdirektör Peter Malmén och
transaktionsansvarig Anna Öhrn representerar fastighetsbolaget Willhem och arbetar på
huvudkontoret i Göteborg.

Enligt Malmén och Öhrn syftar en TEDD till att upptäcka fastighetens eventuella risker och fel
som behöver åtgärdas på kort sikt. Willhem hyr vanligen in konsulter för att spara tid, men
Malmén tillägger att fastighetsbolaget även utför egna besiktningar. Öhrn besöker och ger en
övergripande syn av samtliga fastigheter som skall förvärvas men medger behovet av konsulter.
”Man undersöker lite och har ett sunt förnuft, men annars litar man väldigt mycket på
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konsulterna. De är ändå experterna”, anser Öhrn. Öhrn belyser att konsulternas undersökning
är en extra försäkring, även om fastighetsbolaget besitter god kompetens. När respondenterna
väljer konsultbolag, utgår de främst ifrån projektledare som de känner och har tillit till, som i
sin tur sammansätter ett team med olika kompetenser. Fastighetsbolaget anlitar mestadels
samma konsultbolag och känner därmed till deras arbetsprocess och arvode.
Vi arbetar oftast med de stora nationella företagen, typ Sweco och WSP. Vi finns på 13 orter
i Sverige, så vill man ha en långsiktig relation är det viktigt för oss att de finns på de orterna
eller kan ta sig dit där vi ska köpa något.
-

Anna Öhrn

Fastighetsbolaget förväntar sig att konsulterna gör sitt yttersta utan att gå in på detaljer,
kontrollera frekventa delar samt undersöka eventuella risker och fel. ”Vi har höga
förväntningar på dem. Vi förväntar oss att de gör ett bra jobb”, förklarar Öhrn. I jämförelse
med Willhem, besitter konsulterna en djupare kompetens inom samtliga områden. Malmén
anser att de är beroende av konsulter för att fatta välgrundade beslut. ”De ska vara experterna,
annars skulle vi nästan behöva anställa någon som har den kompetensen”, förklarar Öhrn. Att
anlita konsulter är både en kompetensfråga och resursfråga, anser Malmén. Vanligen sluts ett
uppdragsavtal mellan parterna, som även kan vara utformat som ett mail. Fastighetsbolaget har
kontinuerliga avstämningar för att se till att avtalet följs. Fastighetsbolaget använder inte
incitament i avtalen och Öhrn anser att det möjligen hade gett en motsatt effekt. ”Deras mål
kan bli att hitta varenda liten grej, kundens syfte är att se om det finns några stora ’findings’”,
förklarar Öhrn.
Willhem bestämmer besiktningens omfång och upplägg och Öhrn poängterar att
fastighetsbolaget är ytterst involverade i besiktningsprocessen. Respondenterna vill att
konsulterna rapporterar med jämna mellanrum för att försäkra att tidsplanen inte överskrids.
De vill även veta ifall köpeskillingen kan påverkas av iakttagelser, trots att åtgärdskostnaderna
ännu inte har beräknats. Fastighetsbolaget sätter även en tidsram för besiktningsprocessen som
inte kan överskridas. Tidsramen utgår ifrån försäljningsprocessens tydliga deadline som
säljaren sätter, förklarar Malmén. Konsulter som inte slutför arbetet inom tidsramen blir inte
anlitade igen, berättar Malmén. Öhrn tillägger att konsulterna är medvetna om det.
Det brukar fungera väldigt bra eftersom konsulterna vet att det måste vara klart. Vi har goda
och långsiktiga relationer. Funkar det inte en gång så tappar man hela det förtroendet.
-

Anna Öhrn

Vanligtvis får Willhem tillgång till ett internetbaserat datarum med dokument gällande
företaget och fastigheten som skall förvärvas. Innan konsulterna får tillträde till datarummet,
kontrollerar fastighetsbolaget dokumentationen. Fastighetsbolaget vill närmare bestämt
fastställa besiktningens omfång, vilka dokument som är av intresse och erlägga ett detaljerat
uppdrag till konsulterna. För att informationen inte skall spridas till utomstående, ger säljaren
samtliga involverade parter en personlig inloggning till datarummet. I kombination med en
desktop, genomförs alltid en fysisk inspektion av fastigheten och Malmén menar att
konsulterna inte kan skriva en rapport utan att besiktiga fastigheten. Malmén anser att
konsulterna bör samtala med personer som har kännedom om fastigheten, däremot kan det
förekomma att förvärvet skall hemlighållas för fastighetens hyresgäster. Konsulterna gör
vanligen ett platsbesök tillsammans med en fastighetsskötare eller en annan person som besitter
kännedom om fastigheten. Willhem har däremot inte en representant på plats vid den fysiska
inspektionen och vanligtvis återupptas inte kontakten med konsulterna förrän rapporten skall
skrivas. En telefonkonferens kan dock vara nödvändig vid upptäckta red flags, vilka
fastighetsbolaget vill meddelas om omgående.
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Fastighetsbolaget innehar en checklista som de uppmanar konsulterna att rapportera utefter.
Respondenterna förklarar att det är fördelaktigt när Willhem förvärvar ett flertal fastigheter för
att kontrollera utförandet på ett strukturerat sätt. Upptäckter av fler risker och fel än planerat,
påverkar tidsramen även om det vanligtvis finns ytterligare tid efter den planerade deadlinen,
förklarar Öhrn. Riskerna med korta deadlines är att konsulterna möjligtvis inte hinner bli klara
i tid, kvaliteten blir sämre och eventuella slarvfel görs. Malmén påpekar att besiktningens
genomförandetid påverkas av fastighetsbolagets generella arbetsgång, konsulternas kännedom
om rapportens utformning och parternas tidigare arbetshistorik. De största förseningarna beror
vanligtvis på områden som konsulterna behöver undersöka vidare, berättar Öhrn. Genom att
anlita samma konsulter och företag, känner de till fastighetsbolagets mål och Öhrn anser att
överenskommelse om mål inte är problematiskt. Däremot kan det uppkomma intressekonflikter
och Öhrn berättar om en situation som inträffade på en tidigare arbetsplats:
[…] vi köpte några hus och hade en konsult som hjälpte oss och gjorde vår tekniska due
diligence. Sedan sålde vi ett hus snabbt därefter, då det ingick i en större portfölj. Då gjorde
samma konsulter även en teknisk due diligence för de som skulle köpa av oss. Det kan bli
sådana intressekonflikter. Då blir man lite sur. Det kan förstöra en relation även om det inte
handlar om just vårt uppdrag. Det är nog inte helt ovanligt att det händer för de har nog inte
riktigt koll på vad andra inom samma koncern gör.
-

Anna Öhrn

Skall fastighetsbolaget anlita ett nytt konsultbolag som de tidigare inte har arbetat med,
understryker Öhrn att det fastställs tydligare regler och konsulterna kontrolleras mer än i
normalfall. Vid anlitande av mindre konsultbolag ber fastighetsbolaget i vissa fall om
rekommendationer och CV. Vid misstankar eller funderingar kontrolleras särskilda delar för
att säkerställa konsulternas arbete. ”[...] det krävs folk med huvudet på skaft och erfarenhetsmässig kunskap”, fastslår Malmén. Enligt respondenterna ställs rimliga krav på konsulterna:
att arbetet utförs på rätt sätt, i rätt tid och att fastighetsbolaget bör ses som en uppdragsgivare
värd att ha en god relation med, vilket bidrar till att arbetet utförs korrekt. Förtroende är ytterst
viktigt och Malmén anser att det är upp till konsulterna att upprätthålla. Om Willhem förvärvar
en fastighet och konsulterna utelämnar någonting som uppenbarligen är negativt, förvinner
därmed förtroendet. Öhrn anser att konsulterna motiveras genom pengar och framtida
arbetsmöjligheter hos Willhem. Fastighetsbolaget ser till att konsulterna gör det som förväntas,
trots att de har tillit till dem. Malmén anser däremot att det finns nackdelar med kontrollering:
Det är lite farligt för skulle vi låsa in dem alltför mycket så går de bara exakt på det vi frågar
och då kan det finnas ett stort problem strax jämte som de hade upptäckt ifall de hade huvudet
på skaft. Det är lite farligt att låsa in dem. Det är nästan viktigare att låta duktiga, kompetenta
människor ha lite brett ”scope” för att hitta felen och kunna skanna.
-

Peter Malmén

Respondenterna belyser att det finns en risk med att anlita konsulter eftersom fastighetsbolaget
inte innehar full kontroll. Malmén tillägger att det samtidigt är riskfyllt att inte anlita konsulter
och istället lita för mycket på egen förmåga eller kapacitet. ”Vi tror att vi anlitar experter. Det
kan ju hända att någon inte visar sig vara det”, belyser Malmén. Eventuella konflikter mellan
parterna grundas vanligen på konsulternas arvode och tid. Konsulter med tidspress kan
nämligen ta mycket mer betalt för tjänsten än normalt för att de har mycket att göra. Öhrn
förmodar att det förekommer självintresserade konsulter och att de i sådana fall ägnar mer tid
än befogat åt besiktningen samt går mer in på detaljer för att öka arvodet. Konsulterna tar
vanligtvis betalt per timme och kan utifrån eget intresse upptäcka områden vars undersökning
drar ut på tiden. Malmén tillägger att vilseledande konsulter ej har förekommit, men påpekar
att konsulter vanligtvis föreslår ett fortsatt arbete.
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4.1.4 Fastighetsbolag X
Respondent X har en chefsbefattning i Göteborg på Fastighetsbolag X, som är ett stort börsnoterat
fastighetsbolag i Sverige.

Respondent X anser att syftet med en TEDD är att fastställa fastighetens faktiska standard för
att kunna presentera en detaljerad köpeskilling vid budgivningen. Fastighetsbolaget är därmed
beroende av konsulter för att genomföra en ansenlig bedömning, då de inte besitter expertisen.
Till skillnad från fastighetsbolaget besitter konsulterna miljömässig kompetens. Fastighetsbolaget besitter nämligen god kunskap inom teknik, men anlitar likväl konsulter för ett extra
utlåtande inom särskilda områden. Det förekommer däremot att fastighetsbolaget anställer
personer med teknisk och miljömässig kompetens. Respondenten litar på att konsulterna har
kompetensen som krävs för att utföra arbetet. När konsulter däremot anlitas för första gången,
är fastighetsbolaget extra uppmärksamma för att kontrollera att arbetet utförs som förväntat,
berättar Respondent X. I sådana fall ber respondenten om CV som påvisar vad konsulterna
tidigare har arbetat med. Respondentens förväntningar på konsulterna är att:
Vara insatta i fastigheten, agera professionellt, vara diskreta i sitt arbete så att det inte syns
för mycket utåt. Göra ett bra jobb helt enkelt.
-

Respondent X

Mestadels anlitar Fastighetsbolag X samma konsultbolag, eftersom de har stort förtroende för
konsulterna. Respondent X förklarar att de utgår ifrån: ”Sådant som har fungerat bra tidigare.
Bolag som är duktiga och professionella och att de finns på orten. Någon som kan marknaden”.
Respondenten förtydligar däremot att fastighetsbolaget praktiskt taget arbetar med samtliga
stora konsultbolag på marknaden, men att även mindre företag är förekommande. Det sluts ett
avtal mellan konsulterna och fastighetsbolaget, där en viktig del är sekretessförbindelsen, som
innefattar konsulternas befogenhet att diskutera förvärvet med utomstående. Att
fastighetsbolaget skall förvärva en fastighet får ej framkomma på marknaden. Konsulternas
arvode kan utgöras av ett fast pris eller ske på löpande räkning och vanligtvis fastställs ett
budgetpris, som kan avvika upp eller ned beroende på besiktningens omfattning. Incitament
används sällan, förklarar respondenten.
Respondenten anser att Fastighetsbolag X synnerligen är involverade i besiktningsprocessen,
då de fastställer vilka undersökningar som skall utföras. Fastighetsbolaget har därmed vetskap
om hur konsulterna går tillväga vid en TEDD och övervakning förekommer ej. De har även
kontinuerlig kontakt med konsulterna under besiktningens gång, dagligen eller veckovis,
beroende på förvärvets storlek. Då diskuteras vilka rapporter som skall utformas och ifall
konsulterna är i behov av mer tid. Tillsammans med säljaren kommer parterna överens om en
tidpunkt för att öppna ett datarum. För att datarummets information i inte skall spridas till
utomstående, anges även detta i sekretessförbindelsen och samtliga inblandade erhåller
personliga inloggningsuppgifter. Fastighetsbolaget kan därmed avgöra vem och när någon har
varit inne i datarummet samt vilka dokument som har laddats ned.
De får tillgång till datarummet, precis som vi. Det är vi som avgör vem som får tillgång till
rummet. Ibland kan det vara så att vi granskar dokumenten först innan vi lämnar över det till
konsulterna. Vissa saker kan vi göra själva.
-

Respondent X
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Under den fysiska inspektionen har fastighetsbolaget en representant närvarande som pratar
med fastighetsskötaren. I ett flertal affärer är det däremot viktigt med varsamhet, då förvärvet
möjligtvis inte får avslöjas till personer i fastigheten. Respondent X menar att det är fördelaktigt
för både säljaren och köparen att förvärvet hemlighålls. Konsulterna meddelar inte
fastighetsbolaget angående information under besiktningens gång, förutom vid den fysiska
inspektionen om det uppkommer viktiga frågor eller red flags. Fastighetsbolag X har även
avstämningsmöten och avrapporteringar med konsulterna för att säkerställa att den fysiska
inspektionen utförs korrekt. Ifall något saknas vid rapporteringen får konsulterna komplettera.
Respondent X förklarar att konsulterna har egna system avseende sådant som skall besiktigas
och avgör därmed hur besiktningen genomförs. I de fall som återkoppling inte krävs, får
fastighetsbolaget endast en rapport i slutskedet, innehållande betydelsefulla punkter att ta
hänsyn till vid förhandlingen, förklarar respondenten.
Vi ställer krav på att affärerna vi gör ska vara korrekta. De underlag som konsulterna ska ta fram
ska också vara korrekta. Det är vi som ska göra förvärvet. Något som vi borde ha sett, som
konsulterna har missat, vill vi inte ska uppstå. Vi tar in dem för att de ska vara experter, inte för
att vi ska poängtera vad de ska göra. Vi ska inte behöva kontrollera att de ska göra sitt jobb.
-

Respondent X

När Fastighetsbolag X lämnar ett indikativt bud till säljaren, meddelar de även en önskad tid
för besiktningen. I vanliga fall fastställs en tidsram tillsammans med säljaren och i stora affärer
prioriteras tid för att hinna undersöka betydelsefulla delar. Det är viktigt att besiktningen blir
slutförd inom tidsramen och respondenten har aldrig upplevt problem avseende tiden. Om
säljaren inte ger fastighetsbolaget tid att undersöka och deadlinen är för kort, dras en riskpremie
av. I sådana fall har fastighetsbolaget möjligtvis inte kunnat genomföra en TEDD i den
omfattningen de vill och känner då ej till fastighetens egenskaper. Det vägs då in i fastighetens
slutliga pris alternativt förvärvas ej fastigheten. Fastighetsbolag X chansar inte, förklarar
respondenten. ”Det är klart, det finns risker om säljaren sätter en för snäv tidsram, men
säljaren är ju mån om att allt görs på ett rätt sätt också”, förklarar respondenten.
Det är Fastighetsbolag X som bestämmer upplägget för besiktningsprocessen och de sätter även
tydliga ramar för besiktningens omfång. Under besiktningens gång kan det däremot uppkomma
områden som behöver undersökas ytterligare och i sådana fall ger fastighetsbolaget konsulterna
klartecken eller ej. Fastighetsbolaget kan nämligen ha undersökt felet tidigare. Respondenten
förtydligar däremot att konsulterna har vetskap om besiktningens utförande och
fastighetsbolaget behöver därmed inte instruera konsulterna. Respondenten anser att
konsulterna inte strävar efter fler undersökningsområden än överenskommet. Både
Fastighetsbolag X och konsulterna vill nå långsiktiga relationer. Därmed anser respondenten
att konsulterna inte skulle eftersträva upptäckten av fler undersökningsområden för att tjäna
pengar.
Vi vill ha långsiktiga relationer, både konsulterna och vi. Att debitera mer av en kund, är en
kortsiktig lösning och då är man inte välkommen tillbaka.
-

Respondent X

Det är vanligtvis inte problematiskt att komma överens om gemensamma mål och respondenten
har inte upplevt att parternas uppfattningar om besiktningen skiljer sig åt. Konsulter som
motsätter sig fastighetsbolaget blir vanligen kortvariga, förklarar respondenten. Däremot kan
konsulterna hjälpa till genom att poängtera sådant som fastighetsbolaget inte har beaktat.
Fastighetsbolaget ställer höga krav på konsulterna och enligt respondenten är förtroende ytterst
viktigt. Respondenten anser att det hade varit problematiskt utan förtroende, eftersom
fastighetsbolaget förutsätter att konsulterna utför arbetet som förväntat. Respondent X medger
att det finns risker med att anlita konsulter som fastighetsbolaget inte har arbetat med tidigare,
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exempelvis deras obetänksamhet angående vem de pratar med och samtalsämnet.
Fastighetsbolaget förväntar sig att konsulterna undviker diskussionsämnen gällande förvärvet,
som parterna har kommit överens om. Respondenten har varken hört talas om eller märkt av
självintresserade konsulter. Eftersom Fastighetsbolag X anlitar samma konsultbolag, anser
respondenten att konsulterna inte skulle våga äventyra relationen. Respondenten menar att
konsulter i sådana fall är i fel bransch om deras avsikt är att vilseleda människor. Konsulterna
skall vara experter och ej behöva kontrolleras för att genomföra ett ansenligt arbete.

4.1.5 Sammanställning av fastighetsbolagens empiri

Sammanställning av fastighetsbolagens framhävande svar som kan kopplas till agentkostnader.
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4.2 Konsultbolag
4.2.1 Sweco AB
Sweco AB är det ledande konsultbolaget inom teknik och arkitektur med kontor på cirka 50 orter i
Sverige och även i ett flertal andra länder. Konsultbolaget planerar och utformar framtidens samhällen
och städer samt säkerställer kundnöjdhet för att se till eventuella förbättringsområden (Sweco AB,
u.å.). År 2018 hade Sweco en omsättning på 7 230 000 tkr och 5 654 anställda i Sverige (Sweco AB,
2019). Projektledare Respondent Y och byggnadskonstruktör Respondent Z representerar konsultbolaget Sweco och arbetar på kontoret i Halmstad.

Swecos syfte med att utföra en TEDD är att leverera vad fastighetsbolaget önskar, det vill säga
ett ansenligt förhandlingsunderlag i samband med fastighetsförvärv. Respondent Y anser inte
att överenskommelse om mål är problematiskt, då parterna sällan har olika åsikter. Konsulterna
inleder inte en undersökning om det finns en känsla av att fastighetsbolagets förväntningar
skiljer sig från deras uppfattningar, förklarar Respondent Z. Sweco har en ansvarig som
hanterar de flesta uppdragen och sammansätter team, men det förekommer att ansvaret tilldelas
Respondent Y som i sådana fall sätter ihop ett lokalt team. Respondent Y poängterar att nå
personer som har tid och kan anpassa sig. ”Man har inte tid att utreda vem som ska göra
uppdraget”, förklarar Respondent Y. Den kompetens som konsulterna besitter i jämförelse
med fastighetsbolaget är erfarenhetsmässig kunskap, kostnadsberäkningsförmåga och ett
strukturerat arbetssätt, berättar Respondent Y.
[…] Vi måste pressa kunden för att vi ska veta exakt vad vi ska kolla på och vad vi inte ska
kolla på och fastställa det. För kommer det fram för sent i processen så har man redan kollat
på tio fastigheter och då får man gå dit och göra om.
-

Respondent Y

Avtalet som sluts mellan konsulterna och fastighetsbolaget är baserat på ABK09 och
ersättningsformen är antingen ett fast pris eller på löpande räkning, utan provision eller bonus.
Vanligtvis utformar konsulterna avtalet och då som en uppdragsbekräftelse. Respondent Y
förklarar att avtalet mestadels inte innehåller några vitesklausuler, i alla fall inte när de själva
utformar det, tillägger Respondent Z. Fastighetsbolaget talar om vilket resultat som skall
uppnås samt rapportens omfattning och uppdragskostnader. Baserat på fastighetsbolagets
efterfrågan och parternas överenskommelser, bestämmer konsulterna besiktningens upplägg.
Det kan vara tillräckligt att genomföra en desktop gällande miljön, där offentliga underlag och
register kontrolleras, men i vissa fall behöver även platsen besökas. En desktop kan även
genomföras gällande fastighetens tekniska områden, där myndighetsbesiktningar kontrolleras
för att konstatera vilka inspektioner som har utförts i fastigheten.
Konsulterna får tillgång till ett datarum som samtliga parter har till förfogande. Endast inbjudna
har åtkomst och personliga inloggningsuppgifter brukas beroende på vilket slags datarum som
används. Det förekommer även att fastighetsbolaget mailar dokumentationen istället och
Respondent Y betonar att konsulterna generellt får tillgång till samtlig dokumentation.
Handlingarna i datarummet kan laddas ned och skrivas ut. ”Om vi laddar ner grejer på vår
egen server så är det fler som kan komma åt det, beroende på hur man är organiserad”,
berättar Respondent Z. Däremot förtydligar konsulterna att de sällan laddar ned dokument, då
de vanligtvis granskas direkt i datarummet. Konsulterna genomför även intervjuer med
personer som besitter kännedom om fastigheten och vanligtvis är dem utsedda av säljaren.
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Vid den fysiska inspektionen är konsulterna vanligtvis ensamma och följer en checklista som
kontrolleras tillsammans med tidigare granskad dokumentation. Swecos rapporter fungerar
som checklistor, vilket medför att viktiga delar inte utelämnas och att inspektionen utförs
regelrätt. Respondent Y förklarar även att erfarenhet är en bidragande faktor till en väl
genomförd besiktning. Respondent Z tillägger däremot att viktiga delar kan utelämnas, men att
de i sådana fall skall redovisas i rapporten, exempelvis att de inte har givits tillträde eller att
särskilda delar har varit dolda. Framkommer det att ett flertal utrymmen inte har kunnat
tillträdas och kontrolleras, utmynnar det i en red flag. När en representant från fastighetsbolaget
medverkar vid besiktningen, samtalar de med konsulterna under tiden, som samtidigt visar och
förklarar iakttagelserna i fastigheten. Däremot vill fastighetsbolaget emellanåt erhålla snabb
information, att upptäckterna skrivs ned och redovisas omedelbart. Respondent Z berättar att
de alternativt ringer fastighetsbolaget när besiktningen är slutförd för att diskutera eventuella
red flags och därmed överlämna särskild information i ett tidigt skede. Möjligtvis upptäcker
konsulterna fler risker och fel i fastigheten efter att rapporten är inlämnad. Det utmynnar då i
en komplettering.
Jag har besiktigat en fastighet som mina kollegor i Malmö hade gjort två TEDD på tidigare.
Så det förekommer att man springer på sig själv. […] men det brukar hända något på de åren
emellan.
-

Respondent Y

Respondent Z förklarar att ett flertal fastighetsbolag ej är insatta i vad rapporten bör innehålla
och att utformningen beror på fastighetsbolagets kompetens och organisationens villkor. ”En
del köpare är väldigt kunniga, då vill de bara veta det som dem inte har koll på. Då är det mer
begränsat”, tillägger Respondent Z. Fastighetsbolaget är parten som fastställer besiktningens
tidsram och konsulterna anpassar sig trots att tidsramarna är begränsade, förklarar Respondent
Y. Konsulterna känner tidspress från fastighetsbolaget: ”Om man får ett sådant uppdrag, vet
man att man får lägga andra saker åt sidan om man ska ta uppdraget. Vi får uppdragen på
kort varsel”, förklarar Respondent Z. Enligt Respondent Y finns det risker med korta deadlines,
vilka är att delar kan utelämnas eller att undersökningen blir för övergripande. Tidsramen är
även kopplad till avtalet och Respondent Z anser att avtalet påverkas negativt om tidsramen
fullständigt havererar.
I den här typen av uppdrag är det fastighetsbolag som har arbetat med Sweco innan och vet
vad vi går för. Då är det outtalat att vi levererar i tid. Skulle vi inte leverera i tid så får vi inte
fler uppdrag. Det är ett indirekt vite kan man säga.
-

Respondent Y

Konsulterna anser inte att fastighetsbolag kontrollerar dem, utan avstämmer endast via telefon
angående tidsramen. ”Det finns säkert exempel på när konsulter inte gör vad som förväntas,
när det gäller andra konsulter”, tror Respondent Z. Respondent Y anser därmed att förtroende
är viktigt och genom att leverera vad fastighetsbolaget efterfrågar inom avtalad tid, bibehåller
konsulterna förtroendet. Har fastighetsbolag inte förtroende för konsulterna får de inte fler
uppdrag, tillägger respondenten. Konsulternas motivation till arbetet är: ”Pengar. […] Sen
ibland är det ett avbrott från kontorsarbetet”, anser Respondent Y. Respondent Z tillägger:
”Det är även rätt roligt att komma ut och se en fastighet”. Konsulterna anser att fastighetsbolag
ställer höga krav på dem, framförallt tidsmässigt. Av tidsskäl anser Respondent Z att
fastighetsbolag är beroende av konsulter, då flera fastighetsbolag besitter kompetens, men
saknar tid. Respondent Y tillägger däremot att fastighetsbolag även är i behov av konsulternas
kompetens.
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Många fastighetsbolag är kompetenta själva, men hinner kanske inte med själva. Ibland tror
jag att de hade klarat det själva. Men våra dokument väger kanske tyngre i en
förhandlingssituation om man visar upp de för säljaren.
-

Respondent Z

4.2.2 WSP Sverige AB
WSP Sverige AB är ett globalt konsultbolag inom samhällsbyggarsektorn med fokus på teknik och
analys som har cirka 500 kontor över hela världen, varav 50 i Sverige (WSP Sverige AB, u.å.). År 2018
hade WSP en omsättning på cirka 5 081 500 tkr och cirka 4 800 anställda i Sverige (WSP Sverige AB,
2019). Uppdragsledare Edward Granville-Self, gruppchef Susanna Renmarker och uppdragsansvarig
Peter Söderström representerar konsultbolaget WSP och arbetar på avdelningarna mark och vatten
samt brand och risk på kontoret i Halmstad.

Renmarker förklarar att fastighetsbolag vänder sig till WSP eftersom de är i behov av
rådgivning, vilket således är konsulternas syfte med att utföra en TEDD, att hjälpa kunden.
Renmarker ser därmed inte några svårigheter med att komma överens om gemensamma mål
eftersom konsulterna vet vad fastighetsbolaget förväntar sig. ”De litar på oss och att vi ska
lösa problemet. De litar på att vi gör rätt bedömning om vad som behövs göras”, förklarar
Granville-Self. Fastighetsbolag förstår verksamhetskostnader, investeringskostnader och hur
en fastighet skall planeras, men Renmarker anser att flera fastighetsägare inte förstår detaljerna
eftersom de tidigare har delegerat ut arbetet till konsulter. WSP visar därmed vad som kan gå
fel med ett fastighetsförvärv. Konsulterna har sett en otalig mängd fastigheter och kan därmed
jämföra dem åt, då de besitter erfarenhetsmässig kunskap.
Det är mycket som försvinner i historiken när man köper och säljer fastigheter under åren.
Mycket hamnar i ett arkiv, utan att någon känner till det när fastigheten väl köps. Vi vet var
vi ska hitta de här uppgifterna, i vilka arkiv som vi ska kolla i och vilka frågor som vi ska
ställa för att all information ska komma fram.
-

Edward Granville-Self

Renmarker berättar att ett konsultavtal baserat på ABK09 sluts mellan parterna. I avtalet ingår
besiktningens omfattning, syfte, timlön, tidsram och budget. Det är fastighetsbolaget som
fastställer besiktningens deadline, kostnader och omfattning samt rapportens utformning.
Respondenterna anpassar sig, för en dialog med fastighetsbolaget och levererar vad de har
önskat. Renmarker förklarar att fastighetsbolaget har slutordet i viktiga frågor, men att
konsulterna har en viktig roll. Fastighetsbolaget besitter inte kompetensen som konsulterna har
och måste därmed upplysas, exempelvis angående åtgärdskostnader. Fastighetsbolaget går
möjligtvis inte med vinst ifall åtgärdskostnaderna är stora i förhållande till vad fastigheten
kostar.
Det är ju roligt när våra frågor är de som gör att affären står och tippar. Marken kanske kostar
80 miljoner att sanera och då kanske det inte är lönt att bygga bostäder för då blir
kvadratmeterpriset för stort för att man ska ta det i beaktning. Det kan handla om så stora
kostnader att affären inte blir lönsam.
-

Susanna Renmarker
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Beroende på besiktningens storlek, arbetar konsulterna ensamma eller i team vid den fysiska
inspektionen. De använder sig då av interna mallar som säkerställer att inspektionen utförs
korrekt. Om ett datarum existerar granskar konsulterna dokumenten däri. Inloggningen är
personlig och det framgår därmed vem som har varit inne i datarummet samt vilka dokument
som har laddats ned. Konsulterna på platsbesöket möter vanligtvis någon med tillgång till
fastighetens utrymmen. Det förekommer däremot att konsulterna inte får samtala med personer
som arbetar i fastigheten, trots att de besitter mer kunskap än andra, då de möjligtvis inte har
vetskap om att fastigheten skall säljas. När platsbesöket är över sammanfattas upptäckterna
exempelvis i en red flag rapport som konsulterna överlämnar till fastighetsbolaget. Renmarker
förklarar att fastighetsbolaget vill ha red flags fortast möjligt, eftersom de är involverade i
förhandlingar. De vill då veta ifall konsulterna har upptäckt något som kan utgöra en risk i
fastigheten. På WSP arbetar konsulterna även endast med desktop och då vid mindre
fastighetsförvärv, eller om fastighetsbolagets budget är mindre. När konsulterna sedan skriver
en rapport, skall samtlig information redovisas. Beroende på om de arbetar åt en köpare eller
en säljare, formulerar de sig på olika sätt i rapporten.
Tidsramens utsträckning beror på om konsulterna arbetar för en säljande eller köpande part,
förklarar Granville-Self. En TEDD har nämligen en mycket kortare deadline vid köp än
försäljning, förtydligar Söderström. Renmarker poängterar dessutom att en TEDD kan vara så
pass begränsad som åtta timmar. Renmarker berättar däremot att konsulternas erfarenhet bidrar
till en medvetenhet angående tidsaspekten vid en TEDD och vad som är möjligt att leverera
utifrån förutsättningarna. ”Tidspress är det absolut. Det är långa arbetsdagar för att hinna,
men det är värt det för att det är så roligt”, berättar Renmarker. En risk med korta deadlines
är att konsulterna inte upptäcker fel och risker som de borde, vilket i sådana fall även framgår
i rapporten. Den uppsatta tidsramen kan ej överskridas, då köparen och säljaren är mitt i en
förhandling och rapporten behöver vara inlämnad innan förhandlingen är över. ”De måste ha
den i tid”, förklarar Renmarker. Är konsulterna försenade, får de inte fler uppdrag, tillägger
Renmarker. Respondenterna arbetar långa dagar och nätter för att besiktningsarbetet skall
färdigställas. Enligt Renmarker har en rapport aldrig inlämnats för sent. Granville-Self berättar
däremot att det har förekommit att en rapport har inlämnats ofullständig och respondenten
förklarar att de saknade uppgifterna skall anges, precis som de framtagna.
Det är inte alla som tar dessa uppdragen eftersom det är på så kort varsel. Om det ska vara
färdigt snabbt, kanske de vill ha en red flag om några dagar och en färdig rapport om två
veckor. Ofta har man rätt så fullt i kalendern ändå och därför vänder de sig till vissa som kan
acceptera det.
-

Peter Söderström

När konsulterna söker efter information i datarummet, kan de upptäcka fler områden som inte
skall ingå i besiktningen, men som borde beaktas. Konsulterna kan därmed anse att fler
områden än avtalat bör undersökas och tillfrågar i sådana fall fastighetsbolaget om deras åsikt.
För att inte utelämna något viktigt och hålla ryggen fri, skickar Renmarker vanligtvis ett mail
till fastighetsbolaget för att säkerställa att de inte vill genomföra ytterligare undersökningar,
trots identifierade risker. Renmarker berättar att mailkonversationer med fastighetsbolaget kan
ske nästintill varje dag för att diskutera särskilda upptäckter och frågor som har uppkommit.
Renmarker anser inte att fastighetsbolag kontrollerar deras arbete, utan att de litar på
konsulterna. Däremot anser respondenten att fastighetsbolag ställer höga krav på konsulterna,
medan Granville-Self anser att det främst är en press på sig själv. Renmarker förtydligar att
fastighetsbolag är beroende av konsulter för att fatta välgrundade beslut, då de anlitar
konsulterna för att de inte besitter kompetensen.
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De gillar när vi tar upp saker som vi inte behöver kolla på. Vi är inte här för att tjäna pengar.
Det är bättre att vi får lite mindre jobb av dem och bygger ett förtroende istället. Då kan vi
bli anställda igen, då vet de att vi tänker på deras bästa.
-

Susanna Renmarker

4.2.3 ÅF Pöyry AB
ÅF Pöyry AB är ett design- och ingenjörsbolag som erbjuder konsulttjänster med specialistkompetens
inom tre sektorer: energi, industri och infrastruktur (ÅF Pöyry AB, 2018). Konsultbolaget har kontor i
35 länder världen över. År 2018 hade konsultbolaget 10 405 000 tkr i omsättning och 7 519 anställda
i Sverige (ÅF Pöyry AB, 2019). Sektionschef Sven Edvinsson representerar konsultbolaget ÅF och
arbetar på avdelningen Inspection and Management i Göteborg.

Enligt Edvinsson är konsulternas huvudsakliga syfte med att utföra en TEDD, att genomföra
en statusbedömning på fastigheten och undersöka eventuella underhållsskulder, vilket
fastighetsbolag efterfrågar. ”Fastighetsbolaget ger oss ett uppdrag, vi utgår från deras mål då
de är våra beställare och vi gör som de säger”, tydliggör Edvinsson. Respondenten har ej
upplevt att målen skiljer sig åt mellan parterna. Enligt Edvinsson är det fastighetsbolaget som
gör en bedömning av vilket konsultbolag som de vill arbeta med. Fastighetsbolaget gör först
en värdering av fastigheten innan de avgör om en TEDD behöver genomföras, vilket i sin tur
kan visa sig vara skäl till en prissänkning av fastigheten. Edvinsson förklarar att konsulterna
vanligtvis inte har någon insyn i fastighetsaffären och när den skall slutföras, då det är
affärshemligheter. Fastighetsbolaget vill endast ha en bedömning av fastigheten för att sedan
kunna genomföra en analys om fastighetsförvärvet skall slutföras.
Vi gör analysen utifrån vår statusbedömning, men de som genomför affären bedömer själva
relevansen i den informationen de får. Det vore dumt av dem att inte lyssna på oss om de
köper vår tjänst. Det kostar ju för dem, beroende på storlek och tid.

-

Sven Edvinsson

Avtalet som sluts mellan fastighetsbolaget och konsulterna är baserat på ABK09 och är ett
ansvarsförhållande som reglerar konsulternas skadeståndsskyldighet upp till ett antal
basbelopp. Om konsulterna gör en felaktig bedömning har de en försäkring, en självrisk och
ett skadestånd som beror av storleken på affären. I avtalet är även omfattningen av uppdraget
väl beskrivet, precis som arvode och tidsram. Konsulterna har enskilda kontrakt eller arbetar
för en huvudansvarig konsult som har ingått ett avtal. Gällande arvodet, arbetar konsulterna på
ÅF med timlön eller fast pris med respondentens förklaring att det underlättar för samtliga
parter med en löpande räkning och budget. Edvinsson berättar att konsulterna kan nyttja
incitament och det har förekommit tidigare, men att det inte tillhör vanligheterna. Edvinsson
exemplifierar att incitamentet kan syfta till en viss procent av fastighetens vinst. ”Incitament
kan förekomma. Det är vårt sätt att vara kreativa och tjäna pengar, då blir man mer motiverad
som konsult”, poängterar Edvinsson.
Edvinsson förklarar att besiktningsprocessen varierar men att en representant från
fastighetsbolaget vanligen är med på plats. Konsulterna ingår i ett fysiskt möte både före och
efter besiktningen med fastighetsbolaget och säljaren. I samband med detta ger konsulterna sitt
utlåtande, vilket säljaren har möjlighet att bestrida om denne besitter dokumentation eller
underlag som bevisar motsatsen. Edvinsson berättar att fastighetsbolaget är med under hela
besiktningsprocessen och upprätthåller en dialog med konsulterna. Konsulterna får tillgång till
ett internetbaserat datarum där de får en inloggning alternativt digitala filer skickade till sig.
31

För att säkerställa datarummets sekretess, har ÅF IT-säkerhet där särskilt känslig information
kan kodas och det förekommer även att fastighetsbolaget vill att dokumenten raderas i
efterhand.
Fastighetsbolaget litar på att konsulterna undersöker allt, men styr vilka de får komma i kontakt
med, vilket grundar sig i företagspolicy. Detta framkommer på ett möte där parterna kommer
överens om hur besiktningen skall gå till, vilka konsulterna får tala med och vilka frågor som
skall ställas. ”Vi jobbar alltid åt fastighetsbolaget, för oss är han Gud”, medger Edvinsson
humoristiskt. Respondenten har aldrig arbetat med en desktop tidigare och anser att en
utredning eller rapport ej bör genomföras utan att besöka fastigheten. För att säkerställa att den
fysiska inspektionen görs korrekt, försöker konsulterna ta fram allt material för att kunna göra
en besiktningsförberedelse och se till fastighetens förbrukning. Efter platsbesöket delar
konsulterna med sig av informationen som har framkommit till fastighetsbolaget.
Jag har aldrig besiktigat en fastighet flera gånger. Jag förhåller mig till den som jag har ett
avtal med. Det beror på vilken stol jag sitter på, så är livet som konsult. Vi gör bedömningen
utifrån den affärsrelation som vi har. Jag kan tänka mig i det läget så anlitar man inte oss som
säljare om vi har jobbat för köparen tidigare.
-

Sven Edvinsson

I samband med att konsulterna blir anlitade, sätter fastighetsbolaget upp en tidsram. Edvinsson
anser att konsulterna känner tidspress beroende på om fastighetsbolaget bestämmer sig för att
genomföra en TEDD i ett sent läge. Däremot är det konsulterna som bestämmer kostnaden för
en TEDD och då får fastighetsbolaget antingen välja att acceptera det eller anlita ett annat
konsultbolag. Om tidsramen eventuellt överskrids, meddelar konsulterna fastighetsbolaget som
i sin tur bedömer rapportens betydelse innan fastighetsförvärvet genomförs och det avgörande
avtalet sluts. Edvinsson poängterar riskerna med korta deadlines i form av exempelvis
förbiseende av stora miljöproblem. Om undersökningar inte kommer till stånd på grund av
tidsbristen ringar konsulterna in det, medan fastighetsbolagets uppgift är att göra en bedömning
på hur de vill gå vidare. Enligt Edvinsson beror de största förseningarna i en TEDD på
upptäckter som behöver undersökas närmare. Det kan exempelvis handla om dokumentation
som säljaren besitter som konsulterna i sin tur inte får ta del av.
Den mest drivande parten i viktiga frågor är fastighetsbolaget, utifrån den ekonomiska
synvinkeln. I och med att parterna arbetar med ett budgetpris, anser Edvinsson att konsulterna
känner mer frihet till skillnad från om de hade arbetat med ett fast pris. Om det skulle visa sig
att fastigheten inte har några större riskområden, fakturerar inte konsulterna för fler dagar än
behövligt. Respondenten anser att konsulterna gör en liten insats i förhållande till vad
fastighetsbolaget har för nytta av deras information. Konsulternas arvode är en relativt liten
kostnad i förhållande till de åtgärdskostnader som kan sänka köpeskillingen vid fastighetsförvärvet. Edvinsson anser att fastighetsbolag ställer höga krav på dem som konsulter, men
menar att de vill ha en professionell bedömning, vilket är anledningen till att de anlitas. Det
framstår att de ställer höga krav om konsulterna inte har genomfört ett gediget arbete, då
fastighetsbolaget inte hör av sig igen. Edvinsson bedömer att fastighetsbolag är beroende av
konsulter för att fatta välgrundade beslut. Särskilt vid komplexa fastigheter är de beroende av
expertisen, vilket är anledningen till att de blir anlitade.
Jag tycker att man kan ställa höga krav på oss konsulter för vi tar bra betalt för det vi gör. Vi
förväntar oss att man ställer höga krav på oss.
-

Sven Edvinsson
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Kompetensen som konsulterna besitter till skillnad från fastighetsbolag är främst den djupare
tekniska kunskapen, vilken de ej behöver, då fastighetens helhet är mer intressant för dem.
Fastighetsbolag kontrollerar konsulterna genom avstämningar och involvering i besiktningsprocessen för att se till att allt går enligt plan. De vill att konsulterna skall leverera underlaget
i tid och är därmed beroende av återkoppling med svar på deras frågor. Det är ytterst sällsynt
att fastighetsbolag överlämnar allt arbete till konsulterna. Edvinsson anser att ointresserade
fastighetsbolag ej är professionella. Om konsulterna har arbetat med ett fastighetsbolag tidigare
är det allt vanligare att de får mer utrymme och ansvar. ”Så är det i alla affärsrelationer, ju
mer de litar på oss, desto mer frihet får vi att utforma vårt arbete”, menar Edvinsson.
Förtroende är oerhört viktigt och ÅF arbetar alltid utifrån att ha en affärsmässig grund, arbeta
professionellt och ta fram en ansenlig rapport, poängterar Edvinsson.

4.2.4 Sammanställning av konsultbolagens empiri

Sammanställning av konsultbolagens mest framhävande svar.

Sammanställning av konsultbolagens framhävande svar som kan kopplas till agentkostnader.
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5. Analys
5.1 Tidspress och höga krav
Samtliga konsultbolag och fastighetsbolag är eniga om att fastighetsbolaget är parten som
bestämmer besiktningens tidsram, vilket stämmer överens med Benoliels (2015) studie.
Däremot poängterar majoriteten av fastighetsbolagen att tidsramen utgår ifrån försäljningsprocessens tydliga deadline som säljaren fastställer. Klövern belyser därtill att andra budgivare
kan påverka förvärvet, vilket säljaren indirekt avgör. Detta indikerar att den säljande parten
fastställer tidsramen, vilket kan förklaras av att en fastighet i dennes ägo skall förvärvas av en
annan part. Utifrån säljarens perspektiv kan även fastställandet av tidsramen grunda sig att
konsulter ej skall finna fastighetens alla riskområden, som i sin tur påverkar köpeskillingen.
Majoriteten av konsultbolagen betonar att de inte alltid antar uppdragen, då TEDD efterfrågas
på ytterst kort varsel. Willhem poängterar att konsulterna även kan begära ett högre arvode vid
tidspress. Enligt Jensen och Varano (2011) skall konsulter däremot vara förberedda på att
kunna erbjuda professionell service på mycket kort varsel, vilket även RICS (2011) betonar.
Konsulter som utför en TEDD är möjligtvis inte alltid tillgängliga, vilket försvårar situationen
för fastighetsbolag då konsulters arvode möjligtvis ökar om uppdraget erhålls på kort varsel.
Samtliga konsultbolag uppger att de känner tidspress från fastighetsbolag som de arbetar med,
vilket även Sevenius (2013) anser vara förekommande. Däremot betonar Benoliel (2015) att
säljare är medvetna om tidspressen och använder således en tidstryckt taktik. Samtidigt anser
Fastighetsbolag X att säljaren däremot är mån om besiktningens korrekta utförande. Kutera
och Anysz (2016) poängterar dock att en fastighets dokumentation nästintill är omöjlig att
analysera utifrån en kort tidsaspekt. Utifrån konsulternas perspektiv, kan det därmed vara
problematiskt att tillhandahålla all dokumentation om fastigheten inom en snäv tidsram. Detta
kan i sin tur medföra en inkorrekt bild av fastigheten och dess riskområden. Tidspress kan
således förklaras av korta deadlines som fastighetsbolagen bestämmer, som vid närmare inblick
fastställs av säljaren.
Enligt samtliga fastighetsbolag och konsultbolag följs korta deadlines av omfattande risker.
Konsultbolagen belyser att korta deadlines kan medföra utelämnande av viktiga delar i
besiktningen, vilket fastighetsbolagen inte uppger förekomsten av. Intea belyser oavsiktliga fel
som en risk med korta deadlines, medan Willhem poängterar sämre kvalitet. Enligt Sevenius
(2013) kan dessutom korta deadlines medföra förseningar för samtliga involverade parter.
Benoliel (2015) samt Cumming och Zambelli (2017) bedömer att självintresserade konsulter
kan vara en risk vid korta deadlines, vilket även Willhem belyser. Fastighetsbolagen är
följaktligen medvetna om riskerna med korta deadlines samt konsekvenser för förvärvet, men
kan möjligen inte påverka tidsramen eftersom säljaren har en inverkan. Säljare fastställer
möjligtvis en snäv tidsram med avsikten att konsulter inte skall hinna upptäcka samtliga risker
och fel i fastigheten.
Samtliga konsultbolag och fastighetsbolag är eniga om att besiktningen skall genomföras inom
avtalad tidsram. Däremot förekommer förseningar, vilket majoriteten av fastighetsbolagen
anser beror på externa faktorer, exempelvis konsulter vars undersökningsområden expanderar.
Fastighetsbolag X har däremot aldrig upplevt problematik avseende tiden. WSP instämmer och
anser att tidsramen inte kan överskridas, med förklaringen att köparen och säljaren är under
förhandling. Eventuella förseningar kan således bero på konsulternas involvering i förvärvsprocessen och deras undersökningar som tar längre tid än beräknat. Fastighetsbolagens möten
och avstämningar med konsulterna upptar möjligen även en stor del av besiktningstiden.
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Däremot är det säljaren som fastställer en tidsram, vilket kan vara är en bidragande faktor till
förseningar. Samtidigt vill säljaren troligen genomföra fastighetsförvärvet och tar därmed
hänsyn till alla externa faktorer som kan medföra förseningar.
WSP och Willhem poängterar att konsulter vars arbete ej slutförs inom avtalad tid, inte blir
anlitade igen och Klövern betonar indraget arvode. Däremot belyser Benoliel (2015) att
fastighetsbolag är medvetna om att besiktningen tar tid och påskyndar således inte processen.
Willhem är det enda fastighetsbolaget som kontrollerar konsulternas rapportering avseende
tidsramens överskridande, vilket även Sweco upplever att fastighetsbolag gör. Däremot anser
Basu och Lederer (2011) att fastighetsbolag bör kontrollera att konsulter inte offrar kvalitet och
omfattning för att uppfylla den uppsatta tidsramen i den tredje övervakningsfasen. Utifrån
konsulternas perspektiv kan tidsramen således vara viktig att följa avseende framtida
arbetsmöjligheter. Att fastighetsbolagen inte väljer att anlita konsulter som tidigare har
överskridit tidsramen kan bero på att flera budgivare är involverade och således kan den
preliminära överenskommelsen brytas.
Samtliga konsultbolag är eniga om fastighetsbolagens höga krav vid en TEDD, vilket även
Sevenius (2013) framhäver. ÅF anser att fastighetsbolagen skall ställa höga krav på
konsulterna, med tanke på deras höga arvode. Två av fyra fastighetsbolag anser att de ställer
höga krav på konsulterna, medan resterande anser att kraven är rimliga. Två fastighetsbolag
med olika åsikter om detta, ställer däremot liknande krav på att arbetet skall utföras korrekt.
De två fastighetsbolagen som anser att de ställer höga krav, förväntar sig även att konsulterna
skall agera professionellt. Klövern anser sig ställa rimliga krav, men förmodar att konsulterna
betraktar kraven som desto högre. I denna studie går det därmed inte att urskilja vad höga
respektive rimliga krav är. Fastighetsbolagen och konsultbolagen kan ha olika uppfattningar
om vad höga krav är. Möjligtvis är det rimligt att ställa höga krav i samband med en TEDD,
då fastighetsbolagens krav på konsulterna är höga i förhållande till den snäva tidsramen. I
denna studie framgår det dessutom att konsulterna skall besitta expertkompetens och således
klassificeras som experter. Höga krav kan även grunda sig i konsulternas höga arvode och att
fastighetsförvärv är betydelsefulla affärer för fastighetsbolagen.

5.2 Intresse- och målkonflikter
Samtliga konsultbolag bekräftar att deras mål med en TEDD är att uppfylla fastighetsbolagens
mål, genom att arbeta inom avtalets ramar. Även Just och Stapenhorst (2018) förklarar att
konsulter är skyldiga att agera i fastighetsbolags intressen. Målkongruensen är därmed hög för
samtliga företag. Detta grundar sig i fastighetsbolagens tillit till konsulterna, vilket båda
parterna tydliggör. WSP strävar efter att bygga långsiktiga och förtroendebaserade relationer
med fastighetsbolag och belyser att konsulternas ändamål inte är ett högt arvode. Hälften av
fastighetsbolagen anser däremot att pengar är en motivationsfaktor för konsulterna, vilket
Sweco dessutom bekräftar. ÅF klargör även att konsulterna tar väl betalt för utfört arbete.
Enligt Basu och Lederer (2011) kan konsulter agera i eget intresse när parternas mål inte
överensstämmer, vilket Mahaney och Lederer (2011) även påvisar i sin studie. Två av fyra
fastighetsbolag anser att självintresserade konsulter är förekommande, vilket framstår genom
att de ägnar mer tid än befogat på besiktningen, vilket inte överensstämmer med
fastighetsbolagens mål. Fastighetsbolag X har däremot varken hört talas om eller märkt av
självintresserade konsulter vars undersökningsområden ökar i eget intresse. WSP förklarar att
konsulterna kan upptäcka fler områden som bör beaktas och tillfrågar då fastighetsbolagen om
deras åsikt. Elfström och Ashton (2018) lyfter fram att målen kan komma att ändras under
besiktningens gång, vilket även Basu och Lederer (2011) uppger, då självintresserade konsulter
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uppmuntras till att åsidosätta fastighetsbolags målsättningar. Trots den höga målkongruensen
parterna emellan, framkommer förekomsten av självintresserade konsulter som åsidosätter
fastighetsbolagens mål. Konsulterna kan avsiktligen sträva efter att undersöka fler områden,
vilket kan förklaras av att de vill öka sitt arvode.

5.3 Förtroendebaserade relationer
Samtliga fastighetsbolag och konsultbolag anser att förtroende är viktigt samt påvisar att det är
upp till konsulterna att bibehålla tilliten. Enligt Liberatore och Lou (2010) är förtroende ett
alternativt tillvägagångssätt för att förebygga agentkostnader. Två av fastighetsbolagen och ett
konsultbolag delar åsikten om att konsulterna inte anlitas igen om deras agerande leder till
missnöje, då förtroendet går förlorat. Benoliel (2015) klargör även att en relation baserad på
förtroende är fördelaktig för konsulterna, då det utgör en större möjlighet att bli anlitade i
framtiden, vilket även WSP betonar. Intea förtydligar däremot att fastighetsbolaget behöver
vara en attraktiv uppdragsgivare som konsulterna vill ha en framtida arbetsrelation med. Även
Mitchell och Meacheam (2011) förklarar att konsulter är mindre benägna att agera i eget
intresse om de arbetar för fastighetsbolag som bidrar till deras professionella utveckling. Att
förtroende är av betydelse kan visserligen bero på att parterna vill behålla långsiktiga relationer.
Utifrån konsulternas perspektiv kan förtroende ligga till grund för deras framtida arbetsmöjligheter. Däremot finns en möjlighet att det uppkommer agentkostnader när fastighetsbolagen ej arbetar för att bidra till konsulternas professionella utveckling. Det kan därmed även
vara fördelaktigt för fastighetsbolagen att vara en attraktiv arbetsgivare, då det kan förebygga
agentkostnader som uppstår i samband med självintresserade konsulter.
Det framkommer från fastighetsbolagen att jäv kan uppstå ifall konsulterna tidigare har arbetat
för ett annat fastighetsbolag. På Sweco har exempelvis en och samma fastighet besiktigats vid
tre tillfällen av olika konsulter. ÅF förhåller sig till fastighetsbolaget som de har avtalat med
och enligt konsultbolaget bör inte fastighetsbolag anlita konsulter som tidigare har arbetat för
säljaren. Intea anser att det är olämpligt ifall konsulter arbetar åt bägge parter och att
konsulterna i sådana fall bör meddela fastighetsbolaget. På Willhem har det förekommit att
samma konsultbolag har utfört en teknisk due diligence åt båda parterna, vilket saboterade
relationen. Liberatore och Lou (2010) belyser att konsultbolag är beroende av sitt rykte, i form
av kundnöjdhet, för att nå långsiktig framgång. Det är även av stor betydelse att konsulter är
opartiska i sin bedömning (Kutera & Anysz, 2016). Det framstår tydlig misskommunikation
mellan parterna, då ÅF anser att fastighetsbolagen bör kontrollera konsulternas tidigare
arbetsrelationer. Däremot Intea anser att det är upp till konsulterna att meddela, vilket även
Willhem tycks instämma med. Ur konsulternas perspektiv är det fördelaktigt att hemlighålla
tidigare arbetsrelationer med andra fastighetsbolag, då det utgör fler arbetsmöjligheter. Ur
fastighetsbolagens perspektiv kan jäv däremot ses som ett svek, vilket kan medföra att
förtroendet till konsulterna upphör.

5.4 Kontrollering av konsulter
Majoriteten av fastighetsbolagen hyser full tillit till konsulter, vilket även konsultbolagen anser
att de gör. Enligt Liberatore och Lou (2010) är förtroende ett alternativt tillvägagångssätt för
att förebygga agentkostnader. Däremot anser hälften av fastighetsbolagen att de kontrollerar
konsulterna, trots deras tillit. Mitchell & Meacheam (2011) betraktar övervakning och kontrollering som de vanligaste åtgärderna för att säkerställa att fastighetsbolags intressen tillgodoses.
Däremot anser inte Fastighetsbolag X att de övervakar konsulterna, då de skall vara experter.
Willhem uttrycker även att för mycket kontrollering kan vara negativt, då konsulterna kan
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förbise stora risker eller fel i fastigheten om de utgår ifrån fastighetsbolagets precisa
instruktioner. Trots fastighetsbolagens och konsultbolagens tydliga åsikter om parternas
tillitsbaserade relationer, förekommer kontrollering utifrån fastighetsbolagens perspektiv.
Kontrolleringen kan således grunda sig i att fastighetsbolagen ej har tilliten som de uppger att
de har. Däremot kan både förtroende och kontrollering förebygga agentkostnader, vilket
därmed gynnar fastighetsbolagen.
Tre av fyra fastighetsbolag uppger att konsulterna inte återkopplar till fastighetsbolagen under
besiktningens gång, förutom i de fall som red flags upptäckts. Samtliga konsultbolag har dock
en annan uppfattning och uppger att de återkopplar till fastighetsbolagen utöver red flags.
Majoriteten av fastighetsbolagen har däremot kontinuerliga avstämningar under besiktningsprocessen, vilket stämmer väl överens med samtliga konsultbolags uppfattningar. Detta
överensstämmer med Basus och Lederers (2011) andra fas inom övervakning, där regelbunden
granskning förekommer för att hålla fastighetsbolag uppdaterade. Basu och Lederer (2011)
anser även att regelbundna avstämningar är fördelaktigt för fastighetsbolag, till skillnad från
att endast vänta på en slutlig rapport utan regelbunden övervakning. Klövern är däremot tydliga
med att de inte kontrollerar konsulterna och endast är intresserade av den slutliga rapporten.
Att fastighetsbolagen vanligen har kontinuerliga avstämningar kan därmed bero på uppfattningen om att konsulterna inte återkopplar under besiktningens gång. Konsultbolagen har
däremot en annan uppfattning vilket kan förklaras av att även red flags möjligen framförs när
de återkopplar till fastighetsbolagen. Därmed kan fastighetsbolagens och konsultbolagens
uppfattningar vara enhetliga.
Hälften av fastighetsbolagen har representanter som närvarar vid den fysiska inspektionen av
fastigheten, bland annat för att kontrollera konsulternas arbete. Enligt Mitchell och Meacheam
(2011) är observation ett sätt att övervaka konsulter för att säkerställa att arbetsprestationen
överensstämmer med fastighetsbolags mål och intressen. Majoriteten av konsultbolagen och
samtliga fastighetsbolag uppger förekomsten av att selektera dokumentation från datarummet
till konsulterna. Det framgår dessutom att fastighetsbolagen vanligen kontrollerar dokumenten
i datarummet innan konsulterna får åtkomst. Däremot uppger Just och Stapenhorst (2018) att
säljaren ansvarar för all dokumentation i datarummet och har en skyldighet att tillgängliggöra
den för fastighetsbolaget och dess konsulter, vilket RICS (2011) även belyser. Att fastighetsbolagen har representanter på plats och selekterar dokumentation till konsulterna kan möjligen
grunda sig i kontrollering för att säkerställa att konsulterna endast undersöker det som har
fastställts och att fastighetsbolagens intressen tillgodoses.
Majoriteten av fastighetsbolagen är mer kontrollerande vid anlitande av konsulter som de
tidigare inte har arbetat med. Tre av fyra fastighetsbolag ber även om CV och referenser vid
nya anställningar för att förvissa sig om konsulternas arbetslivserfarenhet, vilket Basu och
Lederer (2011) beskriver som en kvalificeringsåtgärd för förebyggande av agentkostnader.
Basu och Lederer (2011) förklarar även att övervakning kan sätta konsulter i en obekväm
situation, men samtidigt påverka deras framtida beteende positivt. Två av tre konsultbolag
anser sig däremot inte bli kontrollerade och betonar fastighetsbolagens förtroende till
konsulterna. En anledning till att konsulterna inte blir kontrollerade är enligt WSP, parternas
långsiktiga relationer. ÅF poängterar att konsulterna dessutom får mer utrymme och ansvar när
parternas arbetsrelation har utvecklats. Det framgår att konsulterna vanligtvis blir mer
kontrollerade i första skedet av parternas relation. Utifrån fastighetsbolagens perspektiv kan
det bero på att förtroendet har en inverkan på kontrolleringsgraden. Att konsultbolagen inte
upplever att de blir kontrollerade kan möjligen förklaras av deras långsiktiga relationer med
fastighetsbolagen som de har utvecklat.
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Majoriteten av fastighetsbolagen och konsultbolagen förklarar att säljaren bestämmer vilka
som får tillgång till datarummet. Det förekommer även kontrollering av vem som har besökt
datarummet samt vilka dokument som har nedladdats. Flertalet fastighetsbolag och
konsultbolag tydliggör att säljaren även avgör om personer i fastigheten får intervjuas och i
sådana fall vilka. Enligt ÅF bestäms även vilka frågor som skall ställas. Anledningen till detta
är att säljaren kan vilja hemlighålla fastighetsaffären för eventuell personal i fastigheten samt
hyresgäster. Säljaren kan möjligen ha en inverkan då denne ansvarar för datarummet och såldes
förfogar över inloggningsuppgifter som fordras. Att säljaren väljer att hemlighålla datarummet
för konsulterna kan grundas i fastighetsförvärvets eventuella sekretess. Från tidigare studier
och andra litterära källor går det ej att urskilja säljarens påverkan angående vilka intervjukandidater som skall intervjuas. Däremot påvisar företagen att säljaren är ytterst involverad, då
denne vill hemlighålla fastighetsaffären för exempelvis hyresgäster. Ur fastighetsbolagens
perspektiv kan detta innebära brist på information om fastigheten, vilket kan påverka
fastighetsförvärvet. Brist på dokumentation kan medföra stora risker, som i sin tur kan leda till
att den preliminära överenskommelsen bryts (Just & Stapenhorst, 2018). Ur säljarens
perspektiv kan det däremot vara fördelaktigt att kontrollera och begränsa fastighetsbolagens
konsulter, då det kan medföra att risker i fastigheten inte upptäcks. Det innebär att fastigheten
kan säljas för ett högre pris än vad den faktiskt är värd.

5.5 Informationsasymmetri och kompetens
Majoriteten av fastighetsbolagen presenterar besiktningsprocessens upplägg, bestämmer
besiktningens omfång och fastställer en tidsram, vilket Basu och Lederer (2011) benämner som
den första övervakningsfasen. Två av tre konsultbolag instämmer och förklarar att fastighetsbolagen har slutordet. Tre av fyra fastighetsbolag anser sig även vara ytterst involverade i
besiktningsprocessen. Även ÅF anser att fastighetsbolagen är involverade i besiktningsprocessen, då de kontrollerar konsulterna. Däremot bedömer Mitchell & Meacheam (2011) att
kontrollering vanligtvis kräver kunskap och tekniska färdigheter som fastighetsbolag inte
besitter, oavsett om de har tillgång till att övervaka konsulternas arbete. Att ha stort inflytande
i besiktningsprocessen och fastställa tydliga ramar kan möjligen ses som en kontrollering av
konsulterna. Kontrollering kan därmed vara nödvändigt, men fastighetsbolagen har möjligtvis
inte tillräcklig kunskap för att kunna kontrollera konsulter vars agerande präglas av expertis.
Fastighetsbolagen skulle således ej kunna urskilja om konsulternas agerande är fackmannamässigt samt ifall områden undersöks med noggrannhet och erfarenhetsmässig kunskap.
Det framgår tydligt att samtliga fastighetsbolag anser sig vara beroende av konsulter eftersom
de besitter expertkompetens, vilket även konsultbolagen delar en åsikt om. Enligt Mitchell och
Meacheam (2011) är fastighetsbolag beroende av konsulter, då de besitter viktig kunskap som
krävs för att fatta välgrundade beslut, vilket även Mahaney och Lederer (2011) betonar.
Mitchell och Meacheam (2011) belyser även att konsulters kunskap bidrar till ett konkurrenskraftigt värde för fastighetsbolag. Majoriteten av konsultbolagen anser att fastighetsbolagen
inte har kostnadsberäkningsförmågan som krävs, som även Kutera och Anysz (2016) anger.
Två av tre konsultbolag poängterar dessutom att konsulterna besitter erfarenhetsmässig
kunskap, vilket samtliga fastighetsbolag förväntar sig att de har. Enligt Mitchell och Meacheam
(2011) uppstår informationsasymmetri då fastighetsbolag besitter begränsad kunskap och
anlitar konsulter som besitter expertkompetens, vilket även Liberatore och Lou (2010) belyser.
Fastighetsbolagen upplever att de är beroende av konsulter, vilket kan förklaras av den expertis
som konsulterna besitter och även utvecklar i samband med besiktningsprocessens gång.
Konsulternas erfarenheter är utmärkande faktorer som fastighetsbolagen tillsynes inte kan
införskaffa sig utifrån en kort tidsaspekt.
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Tre av fyra fastighetsbolag anser att de har vetskap om hur konsulterna går tillväga vid TEDD.
Basu och Lederer (2011) belyser att informationssymmetri är tillståndet då fastighetsbolag har
fullständig kunskap om konsulters arbetsprestation, vilket kan förhindra att konsulter agerar i
eget intresse. Enligt Intea är det av betydelse att införskaffa kunskap vid fastighetsförvärv och
Klövern anser därtill att fastighetsbolagens kompetenser spelar in beträffande självintresserade
konsulter, vilket även Mitchell och Meacheam (2011) betonar. Enligt Sweco beror exempelvis
rapportens utformning på fastighetsbolagens kompetenser. Mahaney och Lederer (2011)
uppger däremot att konsulters förfarande i slutrapporten kan leda till förvirring för fastighetsbolagen. Att konsulterna agerar i eget intresse kan möjligen grunda sig i medvetenheten om att
fastighetsbolagen ej har vetskap om vad konsulterna ägnar sig åt. Fastighetsbolagens kunskap
om besiktningsprocessen och konsulternas arbetsprestationer kan därmed spela in för att hindra
konsulterna att agera i eget intresse. Kompetens kan även vara till fördel för fastighetsbolagen
som därmed har möjlighet att uppmärksamma och kontrollera eventuella fel som konsulterna
förorsakar.
Fastighetsbolag X tar upp förekomsten av att anställa personer med teknisk och miljömässig
kompetens, vilket Willhem uppger sig vara i behov av ifall konsulterna saknar expertis. Två
fastighetsbolag tar även upp förekomsten av att genomföra TEDD på egen hand. Enligt ÅF och
Intea besitter inte fastighetsbolag den tekniska kunskapen som krävs, vilket Fastighetsbolag X
ej delar åsikten om. Fastighetsbolaget efterfrågar däremot miljömässig kunskap, men anlitar
likväl tekniska konsulter för ett extra utlåtande. Majoriteten av fastighetsbolagen anser
dessutom att konsulternas utlåtande är som en extra försäkring. Hälften av fastighetsbolagen
anlitar främst konsulter på grund av tidsbrist, men efterfrågar även specialistkunskap, vilka är
samma företag som anser att de besitter god kunskap. Sweco förklarar att ett flertal fastighetsbolag besitter kompetens och att de skulle kunna genomföra besiktningen utan att anlita
konsulter. Däremot har de en uppfattning av att konsulternas dokument kan väga tyngre i
förhandlingssituationer. Eftersom flertalet fastighetsbolag synnerligen besitter god kompetens
och därmed anlitar konsulter på grund av tidsbrist, finns det därmed en eventualitet att anställa
personer med spetskompetens. Detta skulle i sin tur kunna förebygga och minska agentkostnader som uppstår när fastighetsbolagen istället behöver anlita konsulter samt öka
målkongruensen. Även om fastighetsbolagen anställer kompetenta personer, kan en tredje part
vara fördelaktigt för ett extra utlåtande samt i förhandlingar.

5.6 Avtal och incitament
Samtliga fastighetsbolag och konsultbolag är eniga om att det sluts ett konsultavtal mellan
parterna som baseras på ABK09, vilket däremot inte framkommer av teorikapitlet. Mitchell
och Meacheam (2011) belyser dock att kontrakt kan förebygga agentkostnader, vilket även
Liberatore och Lou (2010) betonar. Intea förklarar att fastighetsbolaget utformar ett avtal,
alternativt att konsultbolaget skickar en uppdragsbekräftelse, vilket Sweco vanligtvis arbetar
med. Fastighetsbolagen kan även ställa konsulterna skyldiga till fel och enligt ÅF reglerar
avtalet skadeståndsskyldigheten upp till ett basbelopp. Genom avtalet har parterna juridiska
skyldigheter att agera utifrån de överenskommelser som har uttalats. Detta möjliggör i sin tur
en kontrollering utifrån fastighetsbolagens perspektiv, som ser till att besiktningen inte faller
utanför avtalets ramar. Genom en uppdragsbekräftelse kan konsulterna å andra sidan belysa
sådant som är till deras fördel.
Samtliga fastighetsbolag tillämpar inte incitament i avtalet, vilket konsultbolagen delar åsikten
om. Enligt Basu och Lederer (2011) kan däremot incitament nyttjas för att minimera
målkonflikter mellan parterna. ÅF är det enda konsultbolaget som har arbetat med incitament
för att motiveras till arbetet. Incitamentet har i det fallet syftat till en viss procent av fastighetens
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vinst, vilket även Basu och Lederer (2011) exemplifierar. Hälften av fastighetsbolagen är eniga
om att incitament däremot kan ha en ogynnsam effekt. Enligt Intea kan incitament medföra att
konsulternas arbetsprestation försämras om det innebär att färdigställa arbetet snabbast möjligt.
Willhem betonar istället att incitament kan resultera i ett högre arvode till konsulterna, då de
drar ut på tiden för att upptäcka desto fler detaljer. Däremot förklarar Intea att ekonomiska
incitament kan medföra att arvodet minskar, vilket i sin tur kan leda till inkorrekta
undersökningar. Basu och Lederer (2011) benämner det som moralisk risk, vilket avser
konsulters brist på ansträngning. En anledning till att parterna vanligen inte arbetar med
incitament kan möjligen vara att det ger en oönskad effekt och att fastighetsbolagens mål
därmed inte uppfylls. Det uppkommer olika förklaringar för hur incitament kan påverka
fastighetsbolagen negativt. Däremot nämner inte något fastighetsbolag hur incitament kan
utgöra positiva effekter för dem eller bägge parter.
Det framgår att fastighetsbolagen vanligtvis arbetar med stora nationella konsultbolag. När
majoriteten av fastighetsbolagen skall anlita konsulter, utgår de snarare ifrån personer än
företag. Samtliga fastighetsbolag anlitar främst konsulter som de har arbetat med tidigare,
vilket tyder på löften om framtida arbetsmöjligheter för konsulterna. Anledningen till detta är
enligt två av fyra fastighetsbolag, att de följaktligen har vetskap om vad konsulterna levererar.
Konsulterna gör även sitt yttersta för att bli anlitade i framtiden. Däremot poängterar ÅF att det
är upp till fastighetsbolagen att avgöra vilket konsultbolag som de vill arbeta med. Mahaney
och Lederer (2011) förklarar att ett resultatbaserat kontrakt kan innefatta löften om framtida
möjligheter, vilket Liberatore och Lou (2010) beskriver som ett tydligt incitament för konsulter
att agera i fastighetsbolags intresse. Att fastighetsbolagen väljer att anlita konsultbolag som de
tidigare har arbetat med, utgör visserligen ett löfte om framtida möjligheter, men fastighetsbolagen är möjligtvis inte medvetna om detta. Däremot gör konsulterna sitt yttersta för att bli
anlitade igen, vilket utgör ett incitament för framtida arbetsmöjligheter, som i sin tur innebär
en säkerhet om framtida arvode.
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6. Slutsats
6.1 Slutsatser och diskussion
Syfte:
Uppsatsens syfte är att, genom en kvalitativ studie, beskriva affärsförhållandet mellan privata
fastighetsbolag och konsulter. Studien syftar även till att identifiera och analysera agentkostnader
som uppstår när konsulter utför en teknisk och miljömässig due diligence i samband med förvärv av
kommersiella fastigheter, samt hur fastighetsbolag förebygger dessa.
Problemformulering:
Hur uppstår och förebyggs agentkostnader när konsulter utför teknisk och miljömässig due diligence
åt privata fastighetsbolag i samband med förvärv av kommersiella fastigheter?

6.1.1 Primära slutsatser
Det uppstår agentkostnader när fastighetsbolag anlitar konsulter vid TEDD
Studien visar att ett flertal agentkostnader uppkommer i affärsrelationen mellan fastighetsbolag
och konsultbolag i samband med TEDD. Fastighetsbolag är vanligtvis i behov av konsulter
med ytterst kort varsel och det är därmed vanligt att uppdraget ej accepteras. Konsulter som
antar uppdragen kan således begära ett högre arvode än befogat. Denna studie påvisar även att
informationsasymmetri uppstår mellan parterna, då konsulter besitter expertkompetens och
erfarenhetsmässig kunskap, till skillnad från fastighetsbolag. Visserligen har fastighetsbolag
god kompetens, men ej tillräckligt för att kontrollera konsulternas arbetsgång. Slutligen kan
förekomsten av självintresserade konsulter urskiljas om parternas mål ej överensstämmer. Låg
målkongruens kan i sin tur medföra att konsulter undersöker fler områden än befogat för att
öka arvodet. Det kan även uppstå jäv vid ett fastighetsförvärv när konsulter arbetar för köparen,
men tidigare har arbetat för säljaren.
Fastighetsbolag förebygger agentkostnader när konsulter anlitas vid TEDD
Studien visar att fastighetsbolag kan förebygga agentkostnader och ett antal förebyggande
åtgärder framstår. Förtroende kan indirekt medföra löften om framtida arbetsmöjligheter för
konsulter och de gör därmed sitt yttersta för att bli anlitade igen. Förtroende kan även medföra
en högre grad av målkongruens, vilket betyder att konsulter är mindre benägna att agera i eget
intresse. Om fastighetsbolag även strävar efter att vara attraktiva arbetsgivare som bidrar till
konsulters professionella utveckling, kan agentkostnader förebyggas. Trots att fastighetsbolag
uttrycker tillit till konsulter, framstår ett flertal olika kontrolleringsmetoder som de nyttjar,
vilket kan innebära att de ej litar på konsulter fullt ut. Fastighetsbolag kontrollerar konsulter
genom avtal, kontinuerliga avstämningar, representanter vid fysisk inspektion, selektion av
dokument samt fastställande av tydliga ramar för besiktningen. I första skedet av relationen
kontrollerar fastighetsbolag konsulter i större utsträckning, men desto mer relationen utvecklas
kontrolleras konsulter mindre, vilket kan bero på ökat förtroende mellan parterna. Slutligen
framträder kunskap som en förebyggande åtgärd för informationsasymmetri. Fastighetsbolag
besitter mer kunskap när de har vetskap om besiktningsprocessen och konsulters arbetsprestationer. Utan kompetens kan fastighetsbolag ej upptäcka eventuella fel som konsulter gör
under besiktningens gång.
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6.1.2 Sekundära slutsatser
Säljaren kan ha en inverkan på agentkostnader som uppstår
Studien påvisar att säljaren har en betydande inverkan, vilket både framgår av uppsatsens teorioch empirikapitel. Särskilda kontrolleringsmetoder kan urskiljas som vid närmare analys
uppstår utifrån säljarens agerande. Säljaren fastställer en snäv tidsram där avsikten kan vara att
fastighetsbolags konsulter ej skall få en korrekt bild av fastigheten och dess riskområden. Det
medför i sin tur att fastigheten kan säljas för ett högre pris än berättigat. Det framgår även att
konsulter känner tidspress, vilket indirekt beror av säljaren som vill genomföra förvärvet fortast
möjligt. Andra budgivare kan även påverka säljaren att påskynda processen. Säljaren avgör
även om konsulter skall få tillgång till datarummet och genomföra intervjuer med personer i
fastigheten, vilket grundas i fastighetsaffärens sekretess. De olika kontrolleringsmetoderna kan
således ha en ytterst stor inverkan på konsulter och deras arbetsgång, vilket i sin tur även kan
medföra agentkostnader.
Fastighetsbolag använder ej incitament i avtal med konsulter
Studien påvisar att fastighetsbolag ej använder incitament i avtal, då det ger oönskade effekter.
Det kan nämligen leda till agentkostnader, istället för att förebygga dem, såsom inkorrekta
undersökningar och självintresserade konsulter. Incitament skulle däremot kunna syfta till att
konsulter erhåller en procentuell del av fastighetsbolags vinst vid fastighetsförvärv. Incitament
kan således vara negativt för fastighetsbolag, men positivt för konsultbolag.
Mindre fastighetsbolag kontrollerar konsulter i större utsträckning
Ett fastighetsbolag särskiljer sig från de andra tre intervjuade fastighetsbolagen, då
kontrollering tillämpas i större utsträckning. Fastighetsbolaget är även det minsta, då det
grundades för fyra år sedan och har betydligt lägre omsättning än de andra. Detta kan innebära
att mindre fastighetsbolag kontrollerar konsulter i större utsträckning. Fastighetsförvärven är
möjligtvis mer avgörande för dem, då det påverkar omsättningen mer procentuellt.
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6.2 Praktiska implikationer
•

Studien upplyser fastighetsbolag om att agentkostnader kan förekomma när konsulter
anlitas för att utföra TEDD. De framstår främst genom självintresserade konsulter samt
informationsasymmetri och kan förebyggas genom kontroll, förtroende och kunskap. Även
i andra agentförhållanden, inom ett eller mellan två företag, kan dessa resultat vara av
betydelse.

•

För att förebygga agentkostnader kan även incitament, trots studiens resultat, gynna bägge
parter. Fastighetsbolags mål med TEDD är att förvärvet skall vara gynnsamt och att
underhållsskulder och åtgärdskostnader skall beräknas för att sänka fastighetspriset vid
förhandling. Ett alternativt incitament hade därmed kunnat baseras på de åtgärdskostnader
som konsulter beräknar, vilka medför att fastighetspriset sänks. Konsulter skulle kunna få
provision, en procentuell bonus avseende fastighetsprisets sänkning som är till följd av
konsulters arbete.

•

Fastighetsbolag kan anställa personer som besitter expertkompetens för att utföra TEDD
istället för att anlita externa konsulter. Det hade möjligtvis minskat fastighetsbolags
agentkostnader eftersom målkongruensen ökar.

•

Konsulter kan även gynnas av vetskapen om förtroendets starka påverkan avseende
framtida arbetsmöjligheter. Förtroende uppfylls genom att agera utifrån fastighetsbolags
intressen och kan leda till säkerhet om framtida arvode.

6.3 Framtida forskning
•

Studiens resultat kan urskilja att säljare har en inverkan på konsulter som utför en TEDD
vid kommersiella fastighetsförvärv. Ett framtida forskningsförslag kan därmed vara att
undersöka de agentkostnader som en säljare ger upphov till eller har en inverkan på.

•

I denna studie framgår det att ett fastighetsbolag särskiljer sig avseende omsättning och
kontrolleringsgrad. Det kan därmed vara intressant att undersöka fastighetsbolags
kontrolleringsmetoder med avseende till omsättning för att finna eventuella samband.

•

Denna studie påvisar att det uppstår informationsasymmetri mellan fastighetsbolag och
konsultbolag. Det kan därmed vara av intresse att genomföra en kvantitativ studie vars syfte
är att fånga upp fastighetsbolags respektive konsultbolags olika kompetenser för att kunna
definiera den kunskapsasymmetri som uppstår mellan parterna.
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Bilagor
Bilaga 1: Introduktionsbrev
Till fastighetsbolag
Hej (Namn)!
Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som läser sista året på Bygg- och
fastighetsekonomprogrammet, vilket innebär att vi nu söker intervjukandidater till vår Cuppsats.
Syftet med vår uppsats är att beskriva vilken nytta fastighetsbolag har av konsulter i samband
med en teknisk och miljömässig due diligence (fastighetsbesiktning) vid kommersiella
fastighetsförvärv. Därmed vill vi intervjua tre konsultbolag och tre fastighetsbolag i Halmstad
där fokus kommer ligga på besiktningsprocessen och konsulters värde.
När vår undersökning är färdigställd kommer ni självklart att få ta del av den, vilket kan vara
intressant och värdeskapande för er!
Ni får självklart vara anonyma.
•
•

Genomförs teknisk och miljömässig due diligence när ni förvärvar kommersiella
fastigheter?
Anlitar ni i sådana fall konsulter?

Är svaret ”ja” på ovanstående frågor är vi väldigt tacksamma om ni vill ställa upp på en
intervju. Vi önskar då att komma i kontakt med någon på företaget som är delaktig i
besiktningsprocessen och således har en nära kontakt med konsulterna.
Ha en fortsatt trevlig vecka!
Med vänliga hälsningar,
Cynthia Ek & Alice Ibraimovski

Till konsultbolag
Hej (Namn)!
Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som läser sista året på Bygg- och
fastighetsekonomprogrammet, vilket innebär att vi nu söker intervjukandidater till vår Cuppsats.
Syftet med vår uppsats är att beskriva vilken nytta fastighetsbolag har av konsulter i samband
med en teknisk och miljömässig due diligence (fastighetsbesiktning) vid kommersiella
fastighetsförvärv. Därmed vill vi intervjua tre konsultbolag och tre fastighetsbolag i Halmstad
där fokus kommer ligga på besiktningsprocessen och konsulters värde.
När vår undersökning är färdigställd kommer ni självklart att få ta del av den, vilket kan vara
intressant och värdeskapande för er!
Ni får självklart vara anonyma.
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•

Utför ni teknisk och miljömässig due diligence i samband med ett fastighetsbolags
förvärv av kommersiella fastigheter?

Är svaret ”ja” på ovanstående fråga är vi väldigt tacksamma om ni vill ställa upp på en
intervju. Vi önskar då att komma i kontakt med någon på företaget som är delaktig i
besiktningsprocessen och även har en nära kontakt med fastighetsbolaget.
Ha en fortsatt trevlig vecka!
Med vänliga hälsningar,
Cynthia Ek & Alice Ibraimovski
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Bilaga 2: Operationaliseringsschema
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Bilaga 3: Intervjuguider
Intervjuguide fastighetsbolag
Kan ni ge en kort presentation om fastighetsbolaget?
Vilka är era primära ansvarsområden?
1. Är det vanligt att en teknisk och miljömässig due diligence utförs när ni skall förvärva
kommersiella fastigheter?
o Hyr ni i sådana fall in konsulter för att utföra den?
▪ Varför/varför inte?
2. Anser ni att det är särskilt viktigt att genomföra en teknisk och miljömässig due diligence
när kommersiella fastigheter skall förvärvas?
o Varför/varför inte?
3. Vad anser ni skiljer teknisk och miljömässig due diligence från andra
fastighetsbesiktningar?
4. Är det ni eller konsulterna som fastställer en tidsram för besiktningen?
o Hur viktigt är det att besiktningen blir färdigställd inom en viss tidsram?
o Hur ser ni till att tidsramen inte överskrids?
5. Vad finns det för risker med korta deadlines?
6. Vad ligger till grund för de största förseningarna?
7. Hur involverade skulle ni säga att ni är i besiktningsprocessen?
o Varför?
o Har ni vetskap om hur konsulterna går tillväga vid en due diligence?
8. Hur ser upplägget ut för besiktningsprocessen?
o Vem bestämmer upplägget?
9. Sätter ni tydliga ramar för besiktningens omfång (hur mycket/lite som skall undersökas)?
o På vilket sätt?
o Varför?
10. Har ni ett introduktionsmöte med konsulterna och i sådana fall, vad diskuteras där?
11. Vem anser ni är den drivande parten, som har störst inflytande vid viktiga frågor?
12. Vad är ert syfte och mål med en teknisk och miljömässig due diligence?
o Anser ni att det är problematiskt att komma överens om gemensamma mål?
o Hur går ni tillväga när era mål inte överensstämmer med konsulternas?
13. Vad för slags avtal sluts mellan er och konsultbolaget?
o Hur ser ni till att avtalet följs?
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o Vad sker om avtalet inte följs?
14. Är kontraktet baserat på resultat, med exempelvis bonus eller provision?
o Varför/varför inte?
o Om inte, hur motiverar ni då konsulterna?
15. Vilka är era förväntningar på konsulterna vid en teknisk och miljömässig due diligence?
16. För att införskaffa information om fastigheten, får ni tillgång till ett datarum med
dokumentation om fastigheten?
o Vem har tillgång till datarummet?
o Hur ser ni till att information inte sprids till utomstående?
17. Genomför konsulterna intervjuer med personer som har kännedom om fastigheten?
o Vem bestämmer vilka som bör intervjuas?
18. När konsulterna genomför den fysiska inspektionen av fastigheten,
o Hur säkerställer ni att besiktningen utförs korrekt och viktiga delar inte utelämnas?
o Följer konsulterna någon slags checklista/formella ramar?
19. Hur säkerställer ni att konsulterna tar reda på den information som krävs?
20. Delar konsulterna med sig av information under besiktningens gång?
o På vilket sätt?
o Meddelar konsulterna er om praktiska begränsningar uppkommer under
besiktningen?
21. Analyserar konsulterna den insamlade informationen och vad för slags analyser
genomförs?
o Får ni ta del av analyserna?
22. Sammanställs insamlad information och analyser i en slutgiltig rapport?
o Red flags?
o Vad innehåller rapporten?
23. Vad utgår ni ifrån när ni skall välja konsultbolag?
24. Hur går ni tillväga om konsulterna inte har tillräckligt med kompetens inom ett visst
område?
o Tillåter ni att de i sin tur anlitar experter?
25. Anser ni att ni ställer höga krav på konsulterna?
o Hur framstår det?
o Vilka krav ställer ni?
26. Anser ni att ni är beroende av konsulterna för att kunna fatta välgrundade beslut?
o Varför/varför inte?
27. Vilken kompetens anser ni att konsulterna har som inte ni besitter?
o Hur säkerställer ni att konsulterna ni anlitar besitter den kompetensen som krävs?
51

28. Kontrollerar ni konsulterna på något sätt för att fastställa att allt går enligt plan?
o På vilket sätt?
o Om ja, varför kontrollerar ni arbetet?
29. Hur viktigt anser ni att förtroende är?
30. Vad finns det för risker med att anlita konsulter?
o Varför?
31. Förekommer det att konsulter agerar i sitt eget intresse?
o Hur förebygger ni detta?
o Vilka åtgärder tar ni till ifall det sker?
Får vi använda företagets namn, er roll och ert namn i uppsatsen?
Får vi återkomma med fler frågor?

Intervjuguide konsultbolag
Kan ni ge en kort presentation om konsultbolaget?
Vilka är era primära ansvarsområden?
1. Vad anser ni skiljer teknisk och miljömässig due diligence från andra
fastighetsbesiktningar?
2. Vem är er främsta uppdragsgivare i samband med teknisk och miljömässig due diligence?
o Hur vanligt är det att ni anlitas av fastighetsbolag?
3. På vilka typer av fastigheter genomförs vanligtvis teknisk och miljömässig due diligence?
4. Anser ni att det är särskilt viktigt att genomföra en teknisk och miljömässig due diligence
när kommersiella fastigheter skall förvärvas?
o Varför/varför inte?
5. Är det ni eller fastighetsbolaget som fastställer en tidsram för besiktningen?
o Hur viktigt är det att besiktningen blir färdigställd inom en viss tidsram?
o Hur ser ni till att tidsramen inte överskrids?
o Känner ni någon tidspress från fastighetsbolaget?
6. Vad finns det för risker med korta deadlines?
7. Vad ligger till grund för de största förseningarna?
8. Hur ser upplägget ut för besiktningsprocessen?
o Vem bestämmer upplägget?
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9. Har ni ett introduktionsmöte med fastighetsbolaget och i sådana fall, vad diskuteras där?
10. Vem anser ni är den drivande parten, som har störst inflytande vid viktiga frågor?
11. Vad är ert syfte och mål med att utföra en teknisk och miljömässig due diligence?
o Anser ni att det är problematiskt att komma överens om gemensamma mål?
o Hur går ni tillväga när era mål inte överensstämmer med fastighetsbolagets?
12. Vad för slags avtal sluts mellan er och fastighetsbolaget?
o Vad sker om avtalet inte följs?
13. Är kontraktet baserat på resultat, med exempelvis bonus eller provision?
o Om inte, hur motiveras ni till arbetet?
14. För att införskaffa information om fastigheten, får ni tillgång till ett datarum med
dokumentation om fastigheten?
o Vem har tillgång till datarummet?
o Hur ser ni till att information inte sprids till utomstående?
15. Genomför ni intervjuer med personer som har kännedom om fastigheten?
o Vem bestämmer vilka som bör intervjuas?
16. När ni genomför den fysiska inspektionen av fastigheten,
o Hur säkerställer ni att besiktningen utförs korrekt och att viktiga delar inte
utelämnas?
o Följer ni någon slags checklista/formella ramar?
17. Delar ni med er av informationen till fastighetsbolaget under besiktningens gång?
o På vilket sätt?
18. Vad gör ni i det fall viss dokumentation hålls “gömd” eller då delar av fastigheten inte
kan besiktigas?
o Hur går ni tillväga om praktiska begränsningar uppkommer under besiktningen?
19. Analyserar ni den insamlade informationen och vad för slags analyser genomförs?
o Vem får ta del av analyserna?
20. Sammanställs insamlad information och analyser i en slutgiltig rapport?
o Red flags?
▪ Vad innehåller rapporten?
21. Arbetar ni ensamma eller sätts ett team ihop med olika kompetenser?
o Involveras konsulter från andra företag?
o Kan ni anlita andra experter om det uppkommer ett område ni inte har kunskap
inom?
▪ Vem tar beslut om det?
22. Anser ni att fastighetsbolag ställer höga krav på er som konsulter?
o Hur framstår det?
o Vilka krav ställer dem?
o För höga krav?
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23. Anser ni att fastighetsbolag är beroende av er för att kunna fatta välgrundade beslut?
o Varför/varför inte?
24. Vilken kompetens anser ni att ni besitter till skillnad från fastighetsbolag?
25. Kontrollerar fastighetsbolag er på något sätt för att fastställa att allt går enligt plan?
o På vilket sätt?
o Är det vid något speciellt tillfälle?
26. Anser ni att förtroende är viktigt?
o Hur arbetar ni för att bibehålla förtroendet?
o Vad har ni att gynna av en förtroendebaserad relation till fastighetsbolag?
Får vi använda företagets namn, er roll och ert namn i uppsatsen?
Får vi återkomma med fler frågor?
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