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Svalner startade som en mer eller mindre renodlad skattebyrå, men är idag en av Sveriges ledande 
oberoende fullservicebyrå inom skatterådgivning, finansiell transaktionsrådgivning, värdering och 
redovisning. Ställningen som oberoende rådgivare möjliggör långa och nära relationer med klienterna.

Svalner är specialister på att göra 
det komplexa lättförståeligt 

verksamhet. Svalner är ett bolag som befinner sig i en långsiktig 
tillväxtfas. Ambitionen är att fortsätta växa, främst organiskt, men 
framöver kan det även bli aktuellt med förvärv. Viktor Sandbergs 
målsättning är att Svalner ska ha en årlig tillväxttakt på mellan 10 
och 20 procent de kommande tre till fem åren.
 En strategiskt viktig satsning för bolaget är Svalnerhuset, det kon-
torshus på Lästmakargatan i centrala Stockholm som just nu hel-
renoveras och ska stå klart för inflyttning Q1 2023. I Svalnerhuset 
finns det utrymme för 150 medarbetare, vilket är en nivå som bo-
laget hoppas kunna nå under de kommande tre åren. 
 –Ambitionen är naturligtvis att både omsättningen och resultatet 
ska utvecklas i samma riktning, säger Viktor Sandberg, Managing 
Partner på Svalner.

Del av WTS – globalt nätverk inom skatterådgivning
Bland Svalners kunder finns såväl stora som medelstora noterade 
och onoterade bolag och institutioner i Sverige och Norden. På sena-
re år har allt fler internationella bolag tillkommit i Svalners kun-
dregister, inte minst tack vare medlemskapet i det internationella 
nätverket WTS, världens största globala nätverk för fristående skat-
terådgivningsbyråer. 

Svalner har sedan starten 2005 gjort en suc-
cesiv tillväxtresa. Efterfrågan på expertis 
inom transaktions- och skatterådgivning 
ökar ständigt. Åtminstone av byråns expan-
sion att döma. I dag består bolaget av strax 
över hundra medarbetare, varav cirka tjugo 
arbetar med finansiell due diligence och det 
senaste tillskottet i tjänsteutbudet - värder-
ingsfrågor. 

Fastighetssektorn – ett av Svalners 
främsta specialistområden
Specialisterna i fastighetsgruppen har lång 
erfarenhet av skatterelaterade frågor inom 
fastighetsbranschen.
 –Flertalet av våra medarbetare har gedi-
gen erfarenhet av transaktioner inom just 
fastighetssektorn. Vår breda och omfat-
tande erfarenhet som transaktions- och fas-
tighetsutvecklingsrådgivare ger oss en djup 

förståelse för fastighets- och byggsektorns 
förutsättningar, drivkrafter och behov. Vårt 
mål är att ta ett helhetsgrepp kring klien-
tens fastighetsfrågor och på så sätt hjälp till 
att optimera fastighetsaffären, säger Viktor 
Sandberg, Managing Partner på Svalner.

Svalnerhuset en del av tillväxtresan
Kvalitet, tillgänglighet och oberoende är 
tre ledord som karakteriserar Svalners 

Viktor Sandberg
Utbildning: Jurkand vid Uppsala universitet
Familj: Tre barn och en hund
Fritidsintressen: Familj, golf och Helsingborgs IF

OM SVALNER

Svalner är Sveriges ledande och Nordens största oberoende 
specialister inom skatt och finansiell transaktionsrådgivning. Med 
specialistkompetens och ett unikt fokus erbjuds expertis inom 
skatterådgivning, finansiell rådgivning och redovisning. Svalner är 
110 medarbetare på kontoret i Stockholm. 

Complexity Made Clear.


