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Förord 

Ett hjärtligt tack till samtliga respondenter som medverkat i vår uppsats, i synnerhet 

Anders Hansson på SEB, Martin Svärd och Peder Wiland på Swedbank Sjuhärad 

samt Christina Spets Persson på Handelsbanken Stora Torget för deras vänliga 

bemötande samt det engagemang de haft för att besvara våra frågor. Dessutom vill vi 

rikta ett stort tack till värderingskonsulten Kenneth Eirefelt samt samtliga 

fastighetsinvesterare som medverkat i vår enkätundersökning för er stora hjälp. Utan 

samtliga deltagare hade inte vår studie varit möjlig att genomföra. Vi vill även tacka 

vår handledare Urban Österlund för den vägledning och det stöd han har försett oss 

med under uppsatsens gång. Avslutningsvis vill vi även tacka samtliga opponenter 

som har läst denna uppsats och kommit med förslag på förbättringar under hela 

uppsatsprocessen.  
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Abstract 
An investment in a commercial property requires financing of any kind. In the current 

situation, it is common for real estate investors to take bank loans to receive cash for 

buying properties. For the credit also requires that a valuation of the property has been 

implemented. Therefore, the credit assessment and valuation of commercial real estate 

are two important processes in the bank's daily work. The relationship between real estate 

investors and the bank is also crucial because the real estate investor is in need of cash for 

their property purchase. These processes bring with it several problems. A valuation is 

always uncertain and based largely on stereotypes, which may result in some properties 

either over-or undervalued. For the bank’s part a loan always means a credit risk, which 

must be minimized for the bank to avoid losses.  

 

The purpose of this paper was to describe and explain how the credit assessment and 

valuation process for lending to commercial real estate looks for three different branches 

of Borås. Furthermore the study is based on describing the similarities and differences 

that exist between these banks. The purpose has also been to study how the local real 

estate investors in commercial real estate experience these processes.  

 

The study is primarily qualitative in nature since most of the empirical evidence is based 

on qualitative interviews conducted with representatives from SEB, Swedbank Sjuhärad 

and Handelsbanken Stora Torget. However, we have also applied a quantitative method 

because we have conducted a survey of a dozen real estate investors. With the help of our 

theoretical framework we have analyzed the empirical material, from which we could 

later draw conclusions and discuss.  

 

The results showed that banks' credit assessment processes differ mainly with respect to 

various decision points and internal regulations. One conclusion we have reached is that 

it is the bank's internal regulations which plays the crucial role of credit assessment. 

Regarding the valuation of commercial properties all banks apply similar methods, 

however, it differs from in terms of who do the actual valuation. Based on the survey of 

property investors, we note that the relationship between the real estate investors and 

banks in our study is working well. Both parties are willing to adapt to each other and 

work together to get through a successful business. 

 

Keywords: Credit assessment, valuation, commercial property, banks, real estate 

investors, investment 



 

II 

Sammanfattning 
En investering i en kommersiell fastighet kräver finansiering av något slag. I dagsläget är 

det vanligt förekommande att fastighetsinvesterare tar banklån för att erhålla likvida 

medel för fastighetsköpet. För en beviljad kredit krävs det även att en värdering av 

fastigheten har genomförts. Därför är kreditbedömning och värdering av kommersiella 

fastigheter två betydelsefulla processer i bankens dagliga arbete. Relationen mellan 

fastighetsinvesterare och banken är också av avgörande betydelse då 

fastighetsinvesteraren är i behov av likvida medel för sitt fastighetsköp. Dessa processer 

för dock med sig ett flertal problem. En värdering är alltid osäker och baseras till stor del 

på schabloner vilket kan leda till att vissa fastigheter antingen över- eller undervärderas. 

För bankens del medför en utlåning alltid en kreditrisk, vilken måste minimeras för att 

banken ska undvika kreditförluster. 

  

Syftet med uppsatsen har varit att beskriva och förklara hur kreditbedömnings- och 

värderingsprocessen för utlåning till kommersiella fastigheter ser ut för tre olika 

bankkontor i Borås. Vidare har studien byggt på att beskriva vilka likheter och skillnader 

som förekommer emellan dessa banker. Syftet har även varit att studera hur lokala 

fastighetsinvesterare i kommersiella fastigheter upplever dessa processer.  

 

Studien är främst av kvalitativ karaktär då den största delen av det empiriska materialet är 

baserat på kvalitativa intervjuer genomförda med representanter från SEB, Swedbank 

Sjuhärad samt Handelsbanken Stora Torget. Vi har dock även tillämpat en kvantitativ 

metod eftersom vi har utfört en enkätundersökning med ett tiotal fastighetsinvesterare. 

Med hjälp av vår teoretiska referensram har vi analyserat det empiriska materialet, utifrån 

vilken vi senare har kunnat dra slutsatser och föra en diskussion kring.  

 

Resultatet visade att bankernas kreditbedömningsprocesser skiljer sig åt främst när det 

gäller olika beslutsinstanser och interna regelverk. En slutsats vi dragit är att det är 

bankens interna regelverk som spelar den avgörande rollen för kreditbedömningen. 

Beträffande värderingen applicerar samtliga banker liknande metoder däremot frånskiljer 

det sig när det gäller vem som genomför själva värderingen. Utifrån enkätundersökningen 

med fastighetsinvesterare har vi konstaterat att relationen mellan fastighetsinvesterarna 

och bankerna i vår studie fungerar väl. Båda parter är villiga att anpassa sig efter varandra 

och samarbeta för att få igenom en framgångsrik affär. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Kreditbedömning, värdering, kommersiella fastigheter, banker, 

fastighetsinvesterare, investering 
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1 Inledning 
 

 

I detta inledande kapitel presenterar vi först vår bakgrundsbeskrivning följt av en 

problemdiskussion rörande vårt valda uppsatsområde. Därefter redogör vi för våra 

forskningsfrågor följt av syfte samt perspektiv och kapitlet avslutas med en presentation 

av studiens avgränsningar.  

 

 

 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

Investering i fastigheter anses vara en bra kapitalplacering enligt en artikel i Veckans 

affärer (2007)
1
 . I artikeln framgick det att den som investerat i fastigheter under de 

senaste tio åren gjort en framgångsrik affär. Den största orsaken till detta är att fastigheter 

hittills haft en god förmåga att behålla sitt värde samtidigt som det har ansetts vara en 

trygg och stabil kapitalsatsning för flertalet investerare. I artikeln skrevs det även att den 

långsiktige investeraren blivit rikligt belönad under den aktuella tioårsperioden. 

Anledningen till detta är att en aktieplacering på Stockholmsbörsen mellan åren 1996-

2006 gett nästan tre gånger pengarna tillbaka. Samtidigt har en fastighetsinvestering ökat 

i en snarlik takt, nämligen 2,7 gånger vilket tyder på en hög avkastning. Tabellen nedan 

visar den årliga avkastningen i procent sedan 1996 för investeringar av olika slag. 

 

 
(Veckans Affärer 2007) 

 

                                                 
1
 Veckans affärer (2007) Fastighetsaffärer rena vinstlotten. Tillgänglig på internet: 

http://www.va.se/magasinet/2007/19/fastighetsaffarer-rena-vi/, Publicerad 2007-05-11 kl 00:00. (Hämtad 

2011-05-24)  

 

http://www.va.se/magasinet/2007/19/fastighetsaffarer-rena-vi/
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Konceptet fastighet omfattar en mångfald av olika fastighetstyper. En av dessa är 

kommersiella fastigheter vilket är det som är aktuellt i denna uppsats. Begreppet 

kommersiella fastigheter är oerhört utbrett. I Sverige definieras en kommersiell fastighet 

som ”allt förutom bostäder” enligt Lind och Lundström (2009). Definitionen omfattar 

kontor, industri, hotell, butiker, jordbruksfastigheter et cetera. I vissa länder ingår 

bostadshyresfastigheter under samma rubrik. Innebörden av detta är att bostäderna hyrs ut 

under lika förutsättningar, däremot skiljer de sig åt i nyttjandet. Inom Sveriges ramar 

finns det en annorlunda uppdelning eftersom bankerna delat in villor och bostadsrätter 

under ”privatbostäder” medan bostadshyreshusen hamnar under företagssidan och 

betraktas därmed som kommersiella fastigheter (Lind & Lundström 2009).  

 

Lind och Lundström (2009) skriver vidare hur den kommersiella fastighetsmarknaden 

haft en dramatisk utveckling sedan början av 1980-talet. Författarna menar att praktiskt 

taget hela 1980-talet präglades av en ständig och kraftig prisuppgång. Början på 1990-

talet däremot karaktäriserades av ett stort prisfall som medförde att priserna på 

kommersiella fastigheter mer än halverades. Konsekvensen av detta blev att otaliga 

fastighetsbolag gick i konkurs när de inte längre klarade av att betala räntorna på sina 

enorma lån. Följden blev att bankerna istället tog över många fastigheter vilka samlades i 

flertalet obeståndsbolag. Detta varade dock inte länge, för redan under mitten av 1990-

talet blev dessa obeståndsbolag snabbt uppköpta. Enligt Lind och Lundström (2009) 

började så småningom många internationella aktörer att ta sig in på den svenska 

marknaden. 

  

På senare tid har det varit mycket debatt om fastighetsbubblan, den handlar dock mer om 

småhus och bostadsrätter framhåller Lind och Lundström (2009). De bygger vidare på 

ämnet i sin bok och skriver att det var först under slutet av 1990-talet som handeln med 

kommersiella fastigheter ökade i en större omfattning. År 2006 har kommit att bli ett 

rekordår då hela 160 miljarder kronor omsattes på den kommersiella 

fastighetsmarknaden. De senaste tio åren har främst präglats av att det utländska ägandet i 

kommersiella fastigheter har ökat rejält (Lind & Lundström 2009). 

 

Beträffande fastigheter finns det en rad av olika intressenter så som investerare/förvaltare, 

kreditgivare, hyresgäster samt myndigheter (Wramsby & Österlund 1995). I denna 

uppsats är vi dock främst intresserade av kreditgivare i form av banker, vilka lånar ut 

kapital efter att ha gjort en kreditbedömning samt investerare som verkar på den 

kommersiella fastighetsmarknaden. 

 

En investerare är en intressent som är i behov av andra aktörer, nämligen kreditgivare 

som kan bidra med kapital, samt ett värderingsföretag/person som tillhandahåller 

information och värdering. Dessa intressenter kan vara en eller flera beroende på vilken 

typ av finansiering som krävs samt vilket slag av fastighet det rör sig om (Wramsby & 

Österlund 1995). 

   

När en investering i en fastighet görs medför det stora belopp som måste satsas. Dessa 

kan bekostas på olika sätt, antingen med egna medel så som kvarhållna vinster eller 

genom lånat kapital. Finansieringen av fastigheter utgörs till största delen av lån vilket 



 

- 3 - 

 

också kräver att det finns en stabil kreditmarknad som fungerar (Wramsby & Österlund 

1995). Idag är den mest dominerade finansieringsformen för fastigheter lån med panträtt 

som säkerhet (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2009). 

 

I dagsläget tar de flesta lån för att kunna investera i en fastighet, därför är kreditbeviljning 

från bankernas sida en viktig aspekt som bör beaktas i detta sammanhang. En del banker 

genomför en bearbetning av den värdering som gjorts av fastigheten för att därefter 

kunna fatta beslut gällande utlåning. Enligt Finansinspektionen följer dock inte alla 

banker samma bana utan vissa banker genomför merparten av värderingarna själva. Detta 

innebär att bankerna har olika faktorer som de måste ta hänsyn till i sitt beslutsfattande, 

vilka kan skilja sig åt beroende på de riktlinjer som banken följer (Finansinspektionen, 

bankernas utlåning till kommersiella fastigheter (FI) 2009:9). 

 

Cirkeldiagrammet nedan visar en bild över de svenska bankkoncernernas utlåning 

uppdelad på låntagarkategori från september 2010. Diagrammet är procentuellt indelat 

efter den totala utlåningen. Av diagrammet går det bland annat att utläsa att av bankernas 

totala utlåning står fastighetsbolagen för 16 procent, medan hushåll har 43 procent och 

företag exklusive fastighetsbolag står för 41 procent av utlåningen. 

Hushåll
43%

Fastighetsbolag
16%

Företag exklusive 
fastighetsbolag

41%

 
Figur 1. De svenska bankkoncernernas utlåning uppdelat på låntagarkategori

2
 

 

Utlåning till kommersiella fastigheter har en betydelsefull roll i bankernas totala utlåning 

och är därmed även en potentiell källa till stora kreditförluster (FI 2009:9). Ett bra 

exempel på det är bankkrisen som inträffade under 1990-talet.  Sandberg (2005) skriver 

att den debatt som pågått sedan den krisen främst pekat på att en bidragande orsak till 

krisen kan varit att avregleringen av kreditmarknaden 1985 kom före skatteomläggningen 

som ägde rum 1991. Avregleringen bidrog till en kreditexpansion, beroende på att 

hushållen inte var räntekänsliga på grund av hög inflation. Larsson och Sjögren (1995) 

skriver att de svenska finansiella marknaderna genomgick stora förändringar under 1980-

talet. Från att ha varit reglerade och stabila kom de att istället bli expansiva och 

oreglerade. Trots detta fortsatte bankerna aktivt med sina utlåningar i början av 1990-

talet. Larsson och Sjögren (1995) bygger vidare på ämnet i sin bok där de påpekat att 

                                                 
2
 Sveriges Riksbank. (2010). Finansiell stabilitet diagram. (2010:2) [Elektronisk] Rapport. Stockholm, 

Sveriges Riksbank. Tillgänglig: http://www.riksbank.se/templates/YearList.aspx?id=10536 [2011-05-24]   

http://www.riksbank.se/templates/YearList.aspx?id=10536
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under andra halvåret av 1990 drabbades flertalet fastighetsbolag i Sverige av omfattande 

förluster. Dessa kom enbart att förvärras, framförallt under oktober månad samma år då 

det rådde kraftiga räntehöjningar som ledde till en nedgång på kreditefterfrågan. Enligt 

författarna blev konsekvensen av detta att fastighetsbolagen knappt kunde sköta 

utlåningen samtidigt som intjäningsförmågan begränsades (Larsson och Sjögren 1995). 

 

Problemen byggdes på under 1991 och förutom fastighets- och finansbolagen kom 

bankerna så småningom att utsättas för den finansiella kris som rådde. Larsson och 

Sjögren (1995) skriver hur bankerna började ifrågasätta sina egna utlåningar och om de 

skulle vara kapabla till att fortsätta bevilja krediter till fastighets- och finansbolag. Tids 

nog började även bankerna drabbas av stora kreditförluster allt eftersom finanskrisen 

pågick. Den blåa linjen i grafen nedan visar de svenska storbankernas kreditförluster, 

netto mellan åren 1990-2010. Mellan åren 1990-1992 kan en kraftig uppgång av 

kreditförlusterna för bankerna utläsas. 

 

 
Resultat före kreditförluster och 

kreditförluster, netto, i de svenska 

storbankerna
Summerat över fyra kvartal, miljarder kronor, fasta priser mars 2010

Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 3:4
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Figur 2. De svenska storbankernas kreditförluster, netto mellan åren 1990 – 2010

3
 

 

En bakomliggande faktor har ansetts vara de konkurser som kom att drabba flertalet 

fastighets- och finansbolag. Larsson och Sjögren (1995) har gjort en jämförelse mellan 

krisförloppet på 1920-talet och 1990-talet då de menar på att i båda fallen var de största 

orsakerna till kreditförluster effekterna av prisförändringar. Allt eftersom krisen fortgick 

och kreditförlusterna ökade ledde det till en begränsning av bankernas kapacitet när det 

gäller utlåning. Enligt Wramsby och Österlund (1995) tyder den finansiella krisen för de 

svenska bankerna under 1990-talet på en underskattning av kreditbedömningens 

betydelse från kreditgivarnas sida.  

                                                 
3
 Sveriges Riksbank. (2010). Finansiell stabilitet diagram. (2010:2). [Elektronisk] Rapport. Stockholm, 

Sveriges Riksbank. Tillgänglig: http://www.riksbank.se/templates/YearList.aspx?id=10536   

http://www.riksbank.se/templates/YearList.aspx?id=10536
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Ekelid, Lind, Lundström och Persson (1998) skrev i en artikel att åtskilliga länder har 

genomgått flera extrema fastighetscykler som har resulterat i dramatiska förändringar och 

alltmer slående fastighetskrascher. I sådana fall kan det vara naturligt att ifrågasätta 

kvalitén på fastigheternas värderingar. En fråga som ställs är hur pass olika 

värderingsmäns bedömningar har en påverkan på olika krascher? På senare tid har 

flertalet studier genomförts med fokus ur olika synvinklar vilka berör kvalitén på 

bedömningar av olika slag. En typ av studie går ut på att studera hur en värderingsman 

som konfronteras med samma typ av information gällande en fastighet kommer att 

resultera i en likadan bedömning av fastighetens värde. Ekelid et al. (1998) hänvisade till 

Brown (1992) som presenterade en liknande studie relaterat till uppskattning av 

marknadsvärdet för kommersiella fastigheter. Författarna menar att en värdering är 

baserad på bedömning av en aktuell marknad där det alltid kommer att finnas avvikande 

syner på marknadens utveckling. Dessa studier går ut på att analysera olika typer av 

osäkerheter som kan uppstå i anknytning till värdering av kommersiella fastigheter 

(Brown et al. 1997 se Ekelid et al. 1998). 

 

1.2 Fördjupad problemdiskussion 

Det finns åtskilliga problem och risker förknippade med värdering av kommersiella 

fastigheter. Enligt Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet (2004) är ett problem att alla 

värdebedömningar är förenade med en viss osäkerhet. Ytterligare problem som kan 

uppstå enligt Lind och Lundström (2009) är att många värderingar baseras på schabloner 

vilket kan leda till att bra fastigheter undervärderas medan fastigheter med en sämre 

avkastning istället övervärderas (Lind & Lundström 2009). Att avgöra värdet på en 

fastighet oavsett dess typ är en relativt krävande process som ställer krav på både 

kunskap och eftertanke. Det är åtskilliga variabler som har inverkan på värdet och därför 

är arbetet med värdering en omfattande process som i allmänhet kräver flera inblandade 

parter (Wramsby & Österlund 1995).  

 

Vid värdering krävs en stor mängd information som underlag vilken är av avgörande 

betydelse för värderingen (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2004). I samband med 

informationsinsamlingen kan ett flertal problem uppstå i kommunikationen mellan 

långivare och investerare och den information som förmedlas däremellan (Godfrey, 

Hodgson, Holmes & Tarca 2006). Detta kan leda till en mer komplicerad situation i 

samband med beslutstagandet kring exempelvis kreditgivning. 

 

Andra problem som kan uppstå i anknytning till utlåningen är kreditrisker. Inom 

bankverksamheten är kreditrisken den största risken, därför är det vitalt att banken 

noggrant överväger riskfaktorerna innan en kredit beviljas (Sveriges Riksbank 2009:2). 

Enligt Wramsby och Österlund (1995) kan skillnader mellan olika bankers kreditförluster 

avspegla sig i den riskattityd som bankerna har. Orsaken till detta är att riskattityden är 

beroende av hur stor andel av bankens kreditstock som fördelas på olika delar av 

byggnadens livscykel.  Vidare påpekar författarna att investeringar i kontors- och 

butiksfastigheter betraktas vara mer riskfyllda jämfört med bostadsfastigheter samt att 
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investeringar i nybyggnation anses medföra en högre risk i jämförelse med en investering 

i en befintlig fastighet (Wramsby & Österlund 1995). 

 

Enligt FI (2009:9) framkommer det att bankerna idag lägger en större tonvikt vid ett bra 

kassaflöde från fastigheterna. Dessutom är kompetensen inom värderingsområdet högt 

vilket minimerar risken för optimistiska värderingar. I rapporten konstateras detta vara en 

skillnad gentemot bankkrisen på 1990-talet. Det är emellertid många gånger svårt för 

bankerna att definiera vad som är utlåning för kommersiella fastigheter i de fall det rör 

sig om större kunder. Den bakomliggande faktorn anses vara att banken vanligtvis har 

flera lån med olika säkerheter mot en kund. Ju större kunden är desto fler bolag har de, 

vilket oftast leder till fler lån med olika säkerheter (FI 2009:9). 

   

I ett anförande från 2009 skrev dåvarande vice riksbankschef Barbro Wickman- Parak att 

Riksbanken har ett starkt rotat minne av bankkrisen som inträffade på 1990-talet. Denna 

kris har till största del uppfattats som en fastighetskris. Utifrån grova beräkningar som 

Riksbanken genomfört visar det sig att nästintill 67 procent av alla kreditförluster under 

1990-talet kom från fastighetssektorn, vilket är en oerhört hög siffra. Detta kom dessutom 

att bli grunden för Riksbankens analys och bevakning av det svenska finansiella systemet 

(Wickman-Parak 2009). 

 

Wickman-Parak (2009) nämnde vidare att bankerna idag står inför betydande 

kreditförluster. I Riksbankens stresstester framgick det att kreditförlusterna uppgår till 

ungefär två procent av bankernas utlåning 2009 och 2010. Ännu är dock förlusterna mer 

begränsade än under krisen på 1990-talet. Under den tiden uppgick kreditförlusterna 

1991-1994 till 13 procent av utlåningen. Enligt Wickman-Parak (2009) var 

kontorsmarknaden den kategori som drabbades hårdast av krisen på 1990-talet. Hon har 

med hjälp av data från Svenskt Fastighetsindex samt Newsec gjort en jämförelse mellan 

den lågkonjunktur som rådde i landet efter finanskrisen 2008 och krisen på 1990-talet. I 

denna jämförelse framgår det att från högsta nivån 1989 till lägsta nivån 1993 föll de 

reala priserna för kontorslokaler i Stockholms cityläge med cirka 70 procent, medan 

mellan sista kvartalet 2007 och första kvartalet 2009 har motsvarande priser fallit med 

omkring 15 procent (Wickman-Parak 2009). Grafen nedan visar den reala 

prisutvecklingen för kontorslokaler i citylägen, där det tydligt framgår hur 

prisutvecklingen för Stockholm cityläge har utvecklats mellan åren 1981-2009.  
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Figur 3. Reala priser på kontorslokaler i citylägen
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Läget idag skiljer sig dock åt jämfört med situationen under 1990-talet. Då var 

räntenivåerna betydligt högre jämfört med idag då de är lägre tack vare den 

penningpolitik som finns i Sverige med inflationsmål och rörlig växelkurs. Under 1990-

talet rådde det höga nominella räntor samtidigt som det var en snabbt fallande inflation 

vilket medförde höga realräntor. På sikt blev kostnaderna för flertalet fastighetsbolag så 

pass stora att de började få problem med att betala av sina lån. Konsekvensen av detta 

blev enorma kreditförluster för bankerna (Wickman-Parak 2009). 

 

En annan stor skillnad förutom räntenivåerna är att fastighetsbolagen i dagsläget är 

betydligt lägre belånade än under 1990-talet. Wickman-Parak (2009) skriver vidare att 

även bankerna har annorlunda kreditprövning idag som en följd av fastighetskrisen på 

1990-talet. Bankernas största fokus under dåvarande krisen var främst panternas värde. 

Idag råder det störst fokus på kundernas kassaflöden och återbetalningsförmåga 

beträffande utlåning (Wickman-Parak 2009). 

 

Förutom finansiella kriser och dess konsekvenser finns det ett annat område som är av 

stor betydelse vid kreditgivning, nämligen värdet av information. I dessa sammanhang 

talas det mycket om informationsasymmetrin som är en del av den klassiska principal- 

agentteorin (Godfrey et al. 2006). Det innebär att låntagaren på något sätt försöker dölja 

eller underhålla relevant information för kreditgivaren. Det faktum att låntagaren besitter 

en större mängd information jämfört med kreditgivaren påverkar kreditgivaren på många 

olika sätt. Framförallt blir det en bristfällig kvalitet på den information som förmedlas 

vilket i sin tur inverkar på utlåningen (Godfrey et al. 2006). Detta är även en potentiell 

källa för kreditförluster för bankernas del då de kan gå miste om grundläggande 

information som kan vara av avgörande betydelse för kreditgivningen (Wramsby & 

Österlund 1995).  

 

 

 

                                                 
4
 Sveriges Riksbank. (2010). Finansiell stabilitet diagram. (2010:2) [Elektronisk] Rapport. Stockholm, 

Sveriges Riksbank. Tillgänglig: http://www.riksbank.se/templates/YearList.aspx?id=10536 [2011-05-24]   
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1.3 Formulering av forskningsfrågor 

För en bank utgör utlåning en stor del av verksamheten. Därför har vi valt att rikta fokus 

gentemot kreditbedömning och värdering av kommersiella fastigheter då dessa utgör en 

central del i bankernas utlåning (FI 2009:9). Eftersom utlåning kan föra med sig enorma 

risker i form av potentiella kreditförluster för banken, är arbetet med kreditbedömning 

och värdering i samband med detta av avgörande betydelse för bankens beslutstagande 

(Sveriges Riksbank 2009:2). Utifrån detta har vi kommit fram till följande två 

frågeställningar: 

 

 Hur ser kreditbedömningsprocessen ut för utlåning till kommersiella fastigheter 

på tre olika bankkontor i Borås? 

 

 Hur ser värderingsprocessen av kommersiella fastigheter ut för dessa tre 

bankkontor? 

 

De banker vi har studerat är SEB, Swedbank Sjuhärad samt Handelsbanken Stora Torget. 

Vi ville ta reda på vilka likheter och skillnader det finns mellan dessa banker avseende 

ovanstående arbetsprocesser. 

 

Ovanstående frågeställningar har utgångspunkt i ett bankperspektiv men vi har även om 

än i något mindre utsträckning belyst ämnet ur ett investerarperspektiv då vi anser att det 

är en central del i både kreditbedömnings- samt värderingsprocessen. Tanken med detta 

var att se hur samspelet fungerar emellan dessa parter samt få en känsla för hur 

fastighetsinvesterarna erfar de olika processerna. Utifrån detta har vi kommit fram till 

följande fråga: 

 

 Hur upplever fastighetsinvesterarna kreditbedömnings- och värderingsprocessen 

av kommersiella fastigheter? 

 

En annan bakomliggande faktor för vårt intresse är att det är relativt få studenter som 

behandlat detta område tidigare, framförallt vid Högskolan i Borås. Därför ansåg vi det 

vara en större utmaning att få undersöka något som hittills inte berörts i någon större 

utsträckning. 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och förklara hur kreditbedömning och värdering i 

samband med utlåning till kommersiella fastigheter ser ut för tre olika bankkontor, samt 

vilka likheter och skillnader det förekommer. Syftet är även att ta reda på hur 

fastighetsinvesterare i kommersiella fastigheter upplever och påverkas av dessa 

processer.  
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1.5 Perspektiv 

Kreditbedömning och fastighetsvärdering berör ett flertal olika aktörer på marknaden och 

därför kan processerna betraktas ur olika infallsvinklar. Beroende av vilket perspektiv 

dessa processer betraktas ur uppnås ett visst resultat. Vår studie bygger på bankernas 

kreditbedömnings- och värderingsprocess i samband med utlåning till kommersiella 

fastigheter utifrån två olika perspektiv. Det största perspektivet är utifrån de tre olika 

banker som deltagit i undersökningen. Utöver detta belyser vi området utifrån ett tiotal 

fastighetsinvesterare i kommersiella fastigheter från Boråstrakten där tanken är att se hur 

dessa upplever interaktionen med banken i samband med dessa processer. Som 

komplettering till området har vi även beskrivit värderingsprocessen ur en 

värderingsmans perspektiv. Tanken med detta var att det skulle ge oss större inblick i hur 

värderingsarbetet ser ut samt bidra med djupare kunskap i själva ämnet. Att ha olika 

perspektiv i en sådan här studie tror vi skapar en större variation och förståelse, samtidigt 

som ämnet kan betraktas ur andra berörda aktörers synvinkel. 

 

1.6 Avgränsningar 

Med utgångspunkt i våra forskningsfrågor har vi utformat våra avgränsningar i denna 

uppsats. Konceptet kommersiella fastigheter är oerhört utbrett och berör ett flertal olika 

områden vilka beskrevs i bakgrunden. Med anledning av detta har vi avgränsat oss 

genom att rikta fokus på samtliga kommersiella fastigheter förutom jord- och 

skogsbruksfastigheter då vi anser att dessa inte är relevanta för vår studie eftersom de 

utgör en relativt liten andel av kommersiella fastigheter.  

 

Med avseende på kreditbedömningen och värderingsarbetet har vi begränsat oss genom 

att undersöka tre bankkontor i Borås stad eftersom vi anser att om vi hade genomfört 

undersökningen på en mer nationell nivå skulle studien bli för omfångsrik. Vår 

förhoppning var att vi utifrån personliga intervjuer med medarbetare på de tre bankerna 

som nämnts ovan skulle erhålla väsentlig information, för att därigenom kunna särskilja 

likheter och skillnader i arbetsprocesserna emellan bankerna.    

 

Beträffande enkätundersökningen med  fastighetsinvesterare ansåg vi det vara relevant 

att avgränsa oss till Boråstrakten då vi främst ville studera deras relation med lokala 

banker.  
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2 Metod 
 

 

I detta avsnitt redogör vi för de metoder vi använt för genomförandet av denna studie. 

Metodavsnittet är en viktig grundpelare i en uppsats, därför är detta kapitlet avgörande 

för undersökningen och dess struktur. Genomgående har vi förklarat de metodval vi gjort 

samt varför dessa betraktas vara relevanta för vår studie.   

 

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen talas det om det vetenskapliga 

förhållningssättet. Den handlar om vad samhällsforskaren betraktar som kunskap inom 

ett visst område. Två ofta förekommande förhållningssätt är positivismen och 

tolkningsperspektivet (Bryman 2002). I vår studie har vi främst antagit ett 

tolkningsperspektiv men vi har i en mindre omfattning även berört ett positivistiskt 

synsätt. Anledningen till att vi utgått ifrån båda dessa vetenskapliga förhållningssätt är på 

grund av att vi med hjälp av dessa erhållit svar på våra forskningsfrågor. 

 

Enligt Bryman (2002) står positivism för en kunskapsteoretisk ståndpunkt som 

förespråkar en användning av naturvetenskapliga metoder när forskaren studerar den 

sociala verkligheten och dess olika aspekter. Detta innebär att det enbart är sådana 

företeelser eller fenomen som kan bekräftas via sinnena som utgör kunskap, vilket kallas 

för fenomenalism. Teorin i detta synsätt syftar till att generera hypoteser som sedan kan 

prövas för att forskaren skall kunna ta ställning till olika tolkningar, principen kallas även 

deduktivism. Kunskapen uppnås genom insamling av fakta som utgör grunden för 

lagmässiga regelbundenheter, så kallad induktivism. Forskaren bör vara objektiv vilket 

innebär att vetenskapen bör och skall vara värderingsfri. Inom positivismen görs en 

särskiljning mellan de påståenden som är vetenskapliga och de som är normativa 

(Bryman 2002). 

 

Tolkningsperspektivet skiljer sig från det positivistiska synsättet och bygger istället på 

förståelse och tolkning, så kallad interpretativism. Det kan ses som en motpol mot 

naturvetenskapen. Tolkningsperspektivet grundar sig på uppfattningen att det behövs en 

strategi som tar hänsyn till skillnaderna mellan människor och naturvetenskapens 

studieobjekt. Därför krävs det att samhällsforskaren lyckas fånga den subjektiva 

innebörden av social handling (Bryman 2002). 

 

Bryman (2002) framställer Alfred Schultz (1899-1959) arbeten där det framgår att 

Schultz slår fast att det finns en grundläggande skillnad mellan naturvetenskapens och 

samhällsvetenskapens studieobjekt. Skillnaden ligger i att den sociala verkligheten 

innehåller en mening för människorna och att människors handlingar rymmer en 

betydelse utifrån vilken de agerar och tillskriver sina egna och andra personers 

handlingar. Detta bidrar även till att det är samhällsforskarens uppgift att skaffa sig 
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tillgång till människors idéer om sunt förnuft och på grundval av det tolka deras 

handlingar och sociala värld utifrån deras perspektiv (Bryman 2002). 

 

Ett tolkande synsätt passar oss eftersom vi utgått ifrån en teoretisk referensram för att 

tolka och förstå de olika bankernas tillvägagångssätt vid kreditbedömning och värdering 

av kommersiella fastigheter. Utifrån ett tolkningsperspektiv anser vi att vi har uppnått 

vårt syfte genom att granska bankernas olika arbetsprocesser. Genom att anta ett 

positivistiskt synsätt har vi tagit ställning till de tolkningar som gjorts under studiens 

gång. Även om vi besökt bankerna och gjort personliga intervjuer med dessa måste våra 

ställningstaganden vara objektiva och värderingsfria. Samma sak gäller för den 

enkätundersökning vi genomfört där vi antagit en neutral ståndpunkt vid 

sammanställningen av samliga resultat.  

 

2.2 Ontologiska frågeställningar 

Enligt Bryman (2002) handlar frågor som berör ontologi om de sociala entiteternas art 

eller natur. I detta sammanhang är det väsentliga hur de sociala entiteterna beskådas, det 

vill säga antingen som objektiva enheter där det finns en yttre verklighet för de sociala 

aktörerna eller konstruktioner, vilka bygger på aktörernas uppfattningar och handlingar. 

Dessa två synsätt kallas för objektivism respektive konstruktionism. 

 

Vår studie består främst av objektivism som ståndpunkt men den kan även kopplas till 

konstruktionismen till viss del. Objektivism är det klassiska sättet att uppfatta 

samhällsvetenskapliga studieobjekt på, så som organisationer och kultur. Ståndpunkten 

innebär att vi möter sociala företeelser i form av yttre fakta som ligger utanför vårt 

intellekt och som vi därmed inte heller kan påverka. I samband med organisationer menas 

det att ordning är något som existerar på förhand och är oberoende av individerna inom 

den (Bryman 2002). I vårt fall styrs bankerna av myndigheter så som Finansinspektionen 

och Riksbanken. Vidare måste de uppfylla flertalet krav från Basel bestämmelserna samt 

olika lagar och regelverk inom bankverksamheterna. Dessa sociala företeelser är något 

som vi inte kan påverka, därför har vi till största del antagit en objektivistisk ståndpunkt i 

studien.  

 

Genom att vi längre fram i studien diskuterar kreditbedömnings- och 

värderingsprocesserna av kommersiella fastigheter för samtliga banker, har vi därmed 

även antagit en konstruktivistisk ståndpunkt. Konstruktionism innefattar åsikten att 

kategorier som organisation och kultur är på förhand givna enheter, eller en yttre 

verklighet som inte kan påverkas, styras eller ifrågasättas. Under detta synsätt menas 

även till skillnad från objektivismen att ordning i en organisation är något som bearbetas 

eller förhandlas fram. Sociala aktörer och deras mening betraktas som något som de 

sociala aktörerna rekonstruerar själva. Dessutom uppfattas sociala företeelser vara något 

som befinner sig i ett ständigt tillstånd av modifiering (Bryman 2002). Eftersom 

kreditbedömnings- och värderingsprocesserna befinner sig i ett läge av ständig revidering 

är inte vår beskrivning av denna sociala verklighet slutgiltig. Samma ställningstaganden 

är även aktuella för enkäten eftersom fastighetsinvesterarna till viss del är tvungna att 

följa vissa lagar och regler, vilka är sociala företeelser som vi inte har någon inverkan på. 
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Samtidigt befinner sig dessa investerare liksom bankerna i en kontinuerlig förändring 

vilket leder till att vår skildring av denna verklighet inte är definitiv. 

 

2.3 Vetenskaplig ansats 

Den vetenskapliga forskningsansats som vi har tillämpat i vår studie bygger på en 

deduktiv ansats då vi har gått från teori till observationer och resultat. En deduktiv teori 

anses vara den vanligaste uppfattningen om samspelet mellan teori och praktik. I princip 

går det ut på att forskaren utifrån sin kunskap inom ett visst område härleder en eller flera 

hypoteser vilka skall utsättas för en empirisk granskning. Inom ramen för en deduktiv 

teori krävs det att forskaren har kunskapen att både deducera en hypotes samt översätta 

den till operationella termer. Detta ställer ytterligare krav på forskaren då denne måste 

kunna specificera hur informationen samlas in utifrån de data som utgör en del av 

hypotesen. Efter att resultatet erhållits kan forskaren ta beslut om huruvida hypoteserna 

skall bekräftas eller förkastas. Processen är av linjär art eftersom stegen följer en logisk 

ordning (Bryman 2002). Vanligtvis förknippas deduktion med en kvantitativ 

forskningsstrategi. Forskaren kan behöva gå fram och tillbaka mellan data och teori vilket 

kallas för iterativ (upprepande). Därför inbegriper deduktion även ett inslag av induktion. 

Med utgångspunkt i olika teorier på det aktuella området samt en empirisk granskning av 

de olika bankerna och investerarna av kommersiella fastigheter har vi skapat betydelse 

för vår insamlade data då dessa satts i anknytning till teorin. I vårt fall består den 

empiriska datainsamlingen av intervjuer, enkätundersökningar samt offentlig information 

och rapporter från olika myndigheter.  

 

Eftersom varken den deduktiva eller induktiva metoden är renodlade enligt Bryman 

(2002) kommer vår studie även inbegripa inslag av det induktiva synsättet. Den induktiva 

teorin är omvänd jämfört med den deduktiva. Här utgår forskaren istället från 

observationer och resultat vilka så småningom resulterar i en teori, därför sägs det att 

teorin blir ett resultat av forskningsinsatsen. Även induktion omfattar inslag av deduktion 

eftersom forskaren kan behöva samla in ytterligare data för att kunna göra en bedömning. 

I motsats till deduktion förknippas istället induktion ofta med en kvalitativ 

forskningsstrategi (Bryman 2002). 

 

Gällande förhållandet mellan teori och praktik i vår uppsats har vi antagit ett iterativt läge 

då vår studie implicerar en rörelse fram och tillbaka mellan den data vi insamlat och 

teorin. Något som är viktigt att påpeka i detta sammanhang är att vi i vår studie inte har 

antagit några hypoteser som skall bekräftas eller förkastas vilket är en av punkterna i den 

deduktiva vetenskapliga ansatsen.  

 

2.4 Forskningsansats 

Inom samhällsvetenskapen görs en åtskillnad mellan två olika metodiska angreppssätt, 

nämligen kvantitativa och kvalitativa metoder (Holme & Solvang 1997). I strikt mening 

är kunskapsteoretisk ståndpunkt och ontologiska ställningstaganden det som skiljer en 

kvantitativ forskningsstrategi från en kvalitativ (Bryman 2002). 
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I Bryman (2002) betraktas kvantitativ forskning som en forskningsstrategi som betonar 

kvantifiering vid insamling och analys av data. Metoden utgår ifrån ett deduktivt synsätt 

och tyngdpunkten ligger på att pröva teorier. Med avseende på normer och 

tillvägagångssätt följer den kvantitativa forskningen en naturvetenskaplig modell. Den 

kvantitativa forskningen rymmer även en uppfattning om att den sociala verkligheten 

utgör en yttre och objektiv verklighet och på så sätt har den antagit ett objektivt synsätt. 

För en kvantitativ studie bildar begrepp och mått en essentiell byggsten. Varje begrepp 

företräder en beteckning på de delar av den sociala verkligheten som verkar uppvisa 

liknande drag och som betraktas vara betydelsefulla för studien (Bryman 2002). 

 

Kvalitativ forskning skiljer sig från den kvantitativa genom att den betonar ord och inte 

kvantifiering under insamlingen och analysen av data. Forskningen antar ett induktivt 

synsätt och tyngden i detta sammanhang läggs på generering av teorier. Till skillnad från 

kvantitativ forskning tar den kvalitativa forskningen avstånd från den naturvetenskapliga 

modellens normer och tillvägagångssätt. Tonvikten läggs istället på hur individerna 

urskiljer och tolkar sin sociala realitet. Den kvalitativa metoden inrymmer även en 

illustration av att den sociala verkligheten befinner sig i ständig förändring vilket anses 

vara sammankopplat med individernas skapande och konstruerande förmåga. Därför 

betraktas det som ett konstruktivt synsätt. Forskaren använder sig av mer generella 

frågeställningar i inledningsskedet av studien för att längre fram i anknytning till den 

empiriska undersökningen specificera dessa så de framgår tydligare (Bryman 2002). 

Holme och Solvang (1997) framhåller att kvalitativa metoder innebär en ringa grad av 

formalisering eftersom en djupare förståelse skapas genom att information samlas in på 

olika sätt.  De påpekar även att metoden kännetecknas av närhet till den källa ur vilken 

information hämtas. 

 

Även om vår forskningsansats har ett deduktivt angreppssätt har vi tillämpat kvalitativa 

studier i samband med datainsamling för intervjuer. Vi har lagt tonvikten på ord och inte 

kvantifiering vid insamlingen av data. Skälet till att vi tillämpar en kvalitativ metod i vår 

studie är för att vi fokuserat på hur individerna uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. 

Här har vi erhållit en detaljerad beskrivning av bankernas tillvägagångssätt i samband 

med kreditbedömning och värdering av kommersiella fastigheter. 

 

Enligt Bryman (2002) är det sällan den kvalitativa och kvantitativa metoden förekommer 

i renodlade former utan båda metoderna innehåller ett inslag av varandra. I vår studie har 

vi även berört en kvantitativ metodik i form av den enkätundersökning vi har genomfört. 

Holme och Solvang (1997) framhåller att kvantitativa metoder är formaliserade och 

strukturerade eftersom metoden präglas av kontroll från forskarens sida. Forskningen 

kännetecknas även till stor del av planering och forskaren tar ett slags avstånd i 

förhållande till informationskällan.  Relaterat till vår enkätundersökning har vi som 

forskare lagt en stor tyngdpunkt vid kontroll och planering. Dessutom var 

enkätundersökningen betydligt mer strukturerad och standardiserad än de kvalitativa 

intervjuerna. 
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2.5 Forskningsdesign 

Bryman (2002) beskriver forskningsdesign som kriterier som kommer till användning vid 

bedömning eller utvärdering av samhällsvetenskapliga undersökningar. Valet av 

undersökningsdesign spelar en stor roll eftersom det speglar de ställningstaganden som 

forskaren gjort. Dessutom utgör det en ram för insamling och analys av data. Bryman 

(2002) redogör för olika typer av forskningsdesign där han framställer experimentella -, 

tvärsnitts -, longitudinella - och jämförande undersökningar samt fallstudier. I denna 

studie har vi främst använt tvärsnittsdesign. Definitionen av en tvärsnittsdesign är enligt 

Bryman (2002) att data samlas in från mer än ett enda fall vid en viss tidpunkt. Syftet 

med detta är sedan att komma fram till en uppsättning av kvantitativa eller kvantifierbar 

data som kan kopplas till två eller fler variabler vilka skall ligga som grund för att 

forskaren sedan skall upptäcka sambandsmönster.  Även kvalitativ forskning kan rymma 

en form av tvärsnittsdesign framhåller Bryman (2002). Ett vanligt exempel på detta är 

studier som innefattas av semi - strukturerade eller ostrukturerade intervjuer.  

 

Vår studie innefattar både en kvalitativ och en kvantitativ forskningsstrategi vilket också 

är skälet till att vi valt att utgå ifrån en tvärsnittsdesign . Vi har verkställt kvalitativa, semi 

- strukturerade intervjuer med ett antal personer vid bestämda tillfällen. Vidare 

genomförde vi en enkätundersökning under en period om två veckor i början av april 

månad 2011. Vid denna bestämda tidsperiod har vi studerat ett urval av individer 

bestående av fastighetsinvesterare i Borås. Just enkätundersökning är en typisk form av 

tvärsnittsdesign när forskaren antar en kvantitativ forskningsstrategi enligt Bryman 

(2002). Den består av flera variabler vilka samlas in under en och samma tidpunkt. 

  

I en tvärsnittsundersökning är forskaren intresserad av variationen vilket enbart kan 

skapas om mer än ett fall studeras. Detta är en ytterligare orsak till att vi valt en 

tvärsnittsdesign eftersom vi är intresserade av att se vilka variationer som förekommer 

mellan de olika bankerna i vår studie . Enligt Bryman (2002) kräver detta ett stort urval 

vilket vi inte utgått ifrån i vår studie. Den bakomliggande orsaken till detta är främst att 

vi tagit hänsyn till den begränsade disponibla tid som vi haft för uppsatsen och därmed 

har vi fokuserat på de respondenter vi funnit väsentliga för denna studie istället för att 

öka urvalet.  

                

2.6 Datainsamling 

De data som samlas in kan bestå av antingen primärdata eller sekundärdata. Det första 

innebär att forskaren själv samlar in sina data genom olika insamlingsmetoder medan det 

andra inbegriper data som insamlats av andra personer och forskare (Halvorsen 1992). 

 

Eftersom vår empiriska del i uppsatsen till största del består av kvalitativa intervjuer med 

olika respondenter utgör dessa våra primärdata. Samtliga intervjuer har dokumenterats 

genom anteckningar. I de fall där respondenterna tillåtit en inspelning har vi tillämpat 

detta. Det inspelade materialet har senare transkriberats. Enkätundersökningen har 

dokumenterats genom att respondenternas svar sparats i samband med att de besvarat 

frågorna på den angivna länken. På så sätt har vi haft tillgång till deras respektive svar för 
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att kunna göra en sammanställning av resultatet.  

 
Beträffande våra sekundärdata i studien består dessa främst av litteratur, vetenskapliga 

artiklar, rapporter, dokument samt övriga artiklar. De vetenskapliga artiklarna har samlats 

in genom disponibla databaser i Högskolan i Borås. I fråga om rapporter och övriga 

artiklar är flertalet av det officiella slaget och går därför att finna på Internet. Den 

litteratur som använts för uppsatsen består av en kombination av både kurslitteratur samt 

övrig facklitteratur inom det behandlade området. Tanken med detta var att öka vår 

kunskap inom vårt forskningsområde. 

 

2.7 Praktiska faktorer 

Vid genomförandet av en studie har praktiska frågor en betydelse som inte får glömmas 

bort betonar Bryman (2002). Val av forskningsstrategi, undersökningsdesign samt metod 

bör regleras utifrån den frågeställning som finns i uppsatsen. Det som styr 

forskningsstrategin är forskaren och dennes intressen samt det som ska undersökas. 

Bryman (2002) poängterar att trots att praktiska faktorer i många sammanhang anses vara 

triviala är det betydelsefulla beståndsdelar som bör beaktas. Beroende av vilken metod 

som används kan det leda till olika resultat på det som undersöks (Artsberg 2005).  

 

I första hand har vår uppsats påverkats av den typ av studie som vi genomfört eftersom 

det sätt som vi utformat våra forskningsfrågor på lett till att vi antagit en viss metod och 

undersökningsdesign genom hela arbetet. Vi är väl medvetna om att den metod och det 

tillvägagångssätt som vi utgått ifrån skapat ett visst resultat då vi har betraktat det på ett 

visst sätt.  Med anledning av detta är de analyser som görs och de resultat som erhålls 

baserade på tre banker och ett tiotal fastighetsbolag i Boråstrakten samt på den metod vi 

haft som utgångspunkt. Om vi hade utformat frågeställningarna annorlunda hade även vår 

forskningsstrategi särskiljt sig från dess nuvarande form. En annan influerande 

omständighet är våra accessmöjligheter där det inte alltid går att säkerställa att vi har fått 

tillgång till all den information vi sökt. Ett exempel på detta är banksekretessen som är 

väldigt svår att komma förbi. Ytterligare exempel på en faktor som vi själva inte kan 

styra över är resultatet från enkätundersökningen. Orsaken till detta är främst att ämnen 

så som krediter, utlåning med mera är oerhört känsliga, vilket medför risken att 

respondenterna svarar på ett socialt önskvärt sätt och inte hur de själva upplever 

kreditbedömningen (Bryman 2002).   

 

2.8 Kvalitativa intervjuer 

Inom kvalitativ forskning är intervju den mest använda metoden hävdar Bryman (2002). 

En bakomliggande faktor till dess attraktivitet anses vara den flexibilitet som den 

inrymmer. Bryman (2002) beskriver två slag av kvalitativa intervjuer, nämligen 

ostrukturerade och semi - strukturerade intervjuer. I den ostrukturerade intervjun 

använder forskaren sig främst av ett PM (promemoria). Tanken är att den skall fungera 

som en minneslista vid genomgången av ett visst antal teman under intervjun. 

Intervjuaren kan exempelvis ställa en enda stor fråga och låta respondenten svara fritt 

eller ställa eventuella följdfrågor samt övriga frågor som inte tagits upp. Vid semi - 
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strukturerade intervjuer använder forskaren istället en intervjuguide som är en lista med 

frågor/teman som skall behandlas. Frågorna kan ställas i vilken ordning som helst, likväl 

kan frågor som inte ingår i guiden ställas. Respondenten har en stor frihet att utforma 

svaren på ett eget sätt. 

 

2.8.1 Urval av respondenter för intervjuer 

I vår studie är inte tidsperspektivet relevant, därför gör vi heller inget tidsmässigt urval. 

Inledningsvis diskuterade vi potentiella banker och respondenter för vår studie. Valet av 

bank baserades på ett bekvämlighetsurval eftersom dessa banker fanns tillgängliga för oss 

(Bryman 2002). Vi anser att de banker som vi har undersökt är mest lämpliga för denna 

typ av studie. När det gäller urval av respondenterna från respektive bank har vi 

intervjuat personer som dagligen arbetar med kreditbedömning och värdering av 

kommersiella fastigheter. Samtliga respondenter arbetar på företagssidan och har en lång 

arbetslivserfarenhet inom detta område samtidigt som de behärskar det väl. Enligt vår syn 

är arbetslivserfarenheten inom detta område betydelsefull. Det är dessutom viktigt att 

respondenterna har en god lokal kännedom om fastighetsmarknaden i Borås, vilket 

samtliga respondenter uppfyllde. Därmed ansåg vi att de på bästa möjliga sätt kunde 

hjälpa oss att besvara våra forskningsfrågor samt bidra med relevant information för 

uppsatsen. Inledningsvis mejlade vi en förfrågan till respektive bank där vi förklarade 

syftet med vår studie samt presenterade vår förfrågan beträffande en intervju. Därefter 

blev vi hänvisade till ansvariga personer inom varje bank vilka dagligen arbetar med 

kreditbedömning och värdering av kommersiella fastigheter. Utifrån vår kontakt med 

dessa personer avstämde vi tider för intervjuer.  

 

Urvalet av värderingskonsult för en intervju avseende värdering av kommersiella 

fastigheter baserades främst på att vi med hjälp av internetsidan www.google.se gjorde 

olika sökningar på värderingskonsulter verksamma i Boråstrakten. Vi fick en sökträff på 

Kenneth Eirefelt Värderingskonsult AB
5
. Vidare läste vi noggrant om företaget samt dess 

värderare Kenneth Eirefelt som vi ansåg vara relevant för vår studie. Eirefelt har varit 

verksam inom den kommersiella fastighetsbranschen under många år och är en expert på 

värderingsområdet. Vi tog kontakt med respondenten via mejl och stämde därefter en tid 

för telefonintervju. Utifrån vår uppfattning ansåg vi han vara en lämplig respondent för 

intervjun eftersom han innehar rikligt med kunskap om värderings- och 

fastighetsbranschen.   

 

2.8.2 Utformning av intervjuguide 

Enligt Bryman (2002) är forskaren vid en kvalitativ intervju inte intresserad av mätbarhet 

utan begreppen skall istället fungera som vägledning. I vårt fall var intervjuguiden enbart 

en form av stöd som vi kunde återkoppla till. Då arbetet kring kreditbedömning och 

                                                 
5
 Kenneth Eirefelt Värderingskonsult AB. Tillgänglig: 

http://www.google.se/#hl=sv&source=hp&q=v%C3%A4rderingskonsult+i+bor%C3%A5s&oq=v%C3%A

4rderingskonsult+i+bor%C3%A5s&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1056l9819l0l25l25l0l15l15l0l19

5l1444l1.9&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=ad9c572068474dcf&biw=1366&bih=639. [2011-05-24]  

  

http://www.google.se/#hl=sv&source=hp&q=v%C3%A4rderingskonsult+i+bor%C3%A5s&oq=v%C3%A4rderingskonsult+i+bor%C3%A5s&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1056l9819l0l25l25l0l15l15l0l195l1444l1.9&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=ad9c572068474dcf&biw=1366&bih=639
http://www.google.se/#hl=sv&source=hp&q=v%C3%A4rderingskonsult+i+bor%C3%A5s&oq=v%C3%A4rderingskonsult+i+bor%C3%A5s&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1056l9819l0l25l25l0l15l15l0l195l1444l1.9&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=ad9c572068474dcf&biw=1366&bih=639
http://www.google.se/#hl=sv&source=hp&q=v%C3%A4rderingskonsult+i+bor%C3%A5s&oq=v%C3%A4rderingskonsult+i+bor%C3%A5s&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1056l9819l0l25l25l0l15l15l0l195l1444l1.9&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=ad9c572068474dcf&biw=1366&bih=639
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värdering är ytterst komplicerat är det viktigt att ingen detalj uteblir. Därför tror vi att ett 

semi-strukturerat upplägg var det mest optimala i vårt fall. Genom att intervjuerna var 

flexibla kunde de anpassas både efter oss som forskare men även efter respondenterna. 

 
Bryman (2002) presenterar en lista med exempel på nio olika frågekategorier som ingår i 

flertalet intervjuer vilka vi har använt oss av. Dessa kan vara inledningsfrågor, 

sonderingsfrågor, uppföljningsfrågor, direkta frågor, indirekta frågor, strukturerade 

frågor med mera. Vidare föreslår Bryman (2002) att varierande frågor ska ställas och 

dessutom bör de handla om skilda företeelser. Vi tror att en variation i frågorna minskar 

risken för en monoton och uttråkande intervju. Istället tror vi att en variation bidrar till att 

upprätthålla intresset bland respondenterna, samtidigt som ämnet kan bli mer djupgående. 

Dessutom kan fler frågor eller områden som tidigare inte behandlats upptäckas under 

intervjuns gång. Med anledning av detta grundade vi våra intervjufrågor på att främst 

fånga in en stor variation. Syftet med omväxlingen var även att erhålla bredare svar vilka 

utgör underlaget för analyskapitlet längre fram i uppsatsen. Vi såg till att ställa frågor 

som skulle hjälpa oss att besvara våra forskningsfrågor. Frågorna för intervjuguiden 

formades allt eftersom vi studerade in oss på ämnet. Dessutom låg telefonintervjun med 

värderingskonsulten som grund vid utformningen eftersom den gav oss en bred bas att 

utgå ifrån beträffande värderingsfrågorna. 

  

Bryman (2002) poängterar även hur viktigt det är att formuleringen av frågeställningar 

inte är så specifik att den hindrar alternativa idéer och synsätt hos respondenterna som 

kan uppstå under insamlingen av data. Detta har vi beaktat vid utformningen av 

intervjuguiden så att vi inte begränsat det fokus som undersökningen haft. 

 

Samtliga respondenter på bankerna kontaktades i god tid innan intervjuerna ägde rum där 

vi förklarade syftet med intervjun samtidigt som vi skickade intervjuguiden via mejl för 

att dessa skulle få förbereda sig i god tid. Vi är dock medvetna om att detta kan minska 

spontaniteten i svaren men samtidigt var tanken att uppfånga information gällande 

kreditbedömning och värdering av kommersiella fastigheter, vilket inte kräver 

impulsivitet utan snarare kunskap och erfarenhet inom ämnet. 

 

Även telefonintervjun var av det kvalitativa slaget där vi utgick från en i förväg 

färdigställd intervjuguide men diskuterade även andra områden under intervjuns gång. Vi 

tror att en intervjuguide i det här fallet var det mest optimala för vår del eftersom vi 

fångade in den kunskap vi eftersökte. Respondenten fick intervjuguiden skickad till sig i 

god tid innan intervjun, så att han kunde förbereda sig på de områden som vi hade som 

mål att behandla. Frågorna inför den intervjun utformades efterhand som vi skrev 

litteratur- samt teoriavsnittet och samtidigt läste oss in på ämnet värdering av 

kommersiella fastigheter. 

 

2.8.3 Genomförande av kvalitativa intervjuer 

Upplägget på de kvalitativa intervjuerna i denna studie är av det semi - strukturerade 

slaget där vi hade en specifik lista över frågeområden som skulle beröras, en så kallad 

intervjuguide. Fördelen med detta upplägg är att intervjupersonerna har en stor frihet att 
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utforma svaren på sitt eget sätt, samtidigt som intervjun är flexibel (Bryman 2002). Detta 

ansåg vi passade oss i denna undersökning då vi ville ge respondenterna möjligheten till 

att bygga vidare på sina svar, samtidigt ville vi ha friheten att ställa eventuella frågor som 

kunde dyka upp under intervjuns gång. Det största syftet med kvalitativa intervjuer är att 

upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos någon som exempelvis 

respondentens uppfattningar av en viss sak eller händelse. Syftet påverkar även därmed 

resultatet. Som intervjuare går det aldrig i förväg att formulera svarsalternativ eller 

avgöra det ”sanna” svaret på en fråga (Patel & Davidsson 1994). Genom att vi använt 

denna intervjuteknik tror vi oss ha uppfångat mer hos respondenterna än om vi i förväg 

haft fastställda svarsalternativ eller slutna frågor. 

 

Två av de kvalitativa intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon som vi lånade på 

Studentexpeditionen vid Högskolan i Borås. Dessa intervjuer transkriberade vi senare. 

Anledningen till att övriga två inte spelades in var att respondenterna hade önskemål om 

detta, vilket vi naturligtvis respekterade. Med detta som bakgrund är samtliga svar 

erhållna från Handelsbanken Stora Torget samt från telefonintervjun med 

värderingskonsulten enbart baserade på anteckningar som förts under intervjuernas gång. 

Eftersom både SEB och Swedbank Sjuhärad godkände en inspelning fick vi en möjlighet 

till att transkribera dessa intervjuer. Detta påverkar givetvis de reslutat vi erhållit 

eftersom det vid inspelade intervjuer finns det en större möjlighet att gå tillbaka och 

lyssna på exempelvis en specifik mening, vilket saknas när det enbart är anteckningar 

som förs. Därför blir intervjusvaren från de inspelade intervjuerna något fylligare. 

 

Då all tekniskt material kan medföra problem förde vi även kompletterande anteckningar 

under intervjuerna med SEB och Swedbank Sjuhärad. Dessutom spelade vi in på en 

Iphone som backup. En inspelning medför både för- och nackdelar. Fördelen är att svaren 

registreras och risken för att gå miste om viktig information minskar. Nackdelen är främst 

att inspelning kräver transkribering vilket är oerhört tidskrävande och i vissa fall även 

kostsamt. Samtidigt kan närvaron av en bandspelare påverka respondenten och dess svar 

(Patel & Davidsson 1994).  

 

2.9 Enkätundersökning 

I vår studie genomförde vi en enkätundersökning i syfte att få fram investerarnas syn 

gällande kreditbedömningsprocessen för utlåning till kommersiella fastigheter men även 

värderingen av dessa fastigheter. Därför var enkäten uppbyggd på ett sådant sätt att den 

fångade upp investerarnas åsikter, beteenden samt attityder berörande värderingen och 

utlåningen till kommersiella fastigheter. Enligt Bryman (2002) är fördelarna med enkäter 

att de är billiga och snabba att administrera, dessutom kan de lätt anpassas efter 

respondenternas behov och medför heller ingen intervjuareffekt. Nackdelarna med 

enkäter är att möjligheten att hjälpa respondenten uteblir samt att det inte finns någon 

möjlighet för följdfrågor. Dessutom kan respondenterna se hela enkäten vilket kan 

påverka sättet de besvarar frågorna på. Vidare nämner Bryman (2002) att forskaren aldrig 

med säkerhet kan veta vem som besvarar enkäten. 
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2.9.1 Urval av respondenter för enkätundersökningen 

Vid valet av respondenter för enkätundersökningen var vi överens om att undersöka 

fastighetsägare och investerare i kommersiella fastigheter som är verksamma inom 

Boråstrakten. Därför använde vi oss av ett bekvämlighetsurval med tanke på att dessa 

fastighetsinvesterare fanns tillgängliga för oss (Bryman 2002). Onsdagen den 2 Mars 

2011 publicerade Borås Tidning (2011) en artikel som handlade om fastighetsmarknaden 

i Borås. I artikeln fanns det en sammanställd lista över de största fastighetsägarna i Borås. 

Utifrån artikeln kunde vi handplocka ett antal fastighetsägare vilka vi skickade enkäten 

till. Vi tog även kontakt med Inger Dahlin-Ros på Borås Tidning som skrev artikeln och 

undrade om hon var villig att hjälpa oss med att beskriva mer utförligt kring hur hon har 

sammanställt listan samt hur många av dessa fastighetsägare som faktiskt innehar 

kommersiella fastigheter. Hon var tillmötesgående och hjälpte oss med detta. Vidare har 

vi kompletterat vår respondentlista genom att göra olika sökningar efter fastighetsägare i 

Boråsområdet på www.google.se. I sökningarna fann vi ytterligare ett flertal respondenter 

som vi utökade vår lista med. Totalt gick enkäten ut till 15 respondenter. 

 

2.9.2 Utformning och genomförande av enkätundersökning 

Undersökningen gick till på så sätt att vi skickade ut frågeformulär via mejl till 15 

fastighetsinvesterare i Borås. Med tanke på att vi har avgränsat oss till tre stycken banker 

i Borås anade vi att det var relativt svårt att få tag på så många fastighetsinvesterare från 

Boråstrakten, därför är urvalet så pass avgränsat. Anledningen till att vi inte nämner 

fastighetsägarna vid namn och företag i denna uppsats är på grund av önskemål om 

anonymitet från ett flertal av deltagarna. Självklart räknade vi inte med att få svar på 

samtliga frågeformulär då bortfall är vanligt förekommande. Bryman (2002) presenterar 

ett flertal åtgärder som kan vidtas för att minimera bortfallet. Detta tog vi hänsyn till 

genom att vi bland annat utformade ett bra introduktionsbrev där vi förklarade syftet med 

vår undersökning. Vi såg även till att hålla enkäten relativt kort samt ha tydliga 

instruktioner och en snygg layout. I de fall där vi såg vilka respondenter som inte 

besvarade enkäten skickade vi ut två påminnelser vilket enligt Bryman (2002) är viktigt 

att tillämpa för att minimera bortfallet. I vårt fall var det av avgörande betydelse eftersom 

vi vid båda tillfällena fick in fler svar. 

 

Bryman (2002) framhåller att enkäten skall vara enkel att tolka och lätta att fylla i med 

slutna, standardiserade frågor. Alternativsvar är bra då respondenten får valmöjlighet att 

kryssa i en valfri ruta. Detta för att det underlättar bearbetning av frågorna och svaren 

samtidigt som det är lättare för respondenten att fylla i enkäten och det blir inte lika 

tidskrävande som det hade varit i fallet med öppna frågor.  

 

För att underlätta bearbetningen av resultatet, skapade vi i förväg en enkät på hemsidan 

www.enkät.se
6
. Efter att ha sammanställt samtliga 15 frågor med olika svarsalternativ 

skickade vi länken tillsammans med ett mejl till respektive företag. I detta mejl beskrev 

                                                 
6
Enkätundersökning.  www.enkät.se. Tillgänglig: 

http://www.enkät.se/surveyStart.php?pid=2068&mpid=fcd67f4546d4c6e8aaf47af082c7f682 (2011-05-29) 

 

http://www.enkät.se/
http://www.enkät.se/surveyStart.php?pid=2068&mpid=fcd67f4546d4c6e8aaf47af082c7f682
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vi syftet med uppsatsen och undersökningen, samt lämnade kontaktuppgifter ifall 

eventuella frågor skulle dyka upp. Genom att ordna enkäten på en hemsida blev det en 

effektivare process för respondenterna vid ifyllandet av enkäten, samtidigt som 

administrationsprocessen för vår del blev mer produktiv. 

 

2.10  Studiens trovärdighet 

I samband med bedömning av samhällsvetenskapliga undersökningar nämner Bryman 

(2002) tre viktiga kriterier som bör uppfyllas, nämligen reliabilitet, replikation samt 

validitet. Begreppen benämns dock olika beroende av om det rör sig om kvantitativ eller 

kvalitativ forskning.  

 

2.10.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om huruvida ett reslutat från en undersökning blir detsamma om 

undersökningen skulle genomföras på nytt, eller om det påverkas av tillfälliga premisser 

(Bryman 2002). Enligt Bryman (2002) är reliabilitet främst aktuellt när det är tal om 

kvantitativ forskning eftersom forskaren i det fallet är intresserad av huruvida ett mått 

betraktas som stabilt eller inte. Inom kvalitativ forskning nämns istället extern och intern 

reliabilitet. Den externa handlar om i vilken omfattning undersökningen kan replikeras, 

det vill säga upprepas. Replikation handlar om att reproducera eller upprepa något 

framhåller Bryman (2002). För att detta kriterium skall uppnås måste undersökningen ha 

möjligheten att upprepas, det vill säga att den är replikerbar. 

 

Slutsatsen vi dragit utifrån vår undersökning är att den endast är replikerbar i viss mån. 

Orsaken till detta är främst att de resultat som erhållits utifrån intervjuerna är baserade på 

personliga svar, därför kan svaren skilja sig om intervjuerna skulle genomföras med 

andra medarbetare på samtliga banker. Dessutom spelar tidpunkten vid intervjuerna en 

viss roll, speciellt inom vårt ämne som ständigt utvecklas. Det innebär att om studien 

genomförs vid en senare tidpunkt kan detaljer inom kreditbedömnings- och 

värderingsprocesserna ha förändrats eftersom dessa områden befinner sig i ett läge av 

ständig revidering. 

 

Även enkätundersökningens replikerbarhet är begränsad eftersom de svar vi erhållit där 

är individuella. Om undersökningen hade genomförts med några andra 

fastighetsinvesterare kunde de svarat annorlunda vilket skulle påverka resultatet och de 

slutsatser vi dragit utifrån dessa. Vår intervju med värderingskonsulten är även den 

begränsad eftersom om en liknande intervju hade genomförts med en annan 

värderingskonsult skulle svaren förmodligen skilja sig då dessa är baserade på personliga 

omdömen och åsikter.  

 

Intern reliabilitet handlar istället om hur medlemmarna i ett forskarlag är överens om 

tolkningen av det de ser och hör under forskningen (Bryman 2002). För att uppnå detta 

kriterium har vi under uppsatsens gång sett till att vara överens om samtliga punkter i 

uppsatsen så att inga misstolkningar eller liknande skall uppstå.  
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2.10.2 Validitet 

Validitet bygger på att forskaren gör en bedömning av huruvida de slutsatser som 

genererats från en undersökning hänger samman eller inte. Bryman (2002) nämner fyra 

olika former av validitet nämligen begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet samt 

ekologisk validitet. Inom kvalitativ forskning nämns den interna och externa validiteten. 

Den interna validiteten handlar om att det skall finnas en god överensstämmelse mellan 

de observationer som forskaren gör samt de teoretiska idéer som denne utvecklar. Den 

externa validiteten handlar istället om i vilken utsträckning som resultatet kan 

generaliseras till andra situationer. 

 

På tal om den interna validiteten anser vi oss ha uppfyllt dessa krav genom att vi under 

studiens gång hållit oss inom det behandlade forskningsområdet och sett till att följa en 

röd tråd genom hela uppsatsen. För varje steg som genomförts har vi ständigt kopplat till 

våra forskningsfrågor samt syftet med uppsatsen. Detta för att de observationer vi gjort 

skall stämma väl överens med de idéer som utvecklats. Beträffande den externa 

validiteten har vi beskrivit detta under nästkommande avsnitt som behandlar just 

generaliserbarhet. 

 

Inom kvalitativ forskning kan ytterligare en ståndpunkt beträffande validitet och 

reliabilitet antas där benämnda ovanstående kategorier hamnar under två kriterier, 

nämligen trovärdighet och äkthet enligt Bryman (2002) För trovärdighet talas det om 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att styrka och konfirmera. 

 

I vår studie har vi antagit både en kvalitativ och en kvantitativ forskningsansats, men med 

avseende på att den kvalitativa forskningen tillämpats i en större dimension har vi främst 

bedömt vår undersöknings giltighetsanspråk utifrån kriterierna för kvalitativ forskning. 

 

2.10.3 Generaliserbarhet 

Enligt Bryman (2002) är kvalitativa forskningsresultat svåra att generalisera utöver den 

situation som de har producerats i. En kvalitativ forskning är dessutom svår att replikera 

eftersom den till stor del ofta är ostrukturerad och beroende av forskarens kreativitet. 

Vidare framhåller Bryman (2002) gällande kvantitativ forskning att forskare i sådana 

typer av undersökningar är intresserade av att säga något om i vilken omfattning som 

resultaten kan generaliseras till andra situationer än de aktuella. 

 
Beträffande de kvalitativa intervjuerna med bankerna, så kan inte dessa resultat 

generaliseras i en någon större dimension. Orsaken till detta är främst att urvalet är för 

litet för att en generalisering skall kunna göras. Vi kan heller inte generalisera resultaten 

från enkätundersökningen eftersom urvalet var i så pass liten omfattning. Även 

värderingskonsultens utlåtande är något som inte kan generaliseras i en större 

utsträckning eftersom antagandena i det fallet är baserat på en enda persons kunskaper 

och erfarenheter. 
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2.10.4 Källkritik 

Vår primära datainsamling har till största del bestått av kvalitativa intervjuer med olika 

respondenter.  Att misstolka eventuella svar eller påståenden medför en ovisshet vilket vi 

är medvetna om. Det kan röra sig om feltolkning under intervjuns gång men även i 

samband med transkriberingen när samtliga material skall överföras till texter. För att 

minimera risken för dessa feltolkningar har vi noggrant observerat under intervjuerna och 

varit uppmärksamma på allt som sagts. I de fall där något har varit oklart har vi bett om 

en särskild förklaring för att försäkra oss om att vi uppfattat och tolkat det som har sagts 

på ett korrekt vis. Vid transkriberingen av de intervjuer som fick tillåtelse att spelas in har 

vi varit uppmärksamma på all data vi överfört till text för att intyga oss om att vi 

återskapat informationen på rätt sätt i vår empiriska del. Samma sak gäller för de 

intervjuer där enbart anteckningar förts. Eftersom vi i de fallen saknat en ljudinspelning 

har vi varit extra vaksamma på det som sagts så att vi inte återgett informationen på ett 

felaktigt sätt.  

 

En kritisk aspekt beträffande enkätundersökningar är att inte veta som egentligen har 

besvarat enkäten (Bryman 2002). Vi är medvetna om detta då det inte går att säkerställa 

att det är just våra respondenter som har besvarat frågorna. För att minimera risken för 

detta försökte vi i största möjliga utsträckning skicka ut enkäterna till specifika personer 

som äger kommersiella fastigheter.  

 

Beträffande vår sekundära datainsamling har den främst grundats på den litteratur, 

vetenskapliga artiklar samt övriga rapporter som vi använt för att framställa denna studie. 

Den sekundära datainsamlingen har varit nödvändig för att ge oss en bredare kunskap 

samt öka vår förståelse för områden såsom kreditbedömning och värdering av 

kommersiella fastigheter. Eftersom en sekundär källa har samlats in av en annan person 

eller forskare finns det alltid risk för eventuella fel i den källan (Halvorsen 1992). Detta 

är vi medvetna om, därför har vi inför valet av varje källa noggrant granskat innehållet 

innan vi använt den i vår studie. Flertalet av de rapporter utgivna av myndigheter så som 

Finansinspektionen och Riksbanken, liksom samtliga bankers årsredovisningar är 

samtliga offentligt material som finns tillgängligt för alla, därav tror vi trovärdigheten för 

dessa källor ökar något med tanke på att de är utgivna av statliga myndigheter samt 

storbanker i Sverige. 

 

2.10.5 Metodkritik 

I vår studie har vi tillämpat en tvärsnittsdesign där vi tillämpat både semi-strukturerade 

intervjuer samt en enkätundersökning. Om vi hade utgått ifrån en annan forskningsdesign 

och därmed även tillämpat andra metoder hade resultatet av vår studie med stor 

sannolikhet sett annorlunda ut. Enkätundersökningen genomfördes vid en bestämd 

tidpunkt, detta i sig kan ha förorsakat en viss påverkan på resultatet eftersom det inte är 

säkert att samtliga deltagare haft möjligheten att besvara enkäten under den tidsram som 

undersökningen genomfördes. Ytterligare en kritik gentemot metoden är samtliga 

intervjuer där vi i förväg skickade intervjuguiderna så att samtliga respondenter skulle 

erhålla en chans att sätta sig in i ämnet samt förbereda viss information så som statistik 

över belåningsgrad, kreditförluster med mera. Detta kan ha minskat spontaniteten i 
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deltagarnas svar men i detta avseende har det inte varit av avgörande betydelse för oss. Vi 

upplevde att vi fick all väsentlig information som behövdes för att studiens syfte skulle 

uppnås samt för att vi skulle kunna besvara våra forskningsfrågor. 
 
 

2.11 Etisk diskussion 

Vid genomförandet av en samhällsvetenskaplig undersökning är det vitalt att föra en 

diskussion om den etiska aspekten där värderingarnas roll aktualiseras i 

forskningsprocessen. Resonemanget bygger främst på hur en forskare skall behandla de 

individer som studeras (Bryman 2002). I Bryman (2002) nämns fyra principer som bör 

övervägas vid genomförandet av en studie. Dessa presenteras nedan:  

 

- Informationskravet medför att forskaren skall informera berörda personer om den 

aktuella undersökningens syfte, dessutom skall de informeras om de moment som 

ingår i undersökningen samt att deras deltagande är frivilligt. 

- Samtyckeskravet innebär att deltagarna  i en undersökning har rätt att själva 

avgöra sin medverkan. 

- Konfidentialitetskravet baseras på att samtliga uppgifter om deltagarna skall 

behandlas med största möjliga konfidentialitet. 

- Nyttjandekravet går ut på att de uppgifter som samlas in om varje enskild person 

endast skall användas för forskningens syfte. 

Det är viktigt att som samhällsvetare vara medveten om de etiska val man ställs inför 

eftersom dessa val annars kan få tydliga konsekvenser både för det vetenskapliga arbete 

som utförs samt även för samhället (Holme & Solvang 1997). Att vara anonym innebär 

att varken namn, nummer eller annan möjlighet till identifiering finns. Att vara 

konfidentiell innebär att som forskare veta vem svaren som erhållits är ifrån, men också 

att vara ensam om att veta detta (Patel & Davidsson 1994).  

 

Genom att vi i förväg informerade respondenterna om var och en av dessa punkter anser 

vi oss ha uppfyllt den etiska delen, eftersom respondenterna då fått en chans att besluta 

huruvida de exempelvis vill vara anonyma, eller om de inte velat besvara en särskild 

fråga. Inför varje intervju samt enkätundersökningen har vi även varit noggranna med att 

presentera den uppsats vi skriver och studiens syfte så att det tydligt framgått för 

respondenterna. Vi har även varit tydliga med att vid de kvalitativa intervjuerna fråga 

varje respondent om de önskar anonymitet samt godkännande av inspelning. 
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3 Referensram – kreditbedömning och värdering av 
kommersiella fastigheter 

 

 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för en litteraturgenomgång gällande 

kreditbedömning och värdering av kommersiella fastigheter. Syftet med referensramen är 

att ge läsaren en ökad förståelse för de olika områden som behandlas i vår uppsats. 

 

 

3.1 Kommersiella fastighetstyper och dess kontrakt 

Definitionen av en kommersiell fastighet avser fastigheter som används i ett företag och 

som har som mål att producera förvaltningstjänster i form av uthyrning av bostäder och 

lokaler. Den fysiska fastigheten är en produktionsfaktor i denna verksamhet 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2009). 

  

I fastighetstaxeringslagen definieras hyreshus som byggnad som är inrättad till bostad åt 

minst tre familjer eller kontor, butik, hotell, restaurang och liknande. I samma lag 

definieras industribyggnad som byggnad som är inrättad för industriell verksamhet. 

Beroende på hur lokalerna används delas en industribyggnad upp i produktionslokaler, 

industrikontor samt lager (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2009). 

 

Ett fastighetsföretag betraktas ofta som en uppsättning av olika kontrakt eftersom den ses 

som en virtuell konstruktion som består av en serie relationer mellan dem som 

tillhandahåller kapital och de som levererar arbetskraft. Kontrakten är oerhört känsliga 

eftersom det är de som skapar incitament för olika aktörer och bestämmer hur olika risker 

ska fördelas. Trots att två fastighetsföretag kan betraktas som lika sett till ytan, kan de 

skilja sig åt oerhört mycket beroende på utformningen av de kontrakt som reglerar 

verksamheten (Lind & Lundström 2009). 

 
Några exempel på vanligt förekommande kontrakt i fastighetsföretag är följande: hyra, 

finansiering, ledningskontrakt, el, fjärrvärme, vatten, entreprenörer samt 

serviceleverantörer (Lind & Lundström 2009). 

 

Om en kommersiell fastighet värderas genom att sätta dess kontrakt i centrum antas 

värdet som ”nuvärdet av existerande och förväntade hyreskontrakt”. Den här 

värderingsmodellen innebär att det är varje enskilt hyreskontrakt med dess löptider, 

villkor samt risker som skapar värdet av fastigheten. Det räcker dock inte att enbart 

använda detta som värdering utan det får kompletteras med mer grundläggande 

värderingsmodeller (Lind & Lundström 2009). 

 

Det har dock inte alltid sett ut på det här sättet. Det var först i samband med bank- och 

finanskrisen på början av 1990-talet som kontrakten blev uppenbara där tomma hus 

började betraktas ha ett lågt värde, medan ett hus med långa kontrakt och hyresgäster 
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ansågs ha ett högt värde. Förutom kontrakten svängde även kreditbedömningen under 

samma tid då de gick från en primär fokus på reala tillgångar så som pantsäkerhet till 

fokus på säkerhet i väl säkerställda och beskrivna kassaflöden. Hyreskontrakten som nu 

stod desto mer i centrum kom i allt högre grad att matchas mot företagens finansiella 

kontrakt. Kreditbedömningens tidigare fokus på fastigheter kom att istället röra sig mer 

mot företag. En av de viktigaste parametrarna i kreditbedömningen blev bindningstider 

och olika kontraktsklausuler i både hyreskontrakt men även i lånekontrakt (Lind & 

Lundström 2009). 

 

Detta har även påverkat sättet att analysera risken på. Eftersom det numera istället är 

hyreskontrakten i en fastighet som innehar ett värde är det desto mer intressant att 

analysera de risker samt potential som är kopplade till de branscher och verksamheter 

som hyresgästerna bedriver i de kommersiella fastigheterna (Lind & Lundström 2009). 

 

3.2 Kreditbedömning 

3.2.1 Kredit 

I Kredithandboken författad av Roland Sigbladh och Staffan Wilow (2008) definieras en 

kredit enligt följande:  

 

”En kredit innebär ett krav på en fysisk eller juridisk person (gäldenär) på 

grund av en överenskommelse med en annan fysisk eller juridisk person 

(borgenär) att fullgöra en betalningsskyldighet i pengar till borgenären” 

(Sigbladh & Wilow 2008, s.13). 

 

Den överenskommelse som uppnås parterna emellan kallas för ett kreditavtal. Oavsett 

vilket slags kreditavtal det rör sig om medför det alltid en risk för att kredittagaren inte 

kan följa sin plikt och betala krediten (Sigbladh & Wilow 2008). 

 

3.2.2 Kreditmarknaden 

I dagens moderna samhälle och ekonomi spelar krediten en central roll eftersom både 

företag och hushåll behöver krediter av olika slag för investeringar, produktion samt 

konsumtion. Den marknad på vilken dessa krediter erhålls går under benämningen 

kreditmarknad. Huvudfunktionen på denna marknad är främst att slussa kapital från 

kreditgivare till kredittagare, med andra ord är det en marknad där pengar lånas in och ut. 

Kreditmarknaden omfattar de finansiella institutens utbud av tjänster vilka bland annat 

innefattas av bankernas in- och utlåningsverksamhet. På denna marknad utges och 

omsätts även räntebärande värdepapper (Lennander 2006). Utvecklingen på 

kreditmarknaden har varit dramatisk de senaste decennierna. I början av 1980-talet 

skedde avregleringen av denna marknad vilket ledde till en snabb och omvälvande 

progress med en kreditexpansion för både banker och finansbolag. Detta följdes av en 

finansiell kris under 1990-talet vilket omfattades av ett stort antal konkurser för 

kreditgivare och kredittagare. Den lärdom som kunde dras av den här utvecklingen 

bidrog till en genomgripande förnyelse av lagstiftningen för banker och 
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kreditmarknadsföretag. För att kreditmarknaden skall fungera krävs det att 

finansieringsverksamheten som bedrivs av bankerna fungerar väl (Lennander 2006). 

 

3.2.3 Kreditgivning 

En kreditgivning skall alltid vara ansvarsfull. Det åläggs från myndigheter att innan ett 

kreditavtal sluts skall kreditgivaren kontrollera att kredittagaren har potentialen att 

fullgöra sina skyldigheter enligt de villkor som ingår i avtalet. Finansinspektionens 

allmänna råd till näringsidkare handlar just om detta och hur de skall förhålla sig till 

marknaden: FFFS 2005:33, Finansinspektionens Allmänna råd om krediter i 

konsumentförhållanden. Även Konsumentverket har i sina allmänna råd skrivit 

anvisningar som handlar om ansvarsfull kreditgivning: KOVFS 2004:6 Allmänna råd om 

konsumentkrediter (Sigbladh & Wilow 2008). 

 

När en kredit skall beviljas fastställer kreditinstitutets styrelse de beloppsgränser så 

kallade limiter som gäller för olika instanser inom det institutet. Dessa bestämmer i sin 

tur en limit som sedan gäller för den enskilde kredittagaren. I princip finns det två olika 

slags limiter, en som är beslutsinstansen och en som är den enskilde kundens. Normalt 

sett brukar limiten löpa tolv månader åt gången och det totala kreditbelopp som är 

utestående under den tid limiten löper kallas för engagemang. (Broomé, Elmér & Nylén 

1998).  

 

Definitionen av kreditgivare är brett och omfattar alltifrån affärsbanker, sparbanker, 

finansieringsbolag, försäkringsbolag, hypoteksinstitut, myndigheter med flera. För att en 

kreditgivare skall kunna bevilja någon form av kredit till ett företag måste den kunna ha 

en uppfattning gällande företagets kapitalbehov och kreditbehov. Bankerna måste 

analysera ett projekts risker och dess lönsamhet. Dessutom måste de noggrant analysera 

företaget och dess ledning samt vilka planeringsrutiner och framtida planer företaget har 

(Broomé, Elmér & Nylén 1998). Ett problem i detta sammanhang är att kreditgivare ofta 

erhåller mindre information om företaget än företaget självt. Till sin hjälp kan 

kreditgivaren använda företagets årsredovisningar och olika finansiella rapporter för att 

därigenom göra en bedömning. Utifrån all insamlad data kan kreditgivaren därefter 

uppskatta företagets kapital- och kreditbehov (Broomé, Elmér & Nylén 1998). 

Bedömningen kan göras utifrån en historisk analys eller en framtidsanalys. Med hjälp av 

kapitalbehovsberäkningar och investeringskalkyler samt krav på säkerheter kan 

kreditgivaren ta ett beslut om att bevilja en kredit (Broomé, Elmér & Nylén 1998).

   
Den som erhåller krediten kallas för en kredittagare och kan antingen vara en juridisk 

person eller en fysisk person. Alla former av sammanslutningar, främst bolagsformer, går 

under rubriken juridisk person medan fysisk person omfattas av personer eller individer 

(Sigbladh & Wilow 2008). I Sverige finns det idag mer än 200 000 företag varav 

majoriteten har krediter. Huruvida ett företag kan få en kredit eller inte styrs av företagets 

ekonomiska situation, dess säkerheter, utvecklingsmöjligheter samt kompetens (Broomé, 

Elmér & Nylén 1998). En annan faktor som är oerhört avgörande i kreditbedömningen är 

värdet av förtroende som kredittagaren skapar hos kreditgivaren. I de fall där det rör sig 

om relativt små företag saknas det ofta kvalificerad planeringspersonal vilket leder till att 
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banktjänstemännen får en större roll som rådgivare. Rör det sig istället om större företag 

minskar rådgivningen något då dessa företag ofta har en mycket kompetent personal som 

redan handlägger dessa frågor (Broomé, Elmér & Nylén 1998). 

 

Överenskommelsen mellan en kreditgivare och en kredittagare kallas för ett kreditavtal. 

Ofta är detta avtal en skriftlig förbindelse av den som förvärvar kredit och kallas därmed 

för ett skuldebrev (Lennander 2006). Innehållet i kreditavtalet skiljer sig åt beroende på 

de villkor som ingår i avtalet samt det som båda parter kommit överens om. Förutom 

detta spelar även rådande lagstiftning in. En viktig punkt i avtalet är att redan i ett tidigt 

stadium kartlägga betalningsvillkoren samt vad som gäller vid eventuell försenad 

betalning (Sigbladh & Wilow 2008). Rutinerna skall vara både effektiva och 

affärsmässiga så att tidsflödet minimeras så mycket som möjligt. Dessutom skall full 

kostnadsersättning kunna uppnås vid försenade betalningar (Sigbladh & Wilow 2008). 

 

Syftet med kreditvillkoren i avtalet är främst att reglera villkoren för lånet i sig, det vill 

säga ränta, löptid och amortering. Ur långivarens perspektiv är det viktigt att skilja ut de 

villkor som medför ett starkare skydd. Dessutom kan långivaren ställa vissa krav på 

låntagaren i form av uppfyllda nyckeltal, målsättningar och prestationer vilka skall 

uppnås för att krediten skall beviljas. I de fall där låntagaren bryter mot kreditvillkoren 

har långivaren rätt att förhandla om lånet eller till och med säga upp det (Hedman 1994). 

 

3.2.4 Betalningsförmåga 

Banker och övriga finansiella institut arbetar dagligen med två begrepp som är oerhört 

centrala i kreditgivningssammanhang nämligen betalningsförmåga och betalningsvilja. 

Avsaknad av betalningsförmåga innebär att låntagaren antingen saknar eller på något sätt 

förlorar möjligheten att betala tillbaka lånet, oavsett betalningsviljan. Betalningsförmågan 

spelar en stor roll för den framtida återbetalningen av krediten, därför bör en kreditgivare 

alltid säkerställa betalningsförmågan och även därmed minimera kreditrisken för att inte 

utsätta sig själv för stora kreditförluster. Störst risk innehar ofta de kunder som 

kreditgivaren gjort affärer med under längre tid och känner ett förtroende för, eftersom 

sådana situationer kan leda till att kreditgivare struntar i vissa processer som faktiskt är 

nödvändiga (Sigbladh & Wilow 2008). 

 

3.2.5 Kreditriskbedömning 

Definitionen av kreditrisk avser risken att en kreditgivare helt eller delvis förorsakas av 

en förmögenhetsförlust på grund av en kredittagares oförmåga att fullgöra sin 

betalningsskyldighet enligt ett kreditavtal vilka båda parter ingått. Den förlust som 

kreditgivare kan utsättas för kallas för en kreditförlust. Som kreditgivare utsätts man för 

stora kreditrisker i samband med beviljning av en kredit, därför bör kreditrisken alltid 

beräknas. Dessutom bör även samtliga befarade kreditförluster som kan uppstå som en 

konsekvens av ett ingått avtal beräknas (Sigbladh & Wilow 2008). 

 

Kreditriskbedömningen består av en bedömning och analys av två olika risker:  
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1. Risk för obestånd 

2. Risk vid obestånd 

Punkt 1 innebär risken att kredittagaren inte lever upp till sina förpliktelser att betala 

krediten. Den bedömning som görs i detta sammanhang brukar ofta grunda sig på en 

manuell företagsanalys där företagets olika planer och finansiella siffror analyseras för att 

erhålla information. Förutom detta brukar kreditbeslut även grunda sig på den upplysning 

som ges av kreditupplysningsföretag (Sigbladh & Wilow 2008). 

 

Punkt 2 avser att bedöma värdet av en för krediten lämnad säkerhet så som exempelvis 

pant. När det gäller fastighetsinvesteringar brukar risken normalt sett minska i takt med 

att amorteringar minskar den kapitalskuld som fastigheten utgör säkerhet för. 

Utgångspunkten måste dock även vara att inflationen långsiktigt höjer fastighetens värde 

i nominella tal. Detta är dock inte fallet vid kriser och liknande händelse då utvecklingen 

blir desto mer dramatisk (Sigbladh & Wilow 2008).  

 

Som kreditgivare går det att multiplicera sannolikheterna för dessa två ovan nämnda 

risker för att utfå den marginal (risktäckningskrav) som måste erhållas för att täcka den 

förväntade kreditrisken (Sigbladh & Wilow 2008). 

 

Den som vanligen tilldelar en kredit av något slag ställer säkerhet. Orsaken till detta är att 

kreditgivaren kan om möjligt hållas skadeslös ifall kredittagaren skulle hamna i obestånd 

att betala (Lennander 2006). I första hand delas kreditsäkerheter in i två olika grupper där 

en särskiljning görs mellan realsäkerheter och personsäkerheter. En realsäkerhet avser 

säkerhet (pant) i fast eller lös egendom medan en personsäkerhet avser borgensåtagande 

och även olika former av garantier (Sigbladh & Wilow 2008). 

  

Sigbladh och Wilow (2008) skriver att reglerna för realsäkerheter (panträtt) styrs av 

vilken typ av egendom det rör sig om. Gränsdragningen görs i första hand vid fast och lös 

egendom. Panträtt innebär att det är en säkerhet som är knuten till en viss specifik 

egendom och ger panthavaren rätt att sälja den pantsatta egendomen för att täcka sin 

fordran. Vid panträtt krävs det en förutsättning att kredittagaren avger en 

pantsättningsförklaring av krediten som innebär att egendomen gäller som säkerhet för 

betalning av krediten. Dessutom att pantsäkerheten överlämnas fysiskt till kreditgivaren 

alternativt registreras i offentligt register för panthavarens räkning. Vid fast egendom blir 

den fysiska överlämningen svår, därför ligger ett inskrivningsförfarande till grund för det 

sakrättsliga skyddet. Pantsättaren kan nyttja sin egendom eftersom överlämnandet ersätts 

av ett inskrivningsförfarande. Företagsinteckning är en annan vanligt förekommande 

pantliknande säkerhet. Det som skiljer den åt från panträtten är att den inte gäller en viss 

specifik egendom utan en näringsidkares rörelsemassa. Genom en företagsinteckning kan 

en näringsidkare ställa en del av sin rörelse i pant för de förpliktelser denne har gentemot 

en kreditgivare. Säkerheten omfattar i princip samtliga delar av näringsverksamheten 

med undantag för särskilt pantsatt egendom samt kassa (Sigbladh & Wilow 2008). 

 

Enligt Broomé, Elmér och Nylén (1998) är panträtt i fast egendom den vanligaste 

säkerheten som ligger till grund för bankernas kreditgivning. Dessutom skriver 
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författarna att banken måste säkerställa fastighetens marknadsvärde som en 

säkerhetsåtgärd i samband med kreditgivningen.  

 

När en kredit är beviljad är det angeläget att kontinuerligt under kreditlöptiden göra 

kredituppföljningar på låntagaren (Sigbladh & Wilow 2008). Tanken med detta är att 

undersöka för att se om någonting väsentligt har inträffat eller förändrats vilket kan 

påverka kundens återbetalningsförmåga samt för att se ifall det föreligger några risker för 

kreditförluster. Processen går till genom att kreditupplysningsföretaget signalerar 

kreditgivaren varje gång ny information tillkommer på de objekt vilka kreditgivaren 

markerar för uppföljning. På så sätt kan den eventuella skadan vid en kreditförlust 

begränsas (Sigbladh & Wilow 2008). 

 

3.2.6 Påverkande faktorer 

Det finns ett flertal samhällsekonomiska och institutionella faktorer vilka påverkar 

fastighetsmarknaden som i sin tur påverkar kreditgivningen till fastighetsföretagen. En av 

dessa faktorer är räntan som är väldigt viktig att bedöma och den består av den korta och 

den långa räntan. De korta räntorna påverkar byggkostnaderna då dessa används i 

projektsskedet medan de långa räntorna påverkar försäljningspriset då fastighetsköp till 

största del finansieras med lån som har långa löptider (Lantmäteriverket & 

Mäklarsamfundet 2004).  

Baserat på den undersökning som FI (2009:9) genomfört framgår det att större krediter på 

en fast löptid oftast ges på fem år. De skriver även att om lånet efter fem år skulle löpa ut 

och omförhandlas skulle det i praktiken sannolikt betyda att hela lånet amorteras. 
Beträffande amorteringskrav framgår det i rapporten att det är mer undantag än regel för 

storbankerna. Istället styrs det av kundens kreditvärdighet samt en bedömning av 

säkerhetens ekonomiska livslängd. Enligt FI (2009:9) är chansen större att en kund med 

ett fåtal hyresgäster med korta kontrakt och högre belåning ställs på högre 

amorteringskrav än en kund med ett stort antal hyresgäster med långa kontrakt och lägre 

belåning. Orsaken till detta är främst att kunden med högre belåning innebär även en 

högre risk. 

Ytterligare en faktor som kan påverka är inflation som enligt Sveriges Riksbank
7
 innebär 

att den allmänna prisnivån i en ekonomi stiger. Takten som prisstegringen sker i varierar 

beroende av om det ekonomin befinner sig hög- eller låg konjunktur. Dessutom påverkar 

ytterligare faktorer takten såsom utbud och efterfrågan av varor och tjänster. 

Inflation kan mätas på ett flertal olika sätt. Det mest kända måttet kallas för 

konsumentprisindex (KPI) och går ut på att mäta priset på en korg av varor eller tjänster. 

Priserna vägs sedan ihop beroende på hur stor andel av konsumtionen de utgör.  

Konsumeras det mycket av en vara då får den en stor vikt i KPI och det omvända gäller 

om det konsumeras mindre av en vara. Målet för Riksbanken vilket står i riksbankslagen, 

                                                 
7
 Sveriges Riksbank, Prisstabilitet. Tillgänglig på internet:  

http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=8844, Hämtad: 2011-04-28  

 

http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=8844
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är att ”upprätthålla ett fast penningvärde” vilket innebär att den årliga ökningen av KPI 

ska vara två procent
8
. 

Enligt Svensk Fastighetsindex Värderingshandledning (SFV) (2007)
9
 har antaganden om 

framtida inflation en betydelse för värderingen. Däremot kan dessa antaganden begränsas 

något under förutsättning att kalkylerna är konsistenta. Utifrån SFV (2007) framgår det 

att kassaflödeskalkylerna ska baseras på ett gemensamt inflationsantagande inom 

intervallet en och en halv till tre procent för de kommande fem åren. Även kalkyler 

baserade på tio år kan göras på liknande sätt som femårskalkylen. För att kunna göra en 

sådan prognos behövs Riksbankens inflationsrapport, dessutom ges rådet att använda 

enkätundersökningar från Prospera Research vilka visar penningmarknadsaktörerna 

förväntningar under de kommande fem åren (SFV 2007). 

 

Utöver räntan, inflation och amorteringskrav är det viktigt att granska de lagar och 

förordningar som styr fastighetsmarknanden. Andra saker som kan påverka är det 

politiska klimatet samt olika trender i samhället (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 

2004). 

 

3.2.7 Belåningsgrad 

Som ett hjälpmedel i den löpande kreditgivningen använder bankerna olika krav i sina 

avtal. Ett av dessa krav är belåningsgrad vilket även är den mest vanligt förekommande. 

Innebörden av detta är att om kredittagaren överstiger en viss nivå av belåningsgraden 

kan det leda till antingen en omförhandling eller i värsta fall en uppsägning av krediten 

(FI 2009:9). Enligt Broomé, Elmér och Nylén (1998) är den normala belåningsgraden av 

fastighetskrediter i banken normalt sett 75 procent. 

 
Tabellen nedan visar olika belåningsgrader enligt storbankernas kreditpolicy. Siffrorna 

innefattar även Nordea eftersom banken räknas in bland de fyra storbankerna i Sverige.  

 

Figur 4. Belåningsgrader enligt storbankernas kreditpolicy (FI 2009:9) 

                                                 
8
 Sveriges Riksbank. Prisstabilitet. Tillgänglig på internet:  

http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=8844, [2011-05-24]   
 
9
 Svenskt Fastighetsindex. (2007) Värderingshandledning för SFI/IPD Svenskt Fastighetsindex 

Oktober 2007, 8:e upplagan. Tillgänglig på internet: 

http://www.fastighetsindex.se/swe/sfi_ipd_vardehandl07.pdf  [2011-05-24]   
 

Fastighetstyp  Belåningsgrad 

Kommersiella fastigheter, ingen specifikation 70 – 75 %  

Köpcentrum och kontor  70 – 75 %  

Industri  60 – 70 %  

Logistik  65 – 75 %  

Hotell  70 – 75 %  

http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=8844
http://www.fastighetsindex.se/swe/sfi_ipd_vardehandl07.pdf
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3.2.8 Basel II 

Basel II är ett nytt regelverk som banker och finansbolag använder vid beräkning av sin 

kapitaltäckning. Regelverket som är framtaget av Bank of International Settlement (BIS) 

i Basel gäller för flertalet stora banker och finanbolag globalt sett. Implementeringen av 

detta regelverk har medfört ett flertal krav som berör policy, regelverk, rutiner samt IT-

system i de olika verksamheterna. Reglerna utvecklas kontinuerligt och har hittills 

genomgått en modernisering sedan EU framtagit nya direktiv som berör kapitaltäckning. 

Det största ändamålet med Basel II är att gynna konkurrensen mellan olika banker, 

finansbolag samt kreditinstitut. Samtidigt skall det även bidra till att minska risken för 

nya finanskriser genom att företagen tydligt skall kunna kartlägga de risker som 

förekommer inom verksamhetens ramar. Tillämpar ett företag Basel II och dess regelverk 

måste företaget regelbundet offentliggöra information som berör dess finansiella 

förhållanden (Sigbladh & Wilow 2008). 

 
Regelverket delar upp riskerna i tre delar: marknadsrisker, kreditrisker samt operativa 

risker. Tanken är att företagen genom en tillämpning av Basel II skall fokusera mer på 

riskkontroll för att därigenom utveckla modeller som kan beräkna kreditriskerna som 

företaget riskerar att utsättas för. Kapitaltäckningslagen och Finansinspektionens 

föreskrifter trädde i kraft den första februari 2007 vilket medför att EU-reglerna och den 

så kallade Basel II-överenskommelsen förenas i svensk rätt (Sigbladh & Wilow 2008). 

 
3.3 Värdering av kommersiella fastigheter 

3.3.1 Datainsamling 

Vid värdering av kommersiella fastigheter är fastighetsdataregistret och 

fastighetsregistret centrala informationskällor. Det är även viktigt att utnyttja samtliga 

källor där information kan hämtas ifrån.  När det gäller kommersiella fastigheter är hyran 

en värdepåverkande faktor. Det finns några punkter som är betydelsefulla att utreda och 

dessa är totala hyresintäkter, hyreskontraktens löptid och index, prognos för framtida 

hyresutveckling, nuvarande och framtida vakansgradredovisning samt om hyresgästerna 

är solida. (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2004). 

 

Upplysningar om hyresuppgifter kan erhållas från den ekonomiska redovisningen. Några 

andra områden som är styrande för värderingsnivån är drift- och underhållskostnadssidan, 

eftersom det kan finnas eftersatt underhåll eller akuta underhållsåtgärder. Den aktuella 

belåningen är lika angelägen att få uppgifter om. Det är även betydelsefullt att ta del av 

detaljplaner för att se vilka restriktioner det finns i fastighetens användning och vilken 

eventuell förädlingspotential som kan förekomma. Några andra källor som innehåller 

uppgifter som är grundläggande att beakta vid värdering av kommersiella fastigheter är 

Svensk Fastighetsindex samt uppgifter från kommunernas förköpslistor 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2004).    

 

Enligt SFV (2007) får inte drift- och underhållskostnader bedömas alltför 

schablonmässigt, istället ska kostnaderna anpassas till objektets ålder och skick. Varje 

antagande beträffande drift- samt underhållskostnader bör göras var för sig. Eftersom 
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dessa kostnader ofta historisk sett kan svänga kraftigt är det viktigt att beakta detta i 

värderingen så att den avspeglar en genomsnittlig långsiktig nivå. 

 

3.3.2 Läge och hyra 

Den faktor som i störst utsträckning påverkar priset för kommersiella fastigheter är läget. 

Att lägesfaktorn varierar inom landet eller inom en ort, stadsdel eller till och med ett 

kvarter går att kartlägga genom att göra jämförelser mellan hyresnivåerna för lokaler men 

även bostäder. De egenskaper som utgör läget för en fastighet är främst den fysiska 

belägenheten, det vill säga geografiskt läge. Läget är dock inte enbart beroende av 

fastighetens geografiska läge utan den styrs och påverkas av andra områdesknutna 

faktorer likväl. Lägets rang för en fastighet kan exempelvis vara beroende av närheten till 

andra liknande fastigheter. För butikslokaler skapas läget normalt sett genom att det finns 

andra butiksetableringar i området som drar till sig konsumentgrupper och utgör 

marknadsplatser för handel. Tillgängligheten är viktig och de bästa butikslägena är på 

centrala gatuplan där de bästa möjligheterna till exponering och största trafikströmmarna 

finns (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2004). 

 

Läget för kontorsfastigheter är delvis beroende av andra faktorer och tätbebyggelser har 

stor bemärkelse även här. I alla städer finns det normalt ett par områden dit tjänsteföretag 

av olika slag har samlats. Dessa lokala centrum får olika lägesvärden vilket tar sig i 

uttryck att hyresnivåerna varierar mellan områdena för i övrigt likartade fastigheter 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2004). 

 

3.3.3 Marknadsvärde 

Ett marknadsvärde i en tänkt överlåtelsesituation för kommersiella fastigheter uttrycker 

fastighetens bytesvärde. Marknadsvärdet definieras som: 

 

”Det mest sannolika priset vid försäljning av en fastighet under normala 

förhållanden på den allmänna fastighetsmarknaden” (Lantmäteriverket & 

Mäklarsamfundet 2004, s.3). 

 

Marknadsvärdet är således det mest sannolika priset, vilken kan variera beroende på olika 

förutsättningar för överlåtelsen. Genom olika slumpmoment i prisbildningen följer priset 

på en delmarknad i regel normalkurvan. Vanligen förekommer både högre och lägre 

priser än marknadsvärdet. Det är viktigt att marknadsvärdet alltid kopplas till en 

värdetidpunkt. Orsaken till detta är att marknadssituationen hastigt kan förändras. 

Prisbildningen styrs av faktorer som ändringar i skattesystemet, ränteförändringar samt 

hög- och lågkonjunktur (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2004). Enligt Lind och 

Lundström (2009) utgör marknadsvärdet basen i flertalet beslut inom fastighetssektorn. 

Författarna skriver även att fram till 1980-talets början baserades de flesta besluten enbart 

på det bedömda marknadsvärdet. Definitionen av värdetidpunkt enligt SFV (2007) är den 

tidpunkt som värdet kan hänföras till. Fastighetsindex använder årsskiftet som 

värdetidpunkt men ytterligare tidpunkter kan bli aktuella om ett index ska publiceras mer 

frekvent. 
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Även bankerna håller sig till aktuella värderingar och värdetidpunkter vilket framgår av 

rapporten framtagen av FI (2009:9) som skriver att storbankerna i Sverige årligen 

genomför en uppdatering av sina värderingar av kommersiella fastigheter. 

 

3.3.4 Avkastningsvärde 

Avkastningsvärde är ett begrepp som främst används för avkastningsbärande fastigheter 

och definieras som ”nuvärdet av förväntade framtida nettoöverskott” enligt 

Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2009). Värdet är individuellt knutet till en viss 

person eller ett visst företag. Det som påverkar avkastningskravet i allra högsta grad är 

personens/företagets skicklighet att driva fastigheten. Dessutom inverkar fastighetens 

finansierings- och beskattningssituation på avkastningsvärdets storlek. Nettoöverskottet 

kan fås fram genom att räkna bort kostnaderna för drift och underhåll från intäkterna 

 (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2009).  

 

Enligt Broomé, Elmér & Nylén (1998) kan följande avkastningsmodeller tillämpas: 

  

Direktavkastning på totalt kapital = Hyra-drift-underhåll/Köpeskillning 

      

Direktavkastning på eget kapital= Hyra-drift-underhåll-räntor-amorteringar/Eget kapital 

         

(Broomé, Elmér & Nylén 1998, s. 207). 

 

Direktavkastning på det totala kapitalet är mer objektivt än beräkning på det egna 

kapitalet. Direktavkastningen påverkas av hyresnivåer, fastighetens potential, 

marknadsräntan samt inflation (Broomé, Elmér & Nylén 1998).  

 

Även om avkastningsvärdet är individuellt kan det finnas anledning att bedöma ett 

sannolikt marknadsvärde för en fastighet. Det brukar ske genom så kallad 

marknadssimulering som går ut på att värderingsmannen avgränsar en potentiell 

köpgrupp och försöker sätta sig in i deras sätt att beräkna fram ett avkastningsvärde 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2009). Enligt Lind och Lundström (2009) antas 

avkastningsvärdet överstiga marknadsvärdet så länge som en fastighet innehas. 

 

3.4 Värderingsmetoder 

I frågan om vilken värderingsmetod som skall tillämpas vid värdering av kommersiella 

fastigheter styrs det i högsta grad av vilket värde som efterfrågas. Om ett individuellt 

avkastningsvärde sökes kan nuvärdesmetoden användas (Lantmäteriverket & 

Mäklarsamfundet 2004). Om syftet är att söka ett marknadsvärde är det i huvudsak 

ortsprismetoden som skall användas. Detta är en marknadsanpassad nuvärdesmetod. I 

vissa undantagsfall kan även produktionskostnadsmetoden tillämpas (Lantmäteriverket & 

Mäklarsamfundet 2004). 
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3.4.1 Avkastningsmetoden/Nuvärdesmetoden 

Avkastningsmetoden eller nuvärdesmetoden används som en sammanfattande term på de 

värderingsmetoder, där framtida nyttor på fastigheten diskonteras till värdetidpunkten. 

Om ett marknadsvärde efterfrågas på fastigheten skall parametrarna benämnas i enlighet 

med marknadens uppfattning och krav. Marknadens tankesätt efterliknas och metoden 

benämns som en marknadssimulering. Marknadssimulering innebär att försöka göra en 

rekonstruktion av prisbildningsprocessen på fastighetsmarknaden. Metoden bygger på en 

bedömning av marknadsvärdet och på värderarens marknadskännedom av de ingående 

parametrarna i nuvärdesmetoden. Vid avkastningsvärdebedömning är det ägarens, och 

den trolige köparens bedömningar samt krav som skall ligga till grund för värdet 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2004). 

 

En av beräkningsmodellerna för nuvärdesmetoden är cash-flowmetoden. Med denna 

metod räknas löpande betalningsströmmar (in- och utbetalningar) över en kalkylperiod. 

För kalkylperioden skall inbetalningarna och utbetalningarna prognostiseras årligen. 

Varje års netto diskonteras till värdetidpunkten. Restvärdet vid kalkylperiodens slut skall 

också bedömas och diskonteras till värdetidpunkten (eget eller totalt kapital av restvärdet 

beroende på om finansiella betalningar pågår) (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 

2004).  

 

3.4.2 Ortsprismetoden 

I samband med värdering brukar det objekt som ska värderas benämnas värderingsobjekt. 

Andra fastigheter som används i samband med värderingen och som kan jämföras med 

värderingsobjektet benämns jämförelseobjekt. Ortsprismetoden ses som en ”direkt 

metod” medan nuvärdesmetoden och produktionskostnadsmetoden ses som ”indirekta 

metoder” för att bedöma marknadsvärdet av ett värderingsobjekt (Lantmäteriverket & 

Mäklarsamfundet 2004).  

 

I grunden baseras ortsprismetoden på de uppgifter om priser som betalats för liknande 

fastigheter (jämförelseobjekt) inom ett visst område eller ort. Metoden kan i stort sett 

indelas efter de priser som noterats vid tidigare köp och relateras till olika faktorer 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2004). 

 

I samband med prisinhämtning från marknaden jämförs priser som betalats för liknande 

fastigheter inom orten. En hyresfastighet är sällan den andra lik och för att göra de 

enskilda priserna jämförbara måste de räknas om till ett jämförbart mått, det vill säga 

normeras. Det omräknade priset som sedan fås kallas vanligen för nyckeltal. Om 

jämförelseunderlaget är bra, är ortsprismetoden en användbar metod för att finna ett 

sannolikt marknadsvärde (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2004). 

 

3.4.3 Produktkostnadsmetoden 

I grunden ger inte produktionskostnader något uttryck för värde. En fastighets värde kan 

både under- eller överstiga kostnaderna för dess anskaffning och produktion. Detta gäller 

för både marknads- och avkastningsvärden. Anledningen till att produktionskostnaderna 
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är av intresse vid värdering, beror på att dessa indirekt påverkar prisbildningen samt att 

de har en avgörande betydelse för kapitalkostnaderna vid innehav. På så sätt finns det ett 

nära samband mellan produktionskostnader och värden. För fastigheter med 

nyproducerade byggnader är produktionskostnadsmetoden framförallt användbar som 

kontrollmetod och rimlighetsbedömning av andra värderingsmetoder men bör användas 

med försiktighet (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2004). 

 

Broomé, Elmér och Nylén (1998) skriver att produktionsvärdet är som en funktion av 

fastighetens storlek och tekniska utförande. De relaterar det till verkligheten och förklarar 

att en fastighet som är högt specialiserad är ofta dyrare att producera samtidigt som 

försäljningen blir mer komplicerad. Enligt författarna innebär högre specialisering mindre 

möjligheter till alternativa användningsområden. 

 

3.5 Investeringsbedömning 

I artikeln Re-interpretation of the concept of financial gap skriven av Pashang, 

Johansson, Waldemar och Nolander (2010) står det att nyckeln till framtida tillväxt och 

framgång för landet är de små och medelstora företagen i landet enligt Sveriges 

näringsminister Maud Olofsson. Det finns dock ett problem och det berör finansieringen 

av dessa företag. Författarna hänvisar till Landström (2009) som menar att det vanligaste 

sättet för småföretag att finansiera sig är genom ett banklån och därför är överlevnaden 

hos dessa företag beroende av bankerna och deras finansiering (Landström 2009, se 

Pashang et al. 2010 s.79). I sin artikel hänvisar författarna till en statistisk studie som har 

gjorts 2009 där det visas att cirka 99 procent av samtliga företag i Sverige klassas som 

småföretag. Vidare presenterar författarna en forskningsstudie genomförd av 

Konjunkturinstitutet under 2009 som tyder på att 31 procent av småföretagen i Sverige 

har problem med att få ett banklån beviljat. Pashang et al. (2010) menar att det uppstår 

asymmetrisk information mellan ägarna av småföretagen och finansiella institut så som 

banker. 

 
Det Pashang et al. (2010) vill komma fram till är att företagare och banken inte talar 

samma språk. För att banken skall kunna bevilja ett lån är de i behov av en stor mängd 

information så som analyser, kalkyler och finansiella rapporter. De behöver 

informationen för att beräkna kreditrisken eftersom den påverkar beslutsfattandet. 

Dessvärre har flertalet småföretagare svårt att framställa alla dessa upplysningar vilket i 

många fall leder till avslag på kreditförfrågan. Parterna skiljer sig åt när det gäller 

tänkandet där bankerna använder ett mer analytiskt tankesätt medan småföretagen antar 

ett mer praktiskt resonemang. Slutordet är att parterna brukar olika språk vilket leder till 

att problematik uppstår (Pashang et al. 2010). 

 

3.5.1 Investeraranalys 

I en investeraranalys genom cash-flowmetoden koncentreras intresset till 

betalningsströmmarnas storlek och till de tidpunkter när de inträffar. Det som menas med 

inbetalning och utbetalning är de direkta penningtransaktioner som investeringen ger 

upphov till.  Det som karakteriserar en investering är att en större investeringsutbetalning 



 

- 36 - 

 

ger framtida konsekvenser för såväl in- som utbetalningar. Den första utbetalningen 

benämns grundinvestering. Under investeringens livslängd sker löpande in- och 

utbetalningar. I slutet av kalkylperioden har investeringen oftast ett restvärde, det kan till 

exempel vara försäljningsvärdet. De komponenter som en investeringsanalys består av är 

bland annat grundinvestering, löpande in- och utbetalningar, restvärde, kalkylperiod 

samt kalkylränta (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2004). 

 

3.5.2 Ägande av kommersiella fastigheter 

De senaste tjugo åren har varit av avgörande betydelse för ägandet av kommersiella 

fastigheter. Under denna tidsperiod har det skett markanta förändringar som inleddes med 

bank- och fastighetskrisen i början av 1990-talet. Den medförde att tusentals fastigheter 

togs över av bankerna eftersom fastighetsägarna var i obestånd att betala ränta och 

amorteringar på sina lån (Lind & Lundström 2009). 

  

Efter krisen genomfördes stora saneringar som innebar att dessa fastigheter paketerades 

och utgjorde grunden för ett antal bolag som börsnoterades under andra halvan av 1990-

talet. Under denna tid rådde det börsuppgång vilket bidrog till att ett flertal av bolagen 

avyttrade goda ekonomiska resultat (Lind & Lundström 2009).  

 

De senaste tio åren har den mest dramatiska förändringen ägt rumt genom att det 

utländska ägandet växt kraftigt. Ett annat förhållande som även den kommit att förändras 

är relationen mellan ägaren och den som nyttjar fastigheten Skillnaden gentemot tidigare 

är att ägandet i allt högre grad separeras från brukandet. Ägande i detta sammanhang 

syftar till att ha rätten att förfoga över objektet. Äganderätten innebär även att ha rätten 

att överlåta fastigheten och ta avkastning från densamma. Lind och Lundström (2009) 

utgår från den teoretiska forskningen om ägande som hävdar att ju mer som regleras 

genom detaljerade kontrakt mellan berörda individer, desto mindre meningsfullt blir det 

att peka ut en aktör som ägare och en annan som exempelvis anställd. Med detta som 

utgångspunkt nämns tre egenskaper vilka anser uttrycka fastighetens värde. Dessa är 

driftnetto, risk/avkastningskrav samt slutligen inbyggda realoptioner (Lind & Lundström 

2009). 

 

Lind och Lundström (2009) presenterar några olika kategorier av investerare. Först ut 

nämns core investors vilka kännetecknas av att de söker investeringsobjekt som ger ett 

relativt säkert kassaflöde. Samtidigt ska objekten inte vara i behov av någon större 

ombyggnad och förnyelse under överskådlig tid. Främst söker dessa investerare sig till 

fastighetsobjekt som är relativt nybyggda och innehar stabila hyresgäster som tecknat 

långa hyreskontrakt. Ett annat typiskt kännetecken för dessa investerare är att de gärna 

lägger ut den löpande förvaltningen på entreprenad och ofta förknippas core investors 

med institutionella placerare som pensionsfonder exempelvis (Lind & Lundström 2009). 

 

En annan variant är opportunistic investors vilka främst utmärks av att de har planer som 

innebär att de kan erhålla relativt hög avkastning på det egna kapitalet. Innebörden av 

detta är korta innehavstider och högt belånade fastighetsköp. För att uppnå en hög 

avkastning finns det flera tillvägagångssätt. Först och främst kan det råda om ren 
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spekulation i värdestegring. Vidare kan det röra sig om att identifiera objekt som är 

felprissatta i relation till risk och avkastning eller möjlighet till förändringar i 

fastighetsbeståndet genom att exempelvis stycka en stor portfölj.  Den här typen av 

affärer är riskfyllda eftersom fastighetsvärdena kanske inte utvecklas som planerat vilket 

kan leda till att investerarens egna kapital snabbt blir utplånat (Lind & Lundström 2009). 

 

Vidare berörs investerare som har komparativa fördelar i förvaltning av vissa 

fastighetstyper. Det rör sig främst om företag som exempelvis är specialiserade på något 

område så som hotell eller köpcentrum och då köper sådana fastigheter av ägare som har 

ett blandat bestånd (Lind & Lundström 2009). 

 

Det nämns även en annan variant, nämligen sale leaseback som innebär att en relativt 

specialiserad fastighet säljs av den som tidigare ägt och nyttjat den till en fristående 

fastighetsägare men där lokalerna sedan hyrs tillbaka till den ursprunglige ägaren. 

Huvudsyftet med detta är den finansiella drivkraften och några argument för dessa affärer 

anses vara fokusering på kärnverksamheten, ökad flexibilitet samt behov av kapital (Lind 

& Lundström 2009). 

 

3.5.3 Investeringsbedömning vid fastighetsinvesteringar 

Enligt Wramsby och Österlund (1995) är det relativt svårt att generellt kunna beskriva 

hur en investeringsbedömning i samband med en fastighetsinvestering går till i praktiken. 

De har föreslagit en modell bestående av fyra huvudelement vilka tillsammans bildar en 

referensram som visar tillvägagångssättet i samband med något slags engagemang i 

fastigheter. De fyra huvudelementen består av strategi, analys, beslut och 

investeringstransaktion. Dessutom kan feedback ibland förekomma. 

 

Enligt Pyhrr och Cooper (1982) se Wramsby och Österlund (1995, s. 94) är följande 

bakomliggande motiv till att investeringar i fastigheter görs: ägartillfredsställelse vid 

fastighetsinnehav, investeraren besitter och använder fastigheten själv, 

fastighetsentreprenad, hög direktavkastning, hävstångseffekter, skatteavdragseffekter 

(beroende på land) samt värdestegring och skydd mot inflation. Vidare uppmärksammar 

en investerare de nackdelar samt grad av osäkerhet som associeras med 

fastighetsinvesteringar. Dessa innefattar följande: låg omsättning på fastigheter, stor 

arbetsbörda för fastighetsförvaltningen/ledningen, slitage på fastigheten över tiden, 

noggrann myndighetskontroll, komplex fastighetslagstiftning samt priscykler på 

fastigheter (Pyhrr och Cooper 1982 se Wramsby och Österlund 1995, s.94). 

 

Fastighetsinvesteringar styrs följaktligen av en rad olika motiv. Resultatet av detta blir att 

olika aktörer på fastighetsmarknaden tillämpar olika strategier när investeringar i 

fastigheter görs. Utöver detta kan även en investerare använda sig av olika 

finansieringsalternativ och ägarformer vilka kan avse såväl belåningsgrad som lånevillkor 

samt olika former av samägande. Investerarnas strategier varierar beroende på att varje 

investering i en fastighet omfattas av ett flertal olika alternativ för en investerare. Det kan 

röra sig om olika skeden av en byggnads livscykel, i olika typer av fastigheter samt i 

delar av fastigheter på olika geografiska marknader (Wramsby & Österlund 1995).  
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3.5.4 Fastigheters livscyklar 

Innan en investerare skall ta beslut om en fastighetsinvestering har han/hon en möjlighet 

att studera och analysera relationen mellan fastighetslivscykler och dess inverkan på 

avkastning och risk. Wramsby och Österlund (1995) nämner tre olika livscykler vilka 

anses ha en påverkan på investerarens beslutsfattande. Dessa tre är investerarlivscykeln, 

byggnadslivscykeln samt ägarlivscykeln vilka presenteras nedan. 

 

Investerarlivscykeln innebär att investeraren preciserar önskad avkastnings- och risknivå 

samt beloppsnivå. Anledningen är att det successivt under en investerares livstid kommer 

att inträffa förändringar i investerarens attityd gentemot risk och avkastning (Cohen et al. 

1977 se Wramsby & Österlund 1995, s.92).  

 

Byggnadslivscykeln omfattas av tiden från uppförandet av en byggnad tills dess att den 

rivs eller alternativt byggs om (Seldin & Swesnik 1979 se Wramsby & Österlund 1995, 

s.92). 

 

Ägarlivscykeln innefattar den period under vilken en person/grupp är ägare till en 

fastighet. I sällsynta fall förekommer det att ägarlivscykeln täcker hela fastighetens 

livscykel (Wramsby & Österlund 1995).  

 

När investeraren har kommit fram till den situation då beslut skall fattas kan dessa tre 

ovan nämnda cykler vävas ihop för att underlätta beslutsprocessen. Detta innebär att 

investeraren utifrån denna information kan bestämma belopp, avkastning samt risknivå 

vilka anses vara inom ramen för en acceptabel nivå (Wramsby & Österlund 1995). 

 

3.6 Vetenskapliga teorier 

Utifrån vårt problemområde redogör vi i detta avsnitt för några teorier som behandlar 

relationen mellan en långivare och låntagare. Vidare kopplas denna relation till 

kreditbedömningsprocessen i samband med utlåning till kommersiella fastigheter. I vårt 

fall är banken långivare och låntagaren är intressenten. Vi har även studerat tidigare 

empirisk forskning inom vårt problemområde och framställt detta här. 

 

3.6.1 Principal – Agentteorin 

Inom redovisningsteorin finns det två huvudgrenar: normativa och positiva teorier. Trots 

att de normativa teorierna dominerade forskningen i början, har de positiva teorierna 

blivit allt vanligare. Normativa teorier bygger på en fordring om hur någonting bör vara. 

Positiva teorier bygger på det verkliga livet och handlar istället mer om hur verkligheten 

faktiskt ser ut. Inom positiv teori förekommer två teorier: kontraktsteorin och 

agentteorin. Den teori som är relevant för denna uppsats är agentteorin vilket vi kommer 

att behandla närmare i detta avsnitt (Godfrey et al. 2006). 

 

Agentteorin uppstod på 1970-talet och är främst en amerikansk företeelse. Inom denna 

teori används den allra senaste ekonomiska teorin för att förklara fenomen på 
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redovisningsområdet så som val av redovisningslösningar och reglering av redovisning 

(Artsberg 2005). 

 

I huvudsak handlar det om ett kontrakt mellan en agent och en principal. Enligt Kristina 

Artsberg (2005)  lägger teorin stort fokus på relationen mellan dessa två aktörer. I 

Godfrey et al. (2006) skriver de att agenten skall följa principalens instruktioner för att 

företaget skall sköta sig. Under detta kontrakt delegerar principalen ett visst 

beslutsfattande till agenten. I en sådan situation är ofta båda parter ute efter att maximera 

sin nytta, dessutom finns det ingen orsak att tro att agenten alltid kommer att agera till 

principalens bästa intresse. Agenten har en beslutstagandebehörighet och kan därmed 

transferera förmögenhet från principalen till agenten såvida principalen inte kommer 

emellan. Detta byråkratiproblem ökar i sin tur agentens/byråns kostnader. Dessa 

kostnader kan enligt Godfrey et al. (2006) delas in i tre delar: kontrollerande kostnader, 

bindande kostnader samt residual kostnader.  

 

Kontrollerande kostnader är de kostnader som uppstår för att övervaka agentens beteende 

där det ingår att observera, mäta samt kontrollera hur agenten beter sig. I de sammanhang 

som berör långivning är en sådan kostnad tydlig. Ju större risk ett lån medför, desto mer 

vill långivarna kontrollera prestationen i det som företaget investerat i. Som en 

kompensation för övervakningskostnaderna minskar de lånetiden för företaget (Godfrey 

et al. 2006). 

 

Bindande kostnader är sådana kostnader som binder en agents intresse för vissa principer. 

Dessa kostnader skapas av agenten själv. Trots ovanstående är det inte säkert att agentens 

intresse fortfarande överensstämmer med de principerna. Dessutom finns det en chans att 

agenten fattar beslut vilka inte ligger i principalens bästa intresse, dessa blir då 

kvarvarande kostnader (Godfrey et al. 2006). 

 

Även Bodie, Merton och Cleeton (2009) behandlar principal- agent problemet. De menar 

att problemet bygger på att agenten inte tar samma beslut som principalen skulle ha gjort 

om principalen hade kunskap om den information som agenten har och hade tagit 

besluten själv. Det brukar uppstå en intressekonflikt dessa parter emellan och i extrema 

fall kan agenten dessutom agera helt emot principalens intresse. Ett väl fungerande 

finansiellt system kräver en lösning av de problem som kan uppstå från alla 

incitamentproblem så som principal- agent, moral hazard och adverse selection. Dessa 

incitamentproblem uppstår eftersom olika parter i kontrakten ofta inte kan övervaka eller 

kontrollera den motsatta parten (Bodie, Merton & Cleeton 2009). 

  

Godfrey et al. (2006) skriver vidare om problematiken som kan uppstå i en liknande 

situation. Alla avtal är tolkningsbara vilket medför att majoriteten vill tolka dessa till sin 

egen fördel då det ofta finns en viss önskan att vinstmaximera. Långivarna vill ha ränta, 

företagsledningen vill ha lön och bonus, aktieägarna vill ha avkastning och så vidare. 

Detta leder till att det uppstår konkurrens mellan de inblandade parterna. I samtliga 

situationer bör dock kostnaderna beaktas eftersom ägarna antingen skjuter till pengar 

eller lånar från banken. Ett lån från banken minskar vinsten eftersom räntekostnader 
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tillkommer. Skjuter ägarna däremot till kapital själva sker ingen resultatpåverkan 

(Godfrey et al. 2006). 

 

En annan situation som kan uppstå är det egna intresset, vilket innebär att agentens 

intresse exempelvis kan vara motsatsen till aktieägarens. Företagsledningen kan 

exempelvis vilja maximera sin bonus och minska den kvarvarande vinsten för 

investerarna (Godfrey et al. 2006). 

 

Ytterligare problem som kan uppkomma är i de situationer då aktieägare och långivare 

tror att ledningen kan överföra tillgångar bort från de genom att rapportera in siffror som 

är till fördel för företagsledningen under termer av deras kontrakt.  Med anledning av 

detta grundar aktieägare och långivare termer samt villkor i sina kontrakt för att 

avskräcka sådana handlingar. En annan utväg de kan ta till är att prissätta sina kontrakt 

för att skydda sig själva mot den förväntade överföringen av tillgångar (Godfrey et al. 

2006). Vid slutet av kontraktsperioden granskar de sina förväntningar och efterhand 

förhandlar de fram nya förhållanden i det kontrakt som reflekterar deras taxering från 

vilken ledningen överfört tillgångar från. På så sätt hindrar aktie- och långivare en 

opportunistisk rapportering från företagsledningen (Godfrey et al. 2006). 

 

Artsberg (2005) förklarar slutsatsen med agentteorin där hon menar att förekomsten av 

flera olika redovisningsalternativ för en och samma affärshändelse kan klargöras med att 

de olika aktörerna har försökt reducera sina risker.   

 

Godfrey et al. (2006) bygger vidare på affärshändelser med fokus på relationen mellan 

aktieägare och långivare där de menar att ett sätt att öka eget kapital är genom att öka 

värdet på företaget. Ett annat sätt är att föra över förmögenhet och tillgångar från 

långivare. Det första alternativet involverar effektivt kontraktskap medan det andra 

bygger mer på ett opportunistiskt beteende. 

  

Agenturkontrakt ger en uppmuntran till agenterna att agera på ett sätt som är motsatt till 

principalens intresse. Det faktum att det finns ett prisskydd innebär att det är i agentens 

intresse att skriva kontrakt för att minska byråns kostnader. Däremot är det oklart hur 

stark denna uppmuntran är. I samband med undertecknande av avtal nämns ex post och 

ex ante avtalande. Ex post opportunism dyker upp först när ett kontrakt är på plats, det 

vill säga när agenter genomför handlingar som överför tillgångar från principalen till de 

själva. I kontrast till detta uppstår ex ante så kallad effektivt avtalande när agenter gör 

saker som maximerar beloppet av tillgångar som är tillgängliga att distribueras mellan 

principaler och agenter. Utifrån informationsperspektivet argumenteras det att 

företagsledningen ger information till existerande och potentiella investerare med 

avsikten att ge bästa möjliga information för beslutsfattandet (Godfrey et al. 2006). 

 

3.6.2 Asymmetrisk information 

På de finansiella marknaderna är det ofta vanligt att en part inte har tillräckligt med 

information om den andra parten för att kunna ta korrekta beslut. Detta fenomen kallas 

för asymmetrisk information. Mishkin och Eakins (2009) ger exempel på detta i sin bok 
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där de bland annat menar att en låntagare i regel har bättre information om den potentiella 

återbetalningen samt om den eventuella risk som lånet medför i jämförelse med den 

information som långivaren har. Betraktas detta ur ett bankperspektiv har banken ett 

underläge jämfört med låntagaren eftersom de inte besitter information om låntagaren i 

lika stor utsträckning som låntagaren själv. Bristen på information skapar en mängd 

problem. Mishkin och Eakins (2009) beskriver problemen utifrån två olika fall. Det ena 

är problemet som inträffar innan det finansiella kontraktet tecknas och kallas för adverse 

selection. Det andra problemet uppstår efter att kontraktet har undertecknats och 

kännetecknas som moral hazard. Asymmetrisk information och dess problem hänger 

samman med agentteorin eftersom det är analysen av hur asymmetriskt 

informationsproblem påverkar ekonomiskt beteende som kallas för agentteorin (Mishkin 

& Eakins 2009). 

 

3.6.3 Adverse selection 

Som ovan nämnt uppstår adverse selection även kallat snedvridet urval innan ett 

finansiellt kontrakt undertecknats. Ser man till de finansiella marknaderna kan detta ses 

som ett exempel på en relation mellan en låntagare och en kreditgivare. Mishkin och 

Eakins (2009) menar att de låntagare som anses inbringa störst risk att producera en hög 

kreditrisk är oftast de som mest aktivt söker ett lån och säkerligen därmed även kommer 

att bli utvalda. I samband med detta uppstår ett problem utifrån kreditgivarens sida då 

denne kan besluta att inte bevilja några lån på grund av en oro för höga kreditrisker, trots 

att det för tillfället kan se ut att vara låga kreditrisker på marknaden. Sammanfattningsvis 

bygger problemet med adverse selection på otillräcklig information i ett tidigt skede i 

relationen. Om kreditgivare i ett tidigt skede kunde få tillgång till bättre information 

skulle de aldrig behöva hamna i ett sådant här läge och samtidigt riskera att gå miste om 

potentiella bra investeringsprojekt som faktiskt kan vara värda att investera i. En lösning 

på problemet enligt Mishkin och Eakins (2009) kan vara att banken kräver lån mot 

säkerhet så som pantlån. På så sätt kan banken minimera sin kreditrisk och ta panten för 

att ersätta skulden ifall låntagaren inte skulle kunna betala tillbaka lånet. 

 

Författarna föreslår ett flertal verktyg för att lösa problemen med adverse selection bland 

annat privat produktion, försäljning av information, statlig reglering, samt 

finansförmedling. De ger även förslag på åtgärder som kan vidtas för att minska 

problemen mellan principalen och agenten nämligen återigen statlig reglering för att öka 

informationen, finansförmedling men även övervakning samt skuldkontrakt (Mishkin & 

Eakins 2009).  

 

3.6.4 Moral Hazard 

Efter att ett finansiellt kontrakt har undertecknats finns det risk för att moral hazard kan 

inträffa. På en finansiell marknad definieras moral hazard som att låntagaren tenderar att 

engagera sig i aktiviteter som är oönskade ur kreditgivarens synvinkel. Exempelvis kan 

låntagaren spendera lånet på helt andra saker än det som lånet i första hand var avsett för. 

Dessa aktiviteter kan då i sin tur minska chansen att lånet betalas tillbaka. Detta kan bidra 

till att kreditgivaren istället helt beslutar om att inte bevilja något lån till låntagaren. 
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Mishkin och Eakins (2009) definierar även moral hazard som ett problem vilket leder till 

en intressekonflikt där den ena parten i det finansiella kontraktet har incitament att agera i 

eget intresse istället för att agera i den andra partens intresse (Mishkin & Eakins 2009). 

 

Som bank eller övrigt finansiellt institut löper man en stor risk för kreditförluster om inte 

ett lån betalas tillbaka. Därför måste olika ingripanden vidtas för att minska risken för 

moral hazard.  Dessa åtgärder är så kallade kontrollinstrument och medför en säkerhet för 

banken att låntagarna kommer att fullfölja sina förpliktelser.  Mishkin och Eakins (2009) 

ger några exempel på kontrollinstrument, nämligen villkorade lån vilka begränsar 

låntagaren i vad pengarna får användas till, krav på försäkring, exempelvis i samband 

med ett huslån kan banken ha krav på att huset skall vara försäkrat, begränsad 

skuldsättning, ställa krav på att låntagaren skall vara varsam över den pantsatta 

egendomen samt krav på regelbunden rapportering och redovisning. 

 

Problem som kan uppstå i samband med adverse selection och moral hazard är viktiga att 

ta itu med då de är enorma hinder för att den finansiella marknaden skall fungera väl 

samtidigt som de kan medföra höga kreditrisker för de finansiella instituten.  Koncepten 

adverse selection och moral hazard har lett till att ett flertal hanteringsprinciper för 

kreditrisker har uppstått. Dessa omfattas bland annat av kontroller, övervakning, 

utveckling av långsiktiga kundrelationer, lånelöften, säkerheter, kompenserande 

tillgodohavanden samt kreditransonering (Mishkin & Eakins 2009).  

 

3.7 Tidigare empirisk forskning avseende kreditbedömning och 
värdering av kommersiella fastigheter 

Enligt Davis och Zhu (2011) är priserna på kommersiella fastigheter och samspelet med 

bankernas utlåning nära besläktade. De menar även att empiriska undersökningar som har 

gjorts runt om i världen tyder på detta samband, särskilt i de länder som har upplevt 

bankkriser kopplade till fastighetsförluster mellan åren 1985 – 1995. Bankerna spelar en i 

högsta grad avgörande roll i samband med finansiering till kommersiella fastigheter.  

Deras utlåning går till inköp av mark för utveckling av existerande byggnader, 

finansiering av byggprojekt, utlåning till finansbolag som investerar i fastigheter samt 

icke finansiella företag som investerar i säkerheter. Därför har bankernas 

utlåningsattityder en stor inverkan på fastighetsinvesteringar och transaktioner (Davis & 

Zhu 2011). 

 

Beteendet och utvecklingen av kommersiella fastigheter har under de senaste åren 

studerats oerhört mycket. Olika modeller har föreslagits som förklarar fastställandet av 

priser på kommersiella fastigheter där dynamiken och samverkan med olika kreditcykler 

har tagits upp. Ur ett teoretiskt perspektiv är det ekonomiska fastställandet av priser på 

kommersiella fastigheter på många sätt likt fastställandet av priser för andra tillgångar. 

Faktorer som diskonterat nuvärde av framtida hyror (den nuvarande hyresnivån plus dess 

förväntade tillväxt under den beräknade livslängden) samt den långsiktiga 

ränteutvecklingen med riskpremie som en diskonterad faktor spelar en viktig roll. Teorin 

bygger på att investeringen ska ge en ökad avkastning relaterat till anskaffningspriset för 

fastigheten. Den kommersiella fastighetsmarknaden har även ett antal särdrag jämfört 
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med andra tillgångsmarknader. Till exempel när fastighetspriserna stiger över 

återanskaffningsvärdet kan konstruktörer och utvecklare inleda en nykonstruktion som 

kan ta många år att fullborda. Detta leder till att under tiden som fastigheten byggs färdigt 

kan efterfrågan på fastigheten ha sjunkit, vilket resulterar i ett kraftigt ökat utbud som i 

sin tur leder till att priserna sjunker. Vidare menar Davis och Zhu (2011) att nuvärdet på 

en fastighet kan förändras utifrån olika irrationella förväntningar så som adaptiva. 

Exempel på dessa är katastrofer eller liknande vilket gör att banker och investerare blir 

tvungna att ta en annan ställning till fastigheternas priser. Moral hazard och asymmetrisk 

information är bra exempel på detta, vilka ger upphov till fallissemang redan innan 

projektet är klart (Davis & Zhu 2011). 

 

Vidare presenterar Davis och Zhu (2011) exempel där kreditmarknaden är ofullständig på 

grund av asymmetrisk information mellan låntagare och långivare där säkerheter består 

av fastighetens nettovärde och ses som ett lånevillkor. Ökningar i markpriser gör banken 

mindre bekymrad över moral hazard och adverse selection då låntagarna har mer att 

förlora. Lägre extern finansieringsvolym och förbättrade kreditmöjligheter för låntagare 

ökar efterfrågan på fastigheter vilket driver fastighetspriserna till en högre nivå. Däremot 

kan fallande fastighetspriser generera en nedåtgående spiral av värdet på 

fastighetstillgångarna vilket medför att volymen av bankernas utlåning stramas åt. 

Ovanstående hypoteser tyder på ett samband mellan kommersiella fastighetscykler och 

kreditcykler. Det finns tre olika dimensioner som tyder på detta samband mellan dessa 

två cykler. Det första är att fastighetspriserna påverkar bankernas utlåningsvolym, inte 

enbart direkt via nyttoeffekten för fastighetsägare och förändringar i utlåningsvolymen 

för fastigheter, utan även indirekt genom lån till andra sektorer som är säkerställda med 

fastigheter (Davis & Zhu 2011). 

 

Davis och Zhu (2011) skriver vidare att banker är mer villiga att låna ut mer 

fastighetsrelaterade krediter till förmånligare villkor i tider då fastighetspriserna är högre. 

Även denna förklaring visar att det finns ett starkt samband mellan fastighetspriser och 

bankernas utlåning. 

 

Vidare menar de att fastighets- och kreditcykler drivs av gemensamma ekonomiska 

faktorer. Kreditcykeln bestäms i stor utsträckning av de ekonomiska förhållandena och 

utsikterna samtidigt som ekonomisk verksamhet även utövar ett stort inflytande på 

fastighetsmarknaden. Förändringar i omvärlden kan orsaka instabilitet i utbud och 

efterfrågan på kommersiella fastigheter och därmed skapa variationer i 

fastighetsinvesteringar och priser. Dessa externa chocker kan antingen uppstå från 

efterfrågesidan, så som ändringar i inkomst, räntor och demografiska faktorer, eller så 

kan de uppstå från utbudssidan så som arbets- och konstruktionskostnader men även 

genom förändringar i restriktioner som förbättrar möjligheter för kreditgivning (Davis & 

Zhu 2011). 

 

Ekelid et al. (1998) skriver i en artikel att ett värderingsutlåtande består av ett förslag på 

ett värde per ett specifikt datum. Vissa kunder vill veta hur värdet kommer att utvecklas 

över tiden. Ekelid et al. (1998) menar att med hänvisning till tidigare teoretiska 

förklaringar går en sådan efterfrågan inte att besvara. De menar att om det hade funnits 
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starka bevis som pekat på att ett värde inom en framtid kommer att öka, då hade 

informationen vanligtvis lett till att priset i dagsläget hade stigit. Likaså hade priset 

sjunkit om ett prisfall förväntats inom den snaraste framtiden. Därför har 

värderingsmännen en god anledning till att inte uttrycka sig om det framtida 

marknadsvärdet. 

 

Vidare diskuterar Ekelid et al. (1998) styrkan i bevisen av ett värderingsutlåtande. De 

menar att något sådant är svårt att testa när det handlar om värdering av fastigheter. I sin 

artikel skriver författarna att värderingsmännen använder sig av flera olika metoder för 

bedömning av värdet samt kunskap, detta medför att det inte går att tillämpa några 

statistiska tester för att testa styrkan i ett värde. 

 

Ratcliff (1972) skriver i en artikel att marknadsvärde är en förutsägelse av en ekonomisk 

händelse. Han menar att när en värderingsman ska bedöma vad en fastighet är värd om 

den tas i jämförelse med marknaden måste denne förutspå utfallet av en händelse som 

ännu inte har inträffat. Till exempel den förmodade försäljningen av fastigheten eller det 

efterföljande marknadsvärdet eller priset. Denna typ av förutsägelse är vanligtvis en 

korttidsprognos. Enligt Ratcliff (1972) är inte marknadsvärdet medfött. Han menar att de 

medfödda kvalitéerna för en fastighet är sådana som har en potential att göra den 

användbar och produktiv, vilka också spelar en viktig roll i samband med bedömningen 

av marknadspriset/värdet. Vidare diskuterar Ratcliff (1972) fastställandet av ett värde. 

Han menar att i grund och botten går alla tekniker som handlar om fastställandet av ett 

marknadsvärde ut på att göra olika typer av marknadsanalyser. Han uttrycker dessa 

analyser som konstruktionsmodeller av marknaden för en fastighet vid den tidpunkt då 

värdebedömningen görs. Enligt Ratcliff (1972) är inte en värdering av en fastighet någon 

form av mätning. Han menar att marknadsvärdet inte är någon verklig egenskap av 

kommersiella fastigheter, utan att själva värdet sätts av marknaden. Det kan inte direkt 

mätas med verktyg som termometer eller liknande. 

 

3.8 Sammanfattning av referensramen 

Avsikten med detta avsnitt var att öka kunskapen inom områden såsom kreditbedömning 

och värdering av kommersiella fastigheter särskilt inför de kommande kapitlen i 

uppsatsen. Därför har vi främst fokuserat på att bygga litteratursökningen på de 

problemformuleringar vi presenterade i kapitel 1. De vetenskapliga artiklar och teorier 

som presenterats ovan ligger i den berörda forskningsfronten samtidigt som de ger 

uttryck för olika uppfattningar gällande kreditbedömnings- och värderingsarbetet. 

Anledningen till att vi valt de vetenskapliga teorier som framställts i kapitlet ovan är för 

att beskriva relationen mellan en långivare och en låntagare eftersom vi ser denna relation 

som en viktig punkt i vår studie. Vidare har detta kapitel även legat som grund för 

framställningen av samtliga intervjuguider samt enkätfrågor. 
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4 Empiri 
 

 

I detta avsnitt redogör vi för de resultat vi erhållit utifrån vår empiriska undersökning 

med bankerna. Dessutom presenteras ett sammandrag av den telefonintervju vi haft med 

en värderingskonsult. 

 

Sammanställningen av samtliga intervjuer är indelade i två avsnitt, nämligen 

kreditbedömning samt värdering av kommersiella fastigheter. Inledningsvis kommer vi 

att ge en kort introduktion av varje enskild bank för att därefter presentera texten. 

 

 

4.1 SEB 

SEB grundades 1856 och är idag en av Nordens ledande finansiella koncerner. Vid 

starten var banken Sveriges första privatbank. Längre fram blev banken även den första 

riskkapitalistbanken i landet. I dagsläget finns koncernen i ett tjugotal länder och har 

cirka 17000 anställda. Verksamheten består till största del av banktjänster men det 

förekommer även en betydande livförsäkringsrörelse. År 2008 var SEB den största 

mäklaren på den svenska börsen. I Sverige innehar SEB en ledande ställning bland 

storföretag och kapitalstarka privatpersoner. Antalet kontor uppgår till 163 stycken i 

dagläget (SEB Årsredovisning, 2010). 

 

SEB kontoret i Borås består av 23 anställda varav sju av dessa arbetar på företagssidan 

och arbetar dagligen med utlåning och värdering av kommersiella fastigheter. Kontoret 

har en stark marknadsposition i Borås och är en av de ledande bankerna i staden. 

 

Vår intervjuperson heter Anders Hansson och är kontorschef på SEB- kontoret i Borås. 

Förutom att vara kontorschef arbetar Hansson mycket med företag och 

företagsrådgivning. Han har en lång erfarenhet av utlåning och värdering av 

kommersiella fastigheter samt en god kännedom av den lokala fastighetsbranschen i 

Borås. 

 

4.1.1 Kreditbedömningsprocessen för kommersiella fastigheter 

Procentuellt omfattas cirka 25 procent av SEB:s utlåning till rena kommersiella 

fastigheter, men i den siffran innefattas inte bolån till privatpersoner. Under de senaste 

fem åren har kontorets utlåningsvolym för kommersiella fastigheter ökat något. Men 

enligt Hansson speglar det egentligen inte någon direkt bild av fastighetsmarknaden 

eftersom det är väldigt beroende av vilka typer av kunder banken har. 

Kreditbedömningen är en omfattande process. Enligt Hansson ligger flertalet 

kommersiella fastigheter i regel i bolagsform, därför görs det ofta en analys av hur själva 

bolaget ser ut. Banken studerar vissa områden och dessa omfattas bland annat av 

fastighetsportföljen och kassaflöden i respektive fastighet. Ibland förekommer analyser 
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av hela koncerner eftersom ett fastighetsbolag oftast äger flera fastigheter och i regel 

finns det en fastighet i varje bolag. SEB har inget krav på att kunden skall vara helkund, 

utan banken finansierar även enstaka affärer. Vidare så görs värderingar av fastigheterna 

genom en bedömning av marknadsvärdet. Anledningen till detta är att SEB i regel lånar 

ut till lokala aktörer vilket då blir dess marknad där ett marknadsvärde bedöms. Hansson 

åsyftar att SEB använder sig av en så kallad kyrktornsprincip som går ut på att banken 

lånar ut till fastighetsbolag som verkar i Borås kommun. Nedan visas en bild över 

områden som SEB granskar i samband med en kreditprövning:  

 

 
 

Figur 5. Områden som SEB granskar i samband med kreditprövning 

 

Efter att samtliga analyser har samlats in görs en sammanställning och avvägning av 

detta. Prövningarna baseras på vilka beloppsnivåer det är eftersom det finns olika 

beslutsnivåer i banken. Beroende på storleken tas besluten i olika nivåer, i vissa fall kan 

dessa behöva tas upp i en kreditkommitté och sedan kan den kommittén behöva tillstyrka 

det för ytterligare beredning i nästkommande steg. Upp till en viss beloppsnivå kan 

banken bedöma själva. Hansson poängterar att nivåerna kan variera från bank till bank. 

Vidare framhåller han att i en kreditbedömningsprocess sker det mesta av arbetet redan 

innan villkoren diskuterats med kunden/företaget. I efterhand kan även all 

informationsinsamling kompletteras med färska delårsrapporter och 

hyresgästförteckningar.       

 

4.1.2 Riktlinjer vid kreditbedömning 

När SEB gör en bedömning har de en intern kreditpolitik och kreditpolicy som de följer. 

Banken följer även externa regelverk som bland annat är satta av Finansinspektionen 

vilket banken måste följa för att kunna få låna ut pengar. För att kunna se om SEB följer 

dessa regelverk har banken en internrevision som granskar om kontoret sköter sitt arbete. 

Denna process ser likadan ut för samtliga SEB- kontor i landet. 
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4.1.3 Information 

I anknytning till kreditbedömningen behöver SEB olika typer av information. Ett 

exempel på detta är ”UC” som är ett kreditupplysningsföretag där en kreditupplysning 

kan göras för att studera låntagarens betalningshistorik, betalningsanmärkningar, 

befintliga krediter et cetera. Banken använder sig även av ”PRV” som är ett program som 

tillhandahåller bokslutsuppgifter gällande aktiebolag. För att få fram information om en 

fastighet använder banken fastighetsregistret. Där kan data fås fram gällande ytor på en 

fastighet samt hur mycket den är intecknad till. Det är inte alltid den informationen är 

tillräcklig, utan banken får komplettera den med ytterligare information. Utökande 

information kan vara i form av delårsrapporter, samt resultat- och balansrapporter när det 

gäller kommandit- och handelsbolag då denna information inte är offentlig. Annan typ av 

upplysning som behövs är kontraktsuppgifter avseende vilka hyresgäster som finns samt 

kontraktslängden, eftersom dessa styr värdet på fastigheten i högsta grad. 

 

4.1.4 Påverkande faktorer 

Vid kreditbedömningen finns det ett flertal olika påverkande faktorer som SEB tar 

hänsyn till. En av dessa är huruvida låntagaren har en eller flera hyresgäster. Sårbarheten 

med att endast ha en hyresgäst i en kommersiell fastighet där denne är osäker i någon 

form ökar risken i den kreditgivningen. Styrkan hos låntagaren och dennes bolag 

påverkar kreditgivningen, även värderingen av fastigheten eftersom hyresintäkterna i en 

fastighet spelar roll. Med anledning av detta studerar SEB noggrant samtliga 

hyreskontrakt och intäkter. Det skiljer procentandelar när banken lånar ut till ett bedömt 

fastighetsvärde. Särskiljningen görs mellan bostäder som innehar en större procentandel 

eftersom risken är lägre vid utlåning till bostäder än rena kommersiella fastigheter. Det 

finns även en differentiering om det rör sig om ren industri eller exempelvis kontor. 

Sedan kan även orten påverka hur högt en fastighet kan belånas. Enligt Hansson är det till 

exempel en lägre risk om det rör sig om en stenfastighet på ”fina gatan” liksom Avenyn i 

Göteborg än att låna ut till en industrifastighet i Länghem. Det här handlar om två 

ytterligheter och då skiljer det sig naturligtvis i hur mycket sådana fastigheter kan 

belånas. 

 

Förutom ovan nämnda påverkande faktorer finns det även ett flertal beståndsdelar vilka 

är avgörande i samband med kreditbedömningen och utlåningens konstruktion. Nedan 

presenteras dessa. 

 

Läget påverkar ett värde genom den hyra som kan sättas per kvadratmeter menar 

Hansson. Det innebär att man inte kan få ut lika mycket hyra på mindre orter jämfört med 

storstadsregioner. Lägets avgörande betydelse påverkar i sin tur värderingen av 

fastigheten. 

 

Amorteringskrav för utlåning till kommersiella fastigheter är något som SEB tillämpar 

och denna skall vara i paritet med fastighetens avskrivningstakt. Normalt sett brukar 

bostadsfastigheter skrivas av på två procent om året, medan avskrivningen för industri, 

kontor samt övriga kommersiella fastigheter istället är på fyra procent per år, vilket 

banken ser som ett slags riktmärke för amorteringen. Amorteringskravet kan i vissa fall i 
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något mindre utsträckning följa standarder som är satta för banken beroende på vilken 

fastighet det gäller. Med avseende på amorteringstiden är det 25 år på fastigheter som 

inte är bostäder och 50 år på bostadsfastigheter. I regel är amorteringstiden betydligt 

längre för bostadsrättsföreningar. Amorteringskraven kan skilja sig åt för olika låntagare 

beroende på att vissa kan ha en väldigt låg belåningsgrad i sin fastighetsportfölj, medan 

andra låntagare kan ha helt belåningsfria utrymmen. Men enligt Hansson är det en 

förhandlingssak samtidigt som det avgörs beroende på vem motparten är. 

 

Räntesättningen är en indikator på hur risken prissätts där låg belåningsgrad och låg risk 

skall resultera i en lägre räntemarginal, medan en högre belåningsgrad då medför en 

högre räntemarginal. För SEB:s del skiljer sig räntesättningen beroende på låntagaren och 

är en förhandlingssak. Hansson poängterar dock samtidigt att det är en grundsyn att 

räntan ska spegla en viss form av risk och prissättning, vilket måste uppmärksammas. 

 

Löptiderna är ett sätt att binda lånet i olika längder och det ska spegla en del av 

kontrakten men även styrkan hos låntagaren, vilket medför att det varierar. Fastställandet 

av löptider brukar ske enligt överenskommelse mellan banken och kunden/företaget. 

Hansson framhåller att det i detta avseende även är betydelsefullt att betrakta 

likviditetssäkerheten för låntagaren så att om denne har flera krediter ska banken se till att 

samtliga inte förfaller under samma tidpunkt. 

 

Belåningsvärdet är däremot ingen förhandlingssak och sätts av banken. Enligt Hansson 

gör banken en värdering som skall spegla marknadsvärdet och det är med utgångspunkt i 

den värderingen som belåningsvärdet sätts. Belåningsvärdet i sin tur är en procentsats av 

det värdet och för bostadsfastigheter brukar den andelen ligga runt 75 procent.  Värdet 

påverkas dock av andra variabler beroende av typ av fastighet och är högre för 

bostadsfastigheter och något lägre för industrifastigheter.  

 

I frågan om vilka fastigheter SEB lånar mest ut till är svaret bostadsfastigheter och 

flerfamiljshus i centralorter som till exempel Göteborg, Stockholm och Malmö. Dessa 

orter har en högre procentandel där låntagaren kan låna upp till runt 80 procent av värdet 

på fastigheten. 

 

Gällande nybyggnation av kommersiella fastigheter anser Hansson att sådana typer av 

fastigheter inte behöver innebära en högre risk. Enligt hans syn kan exempelvis en 

industrifastighet i en ort utanför tätort medföra en högre risk eftersom sådana fastigheter 

har en högre känslighet. Men processen skiljer sig inte åt menar Hansson. Ifall låntagaren 

bygger exempelvis ett kontor, då vill banken se hur denne tänkt sig att hyra ut 

fastigheten, vilka typer av kontrakt det finns och så vidare. Ur risksynpunkt behöver det 

heller inte medföra en högre risk om det handlar om nybyggnation utan det mest 

avsevärda är vem motparten är enligt Hansson. En nyproducerad fastighet är till stor del 

beroende av läget, för om låntagaren skulle tvingas sälja fastigheten så är värdet inte lika 

högt på en nyproducerad fastighet i en mindre ort som på en större, eftersom dessa 

marknader skiljer sig åt. Samtidigt dyker det upp andra faktorer i större orter så som 

högre kontantinsats men Hansson menar på att processen normalt sett i princip är 

densamma som för befintliga fastigheter. 
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4.1.5 Säkerheter 

När det gäller säkerheter i samband med utlåning till kommersiella fastigheter kräver 

SEB pantsättning. Då tar banken ut ett pantbrev som säkerhet vilket betyder att de får en 

säkerhet som är en inteckning. I praktiken innebär det enligt Hansson att om låntagaren 

inte kan fullfölja sina förpliktelser så kan banken gå in och ta sin säkerhet. I vissa fall kan 

pantsättningen istället röra sig om aktier, men i regel bygger fastighetsutlåningen på 

pantbrev.  

 

En väsentlig punkt i kreditgivningen är att granska om investeraren haft eller har en 

tidigare verksamhet. Hansson poängterar att det är nödvändigt att undersöka detta för att 

kunna studera motparten, vilket är grunden för all form av kreditgivning. Banken tittar 

alltid på objekten och motparten eftersom SEB:s verksamhet bygger på ett förtroende 

mellan låntagaren och långivaren. Enligt Hansson är förtroendet nummer ett eftersom 

banken vill veta vem det är som vill låna, vad de har gjort tidigare och så vidare. 

 

Det är grundläggande att lära känna sin kund betonar Hansson för det kan hända att en 

låntagare får problem med att betala sina åtaganden. Detta är också en orsak till att 

banken aldrig lånar ut 100 procent av ett bedömt värde. Det måste alltid finnas en viss 

säkerhetsmarginal som banken kan luta sig mot i de fall det faktiskt inträffar något. Enligt 

Hansson kan det exempelvis förekomma att en låntagare har en stor fastighet som är 

beroende av en enda hyresgäst som i sin tur kanske får betalningsproblem. Detta påverkar 

naturligtvis fastighetsägaren som även är bankens kund, trots att denne är oskyldig. 

Därför är riskspridningen betydligt större i en fastighet som har tio hyresgäster än i en 

fastighet med enbart en hyresgäst menar Hansson. Skulle det hända den här hyresgästen 

något eller om denne skulle flytta av något skäl, så kan fastighetsägaren exempelvis få 

problem med uthyrningen av fastigheten, vilket skulle påverka värdet direkt. 

 

4.1.6 Riskbedömning 

Riskbedömning är ett viktigt delmoment i kreditbedömningen. För SEB:s del har banken 

en intern riskpolicy vilken följs av samtliga kontor i hela landet. I figuren nedan framgår 

det hur SEB går tillväga vid sin riskbedömning där de börjar med att studera 

återbetalningsförmågan. 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6. SEB:s tillvägagångssätt vid riskbedömning 

 

Samtliga ovan nämnda faktorer bör beaktas i samband med utlåning menar Hansson 

eftersom var och en av dessa medför en slags risk för banken. Exempelvis är miljön en 

riskfaktor då det påverkar om fastigheten varit en industriproduktion eftersom det med 

största stannolikhet medför saneringskostnader. 
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4.1.7 Kreditriskhantering 

Med avseende på kreditrisker som härstammar från lån till kommersiella fastigheter 

under de senaste fem åren menar Hansson på att det är en ytterst liten del av dessa som 

härstammar från kreditgivning till dessa fastigheter. Han går in på den fastighetskris som 

Sverige råkade ut för under början av 1990-talet och enligt hans syn lärde sig svenska 

banker oerhört mycket av den krisen. Konsekvensen av detta har dock lett till att det idag 

finns ett helt annat synsätt på fastighetsfinansiering jämfört med då. Hansson framhäver 

att de svenska bankerna har klarat sig väl i den senaste krisen från hösten 2008 vilket 

visat sig i de låga andelarna av kreditförluster i Sverige. De kreditförluster som svenska 

banker har gjort, har skett utanför Sverige så i den aspekten har svenska banker 

genomfört en otroligt bra analys av sina fastighetsportföljer förklarar Hansson. När det 

gäller kreditrisker för olika typer av kommersiella fastigheter anser Hansson att det 

generellt inte går att säga att någon typ av kommersiell fastighet skulle medföra en högre 

kreditrisk. Det som är avgörande är främst återigen läget och kontraktsstrukturen för 

fastigheten, därför går det inte att generalisera i detta fall. 

 

För att minimera eventuella kreditrisker säger Hansson att SEB är skyldiga att göra en 

riktig kreditberedning, det vill säga ta fram all fakta som är nödvändig för att ha ett 

underlag för kreditbeslutet. Utöver detta är det oerhört vitalt att ha en nära, löpande 

kontakt med kunden efter det att krediten betalats ut. Banken har uppföljningar och 

genomgångar av olika slag så att det kontinuerligt förs en nära dialog med låntagaren. På 

så sätt får banken bättre överblick över eventuella kreditrisker menar Hansson. 

Uppföljningarna kan ske kvartalsvis, månadsvis, eller halvårsvis, det varierar beroende på 

fallet, men det vanligaste för fastigheter är en årlig genomgång där banken studerar hur 

kontraktstocken ser ut, hur mycket som har satts av till reparation och underhåll samt 

ränteriskens struktur. Det är saker som är under konstant bearbetning. SEB arbetar 

kontinuerligt med fastighetsbolagen för att se över dessa faktorer vilket kan leda till att 

räntor säkras genom att bindas, dessutom kan det ske ränteswapar som innebär att en 

räntenivå säkras i form av en premie som betalas.  

 

I samband med kreditrisker klargör Hansson de kontrollfunktioner som kontoret har för 

att gardera sig mot eventuella risker. Banken har branschanalys vilket innebär att det 

finns en intern revision och kreditkommittéer vilka skall kvalitetssäkra kreditportföljerna. 

Enligt Hansson har banken även omvärldsanalyser på makroplanet som alla får ta del av 

eftersom det är händelser som påverkar kreditbedömningen. Det kan röra sig om 

ränteutvecklingen och synen på den som i sin tur påverkar fastighetspriser eller så kan det 

handla om konjunkturen som påverkar efterfrågan på lokaler. 

 

4.1.8 Värdering av kommersiella fastigheter 

När SEB genomför värderingar av kommersiella fastigheter använder de sig av externa 

auktoriserade värderingsmän. Enligt Hansson genomför banken även värderingar själva i 

form av en analys av fastighetens värde.  Den egna analysen ska innefatta ens egen 

uppfattning av värdet på en fastighet och den externa auktorisationen ska egentligen 

bekräfta att man har tänkt rätt. Samtidigt anser han att det är en annan dimension gällande 

auktoriserade värderingsmän eftersom banken får ett kvitto på innehållande värden. 
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Enligt hans synpunkt är det viktigt att ha det här kvittot på att banken har gjort rätt för att 

det stärker dess säkerhet inför införandet av Basel III. 

 

Det praktiska tillvägagångssättet för SEB vid ett värderingsärende går stegvis till vilket 

figuren nedan visar:  

 
Figur 7. SEB:s praktiska tillvägagångssätt vid ett värderingsärende 

 

Informationsinsamlingen är en av de mest krävande punkterna där det krävs att samla in 

uppgifter angående hyresintäkter, fastighetens ytor, läget, drift- och underhållskostnader 

och så vidare. Det mesta kan finnas där men ibland saknas viss typ av information så som 

huruvida det finns flera hyresgäster, vilket då påverkar studerandet av 

kontraktslängderna. I detta sammanhang får banken komplettera uppgifterna, samtidigt är 

det sådan typ av information som en värderingsman också måste erhålla från 

fastighetsägaren. 

 

Ibland förekommer vissa avvikelser i värderingarna, då är det i regel en fastighet som är 

ombyggd och det kan då röra sig om avvikelser exempelvis i ytorna. Därför är det i 

sådana sammanhang viktigt att åka ut och titta på fastigheten menar Hansson. Ett tekniskt 

värde skiljer sig genom att det har genomförts åtgärder som medfört en ökning av 

hyresintäkterna, vilket i sin tur påverkar värdet. Det Hansson främst syftar på är att vissa 

ytor kan ha gjorts om på en fastighet från en icke inkomstrelaterad yta till en med 

hyresintäkter och självklart ger det inverkan på värdet. Dessutom kan det i vissa fall röra 

sig om eftersatt underhåll på en fastighet som kanske inte upptäcks vid skrivbordet utan 

först när man är ute och tittar på fastigheten.  Kortsiktigt kan fastighetsägaren i detta fall 

få höga hyresintäkter men långsiktigt är det inte hållbart då fastigheten kommer behöva 

renoveras för att anpassas till nya hyresgäster. Samtidigt är Hansson noga med att 

poängtera att sådana här saker bör banken redan vid ett tidigt skede ha koll på, det vill 

säga innan lånet beviljas. 

 

4.1.9 Riktlinjer vid värdering 

Vid värdering av kommersiella fastigheter följer SEB vissa riktlinjer. Särskilt viktigt är 

avkastningskravet som skiljer sig markant beroende på vad det är för ort. Det Hansson 

menar på är att de riktlinjer som finns för värdering i Borås inte är detsamma som i 

exempelvis Tranemo eller Ulricehamn. Anledningen till detta är att marknaden i Borås är 

betydligt större vilket innebär att banken har riktlinjer som möjliggör att de kan belåna 

fastigheterna högre, rent generellt. Trots att det kan vara samma typ av fastighet kan det 
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skilja sig oerhört mycket eftersom de ligger på olika orter. Värderingen skiljer sig även åt 

beroende på vilken typ av kommersiell fastighet det handlar om.  

 

4.1.10 Värderingsmetoder 

Den värderingsmetod som SEB främst tillämpar är avkastningsmetoden som också är den 

vanligaste. Den bygger på historiska fakta och den är beroende av det snitt som finns på 

orten. Enligt Hansson baseras en stor del av värderingen på de affärer som gjorts samt 

den produktionskostnad som finns, det vill säga att det bygger på en historik. SEB 

använder sig även av ortsprismetoden, det är dock i en mindre utsträckning och metoden 

fungerar då mer som ett komplement till avkastningsmetoden. 

 

Enligt Hansson fungerar metoderna relativt väl, en nackdel är att vissa orter med en bra 

tillväxt i vissa fall kan få en något lägre belåningsgrad trots att de är bra tillväxtorter, i 

den aspekten kan det slå negativt. Samtidigt kan även det omvända uppstå där det kan bli 

för mycket schabloner. Med anledning av detta tycker Hansson att det är ett stort skäl till 

varför varje kreditgivare bör skaffa sig en egen uppfattning i varje värdering. I vissa 

sammanhang kan läget vara oerhört avgörande eftersom fastigheterna kan ligga på rätt ort 

men i fel läge. Exempelvis kan fastigheten ligga i Stockholm eller Göteborg men befinna 

sig på ”fel sida av staden” och därför påverkas användningsområdet. Detta måste banken 

uppmärksamma och ta hänsyn till i sina beräkningar eftersom orten i dessa sammanhang 

höjer fastighetens värde oförtjänt mycket.  

 

Med avseende på hyresgäster analyserar banken risken för att dessa skall bli vakanta 

eftersom det kan påverka fastighetens värde. I figur 7. ovan framgick det att SEB lägger 

in all information i Datscha. Det är ett rikstäckande dataprogram som både SEB och 

övriga banker nyttjar. I den kan upplysningar tas fram gällande ytor, historiska 

köpeskillingar och så vidare. Olika typer av data kan läggas in vilka sedan kan simuleras 

genom exempelvis en höjning eller sänkning av hyresnivån. Därigenom kan banken 

studera vilken effekt det får på värdet. En ökande driftkostnad kan läggas in för att se hur 

den påverkar värdet, eftersom det i grunden är driftnettot som sätter värdet på en fastighet 

enligt avkastningsmetoden. På SEB är giltighetstiden för en värdering av en kommersiell 

fastighet tolv månader. 

 

Avslutningsvis poängterar Hansson vikten av en god lokalkännedom eftersom det är 

oerhört centralt. Saknas det kunskap om marknaden kan även antaganden och värderingar 

bli felaktiga. Enligt honom kan inte en bankman som är verksam i Borås genomföra en 

värdering i exempelvis Degerfors eftersom den lokala marknadskännedomen saknas. 

Visserligen går det att skaffa sig en viss uppfattning med hjälp av all historisk data men 

samtidigt är man ovetandes om näringslivet i det området. I dagsläget är avvikelser 

relativt sällsynta, däremot kunde det skilja sig ofantligt mycket på 1990-talet för då 

räknade bankerna med en parameter som de inte räknar med idag, nämligen inflation och 

en framtida värdeökning. På den tiden rådde det en helt annan inflation i Sverige jämfört 

med idag. Numera går banken efter avkastningsvärdet och det gör att den typen av fel 

inte längre sker i Sverige avrundar Hansson med. 
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4.2 Swedbank Sjuhärad 

Swedbank Sjuhärad AB grundades 1831 och är en fristående bank. Banken verkade som 

sparbank under sina 164 första år, därefter ombildades sparbanken till aktiebolag år 1995. 

Majoritetsägare är en stiftelse med lokal förankring, nämligen Sparbanksstiftelsen 

Sjuhärad. Övriga aktier ägs av Swedbank AB samt en personalstiftelse. Det förekommer 

även samarbete med Swedbank AB. I dagsläget har banken tolv kontor runt om i 

Sjuhäradsbygden i områden så som Borås stad, Bollebygd, Mark samt Svenljunga. 

Antalet anställda uppgår till cirka 200 stycken. Beslutsvägarna är ofta korta eftersom de 

fattas i Sjuhäradsbygden, vilket ger både banken och dess kunder stora möjligheter 

(Swedbank Sjuhärad Årsredovisning, 2010). 

 

Våra intervjupersoner på Swebank Sjuhärad i Borås heter Martin Svärd och Peder 

Wiland. Svärd arbetar som företagsrådgivare men han gör även värderingar internt i 

samband med belåning av fastigheter. Han har jobbat på banken i tio år och har en lång 

erfarenhet av värdering och kreditbedömning avseende kommersiella fastigheter.  Wiland 

arbetar som riskkontrollansvarig i dagsläget men han har haft ett flertal olika 

arbetsuppgifter under alla sina år i banken. Han har arbetat på kontoret sedan 1986 och 

har därmed en lång erfarenhet av fastighetsbranschen. 

 

4.2.1 Kreditbedömningsprocessen för kommersiella fastigheter 

Cirka 30,3 procent av Swedbank Sjuhärads utlåning omfattas av kommersiella 

fastigheter. Denna siffra inbegriper bland annat bostadshus, kontorshus, 

industrifastigheter samt hotellfastigheter. Wiland säger även att deras totala 

utlåningsvolym för kommersiella fastigheter under de senaste fem åren har ökat något. 

 

Kreditbedömningen är en omfattande process. Nedan presenteras ett flödesschema över 

Swedbank Sjuhärads praktiska tillvägagångssätt från det att fastigheten studeras tills dess 

att krediten verkställs:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 8. Flödesschema över Swedbanks tillvägagångssätt vid kreditbedömning 

 

Orsaken till att fastighetens läge studeras är främst att Swedbank Sjuhärad är en 

fristående bank med verksamhetsområden i Borås, Mark, Svenljunga samt Bollebygd och 
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vill därför finansiera en affär inom verksamhetsområdet. Avvikelser kan dock 

förekomma men i dessa avseenden är banken betydligt mer restriktiv i sina bedömningar. 

Dualitetsprincipen är av stor betydelse eftersom en företagsrådgivare aldrig fatta ett 

beslut själv förklarar Svärd.  

 

4.2.2 Riktlinjer vid kreditbedömning 

Beträffande riktlinjer vid kreditbedömningen följer Swedbank Sjuhärad 

Finansinspektionens regler, liksom övriga banker. Wiland framhåller dock att dessa 

regler inte alls är detaljstyrda medan det inom bankens regelverk på vissa områden är 

oerhört detaljstyrt. I slutändan anser han att det är affärsmässiga bedömningar som ligger 

till grund för besluten. Under en viss period kan banken göra en viss affärsmässig 

bedömning vilket inte står i något regelverk, under en annan period kanske banken anser 

att vissa affärer bör tas med större försiktighet och så vidare.  Svärd menar att detta då 

inte kan stå i något regelverk eftersom ett regelverk skall gälla långsiktigt över tiden. 

Wiland understryker att banken inte är större än att de kan vara flexibla, det finns en 

grundprincip men varje affär är ändå i slutändan individuell och om banken vill 

genomföra den då har de även möjligheten till detta.  

 

Banken har en egen kreditpolicy dock är den inte detaljerad. Svärd menar att det fungerar 

mer som ramar som ska arbetas efter. Det krävs oerhört mycket för att man ska röra sig 

utanför dessa uppsatta ramar. Alla regler som banken följer i samband med 

kreditbedömningen är bankens egna regler men dessa avviker inte i någon större 

bemärkelse från Swedbank AB:s. All kreditgivning sker av styrelsen delegerade delegater 

menar Svärd. Enligt Wiland beslutar styrelsen och delegerar ner mandaten till enskilda 

tjänstemän. När det gäller företag förekommer det inga enmansbeslut utan det ska alltid 

vara minst två stycken. 

 

Kreditens storlek är avgörande för hur många eller vem som ska vara delaktig i 

kreditbeslutet. Swedbank Sjuhärads regelverk styr vilka instanser krediterna ska dras i. 

Det normala är att krediten behandlas i en kreditkommitté på banken. Den kundansvarige 

föredrar alltid propån och ger förslag till beslut. Beroende på om det är låg instans eller 

bankens styrelse som förslaget ska dras i är det alltid den kundansvarige som gör detta. 

Sedan finns det olika nivåer som krediten prövas i beroende på beloppens storlek. Det 

kan vara två företagsgivare i banken som tar kreditbeslutet eller så kan det vara bankens 

styrelse. 

 

4.2.3 Information 

I samband med kreditbedömningen behövs en kopiös mängd information. I grunden 

måste banken förstå kundens affär menar Svärd. Han förklarar att det är hans arbete som 

företagsrådgivare att fråga och lära känna företaget samt leva nära det för att skapa sig en 

uppfattning av verksamheten och dess risker. För att erhålla nödvändiga upplysningar 

finns det ett flertal källor som kan användas. Det kan vara företaget i sig, företagarna och 

deras verksamhet, sedan finns det även officiella kanaler där ytterligare information kan 
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fås fram. För fastighetsbranschen finns fastighetsdata, sedan använder sig banken även av 

”Datscha” och slutligen det allra viktigaste, marknadskännedomen. 

 

Wiland går djupare in på behovet av information och menar att det är skillnad på om det 

är en bostadsfastighet i exempelvis Villastaden i centrala Borås. I det fallet behöver inte 

banken studera kontrakten utan nöjer sig med en hyresintäktslista på något sätt, men om 

det däremot rör sig om ett kontorshus med tre hyresgäster då måste även hyresgästerna 

och deras respektive verksamheter granskas. Utöver hyreskontrakten måste även 

återbetalningsförmågan studeras noggrant. Svärd utvecklar vidare att de måste göra en 

bedömning på all information som samlas in och det är inte i alla lägen upplysningarna är 

tillräckliga. Det är i detta skede dialogen med kunden kommer in och Svärd menar att 

informationen i flertalet fall finns att tillgå men att de möjligen inte får tillgång till den 

initialt utan då får de helt enkelt efterfråga den. Han menar även att om kunden skulle 

sakna information så är det dennes uppgift att ta fram detta för utan all nödvändig data 

kan banken inte fatta ett beslut. 

 

4.2.4 Påverkande faktorer 

Vid kreditbedömningen måste banken ta hänsyn till ett flertal faktorer. Det börjar med att 

studera låntagaren. Återbetalningsförmågan är det mest grundläggande hos denne. Om 

det handlar om fastigheter studeras ofta fastighetens kassaflöde. Exempelvis kan kunden 

ha ytterligare verksamheter, då är det bankens uppgift att studera dessa av flera olika skäl 

menar Wiland. Även objektet är en faktor som måste tas i beaktning i samband med 

kreditbedömningen. 

 

Det förekommer inga krav från bankens sida att kunden skall vara helkund, däremot är de 

av den uppfattningen att de gör bäst jobb om de har en helaffär med kunden. Wiland 

påvisar att det kan hända att en kund har affärer på någon annan bank och vänder sig till 

Swedbank Sjuhärad för att genomföra en viss affär, då kan inte banken tvinga kunden att 

flytta samtliga sina affärer till dem. Han menar att det inte går att bete sig på det sättet på 

en någorlunda konkurrensutsatt marknad.  

 

Procentmässig utlåning för ett bedömt fastighetsvärde kan variera beroende på olika 

faktorer. En stor betydelse är vilken typ av låntagare det rör sig om samt vad det är för 

typ av objekt. Det spelar en avgörande betydelse om det är bostadsfastigheter eller 

industrifastigheter samt vart dessa befinner sig lägesmässigt. Men rent procentuellt 

belånar Swedbank Sjuhärad cirka 75 procent av ett bedömt fastighetsvärde på 

bostadsfastigheter och cirka 60 procent på industrifastigheter. Ren 100 procent 

objektsfinansiering förekommer inte. Om sådan finansiering skulle förekomma måste 

banken ha en kompletterande säkerhet på toppen. Ifall de skulle ha en kund som har flera 

belånade fastigheter hos banken, går det i vissa fall att förhandla hela affären i form av att 

resterande fastigheter tas in som säkerhet. Dessa ska i sådana fall inte vara 100 procent 

belånade. 
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Förutom ovan nämnda faktorer finns det även ett flertal beståndsdelar vilka är avgörande 

i samband med kreditbedömningen och utlåningens konstruktion för Swedbank Sjuhärad, 

vilka presenteras nedan.  

 

Amorteringskrav är något som Swedbank Sjuhärad tillämpar, men beloppen är 

individuella från affär till affär. Wiland framhåller att det i vissa situationer går att ha en 

fri amortering men då ska belåningsgraden vara väldigt låg. Är det en fastighet som är 

belånad till 75 procent av köpesumman kan det vara större anledning att amortera. 

Wiland fortsätter vidare med att förklara att det kan finnas ett starkt hyreskontrakt i 

fastigheten, i sådana situationer kan amorteringen anpassas efter detta. Med detta som 

utgångspunkt kan amorteringskraven skilja sig mellan olika låntagare. Wiland förklarar 

att amorteringskraven är betydligt lägre för bostäder än för industrifastigheter.  Rör det 

sig om en bostadsfastighet som är belånad till 80 procent kan amorteringskravet ligga 

mellan ett till två procent. Å andra sidan kan en industrifastighet som är belånad till 

liknande belopp ha ett amorteringskrav som ligger mellan tre till fyra procent. Svärd 

tillägger att det är betydligt högre slitage i en industrifastighet. Därför kan det vara bra att 

följa en gammal grundregel som går ut på att matcha avskrivningar med amorteringar. 

Wiland menar att banken hellre ska se till kontraktssituationen än på avskrivningstiden 

för att bedöma amorteringskravet. 

 

Räntan för Swedbank Sjuhärads kunder ser olika ut i och med att varje kund för med sig 

olika risker. En välkonstruerad köpare av en bostadsfastighet med god ekonomisk 

ställning medför en låg risk vilket också gör att denne får lägre räntemarginaler. Wiland 

säger att i grund och botten finns det någon form av avkastningskrav från bankens sida. 

Banken tar ställning till hur mycket de tjänar på den kommande affären och då ska det 

vara en avkastning på det egna kapitalet. I praktiken kan det också vara andra saker som 

är avgörande, till exempel vilka andra affärsutbyten som kan göras med kunden. Det kan 

vara så att banken väljer att finansiera en affär för att i sin tur kunna komma ingå något 

annat affärsmässigt avtal med kunden. Rent generellt är det som är avgörande för 

räntesättningen objektet, den finansiella styrkan samt risken hos låntagaren. 

 

Löptiderna för kommersiella fastigheter i samband med utlåning är 100 år för bostäder 

och 25 år för industrifastigheter. Medan de villkorliga avtalen som banken har kommit 

överens med kunden om kan vara giltiga i till exempel två år. Wiland utvecklar det något 

mer och menar att de helst inte vill skriva långa löptider, det är något som varken banken 

eller kunden föredrar i flertalet fall. Däremot föredrar banken löpande avtal med 

uppsägningstid.  

 

Belåningsvärdet är konsekvensen av belåningsgraden i bankens regelverk och det är det 

som får avsättas av en bedömd värdering enligt Svärd. Banken har olika belåningsgrader 

beroende på olika objektstyper där det är 75 procents belåningsvärde för 

bostadsfastigheter och 60 procent för industrifastigheter.  Belåningsgraden kan vara 

högre men även lägre, ofta baseras den på kundens situation. Om det är en stark kund kan 

banken gå högre i belåningsgrad medan om det rör sig om en något svagare kund då blir 

belåningsgraden lägre. Det går i viss mån att avvika från belåningsgraden enligt Svärd. 

 



 

- 57 - 

 

4.2.5 Säkerheter 

Beträffande säkerheter är grunden i all belåning gentemot fastigheter pantbrev, vilket i 

flertalet fall tas upp till belåningens värde. Banken vill ha pantbrev för de krediter de 

lämnar till fastigheter. Beroende på belåningsgraden kan de vilja ha in kompletterande 

säkerhet så som borgen eller pantbrev i andra fastigheter förklarar Svärd. Enligt Wiland 

kan aktier tas i pant ibland, men då rör det sig om de specifika fall då ett bolag 

exempelvis köper en fastighet genom att förvärva ett annat bolag. Han menar att det är 

det vanligaste sättet att köpa fastigheter när bolag är inblandade idag. 

 

Enligt Wiland påverkar fastighetsformen kreditbeslutet. Bostäder anses exempelvis skilja 

sig markant från industrifastigheter, men återigen är det viktigt att studera låntagaren och 

kontraktssituationen likväl. Däremot anser Wiland att det inte är någon skillnad på om det 

rör sig om en nybyggnation eller en befintlig fastighet. Svärd förklarar att de gör en 

bedömning på vad de tror att fastigheten kommer vara värd när den är färdig utifrån 

samma parametrar som i övriga värderingar. Kontrakten studeras noggrant. Vissa 

fastigheter byggs inte ens om det inte finns kontrakt redan innan byggstart och dessa tas 

in och granskas precis som i andra fall. För bostadsfastigheter brukar banken ofta ha en 

uppfattning om hyresintäkterna när fastigheten är färdigställd, sedan görs en bedömning 

på allt. Enligt Wiland är nackdelen med nybyggnation jämfört med befintliga fastigheter 

att det krävs mer pengar per kvadratmeter. Å andra sidan är det ett modernare hus som är 

anpassat efter dagens marknad och behov. Ofta är inte äldre hus det optimala för dagens 

användning, men principiellt har det ingen betydelse huruvida det är nybyggnation eller 

en befintlig fastighet. Det är bankens bedömning av värdet vid färdigställandet som styr 

och inte produktionskostnaden berättar Svärd. 

 

4.2.6 Riskbedömning 

Swedbank Sjuhärad har en intern riskpolicy de följer där kreditpolicyn ingår. På kort sikt 

är det affärsmässiga, löpande överväganden som betyder mer för inriktningen av bankens 

affärer enligt Wiland. På lång sikt bestämmer kreditpolicyn inriktningen på affärerna. 

 
 

Figur 9. Riskfaktorer Swedbank beaktar i samband med utlåning 
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Figur 9. ovan visar de riskfaktorer som Swedbank Sjuhärad beaktar i samband med sin 

utlåning. Wiland anmärkte att beträffande låntagaren slutar allt i återbetalningsförmågan 

medan för fastighetens del är det betydligt fler aspekter som granskas. 

 

På tal om kreditförlusterna härstammade från fastighetslån för banken under de senaste 

fem åren har det varit en oerhört liten andel kreditförluster på fastighetssidan förklarar 

Wiland. Han påpekar även att det är svårt att säga hur kreditriskerna fördelar sig på olika 

fastighetstyper eftersom de haft så pass få kreditförluster att de inte har något urval att ta 

av. Svärd anser att det är svårt att kategorisera kontor och industri när det gäller vilken 

som medför en högre risk eftersom dessa fastigheter är så pass beroende av läget och 

hyresgäster. Wiland betonar att banken alltid i samband med kreditgivning främst måste 

analysera hur de ska gå tillväga ifall något skulle gå snett. Exempelvis spelar det en viss 

roll om fastigheten är specialbyggd och banken bör granska om fastigheten kan användas 

till andra ändamål. Svärd menar att en biltvätt är betydligt svårare att sälja än exempelvis 

en lagerbyggnad ute på Viared. 

 

Huruvida en investerare är ny eller väletablerad spelar inte någon roll konstaterar Svärd.  

Wiland påpekar att i slutändan är det den bedömda risknivån som spelar roll oavsett om 

det handlar om ett stort eller litet företag. Han förklarar dock att risken blir något större 

hos en investerare som aldrig tidigare sysslat med fastigheter jämfört med ett 

fastighetsföretag som varit aktivt i generationer. Det blir en följd av risknivån. 

 

4.2.7 Kreditriskhantering 

Svärd menar att det alltid finns en risk i affären när banken lånar ut pengar och deras 

målsättning är att de ska känna till risken när de går in i affären, sedan är även 

prissättningen beroende av risken. Om banken är medveten om den risken och inget 

förändras i omvärlden, hos kunden eller i objektet så kan de leva med det och har heller 

ingen ambition att minska denna risk. Wiland tillägger att det är oerhört viktigt att 

kontrollera risknivån emellanåt så att den ligger där den ska, vilket blir en slags 

uppföljning. 

 

För att gardera sig mot eventuella risker har banken årliga kredituppföljningar, om det är 

högre risker görs uppföljningarna ännu tätare. Svärd menar att det är utifrån bokslut, 

budget och till viss del historik som uppföljningar görs. Sedan är det framtiden som är 

eftersträvansvärt då banken är intresserad av hur arbetet ska se ut under det kommande 

året. Han påvisar även att de försöker vara nära kunden även om de inte gör någon 

formell kredituppföljning mer än en gång per år. De eftersträvar att ha en regelbunden 

kommunikation med kunden. Enligt Wiland är det grundläggande att banken årligen 

granskar hyresförhållandet för att stämma av och uppdatera hur det närmaste året 

kommer att se ut. Även driftkostnaderna bör ses över för att banken årligen ska kunna ta 

ställning till värdet. Wiland tillägger att de har löpande kreditbevakningssystem så som 

UC och bokslut där boksluten läses in per automatik och de får även reda på eventuella 

betalningsanmärkningar. Banken följer noggrant samtliga kontraktssituationer och 

kontrollerar att inga kontrakt löper ut utan att de är medvetna om detta. 
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Vidare förklarar Wiland att hyresgästen kan gå i konkurs, då uppstår ett problem som inte 

går att lösa i förväg, därför är det optimalt om fastigheten har alternativanvändning. 

Svärd menar att från tid till annan varierar försäljningen av fastigheter och i vissa tider 

går det knappt att sälja vilket inträffade mellan åren 2008-2009 när 

andrahandsmarknaden försvann. Eftersom det är en risk i belåningen är det viktigt att ha 

med det i bedömningen. 

 

4.2.8 Värdering av kommersiella fastigheter 

När det gäller värdering av kommersiella fastigheter genomför Swedbank Sjuhärad 

merparten av dessa själva. Ibland tar de in externa värderingsmän men trots detta gör de 

alltid sina egna bedömningar. I de fall som är något mer komplicerade tar banken hjälp av 

Swedbanks analysfunktion för fastigheter. Wiland menar att enligt regelverket finns det 

förmodligen en gräns för när banken bör ta in en extern värderingsman, men den är 

troligen relativt hög och återigen kan banken ta flertalet beslut självt. Däremot får aldrig 

den kundansvarige värdera sin egen kunds fastigheter, helst ska man vara två stycken. I 

banken är det tre personer som värderar de kommersiella fastigheterna och dessa 

värderingar behöver aldrig skickas vidare någonstans utan de görs på kontoret. 

Värderingarna ligger till grund för beslutsunderlagen. Utöver dessa personer finns det två 

personer till på Swedbanks övriga bankkontor i Sjuhärad som får göra värderingar. 

Utgångspunkten är att samtliga ska betrakta fastigheterna med samma syn så att 

värderingen inte skiljer sig åt beroende på vem det är som genomför de. Därför är 

kommunikation och samarbete oerhört viktigt i samband med detta förklarar Svärd. 

 

De fall där banken tar in en extern värderingsman är när kunden befinner sig inom 

verksamhetsområdet men fastigheten ligger utanför. I detta fall är det rimligt att banken 

belånar fastigheten menar Wiland, men samtidigt saknar de marknadskännedomen i de 

fallen vilket är orsaken till att de kontaktar någon annan som får värdera den fastigheten. 

Eftersom det blir svårare att ifrågasätta en sådan värdering brukar banken göra en 

avstämning med banken på den aktuella orten. Andra fall som kan kräva externa 

värderingsmän är när det rör sig om stora fastigheter eftersom det handlar om stora 

belopp. Då kan det vara tryggare att stämma av med någon annan. I huvudsak bör den 

externa värderingsmannen vara auktoriserad, det finns bland annat en hemsida för 

auktoriserade värderingsmän som banken kan anlita. Även Swedbank har sina egna 

experter vilka de kan tillgå. Exempel på värderingsföretag som kan anlitas är Svefa och 

Forum. 

 

Det praktiska tillvägagångssättet vid ett värderingsärende går till genom att banken 

granskar byggnadslov, detaljplan och teknisk besiktning. De vanligaste områden som 

utforskas är hyreskontrakten, hyresintäkten per kvadratmeter, kontraktslängd och 

kallhyra. Något annat som också inspekteras är drift och underhåll för fastigheten. 

Wiland påpekar att de även brukar åka ut och kolla på fastigheterna. I vissa fall behövs 

det ett utlåtande gällande miljön för en fastighet och därför kan det vara bra att ha 

undersökt den personligen. Vidare förklarar Wiland att cash-flow värderingar är det 

vanligaste som banken tillämpar. Dessa görs för att analysera själva objektet. Vidare 
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tillämpas marknadsanalyser som skrivs ned i en ortsprisanalys. Ortsprisanalysen bygger 

på en lokal marknadskännedom. Enligt Svärd är det betydelsefullt att ha koll på vad 

direktavkastningskravet är på de områden fastigheten befinner sig på. Wiland menar att 

det är viktigt att göra ett utförligt grundarbete i samband med värderingen eftersom ett 

bra förarbete minimerar risken att någonting går snett i värderingen. 

 

4.2.9 Riktlinjer vid värdering 

Några speciella riktlinjer i samband med värdering av kommersiella fastigheter följer inte 

Swedbank Sjuhärad, istället försöker de följa av marknaden och tillämpa de 

värderingsmetoder som passar bäst. Värderingen skiljer sig åt för olika typer av 

kommersiella fastigheter i den mån att marknaden prissätter olika fastigheter på olika 

sätt. Generellt anses det vara en högre risk i industri- och kontorsfastigheter. Då är 

troligen avkastningskravet högre vilket ger ett annat värde givet ett specifikt driftsnetto 

förklarar Svärd. Sedan finns det även olika typer av risker i olika fastigheter. I bostäder är 

det exempelvis stabilare kassaflöden och lägre risk för vakanser jämfört med 

industrilokaler. 

 

4.2.10 Värderingsmetoder 

Den metod som banken främst tillämpar i samband med värderingen är 

kassaflödesvärdering, men Wiland påvisar att den måste avstämmas med 

ortsprismetoden. Anledningen till detta är att för att sätta ett avkastningskrav bör tidigare 

affärer granskas. Svärd poängterar även att banken bör tänka på att en fastighetsförening 

utan hyresgäster enligt vissa metoder inte visar sig ha något värde, men självfallet har en 

fastighet ett värde. I de fallen måste en bedömning göras. 

 

Fördelen med kassaflödesmetoden enligt Wiland är att det är verkliga pengar det rör sig 

om. Det är intäkterna, det vill säga inbetalningarna minus utbetalningarna och det är 

nettot av det som ska finansiera eller serva räntor och amorteringar på lånet. Svärd 

påpekar att metoden är ett enkelt sätt att granska återbetalningsförmågan på.  

 

Nackdelen är främst svårigheten i att bedöma avkastningskravet på kassaflödet förklarar 

Wiland eftersom små förändringar i de bedömningarna kan ge stora utslag på fastighetens 

värde. Svärd menar att om det är fem eller sju procent i direktavkastningskrav så kan det 

slå oerhört mycket i värdet. Den största bristen enligt Wilands syn är 

nuvärdesbedömningen som görs exempelvis i år elva och framåt, eller vilket år det nu 

gäller. Med andra ord innebär det att man nuvärdesberäknar det eviga kassaflödet och 

försöker bedöma hur förhållandena ser ut om tio år, det får oerhört stor påverkan på 

fastighetens värde vilket Wiland anser vara en stor brist. 

 

För att samla information finns det ett flertal källor banken kan använda vilka har nämnts 

ovan. Utöver dessa använder sig banken av Lantmäteriet eftersom det finns en hel del 

intressanta upplysningar i fastighetsboken som berör servitut och belastningar i 

fastigheten som kan dyka upp.  
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Indirekt påverkas värderingen av faktorer så som inflation och ränteförändringar. 

Inflationen påverkar hyresintäkten eftersom en hög inflation ger en högre hyresintäkt. 

Ofta ger en hög inflation en högre ränta som i sin tur ger ett högre avkastningskrav menar 

Wiland. Svärd påpekar att en hög inflation troligtvist leder till högre drift- och 

underhållskostnader.  

 

Giltighetstiden för Swedbank Sjuhärads värderingsutlåtanden är tre år för bostäder samt 

ett år för övriga kommersiella fastigheter. 

 

Beträffande felaktiga värderingar är det sällan dessa inträffar. Enligt Svärd upptäcks det 

sällan förrän det har ställts på sin spets eftersom man inte vet värdet förrän den dagen 

fastigheten säljs. Wiland menar att om det är banken själva som gjort en fel bedömning 

eller felaktiga antaganden så kanske de inte upptäcker detta alls eftersom kunden kanske 

amorterat och till slut sålt fastigheten, då är det ingen fara med det längre. Däremot kan 

det hända att någon internt gjort en felaktig bedömning och på något sätt får det 

konsekvenser i slutändan, men det är oerhört sällan sådant inträffar. Wiland påvisar att 

det även kan hända att banken får in en värdering som är felaktig på grund av felaktiga 

bedömningar av hyror och drift- och underhållskostnader. 

 

Svärd framhäver att det finns ett inbyggt motstånd mot bankens värdering och de 

prissättningarna som görs av mäklare i samband med försäljning av fastigheter. Mäklarna 

vill i flertalet fall optimera försäljningssumman eller köpeskillingen, medan banken 

istället vill se vilket värde som anses vara rimligt. Svärd betonar vikten av att banken 

antar en neutral värdering och att det absolut inte ska spela någon roll för värderingen om 

köparen är A, B eller C. Alla har olika förutsättningar för att sköta drift- och 

underhållskostnader därför antar banken en neutral roll och bedömer istället det som 

anses vara rimligt i det aktuella fallet slutför Svärd med. 

 

4.3 Handelsbanken Stora Torget 

Handelsbanken grundades 1871 och är idag verksam i 22 länder med cirka 11000 

anställda. Organisationen har sedan början av 1970-talet varit starkt decentraliserad vilket 

innebär att kundens behov sätts i fokus och samtliga affärsbeslut rörande den enskilda 

kundens relation tas nära banken. Idag är Handelsbanken en av de mest kostnadseffektiva 

börsnoterade fullsortimentsbankerna i Europa och under de senaste 38 åren har banken 

haft högre lönsamhet än genomsnittet för jämförbara banker. På den svenska marknaden 

består Handelsbanken av cirka 450 kontor där var och en arbetar fristående 

(Handelsbankens Årsredovisning, 2010).  

 

Vår intervjuperson på Handelsbanken Stora Torget heter Christina Spets Persson. Hon 

arbetar som företagsrådgivare på kontoret och har varit verksam i branschen under många 

år. Tack vare sin långa erfarenhet är hon oerhört kunnig på områden så som 

kreditbedömning och värdering av kommersiella fastigheter. 
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4.3.1 Kreditbedömningsprocessen för kommersiella fastigheter 

Av Handelsbankens totala utlåning omfattas kommersiella fastigheter av 30 procent 

vilket är en aktuell siffra för samtliga kontor i Sverige. När det gäller kontoret Stora 

Torget specifikt har dess utlåningsvolym för kommersiella fastigheter ökat något under 

de senaste åren menar Spets Persson. Hon är även noggrann med att påpeka att varje 

enhet i Handelsbanken är ett fristående kontor. 

 

Kreditbedömningsprocessen är genomgripande och skiljer sig från objekt till objekt. 

Olika fastigheter genomgår olika processer beroende på vilken typ av fastighet det 

handlar om, det vill säga om det rör sig om bostäder, kontors- och affärslokaler eller 

industrier.  Vem som är låntagaren spelar också en central roll. Här ser banken till 

återbetalningsförmågan hos låntagaren och inte lika mycket till objektets säkerhet. För 

Handelsbanken är en stark kundrelation en viktig grundsten och förtroendet spelar en 

betydelsefull roll menar Spets Persson. Med anledning av värdet av ett starkt förtroende 

tar banken sällan sig an nya kunder utan de siktar främst på långvariga relationer. Det är 

betydelsefullt att tro på kunden och om låntagaren varit kund sedan tidigare så har banken 

fått en chans att bygga upp en långvarig relation och även ett starkt förtroende.  

 

Det första steget i kreditbedömningsprocessen är därför att bedöma vem låntagaren är. 

Om det till exempel är en bostadsrättsförening görs en särskild typ av bedömning. 

Handlar det istället om kontorslokaler görs en annan typ av granskning förklarar Spets 

Persson. Först efter att ha uppskattat låntagaren i steg ett kommer man in på det andra 

steget där det görs en bedömning av objektet och dess säkerheter. Det studeras vilka 

säkerheter som finns och hur pass stabila de faktiskt är. I de fall där låntagaren är ett 

företag kontrolleras boksluten och olika finansiella rapporter för att erhålla information. 

Banken gör kassaflödesanalyser baserade på interna blanketter enligt Spets Persson. 

Vidare görs en granskning av hyresgästerna, kontraktens struktur och längd samt även 

styrkan i dessa. Utifrån Spets Perssons uppfattning är det viktigt att banken gör en 

kassaflödesanalys eftersom de därigenom kan skapa sig en bra bild över hur företaget ser 

ut och fungerar. Ett bra kassaflöde leder i flertalet fall till att en värdering görs. Kraven på 

värdering skiljer sig beroende på vilken typ av fastighet det gäller. För bostäder kan 75 

procent lyftas in medan det är 60 procent på kommersiella fastigheter. När det handlar 

om industrifastigheter skall det alltid vara värdering som är gjord av en expert. 

Handelsbanken har egna värderingsmän i Göteborg vilka arbetar för samtliga kontor i 

hela Västsverige.  

 

Efter att all värdering är gjord är det dags för det formella kreditbeslutet. Här finns det 

olika instanser i banken, gränserna bestäms av regionerna och är konfidentiella enligt 

Spets Persson. Beslutsordningen är delegerad där det börjar med företagsrådgivare, sedan 

kontorschefen, och slutligen rörelsechefer i Göteborg. All information skall samlas in så 

som exempelvis bokslutsanalys. Beslutsprocessen börjar med ett kreditbeslut beroende på 

instanser, majoriteten av besluten tas på kontoren, men när det rör sig om större 

fastigheter och lån går besluten via Göteborg och Stockholm. Däremot finns det ingen 

kreditkommitté i Handelsbanken påpekar Spets Persson. Kontorsmedarbetarna på Stora 

Torget får ta beslut själva upp till vissa belopp, därefter går besluten till kontorschefen. 

Beträffande bostäder får dessa värderas av kontorschefen om det handlar om belopp upp 
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till tio miljoner kronor. Oavsett vilken instans som besluten hamnar i menar Spets 

Persson att ett PM (promemoria) alltid bör skrivas. 

 

4.3.2 Riktlinjer vid kreditbedömning 

Vidare talar Spets Persson om de riktlinjer som banken bör följa i samband med 

kreditbedömningen där hon menar att kontoret följer samtliga riktlinjer i form av lagar, 

regler med mera som är satta av myndigheter så som Finansinspektionen. Dessa kan då 

betraktas som externa. När det gäller interna riktlinjer så har banken olika 

belåningsgrader som bör följas.  Handelsbanken har en övergripande kreditpolicy som är 

aktuell för samtliga kontor i Sverige, men de interna riktlinjerna skiljer sig åt. 

Handelsbanken har många kontor i Norrland och marknaden där skiljer sig markant från 

exempelvis Stockholm. Spets Persson betonar att banken alltid ska se till 

återbetalningsförmågan hos kunden och även kunna se risken. På Handelsbanken Stora 

Torget eftersträvar de en helhet på kunden, det vill säga att affären helst inte ska vara en 

engångsföreteelse. Däremot är det annorlunda när det gäller bostadsrätter då det ofta blir 

en engångsaffär. Enligt Spets Persson är Handelsbanken alltid försiktigare än andra. 

 

4.3.3 Information 

I samband med kreditbedömningen behövs en ofantlig mängd information som brukar 

bestå av bokslut, fastigheten i sig, lantmäteriet där det bland annat går att se taxerat värde, 

servitut¸ inteckningar med mera enligt Spets Persson. Hon understryker även att om det 

rör sig om en befintlig fastighet åker hon gärna ut och tittar på fastigheten på nära håll för 

att se hur den ser ut. Genom att studera den på nära håll kan olika faktorer bedömas så 

som fasadens skick, taket, fönstren och så vidare, på så sätt skapar hon sig en känsla för 

objektet menar Spets Persson. Därigenom kan det även upptäckas om det föreligger några 

behov för en eventuell ombyggnation eller renovering. Samtidigt spelar den lokala 

kännedomen en oerhört angelägen roll poängterar hon. Men förutom detta är finansiella 

rapporter av stor betydelse och dessa bör studeras i varje fall.  

 
Spets Perssons generella uppfattning är att den information banken erhåller i flertalet fall 

är lagom. Hon anser att det är relativt enkelt att få tag på information och med tiden lär 

man sig att finna den. Samtidigt spelar erfarenheten och känslan en stor roll. Utöver detta 

är ett positivt kassaflöde oerhört viktigt, dessutom bör marginaler studeras så att dessa 

finns i åtanke när räntorna fluktuerar. De faktorer som alltid tas i beaktning vid 

kreditbedömningen är belåningsgrad, kassaflöde, kontraktstid, hyreskontrakt, 

hyresgäster, läget samt återbetalningsförmågan. 

 

Enligt Spets Persson lånar inte banken ut mer än 75 procent av värdet på bostäder och 60 

procent på industrifastigheter, vilket är grundprincipen de arbetar efter på kontoret. 

Gränserna kan dock töjas något i de fall det rör sig om nybyggnation, då kan gränsen 

möjligtvis hamna på 85 procent, men banken lånar aldrig ut till 100 procent under några 

som helst omständigheter. Industrier medför alltid en högre risk och det är mer anpassat 

efter läget. Det råder en stor efterfrågan på centrala lägen. Specialanpassade fastigheter 

för exempelvis en viss typ av verksamhet är väldigt svåra att sälja eftersom dessa då är 



 

- 64 - 

 

mer begränsade i sin användning. De fastigheter som byggs idag däremot är betydligt mer 

öppna och större samtidigt som de är anpassade efter de behov som finns idag. Äldre 

byggnader är svårare att rekonstruera på grund av att de flesta har exempelvis bärande 

väggar som inte kan röras förklarar Spets Persson. 

  

4.3.4 Påverkande faktorer 

Vid kreditbedömningen måste Handelsbanken Stora torget ta hänsyn till ett flertal 

faktorer vilka kan ha en influerande effekt på kreditbedömningen. Dessa presenteras 

nedan. 

 

Amorteringskrav är inget som Handelsbanken Stora Torget tillämpar i någon större 

bemärkelse. Enligt Spets Persson har banken inga fasta amorteringskrav eller regler vid 

utlåning men hon anser att kunden alltid bör amortera motsvarande avskrivningarna. Det 

är främst belåningsgraden som styr amorteringen. Skulden i balansräkningen skall 

matcha det bokförda värdet.  

 

Räntesättning är liksom amorteringskraven något som sker relativt fritt då banken sätter 

sina egna räntor. Spets Persson påvisar att banken behöver tjäna pengar och då är räntan 

ett styrmedel eftersom det är vad banken får betala i botten.  Kostnaderna varierar dels på 

hur stark kunden är dels på grund av Basel II regler som alla finansiella institut skall 

följa. Handelsbanken är det enda finansiella institut som har en egen metod, övriga 

banker har en mer schabloniserad kapitaltäckning.  Det är dock skillnad på företag 

konstaterar Spets Persson, banken klassificerar kunden beroende av styrkan i bolaget, 

belåningsgraden, vakansgraden och så vidare. Ju starkare ett bolag är desto lägre 

ingångspris är det, därför är det många olika faktorer som påverkar räntan vilka måste 

uppmärksammas. 

 
Löptider är liksom räntor och amortering något som är fritt från krav och dessa sätts i 

samråd med kunden. Istället spelar låntagarens ekonomiska styrka en stor roll eftersom 

det skall vara en trygg finansiering över tiden.  

 

Belåningsvärdet är något som styrs av marknadsvärdet. Beroende på hur marknadsvärdet 

utvecklas påverkas även belåningsvärdet i sin tur. Spets Persson anser att det inte finns 

något korrekt marknadsvärde eftersom beroende på huruvida man är köpare eller säljare 

speglar det av sig på marknadsvärdet. Generellt har banken alltid en betydligt försiktigare 

värdering än mäklarfirmor och det är alltid syftet som styr till största del. 

 

4.3.5 Säkerheter 

I dagsläget kräver Handelsbanken Stora Torget pantbrev, fullgoda inom belåningsgränsen 

som säkerhet i samband med utlåning. Ibland kan dessa kompletteras med exempelvis 

borgen på ett objekt, men då rör det sig mest om osäkra fastigheter dock för kunder som 

är trogna och som banken har en god relation till. Däremot gäller det aldrig vid 

nyutlåning förklarar Spets Persson. 
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I samband med kreditbeslut för olika typer av fastighetsformer så som kontorsfastighet 

och hotell påverkas inte beslutet i någon större utsträckning av själva fastighetsformen. 

Spets Perssons generella uppfattning är att risken är en avgörande faktor som måste 

beaktas, andra faktorer som påverkar kreditbeslutet är främst läget och vem låntagaren är. 

Samma sak gäller i de fall det handlar om nybyggnation där det återigen är viktigt att 

främst studera läget och låntagaren. 

 

För Handelsbanken Stora Torgets kreditbeslut är det inte direkt avgörande om 

investeraren haft eller har en tidigare verksamhet eftersom banken gör affärer med kunder 

vars verksamhet de tror på. Dessa verksamheter bör i första hand vara säkra och sunda, 

samtidigt skall det vara kunder vilka banken kan bygga en långsiktig relation med då det 

värdesätts högt. 

 

4.3.6 Riskbedömning 

Handelsbanken Stora Torget har en intern riskpolicy som de måste följa när de beaktar 

riskerna i kreditbedömningen förklarar Spets Persson. Denna omfattar gränser för 

belåningsgraden samt riskbedömning enligt skala på kunder. Samtliga gränser är aktuella 

för alla Handelsbankens kontor i hela Sverige.  Några av de riskfaktorer som 

Handelsbanken Stora Torget beaktar i samband med sin utlåning är läge, bransch samt 

belåningsgrad. 

 

4.3.7 Kreditriskhantering 

I samband med riskbedömning för Handelsbanken Stora Torget i Borås har det knappt 

förekommit några kreditförluster under de senaste fem åren enligt Spets Persson. Det 

finns en liten risk i bostäder, men Borås stad har klarat sig oerhört bra i den senaste 

finanskrisen från hösten 2008, framförallt företagen har klarat sig oerhört väl. Spets 

Persson framhåller att något som bör uppmärksammas är ett högt ränteläge eftersom det 

ger lägre priser. Kunden måste kunna betala tillbaka sina lån, vilket är särskilt viktigt i 

samband med aktuell försäljning. Rent generellt anser Spets Persson att industrier med ett 

sämre läge medför en större risk. Även butiker som inte har ett centralt läge kan vara 

riskabla.  

 

För att minimera kreditrisken vidtar Handelsbanken Stora Torget försiktighetsprincipen. 

Enligt Spets Persson är det grundläggande att ha en god, lokal marknadskännedom. 

Banken har även årliga genomgångar med kunderna där de tillsammans går igenom 

bokslut, finansiella rapporter och krediter. Tanken med detta är dels att följa upp kunden 

men också för att se om kreditstrukturen är korrekt eller om det är något som behöver 

förändras där förklarar Spets Persson närmare. När det gäller bostadsrättsföreningar har 

de många bundna lån som förfaller, därför bör det finnas en regelbunden kommunikation 

däremellan så att det inte uppstår några oklarheter menar Spets Persson. 
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4.3.8 Värdering av kommersiella fastigheter 

I samband med värdering av kommersiella fastigheter genomför Handelsbanken Stora 

Torget 90-95 procent av värderingarna själva. Vissa specifika fastigheter kan kräva en 

extern värderingsman. Men det är ytterst sällan det inträffar och vid en vanlig värdering 

använder sig banken av de fyra värderingsmän som finns att tillgå. Samtliga fyra 

värderingsmän är verksamma i Västsverige. Det praktiska tillvägagångssättet vid ett 

värderingsarbete baseras på underlag som upprättats i ett tidigare skede. Därefter 

genomförs det analyser av olika slag i datorn vilka sedan skickas till 

värderingsavdelningen i Göteborg. Slutligen får kontoret tillbaka ett värderingsbeslut. 

Det är viktigt att poängtera att analyser och underlag inte görs på samma sätt om det är en 

extern värderingsman som skall bedöma fastighetens värde, utan kassaflödesanalyser och 

övriga analyser som görs skickas endast till de värderingsmän verksamma inom 

Handelsbanken framhåller Spets Persson. När det gäller nya värderingsobjekt åker 

personer från banken helst ut och tittar på fastigheten för att kunna värdera den. Rör det 

sig istället om ett värderingsarbete där värdet endast ska uppdateras på en befintlig 

fastighet handlar det mer om skrivbordsarbete förklarar Spets Persson. 

 

4.3.9 Riktlinjer vid värdering 

Beträffande riktlinjer berättar Spets Persson att Handelsbanken Stora Torget följer de 

riktlinjer som finns när de värderar.  Dessa kan vara uppsatta av olika myndigheter så 

som Finansinspektionen. Banken följer även de olika värderingsmetoder som finns, till 

exempel avkastningsmetoden och ortsprismetoden. 

 

4.3.10 Värderingsmetoder 

Värderingen kan även skilja sig beroende på vilken typ av fastighet det handlar om. Till 

exempel bostäder och industrier skiljer sig åt avsevärt. Spets Persson framhåller att 

avkastningsmetoden speglar läget samt osäkerheten i bedömningen. Hon konstaterar även 

att ju högre osäkerhet desto högre avkastningsvärde är det. När det rör sig om bättre och 

mer centrala fastigheter är till exempel avkastningsvärdet lägre. Den värderingsmetod 

som Handelsbanken Stora Torget tillämpar huvudsakligen är avkastningsmetoden, dock i 

kombination med en okulär besiktning. Spets Persson poängterar att det är oerhört 

betydelsefullt att studera fastigheten då det ofta kan upptäckas saker som kanske inte står 

på något papper. Samtidigt kan man på ett betydligt enklare sätt se dess skick och så 

vidare. Det kan dock förekomma fler kombinationer men avkastningsmetoden är den 

vanligaste. Fördelen med avkastningsmetoden är att den fungerar ganska bra och 

stämmer oftast påpekar Spets Persson. 

 

För att ta ställning till en fastighets värde behövs en stor mängd information poängterar 

Spets Persson. Det kan vara hyror, driftkostnader, UC-kontroll samt att studera 

fastigheten okulärt. För att finna alla nödvändiga upplysningar kan banken främst vända 

sig till hyresvärden och fastighetsägaren. I de fall där det inte finns tillgång till normerade 

hyresnivåer kan banken gå efter schabloniserade värden. Banken kan få ut mycket 

information genom att studera låntagaren, företagens bokslut samt hämta gravationsbevis 

från Lantmäteriverket berättar Spets Persson. Värderingen kan även påverkas av olika 
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omvärldsfaktorer liksom inflation, penningpolitik, ränteförändringar et cetera. Enligt 

Spets Persson kan dessa faktorer leda till att avkastningskravet ändras. Ju högre ränta det 

är, desto högre avkastning fås det fram och därmed även ett lägre värde på fastigheten. 

Utbud och efterfrågan påverkar också till stor del värdet på fastigheten. Sedan finns det 

alltid olika avdragsregler och beskattning som förändras och påverkar fortlöpande. För 

Handelsbanken Stora Torget är ett värderingsutlåtande giltigt i sex månader, därefter 

krävs ett nytt värderingsutlåtande. 

 

Spets Persson menar även att det kan förekomma mänskliga fel i samband med 

värderingsarbetet men att det samtidigt inte finns något som är rätt när det gäller 

värdering, vilket är viktigt att ha i åtanke. Orsaken till detta är att det är mycket som är 

baserat på uppskattningar och individuella bedömningar samt åsikter och det är hela tiden 

ett förmodat värde som förändras vilket måste beaktas. Värderingen är alltid en färskvara 

avslutar Spets Persson med. 

 

4.4 Intervju med värderingskonsulten 

Nedan kommer en sammanställning av telefonintervjun vi genomförde med 

värderingskonsulten Kenneth Eirefelt. Presentationen innefattar främst det praktiska 

tillvägagångssättet vid värdering av kommersiella fastigheter med utgångspunkt i vår 

respondents arbete. Vi inleder med en kort presentation om respondenten och dennes 

bakgrund inom värderingsbranschen.  

 

4.4.1 Presentation av Kenneth Eirefelt 

Eirefelt arbetar som värderingskonsult och hans företag går under samma namn nämligen 

Kenneth Eirefelt Värderingskonsult. Han började sin yrkesverksamhetsbana som 

lantmätare och har i efterhand vidareutbildat sig till fastighetsekonom. Han påbörjade sin 

verksamhet 1979 och den har sedan dess avsett fastighetsvärdering. År 2007 gick Eirefelt 

i pension från ett risktäckande fastighetsföretag (NAI SVEFA) som han var med om att 

starta och som han fortfarande är delägare i. Efter pensionen var det ett stort antal kunder 

som kontaktade honom och undrade om han kunde fortsätta utföra sina 

fastighetsekonomiska uppdrag åt dem. Anledningen till detta var att de varit inkörda på 

samma fastigheter i samband med Eirefelts lokala fastighetskännedom under många år. 

Detta ledde till att Eirefelt beslutade sig för att registrera in en enskild firma med avsikten 

att endast utföra uppdrag åt sina tidigare största och trognaste kunder. Trots att det nu gått 

några år är han fortfarande aktiv med detta.  
 

Som värderingskonsult sysslar Eirefelt främst med värdering (bedömning av 

marknadsvärde) av olika fastighetstyper. Vid närmare beteckning innefattar det allt 

förutom lantbruks- och skogsfastigheter. Han arbetar med/för olika typer av 

uppdragsgivare under förutsättning att det inte föreligger några tvister. Han har bland 

annat ett avtal med SEB där han agerar som en extern värderingsman. Banken har i det 

fallet några kalkyler som kan användas som underlag för värderingen. Andra typer av 

uppdragsgivare är försäkringsbolag och fastighetsbolag. Arbetet sker självständigt och 
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Eirefelt har inga samarbetspartners. Däremot håller han ständig kontakt med en del 

kollegor för att uppdatera sig om de förändringar som sker på marknaden. 

 

4.4.2 Information 

I samband med värderingsarbetet krävs tillgång till en viss information. I detta 

sammanhang använder Eirefelt offentlig fastighetsinformation från Lantmäteriverket. Det 

berör alltifrån taxering till lagfarter och annan juridisk information. Han behöver även 

information gällande hyresintäkter samt drift- och underhållskostnader. Eirefelt upplever 

att han får all den information han behöver. 

 

4.4.3 Värderingsmetoder 

Vid värdering av kommersiella fastigheter finns det två aktuella metoder, den ena är 

avkastningsmetoden och den andra är ortsprismetoden förklarar Eirefelt. 

Avkastningsmetoden bygger på att kalkylerade nuvärdesberäkningar av driftnetton under 

en viss period för att få fram avkastningsvärdet på fastigheten. Ortsprismetoden är en 

metod som bygger på jämförelse mellan försäljningar av fastigheter med likartade 

egenskaper som värderingsobjektet på den aktuella orten. Här spelar erfarenheten en stor 

roll och det finns möjlighet att studera siffrorna tre till fyra år tillbaka. Metoden är en ren 

bedömningsfråga som värderingsmannen får göra själv, därför är erfarenheten viktig i 

detta sammanhang eftersom det spelar en avgörande roll vid valet av värderingsmodell 

menar Eirefelt. Han anser att avkastningsmetoden i kombination med ortsprismetoden är 

det säkraste, men ofta saknas det försäljningar av jämförbara objekt. Beträffande olika 

fastighetstyper värderas småhus enbart med ortsprismetoden, men för kommersiella 

fasigheter kan båda metoderna användas. När det gäller kommersiella fastigheter sker 

inte försäljning lika ofta på ett år som exempelvis på bostadshus och därför kan det 

avgöra vilken metod som används. 

 

När det gäller ett värdeutlåtande bör det inte vara äldre än ett år under förutsättning att 

marknaden utvecklas normalt enligt Eirefelt. Inträffar fastighetskriser, ränteändringar, 

inflation eller om både negativa och positiva förändringar sker i Sverige eller i omvärlden 

som kan påverka marknadsvärdena, så behövs omedelbara och tätare intervaller för 

uppdateringar eftersom förändringarna kan höja eller sänka värdet.  Hur mycket 

faktorerna påverkar är svårt att avgöra eftersom det är olika från fall till fall. Men det 

behöver inte alltid gälla ett nytt värdeutlåtande utan som värderingsman ingår det att 

genomföra uppdateringar på värderingar åt exempelvis en bank. Då utgås det ifrån det 

redan utgivna värderingsutlåtandet och parametrar ändras. Om till exempel inflationen 

höjs eller sänks så ändrar man detta och får då fram ett nytt värde på fastigheten 

framhåller Eirefelt. 

 

4.4.4 Praktiskt tillvägagångssätt vid värdering 

Värderingsarbetet börjar ofta med att värderingsmannen bestämmer en tid för träff med 

uppdragsgivaren. Vid intervjun går han igenom vilken egendom som skall värderas och 

vilken värdetidpunkt som skall gälla, grundmaterialet, eventuella villkor för värderingen, 
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eventuella friskrivningar från ansvar, hur redovisningen skall utformas samt kostnaden 

för uppdraget eller användbara debiteringsgrunder. I detta sammanhang diskuteras även 

hyres- samt drift- och underhållsintäkter. Vidare sker en översiktlig besiktning av 

fastigheten för att se om det åligger renoveringsbehov eller om det nyligen gjorts större 

investeringar. 

 

I samband med värdering är läget i synnerhet avgörande för kommersiella fastigheter. 

Om det gäller fastigheter som innehar dyra butiker är dessa ofta mer betalningsvilliga än 

övriga. En annan faktor som påverkar är fastighetens skick eftersom investeringsbehov 

drar ned priset. Det är även viktigt att studera hyreskontrakten för att se vilka hyror som 

betalas, vilka hyresgäster det avser och så vidare. Genom detta kan slutsatser om 

hyresgästernas betalningsförmåga dras och därigenom värdet av fastigheten på längre 

sikt. Däremot spelar inte storleken på fastigheten någon roll i värderingssammanhang 

framhåller Eirefelt. 

 

För övrigt anser Eirefelt att värdering av kommersiella fastigheter inte är något man kan 

sitta och laborera själv med utan kunskap inom området krävs såväl som 

marknadskännedom. Hans rekommendation är att använda en värderingsman då dessa 

har erfarenhet och kunskap inom området samtidigt som de har en enorm kännedom om 

marknaden och ett stort kontaktnätverk som kan vara till fördel. 

 

4.4.5 Den tekniska utvecklingen 

Eftersom Eirefelt varit verksam värderingsman under många år har han även följt 

fastighetskriser och den tekniska utveckling som skett. Den tekniska utvecklingen är till 

fördel då det idag finns tillgång till olika datasystem som värderingsföretag kan skaffa 

licens på. I detta program kan exempelvis tillgång fås till ortprisstatistik, information om 

köpare/säljare, taxeringsvärde och köpeskilling. Därför är det ett bra verktyg och 

hjälpmedel i det dagliga värderingsarbetet. En nackdel med utvecklingen är dock att det 

idag finns många företag som försöker sig på att sälja värderingsmetoder, vilka enbart är 

byggda på schabloner avslutar Eirefelt intervjun med. 
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5. Analys och tolkning av empiri 
 

 

I detta kapitel har vi genomfört en analys samt reflektion av vår empiriska undersökning 

refererat till referensramen. Inledningsvis har vi analyserat samtliga tre banker som vi 

intervjuat. Därefter analyseras telefonintervjun med värderingskonsulten. Avslutningsvis 

presenteras resultaten samt analysen av enkätundersökningen med fastighetsinvesterare. 

  

 

5.1 Kreditbedömningsprocessen för kommersiella fastigheter 

Utifrån vår empiriska undersökning av bankerna har vi sett att utlåningen till 

kommersiella fastigheter skiljer sig åt procentuellt sett. SEB:s utlåningsvolym uppgår till 

cirka 25 procent, Swedbank Sjuhärads volym visar en siffra på 30, 3 procent medan 

Handelsbanken Stora Torget visar en siffra på cirka 30 procent, dock är denna siffra 

baserad på samtliga Handelsbanken kontor i Sverige.   

 

Med utgångspunkt i dessa siffror ser vi att Swedbank Sjuhärad procentuellt har störst 

utlåningsvolym. Gällande utvecklingen under de senaste fem åren för utlåning till 

kommersiella fastigheter ansåg samtliga respondenter att den volymen ökat något. 

Samtliga tre banker är verksamma på en lokal nivå och vill helst hålla sig till den 

marknaden eftersom de vill ha en god marknadskännedom samt kunder inom deras 

respektive verksamhetsområden. Detta visar sig även genom att samtliga är något 

negativa till att finansiera en kommersiell fasighetsaffär som rör sig utanför 

Sjuhäradsområdet. En skillnad som vi har utläst är att Handelsbanken Stora Torget sällan 

finansierar en enstaka kommersiell fastighetsaffär såvida kunden inte är helkund hos 

banken. De ser främst att kunden har samtliga banktjänster samt affärer hos dem. SEB 

hade inte något sådant krav och de uttrycker sig positiva gentemot enskilda affärer också. 

Detta kunde vi se även hos Swedbank Sjuhärad som inte hade några krav på att kunden 

skulle vara helkund. Däremot föredrog de helst att kunden hade samtliga banktjänster och 

affärer hos dem eftersom det underlättar den affärsmässiga processen.  

 

I samband med kreditbedömningsprocessen kunde vi utifrån vår studie se att alla tre 

banker har sina egna rutiner som de arbetar efter. Den första delen av processen omfattar 

insamling av data rörande kunden och dennes betalningsförmåga samt fastigheten ifråga. 

Som vi nämnt i vår referensram skriver Sigbladh och Wilow (2008) att 

betalningsförmågan spelar en stor roll för den framtida återbetalningen av krediten. 

Författarna menar även att en kreditgivare alltid bör säkerställa betalningsförmågan och 

även därmed minimera kreditrisken för att inte utsätta sig själv för stora kreditförluster. 

Det handlar om att skapa en god relation med kunden vilket även i en senare del i 

processen skapar bättre affärer. Enligt Broomé, Elmér och Nylén (1998) är värdet av 

förtroende en faktor som är oerhört avgörande i kreditbedömningen. Detta är något som 

kredittagaren skapar hos kreditgivaren. Utifrån vår studie är detta något som alla banker 

värdesätter högt och är måna om. Förtroendet spelar även en stor roll när kreditvillkoren 

skall framställas. Enligt Svärd på Swedbank Sjuhärad arbetar banken parallellt mellan 
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informationsinsamlingen och villkorssättningen med kunden. Även Spets Persson på 

Handelsbanken Stora Torget menar att kundrelationen och förtroendet spelar en 

betydelsefull roll i kreditgivningen. Hon framhöll hur viktigt det är eftersom banken 

sällan tar sig an nya kunder utan främst siktar på långvariga relationer vilket leder till att 

förtroendet spelar en avgörande roll.  

 

I nästa steg genomförs olika typer av analyser där en av de vanligast förekommande är 

kassaflödesanalysen vilken samtliga tre banker tillämpar. Efter att all nödvändig 

information är insamlad ska ett kreditbeslut tas och här märkte vi att proceduren skiljer 

sig åt mellan bankerna. Kreditprövningen är det som skiljer sig mest åt. Samtliga banker 

har olika beslutsinstanser som krediterna prövas i. Kreditens storlek är avgörande för 

vilken instans den ska dras i. SEB får upp till vissa beloppsnivåer ta besluten själva på 

banken, vilket belopp det handlar om fick vi inte reda på. Men kreditbeviljningen måste 

alltid ske av två företagsrådgivare.  Handlar det om större kreditbelopp måste dessa 

utföras i en kreditkommitté utanför bankkontoret och sedan kan det vara så att den 

kreditkommittén tillstyrker det för ytterligare beredning i nästkommande steg.  

 

I litteraturgenomgången i ett tidigare avsnitt presenterade vi ett kapitel där vi har 

behandlat investeraranalys. Där framgår det att cash-flowmetoden är en vanligt 

förekommande analys som görs både av banker samt fastighetsinvesterare. Tyngdpunkten 

i analysen ligger i att studera betalningsströmmarnas storlek och till respektive tidpunkter 

dessa inträffar, där in- och utbetalning är direkta penningtransaktioner som investerare 

ger upphov till (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2004). Samtliga tre banker i vår 

studie tillämpar denna metod vilket vi tolkar vara vanligt förekommande. 

 

Likaså för Swedbank Sjuhärad är kreditbeloppet avgörande för hur många parter som ska 

vara delaktiga i kreditbeslutet. Ett kreditbeslut får aldrig tas av en enda företagsrådgivare 

enligt Svärd, det måste alltid finnas en dualitet i beslutet. Swedbank Sjuhärads regelverk 

styr för vilka instanser som krediten ska prövas i. Det normala är att krediten dras i en 

kreditkommitté på banken. Handlar det om lägre belopp så tas krediten i lägre instanser 

medan större belopp behandlas av bankens styrelse. I båda fallen är det den 

kundansvarige som tar upp prövningen.  

 

Beträffande Handelsbanken Stora Torget och deras arbetssätt kring kreditbesluten har vi 

konstaterat att även här skiljer det sig åt jämfört med de andra två bankerna. För 

Handelsbanken Stora Torget tas kreditbesluten upp i olika instanser beroende på vilket 

kreditbelopp det rör sig om. Beslutsordningen är delegerad i tre olika steg och börjar med 

företagsrådgivare på kontoret, kontorschefen och sedan slutligen rörelsechefer i 

Göteborg. Spets Persson menar att majoriteten av besluten tas på kontoret men att större 

kreditbeslut måste prövas på högre instanser i Göteborg eller Stockholm. Däremot har 

Spets Persson påpekat att de inte har någon kreditkommitté på banken vilket är en 

skillnad gentemot SEB och Swedbank Sjuhärad.  

 

Relaterat till litteraturgenomgången menar Broomé, Elmér och Nylén (1998) att i 

samband med en kreditbeviljning fastställer kreditinstitutens styrelse de beloppsgränser 

som är aktuella för olika instanser inom det institutet. Därefter tar dessa beslut kring en 
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beloppsgräns som då ska gälla för den enskilda kredittagaren. Utifrån vår genomförda 

undersökning framgick det tydlig att samtliga tre banker har olika beloppsgränser, 

däremot erhöll vi ingen information gällande beloppen i sig. 

 

5.1.2 Riktlinjer vid kreditbedömning 

Med avseende på riktlinjer följer samtliga tre banker Finansinspektionens regler och 

anvisningar. Dessa regler är så kallade externa regler. Vidare har samtliga banker en 

egen kreditpolicy som de följer. Vi har upptäckt att denna policy skiljer sig åt mellan 

bankerna. En avgörande faktor är bankens uppbyggnad, det vill säga om den tillhör en 

stor bankkoncern eller om den är fristående. Då Swedbank Sjuhärad är en fristående bank 

sätter de sina egna regler och sin egen kreditpolicy, men de tar hänsyn till Swedbank 

AB:s regelverk. Beträffande SEB och Handelsbanken Stora Torget tillhör dessa två 

kontor sina respektive koncerner och därför styrs deras kreditpolicy centralt av deras 

koncernledning, vilket är en olikhet jämfört med Swedbank Sjuhärad. Trots att 

Handelsbanken Stora Torget har en övergripande kreditpolicy inom banken kan de 

interna riktlinjerna skilja sig åt från kontor till kontor enligt Spets Persson. 

 

5.1.3 Information 

Utöver information rörande låntagaren i det första steget som bankerna samlar in behövs 

även information gällande fastigheten som skall belånas. Utifrån vår empiriska 

undersökning har vi påträffat att samtliga banker studerar hyreskontrakten samt 

hyresintäkterna för fastigheten. I de fall då denna information inte är tillräcklig kan 

samtliga banker kräva en hyresgästlista från låntagaren. Bankerna använder sig även av 

olika typer av fastighetsdataregister, där det vanligast förekommande heter Datscha. 

Avslutningsvis kompletteras den insamlade informationen med fastighetens ekonomiska 

ställning i form av bokslutsrapporter et cetera. Processen ser likadan ut för samtliga tre 

banker som vi har intervjuat. Vi kunde inte finna några skillnader på denna punkt utan 

snarare enbart likheter. All den informationsinsamling som görs är för att minimera 

kreditrisken i samband med utlåningen. Om vi ser till den vetenskapliga teorin rörande 

asymmetrisk information menar Mishkin och Eakins (2009) att på de finansiella 

marknaderna är det ofta en vanlig företeelse att en part inte har tillräckligt med 

information om den andra parten för att kunna ta korrekta beslut. Ur ett bankperspektiv 

kan vi se detta fenomen genom att banken befinner sig i ett underläge jämfört med 

låntagaren då de besitter en mindre mängd information än låntagaren själv. Denna brist 

på information kan leda till att banken tar felaktiga kreditbeslut och så småningom 

riskerar att utsättas för kreditförluster. Har banken tillräckligt med information i ett tidigt 

skede i relationen minskar även risken att de utsätts för adverse selection. 

 

5.1.4 Påverkande faktorer 

I samband med utlåning till kommersiella fastigheter finns det olika beståndsdelar som 

har verkan på fastighetens belåningsvärde. Några av dessa har vi redan nämnt tidigare så 

som återbetalningsförmågan, hyreskontrakten samt antalet hyresgäster som en fastighet 

innehar. Ovanstående faktorer är något som samtliga tre banker studerar väldigt noggrant 
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har vi konstaterat. Vidare finns det ytterligare element som kan vara avgörande för 

fastighetens belåningsvärde. En av de viktigaste faktorerna är läget på fastigheten 

eftersom den spelar en avgörande roll för hur högt fastigheten kan belånas. Utifrån vår 

studie kunde vi fastställa att belåningsvärdet är något högre för kommersiella fastigheter 

som befinner sig i centrala delar på en ort.  

 

Samtidigt kunde vi utläsa att det bedömda belåningsvärdet inte skiljer sig åt i någon 

större bemärkelse mellan de tre bankerna. Något som samtliga var överens om var att 

belåningsvärdet på en industrifastighet är oftast lägre än för bostäder. Återigen spelar 

läget en betydelsefull roll för hur högt belåningsvärdet kan sättas. Hansson på SEB menar 

att läget påverkar värdet av fastigheten genom hyrorna som sätts per kvadratmeter, vilket 

leder till att man inte kan ta ut lika hög hyra på mindre orter i jämförelse med 

storstadsregioner. Enligt Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet (2004) är läget den 

faktor som i störst utsträckning inverkar på priset för kommersiella fastigheter. En annan 

punkt som spelar roll för prissättningen av en kommersiell fastighet är hyran. 

 

I de intervjuer som vi genomförde med bankerna var ett delmoment att undersöka hur 

deras utlåning konstrueras för kommersiella fastigheter. Hansson på SEB framhåller att 

kontoret har amorteringskrav och att detta krav skall vara i paritet med avskrivningstiden 

som fastigheten har. Han tillägger även att bostadsfastigheter skrivs av årligen med två 

procent medan industrifastigheter skrivs av med fyra procent. Detta har kontoret som 

riktmärke för amorteringen. Även Swedbank Sjuhärad har amorteringskrav på bankens 

utlåning. Enligt Svärd är procentsatserna individuella från affär till affär. Wiland å andra 

sidan menar att det kan förekomma situationer med fri amortering men då ska 

belåningsgraden vara oerhört låg. För Swedbank Sjuhärad kan en bostadsfastighet som är 

belånad till 80 procent ha ett amorteringskrav som ligger mellan ett till två procent. Å 

andra sidan kan en industrifastighet som är belånad till samma värde ha ett 

amorteringskrav på tre till fyra procent. Till skillnad från SEB och Swedbank Sjuhärad 

har inte Handelsbanken Stora Torget några amorteringskrav. Men enligt Spets Persson 

ser banken helst att amorteringen skall matcha avskrivningarna, men det förekommer 

inget krav på detta i dagsläget. Återigen visar det på att rutinerna för kreditbedömning 

skiljer sig åt mellan de tre bankerna som vi har intervjuat. 

 

I tidigare avsnitt nämnde vi att enligt en rapport som FI (2009:9) genomfört framgick det 

att amorteringskrav från bankernas sida var mer undantag än regel. Detta stämmer delvis 

med de svar vi erhållit i vår undersökning där Handelsbanken Stora Torget exempelvis 

inte har några amorteringskrav. Trots att SEB och Swedbank Sjuhärad har 

amorteringskrav sätter Swedbank Sjuhärad kraven efter den individuella kunden vilket 

stämmer något med resultatet från rapporten där det framgick att flertalet banker styr 

amorteringskraven efter kundens kreditvärdighet och en bedömning av den ekonomiska 

livslängden. Ju högre belåning en kund har desto högre risk medför detta vilket leder till 

högre amorteringskrav enligt FI (2009:9). Detta stämmer väl överens med de svar vi 

erhållit från bankerna. 

 

En annan faktor som berör kreditbedömningen är räntan. För samtliga tre banker i vår 

studie är räntesättningen en förhandlingssak som kan variera från kund till kund. På 
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grund av dess revidering är det oerhört svårt att sätta en generell räntesats som bankerna 

rättar sig efter. I grund och botten handlar det från bankens sida om att få en bra 

avkastning från den potentiella affären. Spets Persson på Handelsbanken Stora Torget 

åsyftar att banken behöver tjäna pengar och då är räntan ett styrmedel eftersom det är det 

som banken får betala i botten. Enligt Wiland på Swedbank Sjuhärad är det den 

finansiella styrkan hos låntagaren som är väsentligt för räntesättningen samt objektet och 

risken hos låntagaren. Även löptiderna på lånet är något som sätts beroende på vilken typ 

av affär det rör sig om. Vi fann att samtliga tre banker sätter sina löptider på lånen i 

samråd med kunden samt med hänsyn till räntan. 

 

Relaterat till de påverkande faktorer vi beskrivit i litteraturgenomgången är räntan en 

viktig faktor att analysera som kreditgivare då denna påverkar byggkostnaderna samt 

försäljningspriserna på fastighetsmarknaden (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 

2004). 

 

5.1.5 Säkerheter 

Enligt Sigbladh och Wilow (2008) utsätts en kreditgivare för stora kreditrisker i samband 

med beviljning av en kredit, därför är det viktigt att kräva en säkerhet från låntagaren för 

lånet som beviljas. Orsaken till detta är att ifall låntagaren skulle hamna i obestånd att 

betala hålls kreditgivaren skadelös (Sigbladh & Wilow 2008). En av de vanligaste 

säkerheterna i samband med kreditgivning till kommersiella fastigheter är panträtt. 

Innebörden av detta är att en säkerhet är knuten till en viss specifik egendom som ger 

panthavaren rätt att sälja eller pantsätta egendomen för att täcka sin fordran (Sigbladh & 

Wilow 2008). Samtliga tre banker som vi har intervjuat använder sig av pantsättning för 

de krediter som lämnas ut. Detta sker i form av pantbrev som säkerhet. Hansson på SEB 

uttryckte att om låntagaren inte kan fullfölja sina förpliktelser kan banken gå in och ta sin 

säkerhet. I vissa fall kan bankerna även vilja ha in kompletterande säkerhet som kan röra 

sig om borgenförbindelse eller aktier. För samtliga tre banker var förtroendet för 

låntagaren ett viktigt område där en god relation till kunden spelar en angelägen roll. 

Rörande säkerheter för krediter som bankerna lämnar ut kunde vi i vår studie inte hitta 

några större skillnader mellan de tre bankerna. 

 

5.1.6 Riskbedömning 

Ett centralt moment i samband med utlåning till kommersiella fastigheter är 

riskbedömning. Samtliga tre banker har en intern kreditpolicy vilken de följer. De 

viktigaste punkterna som studeras är återbetalningsförmågan hos låntagaren, 

scenarioanalyser och hyreskontrakten. Enligt Hansson på SEB är det oerhört viktigt att 

studera hyreskontraktens längd för dessa kan spela en viss roll för riskbedömningen 

beroende på om det rör sig om korta eller långa kontrakt. Wiland på Swedbank Sjuhärad 

framhöll att några ytterligare element som bör studeras i samband med riskbedömningen 

är huruvida det finns framtida investeringsbehov för fastigheten, eftersatt underhåll eller 

omodern planlösning. Wiland poängterade även att hyresgästerna för en fastighet bör 

granskas då dessa medför en risk för vakans. Risken påverkar även de säkerheter som 
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ställs i kreditavtalet, därför bör en kreditgivare alltid beräkna sin kreditrisk samt risken 

för eventuella kreditförluster enligt Sigbladh och Wilow (2008). 

 

5.1.7 Kreditriskhantering 

Baserat på den empiriska studie som vi har genomfört framkom det att samtliga tre 

banker inte har blivit utsatta för några större kreditförluster under de senaste åren. 

Däremot arbetar samtliga med att följa upp de krediter som har beviljats. SEB genomför 

bevakningar och genomgångar av olika slag för att försäkra sig om att låntagaren sköter 

sig enligt de villkor som de har kommit överens om. På så sätt får de en bra överblick 

över eventuella kreditrisker som banken kan utsättas för. Uppföljningarna kan ske 

månadsvis, kvartalsvis, eller halvårsvis och varierar från fall till fall. Men det vanligast 

förekommande för fastigheter är en årlig genomgång där kontraktsstocken studeras, hur 

mycket som har avsatts för reparation och underhåll kontrolleras också. De genomför 

även olika typer av omvärldsanalyser för att studera olika makroekonomiska faktorer och 

ränteläget. Dessa är exempel på några kontrollfunktioner som SEB tillämpar för att 

skydda sig mot eventuella risker. 

 

Även Swedbank Sjuhärad genomför olika kredituppföljningar för att gardera sig mot 

kreditrisken. Dessa sker oftast genom årliga genomgångar med kredittagaren där banken 

studerar hyreskontrakten samt gör kreditupplysningar för att se om kunden sköter sina 

betalningar. Handelsbanken Stora Torget har även de årliga genomgångar med kunderna 

där de går igenom bokslut, finansiella rapporter och krediter. Tanken med detta är att 

följa upp kunden men även att se om kreditstrukturen är korrekt eller om det åligger 

några förändringar. Dessa kontrollfunktioner som Handelsbanken Stora Torget vidtar för 

att minimera kreditrisken på krediter som har beviljats sker efter att ett avtal har tecknats. 

 

Som Sigbladh och Wilow (2008) nämner i referensramen är det oerhört viktigt att 

löpande göra kredituppföljningar på kunden efter att en kredit har beviljats. Den 

bakomliggande faktorn för detta är att kontrollera för att se ifall det har inträffat något 

som kan påverka kundens återbetalningsförmåga eller om det föreligger några eventuella 

risker för kreditförluster. Vår studie visar att samtliga tre banker arbetar efter detta 

upplägg. 

 

Om vi återkopplar till avsnittet om moral hazard i vår referensram menar Mishkin och 

Eakins (2009) att efter att ett finansiellt kontrakt har tecknats löper bankerna risk för 

moral hazard. Detta kan definieras som att låntagaren kan engagera sig i aktiviteter som 

ökar risken för att lånet inte betalas tillbaka. Som bank löper man en stor risk att utsättas 

för kreditförluster i de fall då lånet inte betalas tillbaka, därför är det grundläggande att 

använda olika kontrollinstrument och på så vis minska risken för moral hazard. Ett av 

kontrollinstrumenten enligt Mishkin och Eakins (2009) är krav på regelbunden 

rapportering och redovisning vilket samtliga tre banker i vår studie tillämpar. Dessutom 

applicerar bankerna flera av de kontrollinstrument som Mishkin och Eakins (2009) 

presenterade, nämligen begränsad skuldsättning, villkorade lån samt krav på försäkring. 

Samtliga kontrollinstrument är ett sätt för bankerna att löpande följa upp låntagaren och 

kontrollera dennes risker. Relaterat till principal- agentteorin finns risken för att agenten 
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som i detta fall är låntagaren vill maximera sin nytta vilket kan göras genom moral 

hazard, men genom olika säkerhetsåtgärder och uppföljningar kan bankerna skaffa sig ett 

skydd gentemot detta (Godfrey et al. 2006). 

 

5.2 Värdering av kommersiella fastigheter 

I samband med värdering av kommersiella fastigheter har vi utifrån vår empiriska 

undersökning upptäckt att arbetsrutinerna skiljer sig åt mellan bankerna i vår studie. När 

SEB genomför sina värderingar använder de sig av externa auktoriserade värderingsmän. 

Enligt vår respondent Hansson på SEB är det dock viktigt att som företagsrådgivare alltid 

göra en analys själv för att få en uppfattning om vilka värden det rör sig om. 

 

Swedbank Sjuhärad gör merparten av värderingarna själva. I vissa enstaka fall kan de ta 

hjälp av Swedbank AB:s Analysfunktion för fastigheter. Dessa fall brukar vara 

komplicerade samt röra sig om större fastigheter och belopp. På kontoret finns det tre 

personer som värderar de kommersiella fastigheterna. Dessa värderingar behöver aldrig 

skickas någonstans för ett godkännande utan de verkställs alltid på kontoret. Något annat 

som är viktigt att poängtera i Swedbank Sjuhärads fall är att den kundansvarige aldrig får 

värdera sin egen kunds fastighet. 

 

Handelsbanken Stora Torget genomför 90-95 procent av värderingarna själva enligt Spets 

Persson på banken. Ibland förekommer det att vissa specifika fall kan kräva en extern 

värderingsman men det händer ytterst sällan. Hon tillade även att banken har fyra stycken 

värderingsmän att tillgå vilka är verksamma i Västsverige.  

 

Relaterat till bakgrunden i denna uppsats följer inte alla banker samma rutiner i samband 

med värdering av kommersiella fastigheter utan många av bankerna genomför merparten 

av värderingarna själv enligt FI (2009:9). Detta märkte vi även att det förekom i vår 

empiriska undersökning. I detta avseende framgår det tydligt att samtliga tre banker har 

olika tillvägagångssätt vid värderingen av en kommersiell fastighet. 

 

5.2.1 Praktiskt tillvägagångssätt 

Den praktiska processen för SEB i samband med ett värderingsärende sker stegvis enligt 

Hansson. Banken har ett objekt som skall värderas och i anknytning till detta har banken 

några personer som de kontaktar för att genomföra värderingen. De tar även kontakt med 

fastighetsägarna och meddelar dessa att en värdering kommer att göras samt att de 

kommer att bli kontaktade av värderingsmännen. Detta är det rena fysiska förfarandet. 

Vidare behöver banken en ofantlig mängd med information som sedan skall överlåtas till 

värderingsmannen. Informationen består av upplysningar rörande fastigheten som kan 

vara hyresintäkter, fastighetens ytor, läget samt drift- och underhållskostnader. Större 

delen av denna information finns tillgänglig i olika fastighetsregister så som Datscha. 

Avvikelser kan förekomma i upplysningarna och därför är det angeläget att som 

företagsrådgivare åka ut och titta på fastigheten. Även i litteraturgenomgången som vi 

tidigare presenterade framgick det enligt SFV (2007) att varken drift- eller 
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underhållskostnader får bedömas alltför schablonmässigt. Istället ska hänsyn tas till 

objektets ålder och skick. 

 

Vid ett värderingsärende börjar Swedbank Sjuhärad med att granska byggnadslov, 

detaljplan och teknisk besiktning. Det som banken kartlägger för fastigheten är 

hyreskontrakten, hyresintäkter per kvadratmeter, längden på kontrakten samt drift- och 

underhållskostnader. Då banken gör värderingarna själva överförs inte denna information 

vidare till externa parter som i fallet med SEB.  
 
För Handelsbanken Stora Torget baseras värderingsarbetet på underlag som upprättats i 

ett tidigare skede i form av informationsinsamling. Därefter genomför banken olika typer 

av analyser via datorn för att senare skicka dessa till värderingsavdelningen i Göteborg. 

Nästa steg är att invänta värderingsbeslutet från avdelningen. Spets Persson poängterade 

att analyser och underlag inte görs på samma sätt om det är en extern värderingsman som 

skall bedöma fastighetens värde. I dessa fall ser rutinerna annorlunda ut men eftersom de 

sällan förekommer gick inte Spets Persson djupare in på det området. När det rör sig om 

nya värderingsobjekt åker de helst ut och tittar på fastigheten. 

 

Enligt Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet (2004) är fastighetsdataregistret och 

fastighetsregistret väsentliga informationskällor vid värdering av kommersiella 

fastigheter. Där påpekar de även att det är viktigt att utnyttja samtliga källor där 

upplysningar kan hämtas ifrån. De nämner även ett antal punkter som är angelägna att 

utreda vilka är totala hyresintäkter, hyreskontraktens löptid och index, prognos för 

framtida hyresutveckling, nuvarande samt framtida vakansredovisning och slutligen 

huruvida hyresgästerna är solida. Utifrån dessa punkter har vi funnit i vår studie att 

samtliga tre banker arbetar med att utforska dessa områden inför varje värdering. Även 

om det praktiska förfarandet emellan bankerna skiljer sig åt, följer samtliga dessa punkter 

i grund och botten i värderingsarbetet. Det vi kan konstatera efter att ha studerat SEB, 

Swedbank Sjuhärad samt Handelsbanken Stora Torget är att målet för bankerna är 

densamma det vill säga att värdera en fastighet, men vägen till målet skiljer sig åt 

markant. 

 

5.2.2 Riktlinjer vid värdering 

I samband med värdering av kommersiella följer SEB särskilda riktlinjer. Enligt Hansson 

är avkastningskravet en central punkt och skiljer sig markant beroende av vilken ort det 

rör sig om. Riktlinjerna för värdering av kommersiella fastigheter i Borås är inte 

densamma som i exempelvis Tranemo och Ulricehamn. Orsaken till detta är att 

marknaden i Borås är betydligt större, vilket påverkar utlåningen eftersom fastigheten kan 

belånas till ett högre värde generellt sett, trots att det kan handla om en och samma 

fastighet som i Tranemo. Något annat som Hansson tillade var att värderingen styrs av 

vilken typ av kommersiell fastighet det rör sig om, vilket givetvis påverkar riktlinjerna. 

 

Wiland på Swedbank Sjuhärad förklarade att deras bank inte följer några särskilda 

riktlinjer i samband med värdering av kommersiella fastigheter. Istället försöker de 

anpassa sig till marknaden och applicerar därefter de värderingsmetoder som passar bäst. 
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En likhet som vi fann hos Swedbank i jämförelse med SEB är att även de anser att 

värderingen skiljer sig åt mellan olika typer av kommersiella fastigheter. Wiland framhöll 

även att rent generellt medför industri- och kontorsfastigheter en större risk för banken 

vilket också i sin tur styr riktlinjerna för värderingen av dessa fastigheter. 

 

I Handelsbanken Stora Torgets fall tillämpar banken de riktlinjer som finns enligt Spets 

Persson på banken. Exempel på sådana riktlinjer är exempelvis det som utgetts av 

Finansinspektionen. Dessutom följer banken de värderingsmetoder och principer som 

finns. Även i detta fall framgick det att värderingen styrs av vilken typ av kommersiell 

fastighet det rör sig om. 

 

5.2.3 Värderingsmetoder 

För att få fram ett värde på en kommersiell fastighet flera olika värderingsmetoder 

tillämpas. En av de mest förekommande metoderna är avkastningsmetoden vilken 

samtliga tre banker i vår studie praktiserar. SEB tillämpar främst avkastningsmetoden 

som enligt Hansson även är den vanligaste metoden. I Lantmäteriverket och 

Mäklarsamfundet (2009) skrivs det att avkastningsvärde är ett begrepp som främst 

används för avkastningsbärande fastigheter. Värdet är individuellt knutet till antingen en 

viss person eller ett företag. Vidare använder SEB ortsprismetoden, dock i en mindre 

utsträckning då denna fungerar som ett komplement till avkastningsmetoden. Något som 

Hansson framhöll vara betydelsefullt i samband med avkastningsmetoden är den goda 

lokala kännedomen eftersom detta är oerhört centralt. Det är viktigt att ha en god kunskap 

om marknaden för att kunna få ett rättvist värde. 

  

Den värderingsmetod som Swedbank Sjuhärad främst praktiserar är avkastningsmetoden 

där kassaflödesvärdering har en central roll för banken. Wiland betonade hur viktigt det 

är att denna metod fullständigas med ortsprismetoden. Svärd påpekade att 

avkastningsmetoden är ett enkelt sätt att kontrollera återbetalningsförmågan hos 

låntagaren. Metoderna är grundläggande i Swedbank Sjuhärads värderingsarbete. Banken 

kompletterar värderingsunderlaget med kreditupplysningar. Vidare studeras även olika 

omvärldsanalyser för att studera inflationen och andra makroekonomiska termer. 

Handelsbanken Stora Torget använder sig av avkastningsmetoden i kombination med 

okulär besiktning enligt Spets Persson. Flera olika konstellationer av metoder kan 

förekomma men avkastningsmetoden är den mest frekventa. Banken kompletterar 

avkastningsmetoden med att samla in olika typer av fakta och upplysningar vilka berör 

hyror, driftkostnader samt kreditupplysningar i form av UC-kontroller. 

 

Beträffande giltighetstiden på värderingsutlåtanden för kommersiella fastigheter skiljer 

dessa sig åt emellan de tre bankerna. För SEB:s del är denna ett år vilket gäller för 

samtliga typer av kommersiella fastigheter. Swedbank Sjuhärad å andra sidan har en 

giltighetstid på tre år för bostäder och ett år för övriga kommersiella fastigheter. 

Handelsbanken Stora Torget skiljer sig markant från dessa två med en giltighetstid på 

endast sex månader vilket är aktuellt för alla kommersiella fastighetstyper.  Detta 

stämmer relativt väl överens med rapporten framförd av FI (2009:9) vilken vi presenterat 

i tidigare avsnitt där det framgår att storbankerna i Sverige årligen uppdaterar sina 
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värderingar av kommersiella fastigheter. Det är enbart Handelsbanken Stora Torget som 

aktualiserar värderingarna mer frekvent. 

 

Metoderna som bankerna tillämpar för självklart med sig en viss typ av kritik. Ekelid et 

al. (1998) diskuterar i en artikel styrkan i ett värderingsutlåtande där de menar att något 

sådant är svårt att testa när det handlar om värdering av fastigheter. Författarna menar att 

värderingsmännen använder sig av flera olika metoder för bedömning av ett värde samt 

deras egen kunskap, vilket medför att det inte går att testa styrkan i ett värde med hjälp av 

statistiska beräkningar. Ratcliff (1972) å andra sidan menar att ett marknadsvärde enbart 

är en förutsägelse av en ekonomisk händelse och inget värde i den meningen att när en 

värderingsman skall bedöma fastighetens värde i jämförelse med marknaden, måste 

denna förutspå utgången av en händelse som ännu inte har ägt rum. 

 

5.3 Analys av värderingskonsultens utlåtande 

Nedan presenteras vår analys av telefonintervjun med Kenneth Eirefelt, auktoriserad 

värderingskonsult. Vår fokus ligger främst på att förevisa hans arbetsuppgifter som 

värderingskonsult. 

 

5.3.1 Information 

I samband med ett värderingsarbete för en kommersiell fastighet behöver Eirefelt tillgång 

till en enorm mängd information som han får tag på via Lantmäteriverkets 

fastighetsdataregister. Informationen är omfattande och består av hyresintäkter, drift- och 

underhållskostnader, taxering till lagfarter och övrig juridisk upplysning. Detta kan 

relateras till tidigare avsnitt där vi skrev att enligt Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet 

(2004) är fastighetsdataregistret en central informationskälla i samband med 

datainsamlingen för värderingen av fastigheten. Det är viktigt att få upplysningar 

gällande hyror, drift- samt underhållkostnader enligt Lantmäteriverket och 

Mäklarsamfundet (2004) eftersom dessa påverkar värdet av fastigheten. 

 

5.3.2 Värderingsmetoder 

I sitt vardagliga värderingsarbete använder sig Eirefelt av avkastningsmetoden och 

ortsprismetoden, vilka enligt Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet (2004) är vanligt 

förekommande metoder i samband med värdering av kommersiella fastigheter. Enligt 

Eirefelt bygger avkastningsmetoden på att kalkylerade nuvärdesberäkningar av 

driftnetton under en viss period för att få fram ett avkastningsvärde på fastigheten. 

Ortsprismetoden går ut på olika jämförelser mellan försäljning av fastigheter med 

likartade egenskaper som den aktuella fastigheten som värderas. Eirefelt menade att i 

detta avseende spelar erfarenhet en betydelsefull roll då metoden är en ren 

bedömningsfråga som värderingsmannen får göra själv. Båda dessa metoder bygger på att 

få ut ett marknadsvärde och enligt Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet (2009) kan 

både högre och lägre priser än marknadsvärdet förekomma. Med anledning av detta är det 

oerhört vitalt att marknadsvärdet alltid kopplas till en värdetidpunkt. Orsaken bakom 

detta är att priset kan snabbt förändras på grund av olika omvärldsfaktorer. Enligt en av 
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de vetenskapliga artiklar som vi har behandlat i vår referensram skriver Ekelid et al. 

(1998) att ett värderingsutlåtande består av ett förslag på ett värde per ett specifikt datum. 

Många kunder vill veta den framtida utvecklingen av värdet över tiden, något sådant 

menar Ekelid et al. (1998) är omöjligt att besvara. 

 

Utöver en koppling till en specifik värdetidpunkt ansåg Eirefelt att ett värderingsutlåtande 

inte bör vara äldre än ett år under antagandet att marknadsutvecklingen sker normalt. Han 

tillade även att om olika förändringar gällande inflation med mera skulle drastiskt 

förändras behöver värderingsutlåtandet uppdateras oftare. Lantmäteriverket och 

Mäklarsamfundet (2009) skriver att prisbildningen påverkas av faktorer såsom 

ränteförändringar eller hög- och lågkonjunktur vilket kan kopplas till Eirefelts utlåtande. I 

de fall där marknadsutvecklingen inte sker normalt behöver värderingsutlåtandet ses över 

med kortare intervaller. Eftersom inflationen spelar roll för värderingen måste hänsyn tas 

till denna i beräkningarna enligt SFV (2007), vilket kan relateras till Eirefelts utlåtande 

där han framhöll att förändringar i inflationen leder till en snabbare uppdatering av 

värderingsutlåtandet. 

 

5.3.3 Praktiskt tillvägagångssätt vid värdering 

Ett vanligt värderingsarbete för Eirefelts del lyder enligt följande: han stämmer tid för 

möte med uppdragsgivaren där de går igenom objektet som skall värderas. Vid mötet 

studeras all information som uppdragsgivaren har samlat in rörande värderingsobjektet. 

Denna information består främst av hyresintäkter och drift- och underhållskostnader. 

Något som studeras noggrant är läget eftersom Eirefelt anser att läget i synnerhet är 

väsentligt för kommersiella fastigheter. Han gav ett exempel där läget är avgörande och 

det är i de fall då det rör sig om kommersiella fastigheter som innehar dyra butiker. Dessa 

är då ofta mer betalningsvilliga än övriga menade Eirefelt. I Lantmäteriverket och 

Mäklarsamfundet (2004) framgår det hur stor roll läget spelar, i synnerhet när det handlar 

om butiker. I dessa fall måste tillgängligheten och centrala gatuplan studeras samt genom 

att se vilka övriga butiksetableringar det finns i området eftersom det kan påverka 

handeln.  

 

Avslutningsvis ansåg Eirefelt att värdering av kommersiella fastigheter kräver en bred 

kunskap inom området samt god lokal kännedom, därför rekommenderar han att man 

använder en värderingsman som hjälp i samband med värdering. När det gäller den 

tekniska utvecklingen uttryckte Eirefelt att den är till fördel eftersom man har tillgång till 

ett flertal fastighetsdatasystem där viktig information kan utläsas samt tillgång till 

ortsprisstatistik, taxeringsvärde med mera kan fås. Detta ansåg han vara ett bra 

komplement till det dagliga värderingsarbetet. 

 

5.4 Resultat och analys av enkätundersökning  

I detta avsnitt redovisar vi och analyserar de resultat som erhållits utifrån den 

enkätundersökning vi har genomfört med ett antal fastighetsinvesterare i kommersiella 

fastigheter i Boråsområdet. Enkäten skickades ut via mejl till femton investerare, av dessa 

har endast tio svarat, därför är nedanstående resultat baserade på dessa svar.  
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Figur 10. Diagram över fastighetsinvesterarnas viktigaste kreditgivare 

 

Första frågan gick ut på att ta reda på vem som var den viktigaste kreditgivaren. Där 

svarade en majoritet på 70 procent att banken är deras viktigaste kreditgivare. Endast 30 

procent använder sig av andra kreditgivare. Det cirkeldiagram vi visade i vår bakgrund 

som är framställt av Sveriges Riksbank (2010:2) tyder på att 16 procent av den totala 

utlåningen för svenska bankkoncerner utgörs av lån till fastighetsbolag. Enligt FI 

(2009:9) har utlåning till kommersiella fastigheter en väsentlig roll i bankernas totala 

utlåning och är även en tänkbar källa för stora kreditförluster. Även Pashang et al. (2010) 

skriver i sin artikel att bankerna i samband beslutsfattandet vid utlåning måste beräkna 

sina kreditrisker för att inte riskera eventuella kreditförluster i framtiden. Relaterat till 

artikeln skriven av Davis och Zhu (2011) vilken presenterades under tidigare empirisk 

forskning, framgick det att banker har en avgörande roll i samband med finansiering till 

kommersiella fastigheter. Detta leder även till att deras utlåningsattityder har en stor 

effekt på fastighetsinvesteringar och transaktioner. 

 

Vad anser Ni vara särskilt betydelsefullt i samband med bankernas utlåning till 

kommersiella fastigheter? 

 

Bra kreditvillkor 40 % 

Snabba kreditbeslut 40 % 

Bra service 20 % 

 

I samband med utlåningen ansåg 40 procent att bra kreditvillkor var det viktigaste medan 

övriga 40 procent föredrog snabba kreditbeslut. Resterande 20 procent tyckte att bra 

service var mest vägande vid utlåningen. Relaterat till litteraturgenomgången är villkoren 

i kreditavtalet av avgörande betydelse för lånet enligt Hedman (1994) eftersom parterna 

kommer överens om ränta, löptid, amortering med mera. Kopplat till resultatet i vår 

undersökning visar det sig att kreditvillkoren verkar vara en av de viktigaste faktorerna 

att ta hänsyn till för fastighetsinvesterarna. Vidare skrev Sigbladh och Wilow (2008) att i 

samband med uppsättning av kreditvillkor i avtalet var det viktigt att rutinerna skulle vara 

effektiva så att tidsflödet minimeras. Kopplat till vår undersökning visade sig att även 

snabba kreditbeslut var en av de avgörande faktorerna i samband med utlåningen. 
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Vilket av följande alternativ anser Ni skiljer sig mest mellan bankerna i samband med 

kreditbedömning för kommersiella fastigheter? 

 

Belåningsgrad 5 st. 

Krav på säkerheter 1 st. 

Räntenivån 4 st. 

 

Beträffande vad respondenterna ansåg skilja sig mest mellan bankerna i samband med 

kreditbedömning av kommersiella fastigheter tyckte hälften att belåningsgraden i 

synnerhet var den mest särskiljande faktorn. 40 procent menade att räntenivån istället var 

det som var en avvikande faktor medan en minoritet på tio procent hade en åsikt om att 

krav på säkerheter var den avskiljande faktorn. 
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Figur 11. Upplevelsen av kreditbedömningsprocessen 

 

Fjärde frågan handlade om hur respondenterna upplevde bankernas beslutstagande i 

anknytning till kreditbedömningen. Där besvarade hela 70 procent att processen var 

smidig. En tiondel upplevde beslutstagande som tidskrävande, medan en ytterligare 

tiondel ansåg att den är komplicerad. Slutligen var det tio procent av respondenterna som 

inte gav något svar alls på den frågan. Vi kan konstatera att flertalet deltagare var nöjda 

med bankernas beslutstagande. Relaterat till artikeln skriven av Pashang et al. (2010), 

vilken vi tidigare behandlat i vår referensram kan det i många situationer uppstå problem 

mellan fastighetsinvesterarnas och bankernas sätt att kommunicera. I många fall då ett 

kreditbeslut skall tas har banken för lite finansiell information för att kunna ta ett korrekt 

beslut samt beräkna sina kreditrisker i samband med utlåningen. Denna brist finns hos 

många företagare som ibland kan ha problem med att framställa all nödvändig 

information. Bristen på tillräcklig information kan i sin tur ställa till problem i 

kreditgivningsprocessen. Enligt Mishkin och Eakins (2009) kan vissa långivare ibland gå 

miste om intressanta investeringsobjekt just med anledning av att de saknar information. I 

vår studie med fastighetsinvesterare i Boråsområdet kan vi dock konstatera att 

majoriteten inte upplever bankernas beslutstagande som något komplicerat. 
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Använder ni er av en lokal bank i Sjuhäradsområdet? 

Utifrån det resultat som vi erhållit på fråga fem gällande valet av en lokal bank visade sig 

att hela 80 procent använder sig av en lokal bank medan resterande 20 procent inte gör 

detta. 

 

Vilken/vilka typer av utvärderingar och analyser gör Ni i samband med investering i en 

kommersiell fastighet? 

 

Övrig analys 23 % 

Kalkyler 32 % 

Marknadsanalys 13 % 

Nyckeltal 10 % 

Prisutveckling 23 % 

 

I frågan om analyser och utvärderingar som görs i samband med investering i en 

kommersiell fastighet använder 32 procent kalkyler medan 23 procent studerar 

prisutvecklingen. 13 procent av respondenterna genomför en marknadsanalys medan tio 

procent gör en granskning av nyckeltalen. Resterande svarade att de gör någon typ av 

övrig analys. Det som kan utläsas i detta fall är att de flesta gör någon form av kalkyl när 

de skall investera i någon typ av kommersiell fastighet. Som vi skrev i vår referensram 

finns det en vanligt förekommande investeraranalys som heter cash-flowmetoden. 

Metoden går ut på att studera betalningsströmmarnas storlek och till tidpunkter då dessa 

inträffar (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2004). Med stor sannolikhet applicerar 

övervägande antalet av respondenterna denna typ av analys eftersom 32 procent svarade 

att de använder kalkyler vilket är en komponent i cash-flowmetoden. 

 

Vilken eller vilka faktorer är avgörande vid en investering i kommersiella fastigheter? 
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Figur 12. Avgörande faktorer vid investering 

 

De tre viktigaste faktorerna som är mest avgörande vid en investering är fastighetens 

geografiska läge, framtida hyresintäkter samt priset på fastigheten. Här svarade 

majoriteten motsvarande 32 procent att läget var den mest väsentliga faktorn medan 23 

procent ansåg att hyresintäkterna var det. 29 procent av deltagarna tyckte att priset var av 
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största betydelse. Som vi tidigare behandlat i litteraturgenomgången så är läget i störst 

utsträckning den faktor som påverkar priset mest vilket stämmer väl överens med var 

våra respondenter tycker. Vidare ansågs även hyran vara en stor prispåverkande faktor 

vilket också stämmer med de svaren vi erhållit utifrån vår enkätundersökning 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2004). 

 

Vad anser Ni vara särskilt betydelsefullt att ta hänsyn till i samband med värdering av en 

kommersiell fastighet? 

 

Att värdet befinner sig i samma nivå som 

marknadsvärdet 

60 % 

Att fastigheten är värderad av en auktoriserad 

värderingsman  

20 % 

Inget svar 20 % 

 

När vi ställde frågan gällande vad de ansåg vara det viktigaste att ta hänsyn till i samband 

med värdering av kommersiella fastigheter tyckte majoriteten motsvarande 60 procent att 

värdet befinner sig på samma nivå som marknadsvärdet. Endast två av respondenterna 

motsvarande 20 procent var det mest betydelsefulla att fastigheten var värderad av en 

auktoriserad värderingsman. Resterande svarade ingenting alls på den frågan. Beträffande 

marknadsvärdet nämnde vi i vår referensram att enligt Lind och Lundström (2009) utgör 

ofta marknadsvärdet basen i majoriteten av de beslut som tas inom fastighetssektorn. 

Detta stämmer ganska väl överens med de resultat vi erhållit i enkäten där mer än hälften 

av respondenterna anser att värdet bör ligga i nivå med marknadsvärdet. 

 

Vilken eller vilka typer av kommersiella fastigheter äger Ni? 

 

Av de fastighetsinvesterare som vi har undersökt visade sig att flertalet ägde kontors-, 

industri- och bostadsfastigheter. Dessa tre delar utgjorde tillsammans 80 procent av 

svaren där störst procentandel skrev att de har kontorsfastigheter. 40 procent av 

fastighetsinvesterarna vi frågat är medlemmar i Svensk Fastighetsindex medan resterande 

60 procent inte är det. 

 

I vilka/vilket område befinner sig era kommersiella fastigheter geografiskt? 
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Figur 13. Geografisk utbredning av de kommersiella fastigheterna 



 

- 85 - 

 

Vidare ställde vi frågan om i vilket/vilka områden som respondenternas respektive 

kommersiella fastigheter befinner sig geografiskt. Där svarade drygt 67 procent att 

fastigheten/fastigheterna låg centralt i tätort medan 25 procent innehar 

fastighet/fastigheter utanför tätort.  En minoritet på åtta procent vilket motsvarar en 

respondent har fastighet/fastigheter som befinner sig på landsbygden. 

Slutligen ansåg 90 procent att de var mer positiva gentemot investeringar i redan 

befintliga kommersiella fastigheter medan endast tio procent ansåg sig vara mer positiva 

till nybyggnationer. Av samtliga tio respondenter är endast ett av fastighetsbolagen 

börsnoterat medan resterande nio inte är detta. 

 

Utifrån det resultat vi har erhållit på enkätundersökningen visar det att majoriteten av 

respondenterna främst faller under kategorin core investors (Lind & Lundström, 2009) 

vilket vi nämnde i referensramen. Dessa kännetecknas av att söka ett investeringsobjekt 

som ger ett relativt säkert kassaflöde vilket vi ansåg stämde in på våra respondenter. 
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6. Slutsatser och avslutande diskussion 
 

 

I detta avsnitt presenteras de resultat som vi har kommit fram till samt de slutsatser vi 

har dragit av vår studie relaterat till problemdiskussionen och syftet. Inledningsvis 

presenteras de slutsatser som dragits utifrån vår undersökning med bankerna. Därefter 

har vi framställt de slutsatser som dragits utifrån vår enkätundersökning med 

fastighetsinvesterare verksamma i Borås. 

 

I den avslutande diskussionen återknyter vi våra resultat utifrån den empiriska 

undersökningen till forskningsproblemen. Avslutningsvis presenterar vi förslag till vidare 

forskning inom vårt valda uppsatsområde samt redogör för en diskussion kring 

resultatens tillämplighet för närliggande områden. 

 

 

6.1 Slutsatser 

Syftet med denna uppsats var att beskriva och förklara hur samtliga tre banker arbetar 

med kreditbedömning och värdering av kommersiella fastigheter, samt vilka likheter och 

skillnader det finns mellan dessa. För att behandla dessa områden utgick vi ifrån två 

forskningsfrågor vilka presenteras nedan: 

 

 Hur ser kreditbedömningsprocessen ut för utlåning till kommersiella fastigheter 

på tre olika bankkontor i Borås? 

 

 Hur ser värderingsprocessen av kommersiella fastigheter ut för dessa tre 

bankkontor? 

 

I efterhand kan vi konstatera att vi har fått svar på dessa frågor. Dessutom anser vi att 

utifrån den genomförda undersökningen med bankerna har uppsatsens syfte uppnåtts då 

vi erhållit en tydlig bild över hur de arbetar med kreditbedömning och värdering av 

kommersiella fastigheter. En slutsats vi dragit utifrån studien är att dessa arbetsprocesser 

skiljer sig åt mellan bankerna vilket vi beskriver närmare i detta avsnitt. Inledningsvis har 

vi framställt våra slutsatser gällande kreditbedömningsprocessen, därefter presenteras 

slutsatserna beträffande värderingsarbetet. 

 

En skillnad mellan bankerna i vår studie är att en av bankerna nämligen Handelsbanken 

Stora Torget är ett fristående kontor men regelsättningen sker till viss del från koncernen. 

Swedbank Sjuhärad i sin tur är en fristående bank vilket medför att de sätter samtliga 

regler själva och är relativt fria i sina beslutstaganden. Beträffande SEB som inte alls är 

fristående styrs de av koncernens regler, vilket innebär att kontoret har en ytterst liten 

frihet i regelsättningen. Detta medför i sin tur att bankernas olika beslutsinstanser för 

kreditgivning frånskiljer sig. Handelsbanken Stora Torget kan ta kreditbeslut upp till en 

viss nivå på kontoret, därefter får det dock gå vidare till högre instanser i Göteborg. Den 
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uppfattning vi fått av detta är främst att i de fall då kreditbesluten skall tas i högre 

instanser utanför kontorets ramar så kan detta medföra en längre prövotid för krediten, 

vilket kan påverka kunden i fråga som får en längre väntetid. Utifrån resultaten från vår 

enkätundersökning med fastighetsinvesterare framkom det att snabba kreditbeslut är högt 

värderade. I detta fall gynnas Swedbank Sjuhärad främst då besluten tas på kontoret 

vilket medför en snabbare process. Å andra sidan tycker vi att en längre prövotid kan vara 

till fördel då banken kan studera kreditprövningen mer noggrant, vilket medför en säkrare 

bedömning från bankens håll och minimerar risken för fallisemang, i detta avseende 

gynnas SEB och Handelsbanken Stora Torget något mer. 

 

Vidare upptäckte vi i vår empiriska undersökning att Handelsbanken Stora Torget kräver 

att låntagaren ska vara helkund i banken för att kunna finansiera en affär, och att de 

finansierar sällan en enstaka kommersiell affär. Detta krav hade inte SEB och Swedbank 

Sjuhärad, däremot ansåg Swedbank Sjuhärad att de gjorde en bättre affär om kunden var 

helkund. Den fördel som vi ser med helkundskonceptet är framförallt att det byggs en 

starkare och närmare relation mellan kunden och banken. På så vis kan banken även ha 

en bättre kontroll över kunden och dennes samtliga affärer. Nackdelen som vi ser är att 

risken finns för att vissa kunder känner sig begränsade och tvingade till att flytta sina 

samtliga affärer och istället vänder sig till en bank som inte har några krav på helkund. I 

detta avseende uppfattar vi Handelsbanken Stora Torget som något restriktiva i sin 

utlåning medan Swedbank Sjuhärad och SEB är något mindre krävande. En likhet vi fann 

för bankerna var att samtliga var relativt negativa till att finansiera en kommersiell 

fastighetsaffär som befinner sig utanför deras respektive verksamhetsområden. Slutsatsen 

vi drar utifrån detta är framförallt att bankerna i detta avseende saknar den lokala 

marknadskännedomen utanför verksamhetsområdet vilket skulle kunna medföra en högre 

risk för kreditförluster på grund av de fastighetsaffärerna. Därför tror vi också att den 

främsta anledningen till att de håller sig inom ramarna för sina respektive 

verksamhetsområden är just med anledning av den goda, lokala marknadskännedomen. 

 

Värt att belysa var att amorteringskraven skiljer sig åt mellan bankerna där SEB och 

Swedbank Sjuhärad tillämpar amorteringskrav medan Handelsbanken Stora Torget inte 

gör detta. Tolkningen vi gör är att generella regler i detta avseende inte spelar någon 

större roll utan banken ser istället mer till den individuella kunden och dennes 

kreditvärdighet. Slutsatsen vi drar i detta fall är att Handelsbanken Stora Torgets relativt 

fria amortering kan vara ett resultat av deras helkundsprincip där de förlitar sig på goda 

kundrelationer, detta trots att de tillämpar försiktighetsprincipen. Både SEB och 

Swedbank Sjuhärad som tillämpar amorteringskrav praktiserar inte helkundskonceptet. I 

detta fall betraktar vi amorteringskraven som en slags säkerhet där banken lägger vikt vid 

att kunden har förmågan att betala av sitt lån eftersom dessa banker i många fall kan 

sakna den nära kundrelationen. Samtidigt anser vi det vara viktigt att inte enbart förlita 

sig på den goda kundrelationen då denna kan svika. Istället anser vi att en bank alltid bör 

vara observant oavsett hur nära kundrelation det än rör sig om.  

 

Med avseende på övriga påverkande faktorer har vi dragit slutsatsen att bankerna i vår 

studie inte skiljer sig åt i någon större bemärkelse. Samtliga banker ser räntan som en 

förhandlingssak som kan variera från kund till kund. Dessutom hade bankerna ungefär 
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liknande belåningsvärden beträffande kommersiella fastigheter av olika slag. Även 

uppföljningar och kontrollinstrument för beviljade krediter är relativt lika i sin form där 

kontinuerliga uppföljningar och granskningar av kunden görs för att minimera 

kreditrisken. Samtliga tre banker regleras av Finansinspektionen och Riksbanken som ser 

till att samtliga riktlinjer följs. Detta tror vi är en bidragande orsak till att bankerna är 

relativt lika gällande ovanstående områden. Dessutom kan vi dra slutsatsen att bankerna 

är väl medvetna om vilka risker de utsätts för, därför tillämpar de olika åtgärder som kan 

bidra till en minimering av dessa.  

 

Beträffande värderingsarbetet för kommersiella fastigheter har vi även här fastställt att 

det förekommer både likheter och skillnader i bankernas arbetsrutiner. Den största 

skillnaden som vi fann mellan bankerna var vem som gör själva värderingen av den 

kommersiella fastigheten. Swedbank Sjuhärad genomför merparten av värderingarna 

själva på kontoret och använder sig inte av någon extern värderingsman. SEB däremot 

gör värderingsarbetet själva på kontoret men dessa måste godkännas av en extern 

värderingsman. Handelsbanken Stora Torget gör värderingarna själva på kontoret men 

dessa måste godkännas av deras interna värderingsavdelning i Göteborg vilket innebär att 

de inte tillämpar någon extern värderingsman så länge det inte handlar om stora 

utlåningsbelopp. 

 

Slutsatsen vi drar med utgångspunkt i detta är att SEB och Handelsbanken Stora Torget 

intar en något försiktigare inställning eftersom värderingsbesluten tas av andra parter. 

Fördelen med detta är att risken för att fastigheten inte blir över- eller undervärderad 

minskar något eftersom värderingen i detta fall görs av två personer. Swedbank Sjuhärad 

anser vi har en friare roll vid värderingen då de genomför dessa själva. En fördel med att 

arbeta på detta sätt är att kreditbesluten kan fattas betydligt snabbare och hela 

värderingsprocessen sker effektivare, vilket kan gynna banken då väntetiden på ett 

värderingsbeslut förkortas något. Effektiva beslut är just något som vi upptäckte 

efterfrågas starkt i vår enkätundersökning. Nackdelen med att de inte använder sig av en 

extern värderingsman är att värdet på den bedömda fastigheten kan skilja sig åt från 

marknadsvärdet. I vår enkätundersökning framkom det även att merparten av 

fastighetsinvesterarna ansåg att den viktigaste delen vid värderingsarbetet var att värdet 

skulle befinna sig på samma nivå som marknadsvärdet.  

 

Som vi nämnde problemdiskussionen kan fastställandet av ett värde på en fastighet vara 

en relativt krävande process som ställer krav på både kunskap samt eftertanke och som i 

allmänhet kräver flera inblandade parter (Wramsby & Österlund 1995). Vi redogjorde 

även för en vetenskaplig artikel där bland annat Ekelid et al. (1998) menade på att 

kvalitén på fastigheternas värderingar bör ifrågasättas eftersom bedömningarna skiljer sig 

åt vilket leder till att osäkerheten i samband med värdering av kommersiella fastigheter är 

stor. Därför anser vi att ett godkännande från en extern värderingsman stärker 

trovärdigheten i värdet.  

 

I fråga om giltighetstiden på ett värderingsutlåtande kom vi fram till att det skiljer sig åt 

mellan de olika bankerna samt att den styrs av vilken typ av kommersiell fastighet det rör 

sig om. Handelsbanken Stora Torgets värderingsutlåtande är endast giltig i sex månader 
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innan en ny värdering måste göras vilket är aktuellt för alla typer av kommersiella 

fastigheter. Swedbank Sjuhärad har en giltighetstid på tre år för bostäder och ett år för 

övriga kommersiella fastigheter. SEB i sin tur använder en gräns på ett års giltighetstid 

för samtliga kommersiella fastigheter. Relaterat till den telefonintervju vi genomförde 

med Eirefelt framkom det att ett utlåtande inte bör vara äldre än ett år. Detta stämmer 

även med SFV (2007) som åsyftar att den generella giltighetstiden är ett år. Utifrån detta 

har vi konstaterat att alla banker håller sig inom denna ram, dock anser vi att 

Handelsbanken Stora Torget betraktar ett marknadsvärde som en färskvara och att de 

därför uppdaterar utlåtandet mer kontinuerligt. Slutsatsen vi dragit är att ett år verkar 

rimligt för ett värderingsutlåtande, däremot kan man i vissa specifika fall då det rör sig 

om ytterst komplicerade kommersiella fastigheter överväga att uppdatera utlåtandet något 

mer frekvent. 

 

I vår studie har vi även undersökt fastighetsinvesterarnas syn med avseende på 

kreditbedömnings- och värderingsprocessen. För att undersöka detta ställde vi följande 

forskningsfråga: 

 

 Hur upplever fastighetsinvesterarna kreditbedömnings- och värderingsprocessen 

av kommersiella fastigheter? 

 

Efter vår genomförda enkätundersökning kan vi fastlägga att vi lyckats erhålla svaret på 

denna fråga samt uppnå syftet med studien. Resultatet visade att majoriteten av 

fastighetsinvesterarna ansåg kreditbedömnings- och värderingsprocessen vara smidig, 

dessutom framgick det att de flesta upplevde bankernas beslutstagande vara 

okomplicerat. Slutsatsen vi kan dra utifrån detta är att flertalet av fastighetsinvesterarna i 

vår undersökning är nöjda med den kreditbedömning och värdering som banken 

genomför och ser det inte som något komplicerat och tidskrävande. Detta tycker vi även 

tyder på att bankerna lyckats väl i sina arbetsprocesser eftersom det fungerar relativt 

problemfritt. Relaterat till problemdiskussionen där det enligt Godfrey et al. (2006) kan 

uppstå ett flertal problem i kommunikationen mellan långivare och investerare och 

informationen som förmedlas däremellan så kan detta påverka kreditbedömningen och 

värderingsarbetet negativt. Slutsatsen vi kan dra utifrån vår studie är att 

kommunikationen inte verkar vara ett problem i detta fall. 

 

6.2 Avslutande diskussion 

Resultaten som vi har erhållit utifrån vår empiriska undersökning tyder på att det 

förekommer både likheter och skillnader i bankernas arbetsrutiner beträffande 

kreditbedömning och värdering av kommersiella fastigheter. Studien visar även att varje 

enskilt bankkontor har sina egna tillvägagångssätt vilka kan skilja sig åt mellan kontoren 

i samma koncern. Som vi redovisade i den tidigare empiriska forskningen är 

fastställandet av ett marknadsvärde av en fastighet en komplicerad process och kan 

frånskilja sig beroende på vem som utför värderingen. I undersökningen med bankerna 

framgick det tydligt att värderingarna görs på olika sätt och beroende av vem som gör 

värderingen inom banken kommer det resultera i ett värde, vilken kan skilja sig från en 

annan persons omdöme. Det vi vill framföra med detta är att även om det finns skillnader 
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mellan de olika bankerna kan det även förekomma skillnader inom varje bank beroende 

på vilken person som genomför värderingen, eftersom en stor del av värderingsarbetet 

innefattar personliga omdömen och beslut. 

 

I samband med kreditbedömning och värdering av kommersiella fastigheter fokuserar 

samtliga tre banker i vår studie främst till att studera kundernas återbetalningsförmåga 

och fastighetsbolagens kassaflöden. Detta skiljer sig markant från 1990-talet under 

rådande bank- och fastighetskris då bankernas största fokus främst var panternas värde. I 

problemdiskussionen nämnde vi att enligt Wickman-Parak (2009) har bankerna en 

annorlunda kreditprövning idag vilket anses vara ett resultat av bankkrisen från 1990-

talet. En av slutsatserna vi dragit från vår studie är att samtliga banker är medvetna om de 

kreditrisker som utlåning till kommersiella fastigheter medför. Ett gemensamt drag är att 

samtliga studerar fastighetsbolagens återbetalningsförmåga och kassaflöden. Wickman-

Parak (2009) menar att bankerna lägger störst fokus på dessa områden i dagsläget och 

detta har vi konstaterat stämmer väl överens med resultatet av vår undersökning. 

 

I undersökningen som vi genomförde visade sig att alla tre banker haft ytterst få 

kreditförluster som härstammar av utlåning till kommersiella fastigheter under de senaste 

fem åren. Den uppfattning vi fått är främst att bankerna lärt sig av sina tidigare misstag 

under krisen på början av 1990-talet. Detta är positivt eftersom de då undviker dessa 

problem idag, men samtidigt dyker det upp nya problem i takt med all utveckling. Därför 

tror vi att området med kreditbedömning och värdering av kommersiella fastigheter är 

något som är under ständig revidering, eftersom det till stor del styrs och påverkas av det 

samhälle vi lever i. Trots att samtliga banker idag har ytterst få kreditförluster och en 

välfungerande kreditriskhantering, samt är något restriktivare i sin utlåning, bör de även i 

framtiden ständigt arbeta med att minimera dessa risker. Detta för att inte riskera att 

hamna i samma situation som under krisen på 1990-talet. 

 

En likhet som vi fann är att bankerna behöver en stor mängd med information för att 

kunna genomföra kreditbedömningen. Relaterat till vår problemdiskussion menar 

Godfrey et al. (2006) att värdet av information har en stor betydelse i samband med 

kreditgivning där informationsasymmetrin kan ha en avgörande roll i kreditgivningen. I 

detta sammanhang löper bankerna en stor risk för kreditförluster om kvalitén på den 

finansiella informationen är bristfällig. I sådana situationer kan bankerna gå miste om 

grundläggande information som kan vara avgörande för kreditgivningen. Vi kan 

konstatera att SEB, Swedbank Sjuhärad och Handelsbanken Stora torget ser 

informationsinsamlingen som en väldigt avgörande del i kreditprövningen och arbetar 

därför med att samla in så mycket information som möjligt avseende låntagaren, särskilt i 

ett inledande skede. Vi upplevde heller inte att någon av bankerna fick otillräckligt med 

information. Den generella uppfattningen var att informationen var tillräcklig och i de fall 

då något saknades var respondenternas resonemang att den saknade informationen gick 

att finna.  

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att relationen mellan fastighetsinvesterarna och 

bankerna i vår studie fungerar väl.  I grund och botten handlar det om att båda parter ska 

maximera sin nytta för att få en så bra affär som möjligt. Därför är de även villiga att 
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anpassa sig efter varandra. För bankens del handlar det om att få igenom en framgångsrik 

affär som de kan tjäna pengar på. Ur fastighetsinvesterarens perspektiv handlar det främst 

om att erhålla finansiering för fastighetsförvärvet.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Kreditbedömning och värdering av kommersiella fastigheter är ett omfångsrikt ämne 

därför är även möjligheterna för vidare forskning inom området obegränsade. Varenda 

del som har berörts i denna uppsats skulle kunna studeras på en djupare nivå. Ett tänkvärt 

förslag till vidare forskning vore att genomföra en undersökning av liknande slag på en 

nationell nivå för att se vilken effekt det ger för olika låntagare och fastighetsinvesterare, 

men även för större jämförelse mellan olika banker. Med en mer djupgående analys och 

bredare urval hade även samtliga resultat kunnat generaliseras vilket inte var möjligt i vår 

studie. 

 

6.4 Resultatens tillämplighet på närliggande områden 

Beträffande resultatens tillämplighet på närliggande områden anser vi att resultatet av vår 

studie i viss mån är applicerbart på närliggande områden. Dock är det viktigt att 

poängtera att inga generaliseringar har gjorts i denna studie vilket kan påverka dess 

applicerbarhet på områden utanför Borås Stad. Bakomliggande orsaker till detta är 

framförallt att värderingen av kommersiella fastigheter i hög grad styrs av den ort som 

fastigheten befinner sig i. Dessutom skiljer sig bankernas interna riktlinjer avseende 

kreditbedömning åt. I viss mån kan dock vissa faktorer appliceras på andra banker såsom 

insamlingen och värdet av information, belåningsgrader och liknande.  

 

Fastighetsinvesterarnas åsikter kan vara av intresse för bankerna då dessa två parter ofta 

samarbetar med varandra. Vi tror att värderingskonsultens resonemang kan vara en 

hjälpande hand för både banker och fastighetsinvesterare eftersom de kan få en 

uppfattning om hur värderingen går till och vilka faktorer som beaktas i samband med 

detta. Det kan vara användbart i samband med exempelvis förvärv av en kommersiell 

fastighet. 

 

Studiens resultat kan även vara tillämpbart för bankernas befintliga och eventuella 

framtida kunder i form av fastighetsinvesterare då de genom studien får en bättre 

överblick över bankernas olika krav och delmoment i kreditbedömnings- och 

värderingsprocessen för kommersiella fastigheter, vilket kan vara betydelsefullt vid valet 

av bank. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide för bankintervjuerna 

 

Intervjufrågor avseende kreditbedömnings- och värderingsprocessen 

vid förvärv av kommersiella fastigheter 

 
Vi är två studenter vid Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Borås som arbetar med 

vår D-uppsats gällande kreditbedömning och värdering av kommersiella fastigheter. Med 

denna intervju vill vi ta reda på hur kreditbedömningsprocessen samt värderingsarbetet 

kring kommersiella fastigheter går till på Er bank. 

 

Vi är främst intresserade av att veta hur Er bank/kontor praktiskt går tillväga vid 

kreditgivning till dessa fastigheter. Andra punkter som är intressanta i detta sammanhang 

är de problem och risker som kan förknippas med denna process samt hur dessa 

bearbetas. Vidare vill vi även få insyn i hur informationsutbytet i 

kreditbedömningsprocesserna fungerar, samt om det föreligger något behov av 

förbättringar eller förändringar på den fronten. 

 

Ett annat område som vi är särskilt intresserade av är att veta hur värderingsarbetet för 

kommersiella fastigheter ser ut, om ni värderar själva eller använder er av en extern 

värderare och anledningen till detta.  

 

Intervjufrågorna är uppdelade i tre kategorier: kreditbedömning, riskbedömning samt 

värdering. 

 

Kreditbedömning 

 

1. Hur stor andel av Er utlåning omfattas av kommersiella fastigheter? 

2. Hur har Ert kontors utlåningsvolym kring kommersiella fastigheter utvecklats 

under de senaste 5 åren?  

3. Hur ser kreditbedömningsprocessen ut för Ert kontor i samband med utlåningen 

till dessa fastigheter? Kan Ni förklara denna process i några steg? 

4. Följer Ni några riktlinjer vid kreditbedömningen? 

5. Om så är fallet, är dessa externa eller interna? 

6. Vilken information behöver Ni i samband med kreditbedömningen? 

(Information angående lånetagaren, fastigheten, marknaden etc.) 

 

– Var finner Ni lämplig information? 

 

– Är den information Ni får tillräcklig? 
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7. Vilka faktorer tar Ni hänsyn till vid kreditbedömning? 

8. Hur stor procentandel lånar Ni ut av ett bedömt fastighetsvärde? 

9. Hur konstrueras utlåningen?  

- Förekommer det några amorteringskrav? 

- Skiljer amorteringskraven sig åt för olika låntagare? 

- Hur fungerar räntesättningen för olika låntagare? 

- Hur bestäms löptiderna?  

- Hur bestäms ett belåningsvärde? Ser Ni till marknadsvärdet eller ser Ni till 

något annat sorts värde?  

10. Vilka säkerheter kräver Ni i dagsläget? 

11. I vilken utsträckning påverkar fastighetsformen kreditbeslutet? (t.ex. 

kontorsfastighets, industrifastighet, hotellfastighet etc.)? 

12. I vilken utsträckning påverkar nybyggnation Ert kreditbeslut? 

13. Granskar Ni om investeraren haft eller har en tidigare verksamhet? Hur påverkas 

utlåningen av detta?(stor investerare, liten investerare, etablerad eller 

nyföretagare) 

Riskbedömning 

 

1. Har Ni någon intern riskpolicy som Ni måste följa? 

2. Vilka riskfaktorer tar Ni i beaktande vid utlåning? (t.ex. återbetalningsförmåga)? 

3. Hur stor andel av kreditriskerna under de senaste 5 åren härstammar från lån 

beviljade till kommersiella fastigheter? 

4. Hur fördelar sig kreditrisken på de olika typerna av kommersiella fastigheter?(T 

ex om hotellbyggnader har högre/lägre kreditrisk än kontorsbyggnader etc.) 

5. Vilka åtgärder tar Ni vid för att minimera kreditrisken? 

6. Vilka kontrollfunktioner har Ni på Ert kontor för att gardera Er mot eventuella 

risker? 
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Värdering 

 

1. Hur görs värdesättningen? Genomför Ni det själva eller använder Ni 

auktoriserade värderingskonsulter?  

2. Hur går Ni praktiskt tillväga vid ett värderingsärende? Kan Ni förklara processen 

stegvis? 

3. Vilka riktlinjer följer Ni vid värdering av kommersiella fastigheter? 

4. Skiljer sig värdesättningen åt beroende på vilken typ av kommersiell fastighet det 

är? 

5. Vilka värderingsmetoder tillämpar Ni/bankens värdesättare? 

6. Vilka för- och nackdelar anser Ni att dessa har?  

7. Vilken typ av information behövs när Ni skall ta ställning till en fastighets värde? 

8. Var finner Ni den informationen? 

9. Påverkas värderingen av faktorer såsom inflation, penningpolitik, 

ränteförändringar etc.? 

10. Hur länge är en värdering giltig?  

11. Förekommer felräkningar/fel värdering? Vilka åtgärder vidtar Ni i sådana fall? 

 

Personlig data 

Intervjuperson/personer: 

Företagets namn: 
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Bilaga 2 – Intervjuguide för telefonintervjun med 
värderingskonsulten 

 

Frågor/intervjuguide 

Personlig data 

Intervjuperson:  

 

Värdering 

 

1. Vilka arbetsuppgifter har du som värderingskonsult? 

2. Vilka typer av uppdragsgivare arbetar du med/för? Exempelvis fastighetsföretag, 

banker etc. 

3. Har du några samarbetspartners? 

4. Vilka typer av fastigheter värderar du? 

5. Vilken typ av information behöver du i samband med värderingen? 

6. Upplever du att du får den information som du behöver för att genomföra 

värderingen? 

7. Vilka metoder använder du vid värdering av kommersiella fastigheter? 

8. Vad avgör valet av värderingsmodell? 

9. Används olika metoder till olika fastigheter? 

10. Kan du beskriva hur i några steg hur arbetsprocessen kring värdering av 

kommersiella fastigheter ser ut?  

11. Hur länge är en värdering giltig från det att fastigheten värdesätts?  

12. Finns det några yttre faktorer som kan påverka värdet av fastigheten? Såsom 

marknaden, inflation, ränta etc.? 

13. I hur stor utsträckning påverkar dessa faktorer? 

14. Vilka faktorer studerar du i samband med värdesättningen av en kommersiell 

fastighet? 

Är det exempelvis fastighetens läge, skick, ålder, storlek m.m.? 

15. Finns det något du anser bör förbättras i samband med värderingsprocessen? 
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Bilaga 3 – Frågeguide för enkätundersökningen 

 

Enkätundersökning avseende kreditbedömning samt värdering i 

samband med förvärv av kommersiella fastigheter 
 

Vi är två studenter vid Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Borås som arbetar med 

vår D-uppsats gällande kreditbedömning och värdering av kommersiella fastigheter. 

 

Problem: Som en del i uppsatsen har vi ställt frågor om kreditbedömningsprocessen 

avseende förvärv av kommersiella fastigheter. Ytterligare frågor berör även 

värderingsarbetet kring dessa fastigheter. 

 

Syfte: Vi hoppas att med hjälp av enkäten få svar på frågor om kreditbedömningen, 

motiv, beslutskriterier för investering, samt värderingsprocessen bland 

fastighetsinvesterare verksamma i Boråstrakten. Målet är att få en insyn i hur 

fastighetsinvesterarna upplever dessa olika processer. Med tanke på valet av syfte tycker 

vi att fastighetsinvesterare inom denna grafiska region utgör ett representativt urval av 

respondenter. 

 

Vi ber Er besvara enkäten som omfattar 15 frågor. Uppskattningsvis tar enkäten 5-10 

minuter att genomföra. Vi ber Er att gå in på bifogad länk och kryssa i alternativen. 

Länken kan man antingen klicka sig till via mejlet annars kan man kopiera länken, klistra 

in i ett nytt fönster och svara på frågorna därifrån. 

 

Era svar kommer att beräknas statistisk och ert namn kommer inte att förekomma i 

uppsatsen. Skulle ni ändå vilja vara anonyma kan ni skriva ett mail till oss. 

 

Uppsatsen kommer att färdigställas under maj månad 2011. Vid frågor kan Ni kontakta 

oss på nedan givna mejl- adresser samt telefonnummer. 

 

Direktlänk till enkäten: 

http://www.enkät.se/surveyStart.php?pid=2068&mpid=fcd67f4546d4c6e8aaf47af082c7f

682 

 

 

Vi tackar på förhand för Er medverkan! 

 

Negar Moheb   Irnes Bajtarevic 

negarmoheb@hotmail.com  irnes.bajtarevic@hotmail.com 

tel 07**-******   tel 07**-****** 

 

http://www.enkät.se/surveyStart.php?pid=2068&mpid=fcd67f4546d4c6e8aaf47af082c7f682
http://www.enkät.se/surveyStart.php?pid=2068&mpid=fcd67f4546d4c6e8aaf47af082c7f682
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Enkätfrågor 

 
Endast ett svarsalternativ per fråga skall anges om inget annat uppges. Skulle två eller 

fler alternativ stämma skall det alternativ som bäst stämmer in väljas. 

  

Vilka faktorer är avgörande vid en investering i kommersiella fastigheter? 

(Rangordna svaren från 1-7 där 1 är minst avgörande och 7 är mest avgörande). 

o Priset på fastigheten 

 

o Framtida hyresintäkter 

 

o Fastighetens geografiska läge 

 

o Fastighetens storlek 

 

o Långsiktig avkastning 

 

o Långsiktig värdeökning 

 

o Räntenivån 

 

Vem är Er viktigaste kreditgivare?  

o Banken 

o Privata finansiärer 

o Övriga kreditinstitut 

o Finansierar själva 

o Använder flera kreditgivare 

 

Vilken eller vilka typer av kommersiella fastigheter äger Ni? 

o Kontorsfastigheter 

o Bostadsfastigheter 

o Industrifastigheter 

o Hotellfastigheter 

o Övriga kommersiella fastigheter 
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Vad anser Ni vara särskilt betydelsefullt i samband med bankernas utlåning till 

kommersiella fastigheter? 

o Bra service 

 

o Snabba kreditbeslut 

 

o Hög belåningsgrad 

 

o Bra kreditvillkor 

 

o Tillgänglighet 

 

Vad anser Ni vara särskilt betydelsefullt att ta hänsyn till i samband med värdering 

av en kommersiell fastighet?  

o Fastigheten är värderad av en auktoriserad värderingskonsult 

 

o Värdet befinner sig samma nivå som marknadsvärdet 

 

o Fastigheten är inte under- eller övervärderad 

 

Vilket av följande alternativ anser ni skiljer sig mest mellan bankerna i samband 

med kreditbedömning för kommersiella fastigheter? 

o Amorteringskrav 

o Räntenivån 

o Krav på säkerheter 

o Belåningsgrad 

 

Hur upplever Ni bankernas beslutstagande i samband med kreditbeviljningen? 

o Komplicerat 

o Tar lång tid 

o Snabba beslut 

 

Använder ni er av en lokal bank i Sjuhäradsområdet? 

Ja 

Nej 
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Vilken/vilka typer av utvärderingar och analyser gör Ni i samband med investering 

i en kommersiell fastighet?  

o Kalkyler 

 

o Nyckeltal 

 

o Marknadsanalys 

 

o Lönsamhetsanalys 

 

o Prisutveckling 

 

o Ränteanalys 

 

o Övrig analys 

 

Är ni medlemmar i Svensk Fastighetsindex? 

Ja 

Nej 

 

 I vilka/vilket område befinner sig era kommersiella fastigheter geografiskt? 

 

o Centralt i tätort 

o Utanför tätort 

o Landsbygden 

 

Vilket av följande två alternativ föredrar ni vid en fastighetsinvestering? 

 

o Nybyggnation 

o Befintliga kommersiella fastigheter 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 

 

 

 

 

 

 
 

BESÖKSADRESS: JÄRNVÄGSGATAN 5 · POSTADRESS: ALLÉGATAN 1, 501 90 BORÅS 

TFN: 033-435 40 00 · E-POST: INST.IDA@HB.SE · WEBB: WWW.HB.SE/IDA 

 


