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1. INTRODUKTION 
 
Kapitlet introducerar ämnet för att sedan ge en redogörelse för problematisering, uppsatsens 
syfte och vilka avgränsningar som gjorts. Slutligen beskrivs uppsatsens disposition. 
 
1.1 Inledning 
Dagens fastighetsmarknad inrymmer många aktörer. Nästan samtliga aktörer har en sak 
gemensamt vilket är beroendet av medfinansiering vid förvärv och utveckling av fastigheter. 
Detta i och med att fastighetsbranschen är så pass kapitalintensiv till sin karaktär. Denna 
medfinansiering sker oftast med hjälp av upptagande av lån från något av de kreditinstitut som 
idag finns i Sverige. När en aktör i form av exempelvis ett fastighetsbolag ansöker om 
medfinansiering i form av en fastighetskredit genomför banken en kreditbedömningsprocess 
för att utvärdera om fastighetsbolaget har och kommer fortsätta att ha förmågan att leva upp 
till de åtaganden som krävs för att kunna beviljas fastighetskredit. Det är av vikt att banken 
utför en noggrann kreditbedömning för fastighetskrediter eftersom dessa kommit att utgöra en 
allt större del av bankernas balansräkningar (Töppfer & Söderqvist, 2017). 
  
Kreditbedömning handlar om att bedöma den kreditrisk som uppstår vid kreditgivning. 
Kreditrisk är den äldsta av de risker som idag existerar på den globala finansmarknaden. En 
allmänt vedertagen definition är att om kredit kan definieras som förväntan av en viss summa 
pengar inom ett visst tidsintervall är kreditrisk sannolikheten att denna förväntan inte kommer 
att uppfyllas. Läsaren inser snabbt att kreditrisk således daterar tillbaka till uppkomsten av att 
låna pengar (Caouette et al., 2008). Kreditbedömning handlar således om att bedöma 
sannolikheten att inte återfå de pengar som har lånats ut. 
  
En korrekt utförd kreditbedömningsprocess är fundamental för hela samhällsekonomin 
eftersom det finns en stark koppling mellan kreditrisk och de finansiella kriser som drabbat 
den globala och nationella ekonomin under de senaste decennierna på grund av de 
låneportföljer som bankerna besitter (Hall & Oshins, 1992). Det sätt på vilket kreditinstituten 
genomför en kreditbedömningsprocess av kommersiella fastighetskrediter skiljer sig idag mot 
hur det såg ut under tiden som följde efter avregleringen av kreditmarknaden under 80-talet. 
Vid den tiden lades till synes ingen vikt vid kredittagarens återbetalningsförmåga utan det 
sattes mer tilltro till just värderingen av kommersiella fastigheter som säkerhet (Silver, 2005). 
För många kreditinstitut var säkerhetens bedömda marknadsvärde det enda beslutskriteriet vid 
kreditgivningen (Carlbäck & Jacobsson, 1993). Vidare har det visats att den utökade utlåning 
som skedde efter avregleringen ökade tillgången på kapital och därmed efterfrågan vilket 
bidrog till stigande fastighetspriser (Broström & Göransson, 2011). Den kris som följde efter 
att fastighetsbubblan sprack på 90-talet kom att bli den värsta bank- och fastighetskris som 
Sverige drabbats av på över 70 år (Josefsson, 2004; Fastighetsvärlden, 2015). 
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1.2 Problematisering 
Det har under många år förts diskussioner kring betydelsen av säkerheter för krediter. 
Generellt har det accepterats att säkerheten i kreditbedömningsprocessen är av underordnad 
betydelse. En formulering som kan hittas är att banken som kreditgivare i högre omfattning 
ska bedöma risken för inställda betalningar än risken vid inställda betalningar (Silver, 2005). 
Kreditgivaren ska fokusera på kredittagarens förmåga att bedriva verksamhet, inte vad som 
händer vid inställda betalningar (Goldberg, 1992). 
  
Som författare av denna studie har vi därför valt att undersöka förhållandet mellan 
kreditgivares bedömning av kredittagares återbetalningsförmåga och värdet för de eventuella 
säkerheter som ställs för kommersiella fastighetskrediter. Vi ämnar uppnå en djupare 
förståelse för kreditgivares syn på kredittagares återbetalningsförmåga och säkerheters värden 
och hur dessa spelar in i bedömningsprocessen av kommersiella fastighetskrediter. 
  
1.3 Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka den process banker genomför vid bedömningen av 
kommersiella fastighetskrediter. Vi söker bringa klarhet i hur banker bedömer och tillämpar 
kredittagares kassaflöde och säkerheters värderingsflöde samt hur bedömningen beror av 
dessa. I grunden rör sig frågeställningen kring hur mycket kreditgivaren fokuserar på 
kredittagarens kassaflöde respektive säkerhetens värderingsflöde. Området är av intresse att 
studera med tanke på hur händelser i ekonomin i allmänhet och på fastighetsmarknaden i 
synnerhet påverkat kreditbedömningsprocessen. Syftet med vår studie är därmed att 
undersöka och försöka besvara följande frågeställningar utifrån en banks perspektiv vid 
bedömning av kommersiella fastighetskrediter 
  

• Bedömning av kommersiella fastighetskrediter 
• Bedömning av kassaflöde 
• Bedömning av värderingsflöde 
• Bedömning av kassaflöde gentemot värderingsflöde 

  
1.4 Avgränsning 
Som författare har vi valt att begränsa oss till att behandla vår tes i fråga om enbart 
kommersiella fastighetskrediter i Stockholm. Vi har definierat kommersiella fastighetskrediter 
som fastighetskrediter för kommersiella syften. Det kan exempelvis röra sig om förvärv av 
förvaltningsfastigheter eller nyproduktion av bostadsrätter. Således handlar det om ändamål 
andra än privata bostäder. Vi har gjort denna avgränsning eftersom det är så bankerna skiljer 
mellan fastighetskrediter för kommersiella och privata ändamål. 
  
När det kommer till beskrivning av hur kassaflöde och värderingsflöde bedöms har vi valt att 
enbart ta upp de viktigaste och mest fundamentala delarna då vår studie rör hur dessa förhåller 
sig till varandra och inte processen för att bedöma dessa. Vi anser att det är svårt att tillföra ny 
kunskap till hur fastighetsbolags kassaflöde och fastigheters värderingar bedöms då tidigare 
studier berör dessa områden. 
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1.5 Disposition 
I det första kapitlet ges en inledning till vad kreditbedömning innebär och definitionen av 
kreditrisk. Det förklaras också hur den kreditbedömningsprocess som sker idag skiljer sig i 
jämförelse med hur det sett ut tidigare och hur detta är kopplat till en av de större ekonomiska 
kriser som Sverige genomgått. Vidare beskriver vi vårt syfte med studien och vilka 
avgränsningar som har gjorts.  
  
Det andra kapitlet beskriver den kvalitativa metod vi har använt, en motivering för kvalitativ 
metod och hur vi har gått tillväga för att utföra arbetet. Vidare introduceras de informanter 
som deltagit i studien och det ges kritik med avseende på källor så väl som metod. 
  
Det tredje kapitlet behandlar tidigare studier i en litteraturstudie. Här beskrivs relevanta 
tidigare studier och det ges en övergripande bild av ämnet för att läsaren ska kunna 
tillgodogöra sig informationen i den empiriska undersökningen på ett bättre sätt. 
Litteraturstudien är uppdelad i tre sektioner. Den första ger en översiktlig bild om 
kreditbedömningens grunder, den andra behandlar relevanta delar som analyseras sett till 
kassaflöde och den tredje sektionen behandlar relevanta delar sett till värderingsflöde. 
  
I det fjärde kapitlet presenteras den intervjustudie som genomförts. Resultatet är uppdelat 
enligt fyra delar där den första delen handlar om kreditbedömningsprocessen generellt, den 
andra delen behandlar kassaflöde, den tredje delen behandlar värderingsflöde och den fjärde 
delen behandlar bedömningen av kassaflöde gentemot värderingsflöde. 
  
I det femte kapitlet analyserar vi vad som framkommit under vår studie och jämför detta 
material med tidigare studier. 
  
Slutligen i det sjätte kapitlet presenterar vi de slutsatser som vi genom vår analys kunnat 
konstatera. 
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2. METOD 
 
Kapitlet förklarar vilken forskningsmetod som tillämpats, studiens tillvägagångssätt och vilka 
informanter som deltagit i studien samt kritik med avseende på källor och metod. 
 
2.1 Forskningsmetod 
Författandet av denna vetenskapliga studie har skett genom tillämpning av en kvalitativ metod 
då vi uteslutande genomfört intervjuer för att finna svar på våra frågeställningar. 
Datainsamlingsmetoder genom intervjuer är en form av kvalitativ metod (Blomkvist & Hallin, 
2014). Vi har funnit att en kvalitativ metod är klart motiverad sett till det ämnesområde 
studien behandlar. Genom att föra öppna samtal med informanterna som efter år av erfarenhet 
besitter djup kunskap på området har intressant och viktig information ventilerats. Vi är 
övertygade om att vi har uppnått en djupare insikt i ämnet genom att tillämpa en kvalitativ 
metod än om en kvantitativ metod använts. Vi tror att om en kvantitativ metod, så som 
definierad av Blomkvist & Hallin (2014), genom exempelvis en enkätstudie hade använts 
hade vi inte kunnat tillgodogöra oss lika djup och insiktsfull information. 
  
2.2 Tillvägagångssätt 
Den inledande fasen av studien bestod i att undersöka befintlig litteratur och forskning på 
området, för att kunna skapa sig en god uppfattning om vad som tidigare studerats och även 
förutsättningarna för att kunna tillföra någon ny form av information. Detta låg sedan till 
grund för att konstruktionen av frågor till de informanter som intervjuats. Antalet intervjuer 
har begränsats till sju där vi, för att få en så god uppfattning som möjligt, valt att intervjua 
personer från olika områden. För att få en god teoretisk uppfattning har vi intervjuat en 
forskare. För en praktisk uppfattning har sex intervjuer genomförts med sju personer som 
arbetar med kreditgivning och fastighetsanalys inom bank. Personer från tre olika svenska 
banker har intervjuats, nämligen Swedbank, SEB och Erik Penser Bank. Swedbank och SEB 
är två av de största bankerna i Sverige, så för att få med ett perspektiv från en mindre bank 
valde vi att även kontakta Erik Penser Bank. 
 
2.3 Litteraturstudie 
För att läsaren ska kunna tillgodogöra sig grundläggande kunskap och skaffa sig en förståelse 
för vilka studier som tidigare utförts på området finns nedan en litteraturstudie. 
Litteraturstudien är till fullo framtagen med hjälp av sekundärdata, som är uppgifter vilka inte 
har en lika stark koppling till den egna studien, exempelvis tidigare forskning (Blomkvist & 
Hallin, 2014). Litteraturstudien är framtagen genom att studera artiklar i tryckt och 
elektroniskt format, böcker, dokumentärer, examensarbeten, föreläsningar och rapporter. 
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2.4 Datainsamling 
Data kan vara antingen primär eller sekundär. Primärdata är data som identifieras av den som 
utför studien och sekundärdata är data som hämtas från andra (Blomkvist & Hallin, 2014). För 
att genomföra vår studie har intervjuer och litteraturstudie genomförts. Studiens primärdata 
baseras på de sju intervjuer som genomförts och dess sekundärdata på litteraturstudien. 
Eftersom våra informanter varit verksamma inom olika områden som affärsenhet, 
kreditbedömning och fastighetsanalys valde vi att variera de frågor som ställdes. För att 
undvika att få för breda svar konstruerades frågorna på ett så precist sätt som möjligt men med 
utrymme för diskussion. 
 
2.5 Informanter 
 
2.5.1 Bo Nordlund 
Bo Nordlund har arbetat med tillämpad forskning, skrivit utredningsrapporter om 
marknadsmässiga avkastningskrav inom allmännyttan och för kommersiella fastigheter. Bo 
bedriver egen konsultverksamhet mot fastighetsbolag, både kommunala, privata och publika 
med fokus på värderings- och redovisningsfrågor. Bo har även en bakgrund som analytiker 
inom kreditbedömning på bank under 90-talet. Intervjun med Bo ägde rum per telefon den 10 
april 2017, varade i en timme och spelades in. Intervjun transkriberades i efterhand och 
resulterade i nio sidor text. 
  
2.5.2 Göran Råckle 
Göran Råckle är chef för fastighetsanalys på Swedbank sedan 22 år. Han leder en grupp av 16 
personer centralt på huvudkontoret och 10 fastighetsvärderare som är utplacerade regionalt. 
Huvudsakliga arbetet är analys av kommersiella fastigheter och flerbostadshus men de följer 
och analyserar även olika marknadssegment. Gruppen utför även värderingar av enskilda 
objekt som anses vara för stora eller som av någon anledning anses vara komplicerade att 
bedöma, det ansvaret har de för hela den svenska och baltiska marknaden. Vid större bestånd 
som ska bedömas tas ofta externa värderingar in och dessa granskas sedan av Göran och hans 
grupp. 
  
2.5.3 Sören Jonsson 
Sören Jonsson tillhör Göran Råckles arbetsgrupp och arbetar med analys och att bygga 
kassaflödesmodeller. Han har arbetat inom olika tjänster på banken med en koppling till 
fastigheter. Intervjun med Sören ägde rum tillsammans med Göran på Swedbanks 
huvudkontor i Sundbyberg den 21 april 2017, varade i en timme och spelades in. Intervjun 
transkriberades i efterhand och resulterade i 16 sidor text. 
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2.5.4 Hans Edstedt 
Hans Edstedt arbetar inom Corporate Finance på Erik Penser Bank och då bland annat med 
fastighetskrediter. Han arbetar med struktureringen av affärer och relationen mellan banken 
och kunden. Intervjun ägde rum på Erik Penser Banks huvudkontor vid Hötorget i Stockholm 
den 21 april 2017, varade i en timme och spelades in. Intervjun transkriberades i efterhand och 
resulterade i åtta sidor text. 
  
2.5.5 Urban Håkansson 
Urban Håkansson är chef för fastighets- och byggsektorn inom storkundsenheten på 
Swedbank sedan 2010. Urbans enhet ansvarar för drygt hälften av bankens totala krediter till 
fastighetsbolag. Han har erfarenhet från kontorsrörelsen och har jobbat med krediter i stort 
sett hela sitt yrkesverksamma liv och specifikt mot fastigheter de senaste sju åren. Intervjun 
ägde rum på Swedbanks huvudkontor i Sundbyberg den 27 april 2017, varade i en timme och 
spelades in. Intervjun transkriberades i efterhand och resulterade i tolv sidor text. 
 
2.5.6 Caroline Sohl 
Caroline Sohl är kreditansvarig för region Storstockholm på SEB. I sin roll agerar hon som 
bollplank till de lokala kontorens företagsrådgivare och sitter även i regionens kreditkommitté 
som behandlar en stor mängd beslut. Hon har en bakgrund på affärssidan och har tidigare 
erfarenheter från att ha jobbat som företagsrådgivare, företagsmarknadschef och kontorschef. 
Intervjun ägde rum på SEB:s kontor vid Sergels Torg i Stockholm den 2 maj 2017, varade i en 
timme och spelades in. Intervjun transkriberades i efterhand och resulterade i 13 sidor text. 
  
2.5.7 Kristian Hasslöf 
Kristian Hasslöf är kreditchef vid Erik Penser Bank sedan två år tillbaka och har en bakgrund 
från Handelsbanken och Finansinspektionen. I sina tidigare roller har han bland annat arbetat 
med att utvärdera operationella risker och kreditrisker. Intervjun ägde rum på Erik Penser 
Banks huvudkontor på Apelbergsgatan i Stockholm den 4 maj 2017. För att tillgodogöra oss 
den information Kristian bidrog med fördes anteckningar under intervjuns gång. 
  
2.5.8 Soli Koroniadis 
Soli Koroniadis är sektorchef för teamet som jobbar med bygg- och fastighetsbolag inom 
avdelningen midcorp Stockholm City. Målgruppen för avdelningen är bolag med en 
balansräkning på ungefär en halv miljard till fem miljarder kronor. Han har arbetat 20 år inom 
Swedbank och har haft roller som bland annat kundansvarig men är sedan 2008 chef. 
Intervjun ägde rum på Swedbanks kontor på Regeringsgatan den 10 maj 2017, varade i en 
timme och spelades in. Intervjun transkriberades i efterhand och resulterade i nio sidor text. 
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2.6 Källkritik 
För att kunna avgöra om de källor som har använts under studiens gång har ansetts vara 
tillförlitliga eller inte har en checklista använts. För denna finns fyra huvudkategorier 
beståendes av äkthet, närhet och beroende, tendens och representativitet. Äkthet syftar på vem 
som är författare och huruvida informationen granskats av andra. Närhet syftar exempelvis till 
huruvida informationen är aktuell, med avseende på datum för publicering. Tendens syftar på 
vem källan är, till exempel om denne är oberoende eller har för avsikt att vinkla informationen 
på något sätt. Slutligen syftar representativitet på huruvida materialet är representativt för den 
grupp som undersöks och huruvida det som sägs är betydelsefullt och vanligt förekommande 
och inte perifert och udda (Blomkvist & Hallin, 2014). 
 
Med avseende på litteratur anser vi att de krav som ställs på tillförlitlighet får anses vara 
uppfyllda. Information från sekundärkällorna kommer från personer med god kunskap på 
området och har i många fall kunnat granskas kritiskt av andra. Den information som 
tillgodogjorts genom intervjustudien kommer från personer med god insikt i branschen och 
med mångårig erfarenhet. Det ska dock påpekas att enbart större banker och en mindre, 
nischad bank har undersökts och inga banker från mellanliggande segment, varför de svar som 
givits antingen relaterar till större eller mindre kommersiella fastighetskrediter och inga 
däremellan. Vidare kan tilläggas att om personer från mindre, lokala kontor intervjuats kunde 
den kommunicerade informationen skilt sig från vad som nu framkommit i studien. 
 
2.7 Metodkritik 
Vi fann att en kvalitativ metod var det bästa valet av metod för den studie som skulle 
genomföras. Trots detta finns det begränsningar. Först och främst grundar sig informationen 
som framkommit till fullo på subjektiva bedömningar och värderingar. Informationen kan 
således vinklas eller framställas på ett sådant sätt att den kanske inte är representativ för en 
population. Vidare har de antal intervjuer som genomförts begränsats till 7, främst med 
avseende på den begränsning i tid som förelåg. Trots dessa potentiella hinder anser vi att vårt 
urval av informanter tillförlitligt representerar samma information som skulle kunna 
framkomma vid en större och mer omfattande intervjustudie.  
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3. LITTERATURSTUDIE 
 
Kapitlet ger läsaren en grundläggande teoretisk referensram inom ämnet vilken ligger till 
grund för studiens empiri. 
 
3.1 Kreditbedömningens grunder 
Kreditbedömning handlar om att bedöma sannolikheten att inte återfå de pengar som 
kreditgivaren har lånat ut till kredittagaren. Det handlar om att bedöma kredittagarens vilja 
och förmåga att leva upp till de förpliktelser som åtages vid ingående av kreditavtal. Det går 
att mäta förmågan på olika sätt men att mäta viljan anses i allmänhet vara betydligt svårare. 
En stor del i bedömningen av vilja får anses vara förtroende. Kreditbedömning har kommit att 
kallas för mer av en konstform än vetenskap (Murray, 1959). I kreditbedömningsprocessen 
används såväl kvalitativ som kvantitativ information. 
 
Den kvantitativa delen i bedömningen fokuserar på matematiska bedömningar kring 
beteenden och förhållanden medan den kvalitativa delen i bedömningen handlar om 
bedömningar kring personlighet (Borrego, 1994). Informationen är kvantitativ om 
informationen kan kvantifieras på ett sådant sätt som är relevant för beslutet självt. I de flesta 
fall föredras information av kvantitativ art eftersom dess förmedlande inom bankorganisation-
en kan ske utan risk för förvrängning, vilket inte kan garanteras för kvalitativ information. 
Kvalitativ information är även till stor del avhängig den subjektiva bedömning som görs av 
personen som utför kreditbedömningen (Silver, 2001). 
  
Kreditbedömningsprocessen handlar i stort om att undersöka två aspekter kopplade till 
kredittagaren. Den första är risken att den kassaflödesgenererande verksamhet kredittagaren 
bedriver upphör att uppfylla de kovenanter som kopplas till kassaflödet. Den andra handlar 
om risken att banken förlorar pengar genom krediten på grund av att de säkerheter som ställts 
till förfogande ej är tillräckliga för att kunna täcka den utestående lånebalansen (Gandemo, 
1976). 
 
Olika modeller har utvecklats för att genomföra kreditbedömningar. Murray (1959) beskriver 
den så kallade 3-C modellen där bedömningen kretsar kring kredittagarens kapital (capital), 
kapacitet (capacity) och karaktär (character). Altman (1985) beskriver 5-C modellen 
innefattandes kapacitet (capacity, förmåga att återbetala lånet), karaktär (character, viljan att 
återbetala lånet), kapital (capital, kredittagarens förmögenhet), säkerhet (collateral, den 
säkerhet som ställts för krediten) och förhållanden (conditions, de externa ekonomiska 
förhållandena). 5-C modellen menas kunna bedöma sannolikheten att kredittagaren tidsenligt 
betalar ränta och amortering i enlighet med kreditavtalet. Principiellt sett har kredittagaren tre 
möjligheter att återbetala en kredit, vilket kan ske genom att verksamheten genererar ett 
positivt kassaflöde, likvidering av tillgångar som ingår i kredittagarens balansräkning och 
genom andra källor till finansiering (Sinkey, 1992). 
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3.2 Kassaflöde 
Ett bolags kassaflöde är dess inbetalningar och utbetalningar under en begränsad tidsperiod 
(Aktiekunskap, 2010). För banken som kreditgivare ligger det centrala vid varje 
kreditbedömning i kredittagarens förmåga att generera kassaflöde och således om att 
säkerställa att kredittagarens verksamhet kommer kunna återbetala ränta och amorteringar 
(Reed & Gill, 1989). Förmågan att kunna återbetala lånet mäts generellt genom något slag av 
lönsamhetsmått, vilket ofta är EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation, 
amortization) (Morri & Mazza, 2015). Att uppskatta kassaflöde över tid är ett av de viktigaste 
sätten för att säkerställa en intäktsgenererande förmåga (Silver, 2005). Det benämns även 
betalflöde och innebär bolagets flöde av likvida tillgångar (Datscha, 2017). Analys av 
kassaflödet för en kredittagare sker med vägledning av den kassaflödesanalys som ingår i 
bolagets redovisning (Svensson, 2003). 
  
3.2.1 Kassaflödesanalys 
En kassaflödesanalys visar på hur ett företag har skaffat kapital under det gångna 
räkenskapsåret och hur detta kapital har använts. Den visar således på företagets 
betalningsflöden och hur företagets balansräkning förändrats under det gångna året (Hallgren 
& Hallgren, 2003). Information om företagets kassaflöden, tillsammans med övriga finansiella 
data, anses utgöra underlag för att kunna bedöma framtida kassaflöden för företaget. 
Kassaflödesanalysen kan genom detta ligga till grund för en kreditgivares bedömning av 
verksamhetens förmåga att generera likvida medel för återbetalning av kredit (Svensson, 
2003). 
  
Företagets betalningsflöden presenteras i en kassaflödesanalys principiellt under tre 
kategorier, där det framgår från vilken kategori betalningsflödena härstammar 
  

• Löpande verksamhet 
• Investeringsverksamhet 
• Finansieringsverksamhet 

  
Uppställningen möjliggör förståelse för respektive kassaflödes betydelse för företagets 
finansiella ställning och samband mellan kassaflödena. 
  
Betalningsflöden hänförliga till löpande verksamhet är sådana som till största del påverkar 
företagets nettoresultat. Det rör sig därmed om in- och utbetalningar relaterade till den dagliga 
verksamheten.  
  
Betalningsflöden hänförliga till investeringsverksamhet härstammar från inköp och försäljning 
av anläggningstillgångar. Till denna kategori hör också ut- och återbetalningar som relaterar 
till långfristiga fordringar. 
  
Betalningsflöden hänförliga till finansieringsverksamhet ger information för bedömning av 
kreditgivares anspråk på framtida kassaflöden. Hit hör exempelvis in- och utbetalningar av 
lån. 



	 10	

Längst ned i kassaflödesanalysen visas med hur mycket företagets likvida medel i form av 
kassa och bank samt kortfristiga placeringar, som snabbt och utan nämnvärd risk kan 
omvandlas till likvida medel, har ökat eller minskat under räkenskapsårets gång (Thomasson, 
2011). 
 
3.2.2 Portföljteori 
Modern portföljteori, MPT, beskriver hur en investerare kan allokera sina medel. MPT tar in 
egenskaper som avkastning, standardavvikelse och korrelation. Teorin beskriver hur en 
investerare genom diversifiering kan sprida sin risk och uppnå samma förväntade avkastning 
till en lägre risk i jämförelse med om denne inte diversifierat, ceteris paribus (Markowitz, 
1952). 
  
Avkastningen byggs upp av två komponenter, direktavkastning och värdeförändring. 
Direktavkastningen tenderar att vara stabil över tiden till skillnad mot värdet som kan uppvisa 
en högre grad av volatilitet. Värdet påverkas främst av förändringar i tre faktorer: 
  

• Hyresnivåer 
• Driftkostnader 
• Avkastningskrav 

  
Standardavvikelsen symboliserar den framtida osäkerhet som råder sett till kredittagarens 
ackumulerade kassaflöde. Korrelation för en kredittagares ackumulerade kassaflöde ses som 
eventuella samband och styrkan av dessa samband mellan hur driftnettot från enskilda 
fastigheter i kredittagarens portfölj varierar (Lekander & Söderberg, 2011). 
  
3.2.3 Risker 
För ett kreditengagemang behöver flertalet typer av risk beaktas. De mest framträdande av 
dessa samlas under begreppen 
  

• Kreditrisk 
• Finansiell risk 
• Marknadsrisk 
• Kapitalmarknadsrisk 
• Inflationsrisk 
• Likviditetsrisk 
• Operationell risk 
• Affärsrisk 

  
Kreditrisk uppkommer när två parter i ett kontraktsförhållande träffar överenskommelse om 
en transaktion innebärandes utbyte av vara/tjänst mot betalning av viss summa i viss valuta 
där någotdera presteras i efterhand. Det är sannolikheten att motpart som utlovar prestation i 
efterhand inte fullföljer sin kontraktsenliga förpliktelse (Caouette et al., 2008). 
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Finansiell risk är risk relaterad till användandet av skuldfinansiering för en investering. Den 
finansiella risken påverkas av mängden skuldfinansiering och vilken typ av skuldfinansiering 
det rör sig om (Appraisal Institute, 2008). Finansiell risk relaterar till ett företags känslighet 
för förändringar på marknaden utifrån vilken kapitalstruktur företaget har. Den finansiella 
risken ökar ju mer skuldfinansiering som kredittagaren använder sig av (Brueggeman & 
Fisher, 2016). 
 
Marknadsrisk är risken för förändringar i variabler på marknaden (Hull, 2015). Således är 
marknadsrisk risken för att driftnetto kommer att påverkas av förändringar på marknaden, så 
som förändringar i utbud och efterfrågan eller båda. Påverkande faktorer är fastighetstyp, läge 
och stadie i fastighetscykeln (Appraisal Institute, 2008). 
  
Kapitalmarknadsrisk är risken att marknadsvärdet på fastigheten kommer att påverkas av 
förändringar på kapitalmarknaderna, exempelvis genom förändringar på direktavkastnings-
krav. Kapitalmarknadsrisken påverkas av räntenivåer, tillgången på finansiering genom skuld 
och eget kapital och avkastningskrav för alternativa investeringsmöjligheter (Appraisal 
Institute, 2008). 
  
Inflationsrisk är risken att oväntad inflation kommer att leda till att det genererade kassaflödet 
från verksamheten minskar sett till köpkraft. Inflationsrisken påverkas av hyreskontrakt med 
skydd mot inflation (Appraisal Institute, 2008) 
  
Likviditetsrisk är risken att ett företag inte kan fullfölja sina kontraktsenliga betalningsförplik-
telser utan att drabbas av förluster (Hull, 2015). Likviditetsrisk uppstår när det inte finns en 
marknad med många köpare, säljare och frekventa transaktioner. Ju högre likviditetsrisk, 
desto högre blir sannolikheten att förluster uppstår till följd av försäljning av tillgångar till 
lägre pris än vad de är värda. Fastighetsmarknaden är känd för att innehålla relativt hög 
likviditetsrisk (Brueggeman & Fisher, 2016). Det är således risken att en fastighet inte 
kommer kunna säljas till dess marknadsvärde inom ett skäligt tidsintervall. Likviditetsrisken 
påverkas av ineffektivitet på fastighetsmarknaden (Appraisal Institute, 2008) 
  
Operationell risk är risken för förluster till följd av felaktiga eller misslyckade interna 
processer, personer, system eller externa händelser (Hull, 2015). Det är risken att 
verksamhetens huvudpersoner inte kommer att kunna garantera att fastigheten eller 
fastigheterna möter uppsatta mål (Appraisal Institute, 2008).  Den operationella risken 
påverkas av huvudpersonernas kompetens och vilken typ av fastighet det rör sig om. 
Köpcentrum kräver exempelvis mer aktiv styrning än lagerlokaler (Brueggeman & Fisher, 
2016). Vidare ska sägas att en bra företagare kan klara sig med en mindre bra affärsidé men 
att en dålig företagare inte kommer kunna hantera ens den bästa av affärsidé. Därför är den 
subjektiva bedömningen av kredittagaren en av de viktigaste delarna i kreditbedömningspro-
cessen och även den svåraste (Silver, 2005). 
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Affärsrisk i fallet med fastighetskrediter beror av fluktuationer i ekonomin som påverkar 
intäkter som genereras av fastigheterna. Förändringar i det ekonomiska klimatet påverkar 
vissa fastigheter mer än andra, beroende på fastighetstyp, läge och hyreskontrakt. En fastighet 
med en god grad av diversifiering sett till hyresgäster ger en lägre grad av affärsrisk 
(Brueggeman & Fisher, 2016). 
 
3.2.4 Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 
DSCR är ett klassiskt intäktsbaserat mått. DSCR definieras som driftnetto dividerat med 
summan av räntekostnad och amortering. 
 

𝐷𝑆𝐶𝑅 = 	
𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

(𝑅ä𝑛𝑡𝑎 + 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔)
 

 
Måttet anses vara en självklarhet då intäkter från fastighetsportföljen är en primär källa för 
likvida medel för försörjning av krediter. En typisk standardnivå för DSCR är att denna ska 
vara lika med eller överstiga 120%, det vill säga driftnettot ska minst räcka till att försörja 
utbetalningar för ränta och amortering 1,2 gånger om. För krediter som innebär ett högre 
risktagande från kreditgivarens sida kan en högre DSCR krävas. Under tider med snabbt 
stigande inflation kan lägre DSCR krävas. En tillfälligt lägre DSCR än för fastighetskrediten 
överenskommen nivå kan tolereras om det ges en säker bedömning om att denna uppfyller 
kriteriet under resterande år av kreditengagemangets löptid. DSCR utgör tillsammans med 
belåningsgraden de två mest använda kriterierna (Geltner et al., 2014). 
 
3.2.5 Betalningsnetto 
Säkerheters driftnetton bidrar till det ackumulerade driftnettot från samtliga fastigheter i 
kredittagarens bestånd. Beroende på ränteläge och amorteringstakt påverkas betalningsnettot 
som visar hur mycket räntebelastning som kredittagaren klarar av eller hur mycket utrymme 
för amortering som finns utöver vad som följer av avtalet för krediten (Råckle, 2011). 
Betalningsnetto definieras som driftnetto subtraherat med utbetalningar för ränta, amortering 
och investeringar, även kallat CAPEX (capital expenditures). 
 

𝐵𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 − 𝑅ä𝑛𝑡𝑎 + 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 − 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋	 
 
Om detta mått förutspås visa på negativa siffror någon gång under kreditengagemangets löptid 
är det en varningssignal eftersom kredittagaren dessa år får ett negativt kassaflöde. 
Betalningsnetto är principiellt ett viktigare mått än DSCR, men svårigheter i att förutspå 
framtida utbetalningar relaterade till investeringar gör det svårt att tillämpa måttet på ett 
tillförlitligt sätt. Det ska dock påpekas att båda måtten ändå undersöks. Betalningsnetto är 
särskilt viktigt att se på när det kommer till fastigheter som kräver investeringar inom de 
närmast kommande åren och för fastigheter med långa hyreskontrakt där omfattande 
hyresgästanpassningar behöver ske i takt med att kontrakten löper ut (Geltner et al., 2014). 
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3.2.6 Strukturerad finansiering 
Med tiden har traditionell bankfinansiering genom kommersiell bankutlåning kommit att ge 
plats åt nya finansiella innovationer på kapitalmarknaderna även kallat den kommersiella 
värdepappersmarknaden (Reed & Gill, 1989). Exempel på en strukturerad finansieringslös-
ning är när en fastighetsägare säljer en fastighet till ett specialföretag, eller som det allmänt 
vedertaget uttrycks, en SPV, vilket står för Special Purpose Vehicle. SPVn finansierar 
fastighetsköpet genom att emittera skuldinstrument på kapitalmarknaden. Skuldinstrumenten 
säkerställs med den fastighet som SPVn köpt från fastighetsägaren. Arrangemanget möjliggör 
legal separation mellan fastighetsägaren och den fastighet som överförs till SPVn på så sätt att 
vid en eventuell konkurs från fastighetsägarens sida kommer dennes borgensmän inte kunna 
ianspråkta fastigheten (Ong et al., 2000). Detta kan enbart investerare i de emitterade 
skuldinstrumenten göra ifall fastigheten inte genererar tillräckligt kassaflöde för att betala 
räntekupong till investerare. Kassaflödet, vilket normalt sett fluktuerar beroende på 
vakansgrad och hyresnivåer, går till investerarna i skuldinstrumenten (Sing et al., 2004). 
  
3.2.7 Belåning i relation till kassaflöde 
För att se hur pass högt varje kassaflödeskrona är belånad används olika nyckeltalsmått som 
relaterar till nettoskuld/EBITDA. Nettoskuld definieras som räntebärande skulder exklusive 
aktieägarlån subtraherat med likvida medel. EBITDA definieras som resultat före 
räntekostnader, skatt, avskrivningar och amorteringar. Bland kovenanter i kreditavtalen 
tenderar nyckeltalsmått som relaterar till förhållandet skuld/EBITDA vara mest tillämpade 
(Demiroglu & James, 2010). 
  
3.2.8 Redovisning 
Ett fastighetsbolag kan följa K2 eller K3 regelverket för sin redovisning, beroende på om det 
är att anses vara ett mindre eller större bolag. Nordlund (2016) argumenterar för att en 
missvisande bild kan uppstå beträffande det mest tillämpade kassaflödesmåttet, driftnetto, 
eftersom vad som är att anses vara underhållskostnad, vilken belastar resultaträkning, och 
investering, som aktiveras på balansräkning, skiljer sig åt beroende på vilket av dessa två 
regelverk som följs. Ur ett kassaflödesperspektiv saknas information i resultaträkningen om 
utbetalningar som aktiveras i balansräkning men som är att anses vara av sådan karaktär att de 
bibehåller fastighetens avkastningsförmåga (Nordlund, 2016). 
  
3.3 Värderingsflöde 
Säkerheter utgör en viktig del i kreditbedömningen enligt Silver (2005) men bedömningen av 
dessa har enligt Krumm (1998) minskat i betydelse med åren. I det fall kredittagaren 
fortsättningsvis inte kommer att kunna betala periodisk ränta och amortering behöver 
kreditgivaren ha något att falla tillbaka på för återbetalning av sin fordran (Nielsen, 1994). 
Fastighetsbranschen är delvis känd för dess förmåga att bibehålla värden över tid men dessa 
värden är svåra att uppskatta, i synnerhet för kommersiella fastigheter. En av anledningarna 
till detta ligger i svårigheten att visualisera ett scenario med kredittagaren mitt i en omfattande 
kris då denne ska likvidera sina tillgångar (Silver, 2005). Trots att fastigheters värden är svåra 
att uppskatta utgör de en väsentlig del i kreditbedömningen. 
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Säkerheter utgör dock aldrig någon grund i beslutet för huruvida kredit beviljas eller inte och 
avgör sällan beslutets utgång. Ibland kan säkerhetens värde användas som kompensation för 
vissa risker, men en sådan beslutsgång har visat sig vara riskabel vilket fastighetskrisen under 
90-talet är ett bevis på (Silver, 2005). Som ovan förklarats är ett bolags kassaflöde dess 
inbetalningar och utbetalningar över en begränsad tidsperiod. Ett värderingsflöde är ett 
bedömt kassaflöde över tid som används för att marknadsvärdera en fastighet enligt 
kassaflödesmetoden (Datscha, 2017). 
  
3.3.1 Marknadsvärde 
Begreppet värde har en mängd olika innebörder men i grund och botten är värde en funktion 
av framtida potentiella nyttor. Denna definition är dock inte praktiskt användbar utan istället 
behöver ett antal objektrelaterade faktorer identifieras så som läge, storlek, ålder, hyror, 
driftnetton och så vidare. Förutom information om fastigheten förutsätter en värdering även 
prognoser om samhällsekonomin, orten och marknaden. En samlad bedömning av ovan 
nämnda faktorer ger olika marknadsvärderelaterade begrepp så som marknadsvärde, sannolikt 
pris, likvidationsvärde, belåningsvärde eller verkligt värde, i monetära termer (Persson, 2011). 
 
Marknadsvärdet är det i särklass mest utnyttjade värdebegreppet (Appraisal Institute, 2008). 
Den mest vedertagna definitionen av marknadsvärde är det pris som sannolikt skulle betalas 
om fastigheten bjöds ut på en fri och öppen marknad med tillräcklig marknadsföringstid, utan 
partsrelationer och utan tvång (International Valuation Standards Council, 2007). Således 
utgörs marknadsvärdet av ett teoretiskt sannolikt pris vid en tänkt försäljning medan priset 
som betalas är ett resultat av en faktisk händelse (Gustavsson & Svernlöv, 1994). Eftersom det 
kassaflöde som en fastighet genererar varierar med konjunktursvängningar är ett 
marknadsvärde gällande vid tidpunkten för värderingen men inte över tid (Råckle & Waxler, 
2005). 
  
3.3.2 Marknadsanalys 
Fastigheters många egenskaper gör att fastighetsmarknaden får en rad särdrag. De viktigaste 
särdragen är att varje fastighet är unik, har ett givet läge och en lång varaktighet. 
Marknadsaktörerna är få och har begränsad marknadskunskap och det finns många 
delmarknader. Detta resulterar i att fastighetsmarknadsanalyser ofta blir komplicerade. Nedan 
behandlas fall då syftet med en fastighetsmarknadsanalys är att ge underlag för en bedömning 
av en fastighets marknadsvärde. Analyserna ska ge en uppfattning om marknaden och betalda 
priser för en utvärdering av den aktuella fastighetens marknadsmässiga kvalitéer och status. 
Generellt kan man tala om fyra olika analysnivåer: 
  

• Makroekonomisk analys 
• Ortsanalys 
• Fastighetsmarknadsanalys 
• Fastighetsanalys 
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En makroekonomisk analys sker genom att analysera trender och prognoser i ett lands faktiska 
och förväntade framtida utveckling. Detta eftersom händelser på fastighetsmarknaden i stort 
beror av händelser i ekonomin i stort. 
 
En ortsanalys ska ge en bild av den lokala ortens geografiska och ekonomiska förutsättningar 
där mycket vikt läggs vid den framtida utvecklingen. Ortsspecifika förutsättningar bedöms för 
att sia om framtida hyresnivåer, vakanser och fastighetsmarknadens förväntade framtida 
utveckling. 
  
En fastighetsmarknadsanalys har främst två syften. Den ska ge underlag i form av 
transaktionspriser på fastighetsmarknaden. Den ska även generera marknadsmässiga data för 
att kunna utvärdera och positionera det aktuella objektets egenskaper. För värderingsinriktade 
marknadsanalyser är det primära syftet att fastställa det enskilda värderingsobjektets position 
på marknaden i relation till andra jämförbara fastigheter. Dessa jämförande moment är av 
betydelse för att kunna se vad som är normalt, bättre eller sämre i jämförelse med erhållna 
referensobjekt. Då varje fastighet är unik följer att det i en jämförande analys ska finnas 
utrymme för individuella korrektioner för avvikelser och speciella förhållanden. De vanligast 
förekommande fastighetsmarknadsanalyserna för värderingsändamål är ortsprisanalyser. Här 
samlas uppgifter från genomförda transaktioner in för erhållande av nyckeltal. Ett problem 
som uppstår är att schablonmässiga medeltalsberäkningar där man inte tar hänsyn till 
objektets karaktär snabbt försämrar en värdebedömnings kvalité (Lind, 2011). 
 
En fastighetsanalys syftar till att ge en beskrivning av aktuell fastighets faktiska kvalitéer och 
status (Lind, 2011). En besiktning av fastigheten som underlag för värdering är dels 
identifiering och kontroll men också för att få en uppfattning om fastighetens kvalitéer som 
marknadsobjekt. En riktig beskrivning är ett av huvudkriterierna för en korrekt värdering. 
Besiktning sker ofta från en jämförande ståndpunkt, utifrån likheter och skillnader för 
värderingsobjektet jämfört med det övriga beståndet eller definierat jämförelsematerial. Som 
påpekats ovan är varje fastighet unik vilket försvårar direkta jämförelser. Därför får 
värderingen i hög grad baseras på fastighets- och marknadserfarenheter från den som utför 
värderingen. Fastighetsanalysen sker generellt på tre nivåer: 
  

• Lägesmässig 
• Teknisk 
• Ekonomisk 

  
Lägesmässig besiktning sker med avseende på läge och omgivning. Bland annat hur 
fastigheten är positionerad på den aktuella orten, bebyggelsemiljö, kommunikation, säkerhet 
och service. Den uteslutande mest påverkande faktorn är läget. 
  
Teknisk besiktning sker med avseende på tomt, byggnad och andra fastighetstillbehör. Vid 
marknadsjämförelser för kommersiella fastigheter vid bedömning av om hyresnivåer får anses 
vara marknadsmässiga behöver arealfördelningen undersökas för att se hur mycket som utgörs 
av kontorsutrymmen, personalutrymmen, kommunikationsarea, funktionsarea och dylikt. 
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Särskild uppmärksamhet ägnas åt områden som kan vara kostsamma att åtgärda. Detta gäller 
exempelvis vatten- och avloppssystem, våtutrymmen, värmeförsörjning, isolering, ventilation 
och tak. Kortfattat kan sägas att den tekniska besiktningen syftar till att ge ett helhetsintryck 
beträffande användbarhet, funktion, skick och ekonomiska konsekvenser sett till intäkter och 
kostnader (Persson, 2011). 
  
Ekonomisk besiktning omnämns i litteraturen även som en ekonomisk due diligence med syfte 
att få en uppfattning om verksamheten och dess konsistens sett till olika poster i redovisning 
och kalkylunderlag. Det handlar om att bedöma om säkerheten har en uthållig 
intjäningsförmåga. Inom ramen för en ekonomisk due diligence kan exempelvis ingå analys 
av (Nordlund, 2011): 
  

• Hyresinbetalningar 
• Driftutbetalningar 
• Underhållsutbetalningar 

  
3.3.3 Värderingsmetoder 
För att värdera en fastighet kan värdering ske med hjälp av ett antal metoder. De två mest 
tillämpade bland marknadens aktörer är 
  

• Ortsprismetoder 
• Diskonteringsmetoder 

  
Ortsprismetoder är ett sätt att analysera marknaden från överlåtelser av jämförbara fastigheter 
och uppskatta ett marknadsvärde utifrån den informationen. Den viktigaste informationskällan 
är därmed transaktioner på marknaden och för att få en så trovärdig värdering som möjligt är 
tillgång till relevanta marknadsdata avgörande. Eftersom varje fastighet är unik och 
omsättningen på marknaden är begränsad uppstår det olika parametrar av osäkerhet. De tre 
främsta av dessa parametrar är antal observationer, jämförbarhet och tidsfaktorn. Vid en 
idealisk värdering enligt ortsprismetoder har värderaren tillgång till ett stort antal identiska 
fastigheter som har överlåtits momentant vid värderingstidpunkten men detta är självklart inte 
hur verkligheten ser ut. Som har påpekats ovan är alla objekt unika och utöver den statistiska 
analysen krävs tolkningar av materialet och justeringar för värdet på värderingsobjektet 
baserat på dess enskilda egenskaper. 
  
Ortsprismetoder kan grovt sett delas in i två olika grupper som består av direkta 
ortsprismetoder och indirekta ortsprismetoder. De direkta använder sig av redovisade priser på 
jämförbara köp och de indirekta använder sig av nyckeltal. 
  
Diskonteringsmetoder kan beskrivas som en nuvärdeberäkning av uppskattade framtida 
nettoavkastningar för en viss tidsperiod med en bestämd diskonteringsränta. För att 
genomföra en värdering krävs då fastighetsekonomiska data för att uppskatta vilka framtida 
intäkter och kostnader fastigheten kommer generera under kalkylperioden och eventuellt 
restvärde vid periodens slut. Nettoresultatet av detta nuvärdesberäknas med en 
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diskonteringsränta som ska återspegla summan av en riskfri real ränta, kompensation för 
inflation och en riskpremie för det specifika värderingsobjektet (Persson, 2011). 
  
3.3.4 Belåningsgrad 
Belåningsgrad definieras som det initiala lånebeloppet dividerat med nuvarande 
marknadsvärde för säkerheten. 
 

𝐵𝑒𝑙å𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 = 	
𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑡	𝑙å𝑛𝑒𝑏𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝

𝐴𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑡	𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒
 

 
Måttet är av stor vikt då den kommersiella fastighetsmarknaden över tid är föremål för 
volatilitet, på så vis att värden kan upp så väl som ned. En fastighetskredit med lägre 
belåningsgrad reducerar risken för att säkerheten någon gång under lånets löptid ska vara värd 
mindre än den utestående lånebalansen, ceteris paribus. Eftersom säkerhetens nuvarande 
marknadsvärde representerar framtida intäktsströmmar som säkerheten beräknas kunna 
generera, är belåningsgraden användbar då den väger in dels frågor relaterade till värdering 
men även DSCR (Geltner et al., 2014). 
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4. EMPIRI 
 
Studiens empiri sammanställer den information som framkommit under genomförda 
intervjuer. Resultatet presenteras med avseende på uppsatsens fyra frågeställningar. 
 
4.1 Bedömning av kommersiella fastighetskrediter 
  
4.1.1 Kundkännedom 
En väsentlig del i bedömningen av en kommersiell fastighetskredit handlar om att undersöka 
och skapa sig en uppfattning om och förstå de nyckelpersoner som utgör kredittagaren. Det 
gäller att förstå dessa personers förmågor att identifiera och göra bra affärer, menar Nordlund. 
Edstedt förklarar det som att i detta första steg bedöms nyckelpersonernas kompetens och 
hederlighet och huruvida vad som sägs är verifierbart. Koroniadis belyser hur storleken på 
kredittagaren spelar en avgörande roll för hur svår analysen blir att genomföra då mindre 
aktörer oftast är svårare att analysera än större. Råckle förklarar det hela som att 
fastighetsbolag med ett större antal fastigheter i portföljen normalt sett har en god struktur och 
organisation kring det hela, vilket inte alltid är fallet för mindre aktörer och där kompetensen 
är svår att bedöma. Jonsson anser att kredittagarens syfte med sin verksamhet, vad denna 
ämnar åstadkomma och hur dennes erfarenhet ser ut är viktiga aspekter att ta in i detta första 
steg i analysen av en fastighetskredit. Vidare förklarar Jonsson att det är viktigt att 
kredittagaren har en syn på affärer som passar bankens visioner och riktlinjer. 
  
Håkansson påpekar att kredittagaren alltid är det första steget i analysen, att banken till att 
börja med behöver ha full vetskap om dennes karaktär. Det understrykes att kredittagarens 
kapitalstyrka och vilja att stötta vid en svårare situation undersöks, framförallt kredittagarens 
vilja att vid behov skjuta till ytterligare medel om förändrat marknadsklimat så kräver. Det gör 
det möjligt att bedöma eventuella framtida behov och strategier. Därför är det viktigt att kunna 
identifiera en tydlig huvudägare och som exempel på detta ges en jämförelse mellan större, 
privata, svenska aktörer och globala fonder som båda agerar på den svenska fastighetsmark-
naden. I fallet med globala fonder är det svårt att identifiera en tydlig huvudägare och förstå 
hur fonden kan komma att agera under svårare situationer. Sohl säger i likhet med de andra 
informanterna att kredittagarens karaktär är det första som undersöks. Det är först i ett nästa 
steg som banken ser till kredittagarens affärsidé vad gäller den specifika krediten. 
  
4.1.2 Affärsidé 
När banken har analyserat kredittagaren blir nästa steg i bedömningen att se till den specifika 
affärsidén som kredittagaren har. Jonsson förklarar att kredittagarens affärsplan för ett antal år 
framöver analyseras i grunden. Detta för att skapa sig en förståelse för vad kunden vill uträtta 
och dessutom uppskatta om förutsättningarna finns. Edstedt förklarar hur banken alltid 
bedömer huruvida den specifika affärsidén får anses vara sund i grunden, har en logisk 
händelsekedja och på vilket sätt det skapas en värdeuppbyggnad för samtliga inblandade 
parter.   
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Råckle säger att det är viktigt att förstå varför kredittagaren ämnar göra ett visst förvärv eller 
genomföra ett visst projekt och hur tidsramen ser ut. Detta eftersom fastigheter handlar om 
långa löptider och relationer. Därför är det viktigt att säkerställa att kredittagaren inte har en 
affärsidé som till stor del innefattar spekulation med kort tidsram, vilket skulle innebära en 
hög risk för banken. Edstedt förklarar vidare att momenten i affären är viktiga att förstå för att 
kunna identifiera de risker som kan uppstå under kreditens löptid. 
  
4.1.3 Risker 
Nordlund och Håkansson menar på att de två viktigaste riskerna att som kreditgivare vara 
medveten om är operationell risk och finansiell risk. Dessa kan illustreras som på en 
vippbräda där en avvägning görs mellan den operationella risken och den finansiella risken. 
Sett till den operationella risken förklarar Råckle att det är viktigt att säkerställa var nivåerna 
på in- såväl som utbetalningssidan kommer att röra sig, för att få en uppfattning om hur pass 
stabilt kredittagarens kassaflöde kommer att vara under kreditens löptid. 
  
Råckle och Jonsson förklarar att bedömningen kring huruvida kredittagaren kan förväntas 
fylla en vakans kan vara komplicerad och fordrar som oftast en djupare analys av 
förutsättningarna med avseende på fastighetstyp, hyreskontrakt och läge eftersom det normalt 
sett finns en underliggande anledning till vakansen. Andra frågor kopplade till kassaflödets 
intäktssida rör befintliga kontrakt och deras löptider. För en kontorsfastighet blir frågan vad 
som händer när det största hyreskontraktet löper ut, sker en förlängning eller kommer någon 
annan hyresgäst att ta över det och i så fall till vilken hyresnivå. Detta bekräftas även av Sohl 
som även nämner att det kan vara utmanande med kredittagare som strategiskt väljer att 
teckna hyreskontrakt med kortare löptider för att på så vis kunna tillämpa en hyresnivå så nära 
rådande marknadshyra som möjligt. Detta innebär dock sämre trygghet för banken som 
motsatsvis föredrar kontrakt med längre löptider i och med det säkrare intäktsflödet och 
således stabilare kassaflöde. Jonsson säger att det kan vara svårt för banken att genomföra 
uppskattningar över investeringar i hyresgästanpassningar som krävs för att kunna behålla 
hyresgäster. 
  
Vidare förklaras hur det för exempelvis fastigheter som enbart har en hyresgäst eller 
specialfastigheter kan föreligga en stor vakansrisk, vilken är den största risken för alla typer 
av fastighetsbolag, menar Håkansson. I och med detta blir det viktigt att se till huruvida 
fastigheten har något alternativt användningsområde, vilket även påpekas av Koroniadis. 
Råckle påpekar dock att fastigheter med endast ett användningsområde blir svårare att 
bedöma då kostnaderna för konvertering till annat användningsområde är svåra att uppskatta. 
  
Edstedt menar på att ytterligare risker som är viktiga att bevaka är de som andra involverade 
finansiärer i projekten är exponerade mot. Dessa risker är normalt sett väldigt svåra att 
bedöma. Det handlar om att bedöma risken för att dessa medfinansiärer kan komma att säga 
upp sina krediter vilket skulle resultera i att det helt plötsligt behöver skjutas till mer likviditet 
än vad som från början var beräknat. Sohl lyfter fram att refinansieringsrisken är viktig att 
bedöma, om framtida händelser skulle resultera i att någon annan finansiär behöver ta över 
finansieringen. Detta påpekas av Koroniadis, som även förklarar att kredittagarens befintliga 
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kreditportfölj behöver analyseras för att se på vilka löptider krediterna har och att de inte 
simultant löper ut alltför mycket i närtid i det fall det skulle uppstå en brist på likviditet på 
marknaden, vilket medför stora svårigheter för refinansiering. 
  
Håkansson förklarar hur olika typer av risker utvärderas genom att utföra olika typer av 
stresstester. Som ovan påpekats är den största risken för alla fastighetsbolag risken för vakans. 
Kredittagarens kassaflöde stressas därför på intäktssidan genom att justera den antagna graden 
av vakans. Kassaflödets kostnadssida stressas genom att justera antagna nivåer på räntor och 
drift och underhåll (DoU). 
  
4.1.4 Fastighetstyp 
Olika kreditgivare har olika preferenser och bedömer fastighetskrediter för olika ändamål på 
olika sätt. Råckle förklarar att banken genomför segmentsanalyser för att identifiera 
potentiella risker som kan uppkomma inom de olika segment som banken är verksam inom. 
Exempel på segment som analyseras är bostäder, kontor, köpcentrum, hotell, logistik och 
samhällsfastigheter.  
  
Håkansson tillägger att så länge banken känner sig trygg med kredittagarens karaktär och 
uppvisad historik inom en befintlig relation går det att göra undantag från restriktioner som 
begränsningar för fastighetskrediter inom vissa segment. Jonsson berättar hur högt belånade 
fastigheter för flerbostadsändamål kan vara riskabelt vid ökade räntenivåer eftersom 
räntekostnader inte går att kompensera genom att höja hyran för de boende i och med aktuell 
hyreslagstiftning.   
  
Råckle säger att banken anser det vara svårt att genomföra en kreditbedömning för 
projektfastigheter där någon typ av förändring eller förädling ska ske, varför kreditgivning för 
sådana ändamål sker mer restriktivt. Anledningen är att det är svårt att uppskatta totala 
kostnader och efterkommande intäkter. Hasslöf förklarar bankens preferenser att inte engagera 
sig inom kreditgivning för förvärv av förvaltningsfastigheter eftersom löptiderna för sådana 
engagemang är väldigt långa. Banken föredrar kortare löptider för sina kreditengagemang och 
är mestadels verksam inom kreditgivning för projektfastigheter. 
  
4.2 Bedömning av kassaflöde 
  
4.2.1 Identifiera och kvantifiera kassaflöde 
För kommersiella fastighetskrediter är det absolut viktigaste att identifiera och kvantifiera 
kassaflöde, enligt Råckle. De faktiska summorna i intäkts- och kostnadsflödet under de 
närmsta åren måste identifieras och uppskattas till så sannolika och precisa värden som 
möjligt. För att åstadkomma en så verklighetsanpassad bedömning som möjligt används ett 
tidsperspektiv på mellan tre till fem år som kopplas till kundens affärsplan. 
  
  



	 21	

Nordlund förklarar att de viktigaste delarna att bedöma för kassaflödets intäktssida kan 
sammanfattas som befintliga hyreskontrakt, hyresnivåer, motparter i hyreskontrakten, 
tilläggsdebiteringar över marknadshyra och förväntade hyresnivåer vid kontraktsförlängning 
eller nya hyresgästers inflytt. Att ta in säkerhetsmarginaler, som exempelvis schabloniserad 
vakans, undviks i högsta mån, menar Jonsson. 
  
På kassaflödets kostnadssida handlar den största delen i bedömningen om DoU. Nordlund 
påpekar att kostnader för löpande drift är relativt enkla att uppskatta baserat på faktiska utfall i 
redovisning och budget. Kostnader för underhåll är däremot svårare att uppskatta. Kostnader 
för underhåll beror till stor del av vilken fastighetstyp det är fråga om. Bostadsytor kan i 
frågan vara av mer förutsägbar art medan kommersiella ytor så som kontor, handel och 
industri är desto svårare då de i hög grad är beroende av kontraktslängder och 
hyresgästanpassningar, vilket i sin tur beror på framtida förväntningar på ytornas 
beskaffenhet. Vidare nämner Råckle att en del kredittagare tenderar att underskatta hur 
mycket av intäktsflödet som behöver sättas av till kostnader för periodiskt underhåll. Det kan i 
vissa fall rent av krävas dubbelt så mycket än vad som initialt antogs. 
  
Råckle förklarar att storleksfaktorn på kunden spelar en viktig roll. Aktörer med större 
bestånd, som mer eller mindre undergår större underhållsåtgärder hela tiden någonstans i 
beståndet, påverkas inte särskilt mycket då kostnaderna fördelas jämt över det ackumulerade 
kassaflödet. För mindre aktörer som inte äger lika stora bestånd blir situationen en annan. Om 
exempelvis större underhållsåtgärder ska ske kommer detta att få en stor inverkan på 
kassaflödet under en viss period. Jonsson menar därför att det egentligen blir viktigare att ha 
koll på de mindre aktörernas bestånd än de störres. Det är viktigt att veta vad som kommer att 
ha en påverkan på kassaflödet genom kostnader för DoU och vad som eventuellt kan komma 
att bli mer av en finansieringsfråga genom större investeringar som kan komma att innebära 
ytterligare, framtida finansieringspropåer, säger Jonsson.  
  
Vidare påpekas att uppfattningen om hur de verkliga kostnadsflödena ser ut kan skilja sig 
beroende på vem som gör bedömningen varför det är viktigt att vara medveten om vilka 
regelverk som styr vad som ska anses vara kostnad för DoU och vad som ska anses vara 
investering. Ett kassaflöde som ser bra ut kan komma i en helt annan dager om det 
uppkommer att utgifter bokförts som investering när dessa egentligen uppkommit i samband 
med återskapande av befintliga installationer, menar Nordlund. 
  
4.2.2 Portföljanalys 
Vid bedömningen av en kommersiell fastighetskredit ingår som del i denna en portföljanalys 
av kredittagarens befintliga fastighetsportfölj. Detta sker exempelvis med avseende på 
faktorer som belägenhet för fastigheterna, genomsnittlig duration för hyreskontrakten och 
graden av diversifiering mellan hyreskontrakt och hyresgäster enligt Sohl. Detta sker även för 
den specifika fastighet eller portfölj av fastigheter som kredittagaren har för avsikt att 
förvärva. 
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Råckle säger även att generellt sett så har fastighetsbranschen efter fastighetskrisen under 90-
talet konsoliderat sig vilket resulterat i att de flesta kredittagare idag äger bestånd. De uppnår 
då en potentiell riskspridning i portföljen av fastigheter genom diversifiering sett till såväl 
operationell risk som finansiell risk. 
  
Beroende på typ av kredittagare, huruvida denne är en stor eller liten aktör, kan analysen se 
olika ut. Större aktörer ställer till exempel ofta hela beståndets genererade kassaflöde till 
förfogande. Om den för aktuell fastighetskredit avsedda fastigheten presterar sämre finns det 
andra fastigheter som kan täcka upp med avseende på periodisk betalning av ränta och 
amortering. Detta gör den enskilda fastigheten mindre intressant, menar Håkansson. 
Koroniadis förklarar hur banken genom att ta del av kredittagarens hela bestånds kassaflöde 
kan acceptera krediter som till en början kanske inte lever upp till bankens krav med avseende 
på skuldtäckningstålighet eller andra kovenanter, så länge potential finns för att den enskilda 
fastigheten framöver kan komma att leva upp till förväntningarna. 
  
Situationen blir annorlunda i det fall affären är strukturerad genom en SPV. Eftersom 
fastigheten eller portföljen av fastigheter i det fallet står på egna ben har kreditgivaren enbart 
rätt till kassaflödet från dessa. Banken försöker därför strukturera varje affär så att 
kredittagaren ställer hela beståndets kassaflöde till förfogande, menar Håkansson. 
  
4.2.3 Betalningsnetto 
Håkansson förklarar att de fastighetskrediter som banken beviljar ofta är behäftade med 
kovenanter för att säkerställa kassaflödets skuldtäckningstålighet, vilken mäts genom 
betalningsnettot. Enligt Sohl är betalningsnettot en viktig del i bedömningen av en 
kredittagares kassaflöde eftersom det kan användas för att säkerställa en marginal mot 
exempelvis höjningar i räntenivåer. Marginalen har beräknats utifrån utfallen i de stresstester 
som banken utför för att utvärdera vilken nivå på räntor som kassaflödet klarar av, vilket även 
påpekas av Koroniadis och Håkansson. Koroniadis förklarar vidare att banken har olika syn 
på hur mycket betalningsnettot för olika typer av fastigheter ska klara av. 
  
4.2.4 Belåning i relation till kassaflöde 
Håkansson förklarar att banken ofta tittar på hur mycket banken belånar per kassaflödeskrona 
in genom att ställa kredittagarens nettoskuld i förhållande till driftnetto. Historiskt sett har 
nettoskuld i förhållande till EBITDA varit ett väl använt mått för att bedöma rörelsedrivande 
bolag men att bedömningen av fastighetsbolag tagit efter, för att se så att varje intäktskrona 
inte är allt för högt belånad, säger Håkansson. 
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4.3 Bedömning av värderingsflöde  
 
4.3.1 Värde 
Nordlund menar på att ett första steg för att bedöma ett värderingsflöde är att definiera vilket 
värdebegrepp som ska användas. Nästan uteslutande är det tal om att komma fram till ett 
marknadsvärde som en effekt av värderingsflödet. En värdering görs genom att utgå ifrån 
något slag av normaliserade, schabloniserade nivåer för hyror och DoU utifrån hur andra 
aktörer på marknaden räknar, menar Nordlund och Jonsson. Edstedt påpekar att det är viktigt 
att säkerheten för fastighetskrediten har ett marknadsvärde som på något sätt kan verifieras. 
Säkerheten ska ha ett stabilt värderingsflöde. Exempel ges genom att en projektfastighet med 
kontor och lager förvärvas vilka sedan ska rivas för nybyggnation på fastigheten. Detta 
kommer att innebära att fastighetens värde under processen kommer förändras dramatiskt. 
Som säkerhet för ett sådant förvärv lämpar sig en annan, belåningsbar fastighet med relativt 
stabilt värde med låg volatilitet. Vidare förklarar Hasslöf bankens sätt att uppnå en bred och 
diversifierad portfölj av säkerheter genom en avvägd blandning av pantbrev, aktier i 
dotterbolag och personlig borgen. 
 
4.3.2 Underhåll 
Eventuellt eftersatta underhållsbehov är viktiga att beakta eftersom det kan innebära att mer 
finansiering än vad som var tänkt krävs eller att säkerhetens värde blir lägre än vad som 
beräknats, säger Jonsson. Vad som typiskt sett sker när värden på fastighetsmarknaden 
sjunker är att kredittagaren slutar underhålla den fastighet som i många fall är bankens 
säkerhet. På samma tema förklarar Koroniadis vikten av att känna till eventuellt eftersatta 
underhållsbehov för fastigheter som utgör säkerhet och exemplifierar genom att en del bolag 
kan prioritera att lämna så hög utdelning som möjligt till aktieägare och undvika att 
underhålla de fastigheter som utgör säkerhet för banken som kreditgivare. För att undvika 
situationer som dessa ser banken till att kreditgivaren amorterar på krediten. 
  
4.3.3 Likheter och olikheter med kassaflöde 
Råckle anser att värderingsflödet är vad värderare på marknaden tänker när de ska spegla 
investerarkollektivets preferenser för de fastigheter som omsätts på marknaden. Det beskrivs 
som ett normaliserat, långsiktigt kassaflöde med schabloniserad, periodisk underhållskostnad. 
Råckle påpekar samtidigt att osäkerheter, som osäkra vakansgrader, inte schabloniseras utan 
hanteras istället i de avkastningskrav som används i diskonteringen av värderingsflödet, för att 
bestämma ett marknadsvärde. 
  
Värderingsflödet är mindre specifikt men möjliggör bedömning över en längre tidsperiod och 
fungerar således som underlag för värdering. Nordlund menar på att skillnaden mellan 
bedömningen av kassaflöde och värderingsflöde är att för kassaflödet tillämpas en kortare 
tidsperiod där de beräknade faktiska flödena för de närmsta åren tas in. Det kan exempelvis 
handla om ett stambyte som kommer att ske år två. För värderingsflödet uppskattar värderaren 
kostnader som dessa över tid genom att i kalkylen istället tillämpa en schabloniserad, 
periodisk underhållskostnad. Jonsson förklarar att det inte går att räkna med en längre 
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tidsperiod än tre max fem år i bedömningen av kassaflödet eftersom det är svårt att bedöma 
exakt vad som ska komma att ske i fastigheterna längre fram än så. 
  
Sett till vad som ovan tagits upp beträffande den portföljanalys som utförs för befintligt 
bestånd och förvärv gäller densamma för den säkerhet som kreditgivaren har vars 
marknadsvärde beräknats från sitt värderingsflöde. Om kreditgivaren har säkerhet i hela 
kredittagarens bestånd, givet att detta består av ytterligare fastigheter utöver aktuell fastighet, 
blir den aktuella fastighetens värde mindre intressant. Motsatsvis gäller om affären är 
strukturerad genom en SPV, eftersom kreditgivaren då enbart kan ianspråkta aktuell fastighet 
för sin fordran, eller andra inom ramen för krediten ställda säkerheter.  
  
Stresstester utförs även för värderingsflödet. Det sker till största del genom att analysera 
förändringar genom justeringar i antagen direktavkastning och ägarnas förmåga att skjuta till 
likviditet om så krävs. 
  
4.3.4 Strategier 
Jonsson förklarar att de flesta bolag banken har som kunder har förmågan och styrkan att 
fortsätta generera kassaflöde även i tider av ekonomisk kris, med stora nedgångar i 
fastigheters marknadsvärden. Däremot tenderar bolagen att bryta mot flertalet kovenanter i 
kreditavtalen, som exempelvis belåningsgrad och betalningsnetto. Vid situationer som dessa 
har banken normalt sett två val, antingen säger man upp krediten med potentiella förluster 
kopplat till likvidationen av fastigheten eller fastigheterna på en marknad i kris, eller så väljer 
banken att bortse från de brutna kovenanterna i tron om att marknaden återhämtar sig, vilket 
allt som oftast är fallet. I många fall tillämpas den senare strategin. Vidare förklaras att denna 
strategi troligtvis tillämpas av de flesta svenska banker, att bankerna ligger kvar i 
engagemangen och övervintrar vid en ekonomisk kris. Detta menar Jonsson har kommit som 
en lärdom från 90-talskrisen. Det är bättre att sitta med kreditengagemang med brutna 
kovenanter i ett eller två år men där marknaden sedan återhämtar sig och banken slipper en 
eventuell förlustaffär. Nordlund påpekar att om kreditengagemanget är tryggt och säkert på så 
sätt att det genererar ett kassaflöde som är motståndskraftigt under förändrat marknadsklimat 
behöver inte säkerheter likvideras och kreditförluster kan minimeras. 
  
4.3.5 Belåningsgrad 

Belåningsgraden är fastighetens belåning i förhållande till dess marknadsvärde. Det är ett av 
de viktigaste nyckeltalen och det gäller att säkerställa att det finns en betryggande marginal 
för att fungera som en kudde om det händer något på marknaden, menar Nordlund. Råckle 
förklarar att vid en normal kris på fastighetsmarknaden sjunker värden med ungefär 40%, 
varför de flesta belåningsgrader brukar ligga mellan 60–75%. Vidare påpekas att värden för 
olika typer av fastigheter sjunker olika mycket varför olika typer av fastigheter belånas olika 
högt. Industrifastigheter brukar gå ner mer och bostadsfastigheter mindre, varför 
belåningsgraden generellt sett är lägre för industrifastigheter än för bostadsfastigheter. Samma 
resonemang har dock inte alltid funnits i branschen, tidigare förekom det att fastigheter 
belånades ända upp till 100% men efter 90-talets fastighetskris lärde sig bankerna att de måste 
vara bättre kapitaliserade, menar Råckle och Edstedt. 
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4.3.6 Kapitalstruktur 
Under årens lopp har den traditionella bankfinansieringen av fastighetskrediter fått mer 
konkurrens från andra finansiella instrument på kapitalmarknaden. Enligt Håkansson handlar 
fastighetsaffärer idag om hur mycket kredittagaren önskar finansiera genom sedvanlig 
bankfinansiering och hur mycket finansiering som sker genom kapitalmarknaden, genom att 
exempelvis emittera en obligation. Detta går att se genom att de större fastighetsbolagens 
kapitalstruktur förändrats från 80% bankfinansiering och 20% kapitalmarknad till närmare 
hälften bankfinansiering och hälften kapitalmarknad. 
  
Koroniadis tar upp hur den utökade användningen av finansiella skuldinstrument som 
obligationer och preferensaktier har påverkat bankens bedömning av kommersiella 
fastighetskrediter. Banken medger inte finansiering av förvärv där exempelvis 60% består av 
traditionell bankfinansiering och 40% skulle komma att bestå av säkerställd obligationsfinan-
siering. Det skulle innebära en belåningsgrad om 100% och fastighetskrediten skulle i och 
med detta inte leva upp till de krav banken ställer beträffande belåningsgrad och 
skuldtäckningstålighet, som mäts genom betalningsnetto. Vidare påpekas att preferensaktier 
eventuellt skulle kunna falla inom ramen för vad banken skulle kunna acceptera som 
tillkommande finansiering, i och med att finansieringen hamnar i kredittagarens egna kapital, 
men eftersom dessa har en eller flera årliga räntekuponger som ska betalas vilket påverkar 
kredittagarens kassaflöde blir det en svår bedömning. Med anledning av detta innehåller 
kreditavtalen kovenanter som förbjuder ytterligare belåning av fastigheten utan bankens 
skriftliga medgivande.  
  
4.4 Bedömning av kassaflöde gentemot värderingsflöde 
 
4.4.1 Fall då kassaflöde väger tyngst i bedömningen 
Det är kredittagarens fastighetsportföljs ackumulerade kassaflöde som ska försörja de krediter 
som finns. Därför är kassaflödet det centrala i varje affär eftersom det är i detta som 
kredittagarens framtida återbetalningsförmåga och därigenom affärens välgång ligger. Därför 
gäller det att i första hand säkerställa kassaflödet och i andra hand värderingsflödet, menar 
Jonsson. Edstedt bekräftar hur bedömningen av en fastighetskredit inte är avhängig den 
säkerhet som ställs för krediten. Kreditens beviljande beror på dess förväntade framtida 
kassaflöde, säkerhetens värde är därutöver, vilket även påpekas av Koroniadis. Trots att den 
säkerhet som kanske ställs för en kredit är av mycket god kvalitet men kassaflödet osäkert 
skulle krediten troligtvis inte beviljas då detta skulle kunna försätta kredittagaren i en osund 
sits. Även Hasslöf förklarar att kassaflödet i allmänhet alltid är det viktigaste att bedöma och i 
synnerhet i de fall då affären är strukturerad genom en SPV eftersom kreditgivaren i detta fall 
enbart har en fordran mot det enskilda projektet. 
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4.4.2 Fall då värderingsflöde väger tyngst i bedömningen 
Under studiens gång har det bekräftats att vid varje kreditbedömning är kredittagarens 
kassaflöde det centrala i bedömningen av en kommersiell fastighetskredit. Säkerhetens 
värderingsflöde är det sekundära. Som del i studien undersöktes om det kunde finnas exempel 
på fall då värderingsflödet blir viktigare att bedöma än kassaflödet, på så sätt att högre vikt 
sätts vid bedömningen av säkerhetens marknadsvärde än kredittagarens återbetalningsför-
måga.  
 
Jonsson ger exemplet att det med avseende på storskaligheten på kredittagaren kan 
uppkomma fall då värderingsflödet får en ökad betydelse. Om kredittagaren har ett större 
bestånd och banken är medfinansiär till en stor del av beståndet kan det bli viktigare att 
verkligen förstå marknadsvärdenas fluktuationer för de säkerheter som finns i beståndet. I 
fallet med en mindre aktör som enbart har fåtalet fastigheter blir det ackumulerade kassaflödet 
vad som ska in och ut, där skulle exempelvis en större vakans eller något tekniskt fel i någon 
av fastigheterna kunna slå hårt mot återbetalningsförmågan. För större bestånd uppstår inte 
samma problematik i och med diversifieringen där förlorade intäkter och ökade kostnader 
fördelas jämt över det ackumulerade kassaflödet från beståndet. Råckle instämmer med det 
ovan sagda och påpekar samtidigt att mindre krediter ofta blir den enskildes problem medan 
större tenderar att bli bankens problem. Om de har räknat fel eller missbedömt marknaden kan 
det få stora konsekvenser. 
  
Sohl ger ett exempel att i fallet med bostadsrättsföreningar blir det viktigare att se till 
värderingen av säkerheten. Det kommer sig av det faktum att medlemmar i en 
bostadsrättsförening bor till självkostnad och således är inte föreningens syfte av 
vinstmaximerande art utan snarare det motsatta. Det blir då viktigt att uppskatta ett 
marknadsvärde utifrån ett värderingsflöde för ett alternativt användningsområde, vilket i 
många av fallen blir hyresbostadsfastighet. 
  
Hasslöf menar att värdet på en obebyggd fastighet på ej ännu detaljplanelagd mark blir viktig 
att bedöma eftersom det inte finns något relevant kassaflöde att bedöma, vilket vore fallet om 
marken hade en gällande detaljplan. Eftersom marknadsvärdet skiljer sig åt beroende på om 
marken är detaljplanelagd eller inte blir det till att uppskatta ett marknadsvärde för fastigheten 
trots att det inte finns en gällande detaljplan. 
  
Koroniadis säger att i fallet med byggrätter är det viktigt att vara medveten om att värdet på 
dessa till högsta grad beror av rådande marknadsklimat. Banken väljer heller inte att 
finansiera projekt som är beroende av detaljplans godkännande. I stadiet då det finns en 
gällande detaljplan för förvärvad fastighet och kredittagaren är i färd med att utveckla 
fastigheten läggs ingen vikt i vad det nuvarande värdet på fastigheten är utan mer i om 
kredittagaren kan förväntas fullfölja utvecklingen av fastigheten och vad dess framtida 
kassaflöde och värde i så fall kan tänkas vara.  
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5. ANALYS 
 
Analysen kopplar samman den teori som återfinns i litteraturstudien med studiens empiri och 
diskuterar med avseende på uppsatsens fyra frågeställningar. 
 
5.1 Bedömning av kommersiella fastighetskrediter  
 
5.1.1 Kundkännedom 
Under studien har det kunnat konstateras att en av de viktigaste aspekterna att skapa sig en 
förståelse för under kreditbedömningsprocessen är kredittagaren själv. Borrego (1994) 
framförde att den information som kreditgivaren kan använda sig av är av antingen kvalitativ 
eller kvantitativ art. Silver (2001) hävdade att kvantitativ information föredras framför 
kvalitativ då kvalitativ information lätt förvrängs under dess förmedlande. Kundkännedom 
som en fundamental del av kreditbedömningen får till stor del anses innehålla kvalitativa, 
subjektiva tolkningar som till stor del beror av den person som utför bedömningen. Vi anser 
därför att denna viktiga del i kreditbedömningen är beroende av vem som gör bedömningen 
snarare än den information som förmedlas och där förmågan att tolka informationen rätt 
förbättras med erfarenheten i branschen. 
 
Vi kan konstatera att kundkännedom sedan lång tid tillbaka inneburit en väsentlig del i 
kreditbedömningsprocessen då Murray (1959) så väl som Altman (1985) tog med denna i de 
modeller som skapades då. Studien visar att mindre aktörer är svårare att bedöma än större, 
troligtvis eftersom de större normalt sett har en god struktur och organisation kring 
verksamheten. I likhet med det som av Altman (1985) framfördes i 5C- modellen är 
kredittagarens kapacitet och vilja att återbetala lånet två viktiga aspekter att bedöma, med 
särskild betoning på vilja, vilket enligt Murray (1959) var betydligt svårare att bedöma än 
kapacitet. Därför är det en självklarhet att bedömningen av kredittagarens vilja utgör en viktig 
del i bedömningen. 
 
5.1.2 Affärsidé och strategi 
Bankerna har förklarat att om kredittagaren karaktärsmässigt uppfyller de krav banken ställer 
och visar på god affärskänsla blir nästa steg i kreditbedömningsprocessen att se till den 
specifika affärsidén. Detta moment tycks i stort handla om att bedöma affärsplanen för ett 
antal år framöver, förstå kredittagarens affärsidé och uppskatta dess förutsättningar. Dessutom 
behöver affärens händelsekedja och värdeuppbyggnad för inblandade parter analyseras. Detta 
knyter an till vad Hull (2015) argumenterade för, att operationell risk exempelvis är risken för 
förluster till följd av misslyckade processer, system, personer eller externa händelser och även 
hur Appraisal Institute (2008) beskrev operationell risk som risken att verksamhetens 
huvudpersoner inte kommer att kunna garantera att fastigheten eller fastigheterna möter 
uppsatta mål.  
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Vi finner därför att detta steg i kreditbedömningsprocessen handlar om att bedöma den 
operationella riskens påverkan på fastighetskrediten ur ett mer kvalitativt perspektiv då det 
fortfarande handlar om att bedöma nyckelpersonernas påverkan. En mer kvantitativ aspekt av 
den operationella risken har under studiens gång visat sig syfta på kassaflödets in- och 
utbetalningssida. Där handlar bedömningen om vakansnivåer, hyresnivåer och löptider. Vi 
fann att det uppstår en problematik när kredittagaren tenderar att teckna hyreskontrakt med 
kortare löptider för att kunna ta ut en högre hyra, så nära marknadshyra som möjligt. För 
banken som kreditgivare innebär denna strategi en högre osäkerhet sett till de 
hyresinbetalningar som ska försörja fastighetskrediten. 
  
Detta innebär även att kreditgivaren exponeras mot en högre grad av affärsrisk, precis som 
Brueggeman & Fisher (2016) förklarade då graden av affärsrisk beror av fluktuationer i 
ekonomin vilket påverkar de intäkter som fastigheter genererar. Enligt Lind (2011) beror 
händelser på fastighetsmarknaden i stort av händelser i ekonomin, varför kortare löptider ökar 
risken att hyreskontrakt kan löpa ut under en konjunkturnedgång, vilket skulle minska det 
kreditförsörjande kassaflödet. Bankerna förklarar även att fastigheter med enbart en hyresgäst 
innebär en större vakansrisk, vilken är den största risken för alla fastighetsbolag. Detta är i 
paritet med vad Brueggeman & Fisher (2016) säger beträffande att en fastighet med en god 
grad av diversifiering sett till hyresgäster ger en lägre grad av affärsrisk. Det blir därför viktigt 
att se till huruvida fastigheten har ett alternativt användningsområde och i det fallet bedöma 
kostnader för konvertering. 
 
5.1.3 Risker 
Bankernas bedömning av finansiell risk finner vi närmast exemplifierad i det fall att det rör 
sig om en högt belånad hyresbostadsfastighet. Precis som Appraisal Institute (2008) 
förklarade beror den finansiella risken av mängden skuldfinansiering eftersom den finansiella 
risken relaterar till ett företags känslighet för förändringar på marknaden utifrån vilken 
kapitalstruktur företaget har. Den finansiella risken ökar ju mer skuldfinansiering som 
kredittagaren använder sig av enligt Brueggeman & Fisher (2016). Eftersom en 
hyresbostadsfastighet intäktsmässigt är reglerad av hyreslagen kommer inte eventuellt ökade 
finansiella kostnader kunna kompenseras genom att höja hyran för de boende. Detta gör det 
tydligt att högt belånade hyresbostadsfastigheter är exponerade mot en högre grad av 
finansiell risk än exempelvis en motsvarande kontorsfastighet, ceteris paribus. 
  
Det har framkommit att banken som kreditgivare behöver övervaka de risker som andra 
eventuella medfinansiärer i kapitalstrukturen är exponerade mot för att kunna bedöma 
eventuell kapitalmarknadsrisk, vilken enligt Appraisal Institute (2008) bland annat påverkas 
av tillgången på finansiering. Om en av medfinansiärerna säger upp sin kredit skulle detta 
kunna innebära att ytterligare, ersättande finansiering behöver tillsättas. Kapitalmarknadsrisk 
kan även kopplas till refinansieringsrisk, varför bankerna behöver analysera kredittagarens 
kreditportfölj för att se när befintliga fastighetskrediter förfaller till betalning. Vidare fann vi 
att olika banker har olika preferenser beträffande löptider för kommersiella fastighetskrediter. 
En av bankerna föredrog krediter med längre löptider, som vid förvärv av förvaltningsfastig-
heter, och undvek krediter med kortare löptider, som vid projektfinansiering. För en annan 
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bank var preferensen den motsatta. Detta finner vi visar på olika bankers olika preferenser för 
sina kreditportföljer. 
 
5.1.4 Portföljanalys 
Bankerna utför segmentsanalyser för att identifiera risker i de segment som finns 
representerade i bankernas kreditportföljer. Markowitz (1952) förklarade hur fördelar med 
diversifiering kunde uppnås i en portfölj av olika tillgångsslag. Senare visade Lekander & 
Söderberg (2011) att modern portföljteori även kunde appliceras på portföljer av fastigheter. 
Vår tolkning av bankers segmentsanalyser är att de är en del i den aktiva förvaltningen av 
bankernas kreditportföljer. Bankernas kreditportföljer innehåller rimligen en tillräcklig grad 
av diversifiering för att uppnå de fördelar som Markowitz (1952) bevisade. De restriktioner 
som bankerna sätter för portföljsegmenten kan dock förbigås i de fall banken känner sig trygg 
med kredittagarens karaktär och uppvisade historik inom en befintlig relation. Detta anser vi 
visar på att kundkännedom väl kan komma att spela en viktigare roll än kvantitativt 
motiverade strategier. 
 
Lekander & Söderberg (2011) tar upp att volatiliteten för en fastighetsportfölj är osäkerheten i 
det ackumulerade kassaflödet. Bankerna förklarar att storleksfaktorn på kunden spelar en 
viktig roll eftersom kostnader för större underhållsåtgärder fördelas jämt över det 
ackumulerade kassaflödet om kredittagaren har ett brett, diversifierat bestånd med många 
fastigheter. Så är inte fallet för kredittagare som har ett mindre brett, mindre diversifierat 
bestånd med färre fastigheter, ceteris paribus. Fördelen med diversifiering klargörs tydligt i 
fallet med underhållsåtgärder. Precis som bankerna säger kan det vara viktigare att övervaka 
de mindre aktörernas bestånd där åtgärder får en större påverkan på kassaflödet, vilket även 
kan resultera i ett behov av ytterligare finansiering. Samma argument kan föras när det 
kommer till förluster till följd av minskade hyresintäkter, där exempelvis vakans i en fastighet 
i ett större bestånd får en mindre påverkan på det ackumulerade kassaflödet än om den vore 
del av ett mindre bestånd, ceteris paribus. 
  
Därför tolkar vi, precis som bankerna, att vid en bedömning av en kommersiell 
fastighetskredit kan det enskilda objektet vara av mindre intresse om kredittagaren äger ett 
diversifierat bestånd med många fastigheter eller att banken har flera säkerheter i form av 
pantbrev, aktier i dotterbolag och personlig borgen, i och med de fördelar som Markowitz 
(1952) pläderade. Detta eftersom, som bankerna förklarat, större aktörer ofta ställer hela det 
ackumulerade kassaflödet från samtliga fastigheter i beståndet och balansomslutningen till 
förfogande. Som framkommit under en av de intervjuer som genomförts kan kommersiella 
fastighetskrediter som initialt inte presterar i enlighet med ställda kovenanter ändå accepteras, 
så länge potential finns att de kommer att uppfylla kovenanterna framöver och att det finns ett 
bestånd som kan täcka upp kassaflödet som ska försörja krediten. 
 
I motsats till detta finner vi de fall då affären involverar en SPV-struktur. Sing et al. (2004) 
förklarade hur kassaflödet från den eller de av en SPV ägda fastigheterna distribueras till 
investerare i skuldinstrument i kapitalstrukturen medan Ong et al. (2000) beskrev hur den 
legala separationen mellan fastighetsägare och SPV resulterar i att borgensmän enbart har rätt 



	 30	

till just dessa kassaflöden och vidare hur enbart dessa fastigheter kan ianspråktas som säkerhet 
för fordran. Vi anser därför att bankernas preferens att undvika denna typ av affärsstruktur är 
motiverad. 
 
5.1.5 Kapitalstruktur 
Precis som Reed & Gill (1989) beskrev har utbudet av finansieringslösningar ökat med åren. 
Under studien har det framkommit att det idag mer är en fråga om hur mycket som 
kredittagaren önskar finansiera genom sedvanlig bankfinansiering och hur mycket 
finansiering som sker genom kapitalmarknaden. Samtidigt har det visat sig att den utökade 
användningen av finansiella skuldinstrument som obligationer och preferensaktier har 
påverkat bankens bedömning av kommersiella fastighetskrediter. Tillämpningen av 
säkerställd obligationsfinansiering påverkar säkerheternas belåningsgrad medan finansiering 
genom preferensaktier får inverkan på kassaflödets betalningsnetto. Detta är exempel på hur 
olika finansiella innovationer påverkar kreditbedömningsprocessen och gör den mer komplex. 
För att motverka för höga belåningsgrader och svaga betalningsnetton som konsekvenser av 
dessa finansiella instrument inkluderar ofta bankerna kovenanter som förbjuder ytterligare 
belåning utan bankens skriftliga medgivande. 
  
5.2 Bedömning av kassaflöde 
 
5.2.1 Tolkning av kassaflöde 
Som Hallgren & Hallgren (2003) förklarar handlar det om att bedöma kredittagarens 
betalningsflöden och effekten av dessa på balansräkningen. Som Svensson (2003) redogjorde 
utgör information om företagets kassaflöden, tillsammans med övriga finansiella data, 
underlag för att kunna bedöma framtida kassaflöden för företaget och således kan en 
kassaflödesanalys ligga till grund för en kreditgivares bedömning av verksamhetens förmåga 
att generera likvida medel för återbetalning av kredit. Under de sju intervjuer som genomförts 
för att uppnå en djupare förståelse för och insikt i bankers bedömning av kassaflöde är vår 
tolkning av detta att det handlar om att bedöma en relativt kortsiktig återbetalningsförmåga i 
och med att bedömningen görs med ett tidsperspektiv om tre till fem år. Detta för att de anser 
att just framtidsbedömningen är en av de svåraste delarna och att det då blir näst intill 
omöjligt att bedöma kassaflödet med en hög grad av säkerhet med en längre tidshorisont än 
så. 
 
5.2.2 Förvrängning av information 
Silver (2001) hävdade att i de flesta fall föredras information av kvantitativ art eftersom dess 
förmedlande kan ske utan risk för förvrängning inom bankorganisationen, vilket inte kan 
garanteras för kvalitativ information. Beträffande DoU har särskilt kostnader för det 
periodiska underhållet visat sig vara svåra att uppskatta för bankerna och även kredittagare 
tenderar att underskatta hur mycket som ska sättas av. Det kan i en del fall vara dubbelt så 
mycket som krävs i kostnader för periodiskt underhåll än det initiala antagandet. Beträffande 
kostnader för DoU har det även tagits upp att beroende på vilket redovisningsregelverk som 
följs kan samma kassaflöde presenteras på olika sätt. Det kan se bra ut om K3 tillämpas men 
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mindre bra ut om K2 tillämpas, i och med de olika definitionerna av vad som ska belasta 
resultaträkningen och vad som ska aktiveras på balansräkningen. Dessa är enbart två fall vi 
har stött på och som vi vill hävda visar på att det är alldeles för enkelt att dra slutsatsen att 
kvantitativ information alltid är att föredra då dess förmedlande mellan parter bevisligen kan 
ske med risk för förvrängning och tolkas olika beroende på vem som gör bedömningen. Detta 
innebär även ytterligare argument till varför kundkännedom som kvalitativ kunskap utgör en 
så väsentlig del i bedömningen av kommersiella fastighetskrediter eftersom kreditgivaren i 
största mån vill undvika att kvantitativ information förvrängs. 
 
5.2.3 Betalningsnetto  
Som Råckle (2011) påpekar visar betalningsnettot hur mycket räntebelastning som 
kredittagaren klarar av eller hur mycket utrymme för amortering som finns utöver vad som 
följer av avtalet för krediten. Vi finner, i likhet med bankerna, att betalningsnettot är starkt 
relaterat till vilken grad av finansiell risk kredittagaren är exponerad mot för att kunna 
säkerställa en marginal mot ökade räntekostnader. Ett negativt betalningsnetto är en 
varningssignal för att kassaflödet kommer att vara negativt enligt Geltner et al. (2014) som 
också förklarar att svårigheter i att förutspå framtida utbetalningar relaterade till investeringar 
gör det svårt att tillämpa måttet på ett tillförlitligt sätt. Detta knyter an till vad som ovan tagits 
upp beträffande svårigheten i att göra framtidsbedömningar. 
 
5.2.4 Belåning i relation till kassaflöde 
Bland de kovenanter som generellt används för kreditavtal är enligt Demiroglu & James 
(2010) mått som relaterar till skuldsättning per kassaflödeskrona, så som nettoskuld/EBITDA, 
bland de mer tillämpade. Vår tolkning av denna tidigare studie är att dessa är mått som 
tillämpas vid kreditgivning till rörelsedrivande bolag. Det har framkommit att bankerna i sin 
bedömning ställer kredittagares nettoskuld i förhållande till driftnetto för att se på belåning i 
förhållande till varje kassaflödeskrona in. Detta visar på att kreditbedömningen av 
kommersiella fastighetskrediter mer kommit att likna den som sker för rörelsedrivande bolag. 
Vi finner denna övergång naturlig eftersom måttet nettoskuld/driftnetto är starkt relaterat till 
kredittagarens kassaflöde och oavsett om det rör sig om ett rörelsedrivande bolag eller ett 
fastighetsbolag är det fortfarande kassaflödet som försörjer de krediter som tagits upp. 
  
5.3 Bedömning av värderingsflöde 
 
5.3.1 Tolkning av värderingsflöde 
Värderingsflödet används för att värdera de fastigheter som ställs som säkerhet för de 
kommersiella fastighetskrediter som bankerna bedömer. Som Silver (2005) påpekade är detta 
en viktig del i kreditbedömningsprocessen för att kreditgivaren enligt Nielsen (1994) ska ha 
något att falla tillbaka på om inte kassaflödet kan försörja krediten i enlighet med vad som 
avtalats, även om dessa värden enligt Silver (2005) är svåra att uppskatta. 
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Enligt Datscha (2017) är ett värderingsflöde ett bedömt kassaflöde med en längre kalkylperiod 
som används för att marknadsvärdera en fastighet enligt kassaflödesmetoden. Persson (2011)  
förklarade att för en indirekt ortsprismetod utvinns nyckeltal från observationer från 
jämförbara objekt på marknaden för att utföra en marknadsvärdering. På samma sätt används 
nyckeltal och schabloner från jämförbara objekt på marknaden i ett värderingsflöde. Vår 
tolkning är därmed att ett värderingsflöde är ett kassaflöde baserat på nyckeltal och schabloner 
delvis utvunna genom en indirekt ortsprisanalys med en längre kalkylperiod. 
 
5.3.2 Risker med schabloniserade värden 
Under en ekonomisk due diligence är syftet att undersöka olika poster i redovisning och 
kalkylunderlag för att bedöma om säkerheten har en uthållig intjäningsförmåga. Nordlund 
(2011) nämner att inom ramen för denna ekonomiska due diligence kan det ingå analys av 
underhållsutbetalningar. Genom att analysera underhållsutbetalningar kan det gå att identifiera 
eventuellt eftersatta underhållsbehov. Om en sådan inte genomförs kan det resultera i att mer 
finansiering än vad som var tänkt krävs eller att säkerhetens värde blir lägre än vad som 
beräknats. Detta i jämförelse med det marknadsvärde som beräknats med ett värderingsflöde 
där nyckeltal och schabloniserade värden från andra, ej underhållsmässigt eftersatta, 
jämförbara fastigheter på marknaden använts. 
 
5.3.3 Kovenanter 
Som har redogjorts för har kreditavtalen kovenanter knutna till exempelvis belåningsgrad, 
betalningsnetto, DSCR och nettoskuld/driftnetto. Geltner et al. (2014) förklarade att en lägre 
belåningsgrad innebär en lägre risk för att säkerheten någon gång under lånets löptid ska vara 
värd mindre än den utestående lånebalansen, ceteris paribus. Råckle (2011) beskrev hur 
betalningsnettot visar på kassaflödets motståndskraft mot ökade räntekostnader och vilket 
amorteringsutrymme som finns. Geltner et al. (2014) förklarade vidare att DSCR tillsammans 
med belåningsgrad utgör de två mest använda kriterierna bland kovenanter. Slutligen beskrev 
Demiroglu & James (2010) att kovenanter kopplade till nettoskuld/EBITDA är bland de 
vanligast förekommande och som ovan redogjorts för ser bankerna på hur mycket varje 
kassaflödeskrona in belånas.  
 
5.3.4 Brutna kovenanter 
Under studiens gång har bankerna förklarat sin syn på åtgärder under eventuella 
konjunkturnedgångar. När detta händer tenderar kredittagare att bryta mot flertalet 
kovenanter, exempelvis belåningsgrad och betalningsnetto. Bankerna kan då välja mellan att 
säga upp krediterna eller sitta kvar i engagemangen. Oftast väljs den senare strategin. Vi 
finner att denna strategi är mest fördelaktig. För det första realiseras inte direkta förluster 
kopplade till likvidation av de säkerheter som ställts och kreditförluster kan minimeras. 
Vidare har marknaden alltid återhämtat sig, varför vi instämmer i bankernas resonemang att 
det är bättre att acceptera de brutna kovenanterna under några år. Geltner et al. (2014) 
hävdade att belåningsgrad tillsammans med DSCR var mest representerade bland kovenanter i 
kreditavtal. Efter de intervjuer som genomförts vill vi hävda att bankerna lägger störst vikt vid 
betalningsnettot. Om ett kreditengagemang är tryggt och säkert på så sätt att det genererar ett 
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kassaflöde som är motståndskraftigt under förändrat marknadsklimat behöver inte säkerheter 
likvideras och kreditförluster kan minimeras. Det har även framkommit att många kredittagare 
skulle ha förmågan och styrkan att fortsätta generera kassaflöde även vid stora nedgångar i 
fastigheters marknadsvärden. Detta anser vi tydligt förstärker det faktum att säkerhetens värde 
är av underordnad betydelse i kreditbedömningsprocessen, så som Goldberg (1992), Krumm 
(1998) och Silver (2005) anfört. 
  
5.4 Bedömning av kassaflöde gentemot värderingsflöde 
 
5.4.1 Kassaflödet i fokus 
Det är i kredittagarens kassaflöde som återbetalningsförmågan ligger och möjligheten för 
kreditgivaren att göra en bra affär genom den ränta som löper på krediten. Det har under 
samtliga intervjuer framkommit att bedömningen av en kommersiell fastighetskredit inte är 
avhängig kvalitén på den eller de säkerheter som ställs för krediten utan det är den förväntade 
förmågan att försörja den. Därför kan det konstateras, i överensstämmelse med tidigare 
studier, att kredittagarens kassaflöde är det primära och centrala i varje affär, den säkerhet 
som ställs till förfogande är därutöver och således sekundär. Vi finner detta förhållande 
logiskt eftersom affärens välgång ligger i kassaflödets förmåga att försörja avtalsenlig ränta 
och amortering. Ianspråktagande och likvidation av säkerhet leder i de bästa av fall enbart till 
återbetalning av den utestående lånebalansen. 
 
5.4.2 Värderingsflödet i fokus 
Trots att varje kredits förmåga att generera kassaflöde är det viktigaste i varje affär har 
exempel på fall uppkommit då det inte finns något egentligt kassaflöde att bedöma på kort 
sikt. I dessa fall får värderingsflödet en större betydelse eftersom det i själva verket handlar 
om ett långsiktigt kassaflöde av mer normaliserad art. 
 
5.4.3 Större bestånd  
Större bestånd med fler bidragande delar till det ackumulerade kassaflödet, med samma bank 
som finansiär till samtliga delar, kan tillåta en mer schabloniserad kalkyl eftersom skillnader 
mellan kalkyl och faktiskt utfall fördelas jämt över det ackumulerade kassaflödet. Det är dock 
viktigt att samtidigt påpeka att när det är fråga om mindre krediter brukar dessa bli den 
enskilde kredittagarens problem medan de större tenderar att bli bankens problem. Således 
kan felberäkningar eller missbedömning av marknadens utveckling komma att slå hårt mot 
banken som kreditgivare. 
  
Därför finner vi resonemanget att en mer schabloniserad kalkyl enbart bör användas i de fall 
då det är fråga om krediter som inte blir ett direkt problem för banken ifall dess 
återbetalningsförmåga sviker. Avgörandet om var denna gräns går beror helt på bankens 
storlek och preferenser. 
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5.4.4 Bostadsrättsföreningar 
Bostadsrättsföreningar är ett annat exempel på fall där det är svårt att analysera en framtida 
återbetalningsförmåga genom att använda sig av exempelvis betalningsnetto eftersom 
bostadsrättsföreningar inte har ett vinstmaximerande syfte, utan medlemmarna bor till 
självkostnadspris. Då blir det istället viktigt att se till de fastigheter som ingår i föreningen och 
dessas alternativa användningsområden. Då handlar det för det mesta om att bedöma ett 
marknadsvärde utifrån ett värderingsflöde utifrån perspektivet att fastigheterna övergår till att 
vara hyresbostadsfastigheter. 
 
5.4.5 Fastighet utan detaljplan 
En fastighet på ej ännu detaljplanelagd mark är ett annat fall som fordrar en djupare 
bedömning kring dess nuvarande värde. Det kommer sig av att vid den tidpunkten finns inget 
relevant kassaflöde att bedöma för att kunna analysera en återbetalningsförmåga. Det gäller då 
att uppskatta ett marknadsvärde på annat sätt än genom diskonteringsmetod då det inte finns 
något kassaflöde att bedöma. 
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6. SLUTSATS 
 
Här presenteras studiens viktigaste iakttagelser och förslag på vidare studier inom området. 
 
Syftet med vår studie har varit att uppnå en förståelse för den process banker genomför vid 
bedömningen av kommersiella fastighetskrediter. Vi har sökt bringa klarhet i hur bankerna 
bedömer och tillämpar kredittagarens kassaflöde och säkerhetens värderingsflöde. Slutligen 
har vi analyserat kassaflödets och värderingsflödets vikt i kreditbedömningen. 
 
6.1 Bedömning av kommersiella fastighetskrediter 
Kundkännedom utgör en viktig del i bedömningen, med betoning på kredittagarens vilja att 
återbetala krediten. Vi anser det vara felaktigt att dra slutsatsen att kvantitativ information 
alltid är att föredra då även förmedlandet och tolkandet av denna kan ske med risk för 
förvrängning, vilket stärker vikten av kundkännedom. Enligt bankerna ska kredittagaren ha en 
syn på affärer som är i linje med bankens riktlinjer, strategier som är fördelaktiga för 
kredittagaren kanske inte är det för kreditgivaren. 
 
Det kan konstateras att bankerna har en portföljstrategi men att de restriktioner som bankerna 
sätter för portföljsegmenten kan förbigås i de fall banken känner sig trygg med kredittagarens 
karaktär och uppvisade historik inom en befintlig relation. Detta anser vi visar på att kvalitativ 
information väl kan komma att spela en viktigare roll än kvantitativt motiverade strategier. 
Vid en bedömning av en kommersiell fastighetskredit kan det enskilda objektet vara av 
mindre intresse om kredittagaren äger ett diversifierat bestånd med många fastigheter 
eftersom större aktörer ofta ställer hela det ackumulerade kassaflödet från samtliga fastigheter 
i beståndet och balansomslutningen till förfogande. Resonemanget blir det motsatta när 
affären sker genom en SPV-struktur. 
 
Nya skuldinstrument på kapitalmarknaden resulterar i att traditionella nyckeltal som 
belåningsgrad och betalningsnetto behöver tillägnas närmre uppmärksamhet. För att motverka 
negativa konsekvenser av dessa finansiella instrument inkluderar ofta bankerna kovenanter 
som förbjuder ytterligare belåning utan bankens skriftliga medgivande. 
 
6.2 Bedömning av kassaflöde 
Att bedöma ett kassaflöde i kreditbedömningssammanhang handlar om att bedöma en relativt 
kortsiktig återbetalningsförmåga på tre till fem år. Framtidsbedömningen anses vara så pass 
svår att säkerheten i bedömningen drastiskt minskar med en längre kalkylperiod. 
Kreditbedömningen av kommersiella fastighetskrediter har kommit att likna den som sker för 
rörelsedrivande bolag. Det är en övergång vi finner naturlig eftersom oavsett om det rör sig 
om ett rörelsedrivande bolag eller ett fastighetsbolag är det fortfarande kassaflödet som 
försörjer de krediter som tagits upp. 
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6.3 Bedömning av värderingsflöde 
Att bedöma ett värderingsflöde i kreditbedömningssammanhang handlar om att bedöma en 
säkerhets marknadsvärde. Detta görs genom ett kassaflöde baserat på nyckeltal och 
schabloner delvis utvunna genom en indirekt ortsprisanalys med en längre kalkylperiod. 
Bankerna har flertalet gånger tagit upp hur aktörer tenderar att underskatta kostnader för 
periodiskt underhåll. Detta kan leda till att säkerheters värden blir lägre än vad som beräknats 
i jämförelse med de marknadsvärden som beräknats med värderingsflöden som inte tar hänsyn 
till specifikt eftersatta underhållsbehov i fastigheter. 
  
Bankerna har gett sin syn på strategier under konjunkturnedgångar. Om ett kreditengagemang 
är tryggt och säkert på så sätt att det genererar ett kassaflöde som är motståndskraftigt under 
förändrat marknadsklimat tenderar bankerna att inte likvidera säkerheter trots brutna 
kovenanter och kreditförluster kan minimeras. Detta anser vi tydligt förstärker det faktum att 
säkerheters värden tycks vara av underordnad betydelse.  
 
6.4 Bedömning av kassaflöde gentemot värderingsflöde 
Under studien har det framkommit ett mindre antal fall där säkerheters värden får en större 
betydelse än vad som normalt vore fallet, men det kan ändå konstateras att kredittagares 
återbetalningsförmåga är det centrala i varje affär. Vi finner detta naturligt då affärens välgång 
ligger i kassaflödets förmåga att försörja avtalsenlig ränta och amortering, inte i säkerheters 
värden. Detta eftersom ianspråktagande och likvidation av säkerhet i bästa fall enbart leder till 
återbetalning av den utestående lånebalansen. 
 
6.5 Förslag till framtida studier 
Under studiens gång har en del tankar kring förslag till ytterligare studier dykt upp. Nedan 
redogörs kort för dessa. 
 
Det har framkommit hur kreditbedömningen kan skilja sig när en SPV involveras. Vi tycker 
att det vore intressant att djupare undersöka kreditbedömningsprocessen för denna typ av 
affärsstruktur. 
 
Eftersom förhållandet mellan en kredittagare och kreditgivare är ett utmärkt exempel på 
principal-agent problematiken anser vi att det vore intressant att utföra en studie enbart med 
avseende på detta. 
 
Slutligen har framkommit att kapitalmarknaden kommit att spela en större roll för 
finansieringen av kommersiella fastigheter. Det vore intressant att undersöka hur enbart detta 
påverkat kreditbedömningen och hur bankerna anpassar sig.  
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8. APPENDIX 
  
8.1 Bilaga 1 - Frågor till forskare 
  
1. Berätta kort om vem du är och dina nuvarande forskningsområden. 
 

2. Vilka moment under kreditbedömning för en fastighetskredit anser du är svårast att 
 bedöma? 

 

3. Vilka anser du är de viktigaste delarna i kreditbedömningsprocessen för en  
 fastighetskredit? 

 

4. Varför anser du att just dessa delar är viktigast? 

 
5. Vilka delar anser du är viktigast att bedöma vad gäller kredittagarens kassaflöde? 

 

6. Vilka delar anser du är viktigast att bedöma vad gäller säkerhetens värderingsflöde? 

 

7. Finns det fall då du anser att kredittagarens kassaflöde är viktigast att bedöma? 

 

8. Finns det fall då du anser att säkerhetens värderingsflöde är viktigast att bedöma? 

 

9. Vad anser du generellt är viktigast att bedöma, kredittagarens kassaflöde eller  
 säkerhetens värderingsflöde? 

 

10. Varför anser du att detta är viktigast att bedöma? 
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8.2 Bilaga 2 - Frågor till kreditenhet 
  
1. Berätta kort om vem du är, din roll och vad du gör på banken. 
  
2. Berätta om hur de olika stegen i processen för kreditbedömning av en fastighetskredit 
 ser ut. 
  
3. Vilka delar i processen för kreditbedömning av en fastighetskredit tycker du är svårast 
 att bedöma. 
  
4. Vilka tycker du är de viktigaste delarna av en kreditbedömning för en fastighetskredit? 
  
5. Varför är just dessa delar viktiga? 
  
6. Vilka delar är viktigast att bedöma vad gäller kredittagarens kassaflöde? 
  
7. Vilka delar är viktigast att bedöma vad gäller säkerhetens värderingsflöde? 
  
8. Finns det fall då du tycker att kredittagarens kassaflöde är viktigast att bedöma? 
  
9. Finns det fall då du tycker att säkerhetens värderingsflöde är viktigast att bedöma? 
  
10. Vilket tycker du generellt är viktigast att bedöma, kassaflödet eller värderingsflödet? 
  
11. Varför anser du att detta är viktigast att bedöma? 
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8.3 Bilaga 3 - Frågor till affärsenhet 
  
1. Berätta kort om vem du är, din roll och vad du gör på banken. 
  
2. Berätta om hur de olika stegen i processen för kreditbedömning av en fastighetskredit 
 ser ut. 
  
3. Finns det kreditbedömningsmoment i stadiet då affären struktureras, hur ser dessa ut? 
  
4. För en fastighetskredit, vilka eventuella kreditbedömningsmoment tycker du är svårast 
 att bedöma? 
  
5. För en fastighetskredit, vilka eventuella kreditbedömningsmoment tycker du viktigast? 
  
6. Varför är just dessa delar viktiga? 
  
7. Vilka delar är viktigast att bedöma vad gäller kredittagarens kassaflöde? 
  
8. Vilka delar är viktigast att bedöma vad gäller säkerhetens värderingsflöde? 
  
9. Finns det fall då du tycker att kredittagarens kassaflöde är viktigast att bedöma? 
  
10. Finns det fall då du tycker att säkerhetens värderingsflöde är viktigast att bedöma? 
  
11. Vilket tycker du generellt är viktigast att bedöma, kassaflödet eller värderingsflödet? 
  
12. Varför anser du att detta är viktigast att bedöma? 
 
 
 
 
 
  



	 44	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRITA-FOB-BoF-KANDIDAT-2017:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.kth.se 
 


