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Abstract 
 
Our study highlights the potential challenges that occur within the banks credit assessment of 
property companies’ repayment ability and what improvements can be implemented to reduce 
the weaknesses of the credit process. The study aims to provide a greater understanding of 
how the credit assessment process works within a bank and to pay attention to where potential 
weaknesses in the system are located. 
 
The study is based on theoretical and empirical data. The theoretical part of the study is based 
upon evidence from literary and scientifical sources, while the empirical data consists of 
interviews from professional experts and of a researcher within the banking and property 
sector. The credit culture in the banking system has changed in recent decades as a result of 
previous real estate and financial crises. Banks have become more restrictive with their credit 
lending and they have begun to move towards a more classical view of banking. 
 
When banks perform a credit assessment they look at both the evaluation flow and the cash 
flow and it is the cash flow that displays the companies’ repayment ability. Banks uses tools 
such as stencils and models to assess companies’ cash flow and they do it to try and predict 
how the companies future capital will look like and how it will develop. It is within the banks 
prediction of the future of the companies cash flow that you can find the most uncertainties. 
This is especially true when it comes to credit lending to property companies and the reason is 
the major risk that banks take within this type of credit granting. The risks are linked to the 
large loan amount that property companies need to make their business work and also to the 
long time period that is expected when it comes to large credit granting from banks. There are 
also some concerns about the assessment of future corporate profits because it is related to a 
lot of different factors such as the time period of the existing leases within a residential 
property, the level of the current rent and fear of future vacancies. As a bank, there is often a 
security in the property when granting loans to property companies and problems can occur 
when the actual property is of a unique type of real estate. It could lead to difficulties for the 
bank when they try to estimate the value of the property or when banks need to find a possible 
buyer. There are also some problems for the banks when it comes to the geographical location 
of the property because of the connection that prices have to the location of the property. 
 
The difficulties when it comes to the assessment of the property companies’ cash flow are 
many but the banks have an optimistic view on the credit assessment system as it is today. 
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Sammanfattning 
 
Vår studie undersöker eventuella utmaningar som förekommer vid bankers kreditbedömning 
av fastighetsföretags återbetalningsförmåga samt vilka förbättringar som kan genomföras för 
att reducera dessa problem inom bedömningsprocessen. Uppsatsen syftar till att ge en ökad 
förståelse för hur kreditbedömningsprocessen inom bankväsendet går till samt 
uppmärksamma vart de potentiella svagheterna i systemet ligger.  
 
Studien är uppbyggd på teoretisk och empirisk data. Den teoretiska delen av arbetet bygger på 
fakta från litterära och vetenskapliga källor medan den empiriska datan utgörs av intervjuer 
från yrkesverksamma experter och forskare inom bank och fastighetssektorn. 
 
Kreditkulturen inom bankväsendet har förändrats de senaste decennierna till följd av tidigare 
fastighets- och finanskriser. Bankerna har blivit mer restriktiva med sin kreditgivning och de 
har börjat gå mot en allt mer klassisk syn på bankverksamhet.  
 
Då banker gör en kreditbedömning ser de dels till värderingsflödet men även till kassaflödet 
och det är kassaflödet som i sin tur visar företagens återbetalningsförmåga. För att bedöma 
kassaflödet använder sig banker av schabloner och modeller. Bankerna tittar på företagens 
kassaflöden för att bedöma hur bolagens framtida kapital kommer att se ut och utvecklas. Det 
är i detta framtidsmoment som man kan finna en del osäkra bedömningsfaktorer. Vid 
kreditutlåning till fastighetsföretag är bankerna överens om att den största risken ligger i de 
stora lånebeloppen som fastighetsbolag behöver för att få sin verksamhet att fungera samt i de 
långa tidsförlopp som dessa lån ligger på. Det kan vara svårt för banker att göra bedömningar 
av företagens framtida intäkter då de är beroende av ett flertal svårberäkneliga faktorer, 
däribland hyreskontrakten, hyresnivån och rädslan för framtida vakanser. Som bank har man 
oftast en säkerhet i själva fastigheten då man beviljar krediter till fastighetsbolag och 
problemet för bankerna kan uppstå då fastigheten i fråga är av en unik fastighetstyp. Det kan 
leda till att det blir svårt att uppskatta fastighetens värde och eventuellt hitta en köpare vid 
behov av försäljning. Ytterligare problem finns även kring den geografiska placeringen av 
fastigheten då efterfrågan delvis beror på fastighetens läge. 
 
Utmaningarna är många men bankerna har en optimistisk syn på kreditsystemet så som det 
ser ut idag. 
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Förord 
 
Vi vill börja med att tacka våra handledare Inga-Lill Söderberg och Björn Berggren som har 
varit ett stöd genom arbetet och hjälpt oss med förslag till idéer och kontakter. Det har känts 
tryggt att kunna vända sig till dem med eventuella frågor då man alltid fått givande svar och 
de har även bidragit med motivation till arbetet. Vi vill även tacka diverse informanter som vi 
fått möjlighet att intervjua i vårt arbete. Detta har varit till stor hjälp i vårt arbete och bidragit 
till en bra inriktning på vår studie.  
 
Då vår första kontakt och intervju var med forskaren Bo Nordlund på Kungliga Tekniska 
Högskolan vill vi rikta ett stort tack till honom då han har hjälpt välja inriktning vi skulle ha 
på vårt arbete och utan honom hade vi kanske inte kommit in på det aktuella spår studien nu 
behandlar. Vi vill även tacka fastighetsanalytikerna Jonas Sundin och Johan Malmborg som 
vi haft kontinuerlig kontakt med genom arbetets gång. De har bidragit med ett stort underlag 
till vår studie och de har kommit med mycket intressant och givande information. Utifrån 
deras intervjuer har vi fått en överblick över bankers kreditbedömningsprocess samt en 
djupare förståelse för hur marknaden överlag fungerar. Med deras insatser har vi fått till ett 
bra resultat. Sist men inte minst vill vi rikta ett stort tack till fastighetsanalytikerna Göran 
Råckle och Sören Jonsson från Swedbank, som även de bidragit med intressanta hypoteser 
och goda råd som vi haft stor användning av i arbetet. 
 
Alla har genom sina välkommande sätt och intressanta diskussioner bidragit till att vi fått ett 
ökat intresse för kreditbedömningsprocessen och de har öppnat upp våra ögon för hur 
marknaden påverkas av diverse faktorer. 
 
I efterhand känner vi att vårt val av ämne har varit riktigt bra då vi har fått möjligheten att 
träffa alla dessa personer och lärt oss mer än vad vi kunnat förvänta oss. 
 
Så tack så mycket; utan er hade det inte gått!  
 
 
 
 

Stockholm, 9 Juni 2014 
 
Christina Hult & Ofelia Isberg 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

Innehållsförteckning 
1. Introduktion .......................................................................................................................... 8 

1.1 Inledning ........................................................................................................................... 8 

1.2 Bakgrund .......................................................................................................................... 8 

1.3 Problemdiskussion ............................................................................................................ 9 

1.4 Syfte ................................................................................................................................ 10 

1.5 Problemformulering ........................................................................................................ 10 

1.6 Avgränsning .................................................................................................................... 10 

1.7 Disposition ...................................................................................................................... 10 

2. Metod ................................................................................................................................... 12 

2.1 Tillvägagångssätt ............................................................................................................ 12 

2.2 Datainsamling ................................................................................................................. 12 

2.3 Intervjuer ........................................................................................................................ 13 

2.3.1 Beskrivning av informanter ................................................................................. 13 
2.3.2 Genomförande av intervjuer ................................................................................ 14 

2.4 Reliabilitet ...................................................................................................................... 15 

2.5 Validitet .......................................................................................................................... 15 

3. Teoretisk referensram ........................................................................................................ 16 

3.1 Fastighetsmarknaden och dess makrorisker idag ........................................................... 16 

3.2 Värdering av företag ....................................................................................................... 16 

3.2.1 Att arbeta med företagsanalys ............................................................................. 17 
3.2.2 Kassaflödesvärdering .......................................................................................... 17 
3.2.3 Kassaflödet och dess roll ..................................................................................... 18 
3.2.4 Skillnad mellan resultat- och balansräkning ....................................................... 18 
3.2.5 Loan-to-Value ..................................................................................................... 19 

3.2 De olika riskerna ............................................................................................................. 19 

3.2.1 Finansiell risk ...................................................................................................... 19 
3.2.2 Affärsrisk ............................................................................................................. 20 
3.2.3 Likviditetsrisk ...................................................................................................... 20 
3.2.4 Informationsrisk .................................................................................................. 20 



 

7 

3.3 Avslutande teori .............................................................................................................. 20 

4. Empiri .................................................................................................................................. 21 

4.1 Kreditbedömningsprocessens uppbyggnad .................................................................... 21 

4.2 Utmaningar inom kreditbedömningsprocessen .............................................................. 23 

4.2.1 Makroekonomisk påverkan ................................................................................. 23 
4.2.2 Skillnaden mellan fastighetsföretag och andra företag ....................................... 23 
4.2.3 Fastighetstyp ........................................................................................................ 24 
4.2.4 Stora belopp och lång återbetalningsperiod ........................................................ 25 
4.2.5 Lokalkännedom ................................................................................................... 25 
4.2.6 Transparens ......................................................................................................... 26 
4.2.7 Schabloner och modeller kontra magkänsla ........................................................ 27 
4.2.8 Kassaflöde ........................................................................................................... 27 
4.2.9 Balansräkning & resultaträkning ......................................................................... 27 
4.2.10 Kompetensbrist .................................................................................................. 28 

4.3 Förbättringar ................................................................................................................... 28 

5. Analys .................................................................................................................................. 29 

5.1 Analys av utmaningar inom fastighets- och finansmarknaden ....................................... 29 

5.2 Reflektioner över förbättringar kring bankers kreditbedömningsprocess ...................... 29 

5.3 Avlutande analys ............................................................................................................ 31 

6. Avslutning ........................................................................................................................... 32 

6.1 Slutsats ............................................................................................................................ 32 

6.2 Vidare forskning ............................................................................................................. 33 

Käll- och litteraturförteckning .............................................................................................. 34 

Ordförklaringar: .................................................................................................................... 38 

APPENDIX ............................................................................................................................. 39 

Bilaga 1, Intervjumall ........................................................................................................... 39 

Bilaga 2, Intervjumall ........................................................................................................... 40 

 
 
 
 
 



 

8 

1. Introduktion 
 
Detta avsnitt börjar med att vi inledningsvis berättar om bakgrunden till vårt arbete och var 
eventuella problemområde ligger vilket leder oss vidare in på syftet med vår undersökning. 
Efter detta beskriver vi hur vi har valt att avgränsa oss och hur vi har lagt upp vårt arbete. 
 

1.1 Inledning 
 
När ett företag skall göra en investering krävs det oftast en finansiering. Banker anses vara en 
av de största finansieringskällorna med rollen att kunna förmedla det kapital som cirkulerar i 
samhällsekonomin. Bankers verksamhet är därmed extra förknippat med ett visst risktagande 
och de tre specifika risker som lyfts fram är kreditrisken, ränterisken samt likviditetsrisken. 
Affärsverksamheten för bankerna går ut på att låna ut pengar till sökande kunder. För att få 
någon avkastning i verksamheten gäller det att kunder i framtiden har möjlighet att återbetala 
sina lån och därför har banker en uppgift att undersöka kundernas återbetalningsförmåga. 
Med hjälp av främst de tre ovanstående riskerna kan banker ta reda på hur säker respektive 
osäker en kund är. För att bedöma dessa risker har banker en så kallad 
kreditbedömningsprocess där de analyserar kundens förmåga att kunna betala tillbaka lånet 
inklusive given ränta inom en viss tidpunkt. Om ett företag besitter en väldigt hög risk lånar 
banker oftast inte ut då risken finns att det blir en förlust. Banker är inte riskbenägna och vill 
därmed begränsa riskerna vid utlåning. Om banker ger ut krediter till ett företag med hög 
riskklass vill de ha en större riskpremie. Banker sätter då en högre ränta på lånet vilket gör att 
lånet blir dyrare för kunden. Kreditgivningen ökar bankers kapital men samtidigt är en 
riskfylld kund inget en bank vill ha och kreditbedömningen är därför en stor del av bankers 
verksamhet.  
 
Banker undersöker om företag är kreditvärdiga och bedömer det kreditförfrågande företagets 
risker genom två metoder. I den första metoden bedömer man företags värderingsflöde vilket 
är en bedömning av marknadsvärdet där marknadsinformation är viktig. Vad banken främst 
tittar på vid denna bedömning är vilka säkerheter som kan ställas för krediten. Den andra 
metoden kallas kassaflödesmetoden och den går ut på att bedöma företagets 
återbetalningsförmåga, detta genom att göra prognoser över företagets resultat- och 
balansräkning. 
 
Vi går mot ett allt mer ökat kreditbaserat samhälle och fastighetsföretag utgör en stor del av 
bankers utlåningskälla. Summorna för bankers kreditutlåning är stora vilket ökar de 
förknippade riskerna med kreditgivning och gör processen mer svårhanterlig. Det är därmed 
viktigt att undersöka eventuella utmaningar som kan existera vid kreditbedömning till 
fastighetsrelaterade företag. 
 

1.2 Bakgrund 
 
Att ha en god kreditkultur är viktigt för banker då de yrkesmässiga värderingarna har 
betydelse för kreditriskhanteringens kvalitet. Under det senaste decenniet har samhällets 
attityd mot krediter förändrats. Lån och krediter ansågs förr vara ett tecken på fattigdom men 
den skam som låg över kredittagandet försvann under 1900-talet och man började istället se 
krediten som en rättighet. Efter detta växte krediterna snabbt på marknaden främst på grund 
av den så kallade “Financial deepening” som uppstod vilket gjorde krediterna tillgängliga för 
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alla. Tillgängligheten på krediter ökade och bankerna började bevilja lån till mindre 
kreditvärdiga kunder (Caouette, 2008, kap 1).  
 
Bankkrisen 1990-1994 räknas som en utav de värsta bankkriser Sverige har varit med om. 
Kreditavregleringen 1985 sägs vara en bidragande orsak till krisen då den gjorde att bankerna 
hade en nästintill obegränsad lånevolym vilket ledde till en okontrollerad kreditutlåning (Back 
& Joelsson, 2011). Spiken i kistan var när regeringen genom en skattereform minskade 
ränteavdragen från 50 % till 30 % vilket resulterade i att kostnaderna för låntagarna 
fördubblades över en natt. Detta gjorde att kunderna inte kunde betala tillbaka sina lån och 
banken fick stora kreditförluster och var nära på att gå omkull men lyckades klara sig relativt 
bra trots allt (Finanshistoria, 2010). 
 
Början till finanskrisen 2008 kan spåras till den förändrade kreditkulturen i främst USA då det 
under 1990-talet fram till 2000-talet skedde förändringar kring de reglerande föreskrifterna 
som rådde på kreditmarknaden. Lån beviljades lättare och den amerikanska ekonomin gick på 
högvarv vilket ledde till att bostadspriserna ökade kraftigt. Till slut nådde priserna på 
bostadsmarknaden sin vändpunkt och fastigheternas värde började sjunka. Detta lämnade 
många fastighetsägare med stora skulder som fastigheterna inte längre kunde täcka som 
säkerhet (Aktiespararna, 2008). Många beskyller den ekonomiska krisen i Amerika på 
långivarna för att de för lättvilligt godkänt krediter till hushåll som sedan inte kunde betala 
tillbaka sina lån när bostadspriserna föll. Den Amerikanska centralbanken har fått kritik för att 
de stimulerat kreditmarknaden för mycket genom att hålla nere räntorna. Man menar även att 
de modeller som användes vid tidpunkten för finanskrisen 2008 inte tog hänsyn till bankerna, 
skulderna och kreditmarknaden i allmänhet. Det finns även de som anser att det är den fria 
marknaden som bidragit till finanskrisen genom deras avregleringar vilket lett till en mer 
instabil marknad. Konsekvenserna av de återkommande finanskriserna är de nya regelverk 
som följer och deras påverkan på banksektorn. Den senaste regleringen från finanskrisen 2008 
är införandet av Basel III reglerna (Forskning, 2013). Till följd av den rådande finansiella 
krisen har de existerande regelverken bevisat att det fortfarande finns rum för förbättring. 
Basel III ska på ett bättre sätt fånga upp de finansiella riskerna som banker utsätts för. Syftet 
med införandet av Basel III reglerna är att öka bankernas förmåga att hantera förluster samt 
förhindra sannolikheten att en ny finansiell kris återuppstår. Basel III sätter högre krav på 
bankers kapital då de nya kapitalkraven höjs i jämförelse med Basel II (Sveriges Riksbank, 
2011). 
 

1.3 Problemdiskussion 
 
Införandet av de nya Basel III-reglerna har medfört en striktare policy gällande beviljandet av 
lån till fastighetsbolag. Innan en bank beviljar lån krävs det att banken gör en 
kreditbedömning av de ansökande företagen. Vid en sådan kreditbedömning ser banken till 
företagens värderingsflöde samt till deras kassaflöde. Företagens värderingsflöde belyser 
vilka olika säkerheter som finns och bedömer dessa utifrån värdet i form av deras likviditet. 
Likviditeten på säkerheterna ligger sedan till grund för hur mycket lån en bank kan bevilja.  
 
Företagens kassaflöde syftar istället till bolagens återbetalningsförmåga, vilket kan vara ett 
orosmoment i sig då diverse framtidsprognoser tenderar att baseras på osäker information. 
Det har skrivits väldigt mycket om företagens värderingflöde men desto mindre kring deras 
kassaflöden och återbetalningsförmåga. Detta bidrog till att vi tyckte att det vore intressant att 
undersöka vilka eventuella utmaningar som existerar vid bankers kreditbedömning av 
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fastighetsföretags återbetalningsförmåga samt se om det kan finnas lösningar eller förslag på 
förbättringar inom denna bedömningsprocess. 
 
Då vår utbildning inriktar sig på sambandet mellan finans och fastighetsmarknaden fann vi 
det intressant att behandla ett ämne som binder samman dessa två aspekter av samhället. 

1.4 Syfte 
 
Syftet med studien är att analysera “eventuella utmaningar vid kreditbedömningen av 
fastighetsföretags återbetalningsförmåga”. Vi vill skaffa oss mer kunskap om vilka problem 
som kan uppkomma under processen av att bedöma företags återbetalningsförmåga samt 
undersöka alternativa lösningar man kan genomföras för att förbättra eller helt reducera 
utmaningarna inom bedömningsprocessen.  
 

1.5 Problemformulering 
 
Det har skett många förändringar på kreditmarknaden under de senaste decennierna till följd 
av diverse fastighet- och finanskriser. I vår problemformulering har vi därför valt att besvara 
dessa tre frågeställningar om bankers kreditbedömningsprocess: 
 

• Hur ser kreditbedömningsprocessen ut för fastighetsföretag? 
• Vad finns det för eventuella problem vid bankers bedömning av fastighetsföretags 

återbetalningsförmåga? 
• Finns det några eventuella förbättringar eller lösningar på dessa problem inom denna 

typ av kreditbedömningsprocess?  
 
Vi vill kunna analysera utmaningarna inom kreditbedömningssystemet och även kunna ta 
reda på vad man som bank kan göra för att helt reducera eller förbättra dem. 

1.6 Avgränsning 
 
Då vårt ämne från början var väldigt brett var vi tvungna att smalna av det genom att 
specificera oss och hitta vår egen nisch för att göra det mer intressant. Vi har valt att avgränsa 
oss genom att enbart fokusera på en av bankernas två värderingssidor nämligen 
kassaflödesidan, alltså företagens återbetalningsförmåga. Därmed valde vi att inte se till 
företagens värderingsflöden och säkerheter. Vi valde även att inte se till alla Sveriges 
storbanker utan vi fokuserade på enbart två av dessa då vi kände att det gav oss tillräckligt 
med information. 

1.7 Disposition 
 
I kapitel 1 tas bakgrunden upp kring kreditkulturens förändringar genom historien och 
information kring fastighetskrisen under 1990-talet, finanskrisen 2008 samt de nya Basel III 
reglerna som infördes i samband med den rådande finanskrisen. Kapitel 1 tar även upp vilka 
konsekvenser Basel III reglerna har fått för bankväsendet. Kapitel 2 beskriver den kvalitativa 
metoden som använts för att genomföra studien och hur vi har gått till väga för att disponera 
arbetet. 
 
En undersökning av bankers kreditbedömningsprocess av fastighetsföretags 
återbetalningsförmåga belyses i kapitel 3 med en teoretisk referensram och en översikt av 
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ämnet. Detta följs av en beskrivning gällande de risker som ofta förknippas med olika företag. 
Kapitlet beskriver även processen för värderingen av ett företag och hur det är att arbeta med 
företagsanalyser samt en del viktiga begrepp som är grundläggande för att få en förståelse för 
kreditbedömningsprocessen som helhet. Kapitlet fortskrider sedan med en beskrivning av 
skillnaderna mellan en balansräkning och en resultaträkning och det tar även upp vad som 
anses vara ett kassaflöde. Avslutningsvis tar kapitlet upp företagens belåningsgrad och hur 
banker ser på detta vid beviljandet av krediter.  
 
Kapitel 4 är en empirisk beskrivning över våra intervjuer med de yrkesverksamma experterna 
samt forskaren inom vårt aktuella område och det tar även upp eventuella lösningar och 
förbättringar kring orosmomentet inom bedömningsprocessen.  
 
I kapitel 5 analyserar vi det empiriska underlaget i förhållande till vår teoretiska referensram 
och kapitlet behandlar även våra egna åsikter och reflektioner kring bankernas 
kreditbedömningsprocess av fastighetsföretag. Avslutningsvis återfinner man vår slutsats och 
förslag till eventuell vidare forskning i kapitel 6. 
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2. Metod  
 
I detta kapitel förklarar vi genomgående hur vi har gått tillväga i vårt arbete. Här beskriver 
vi hur vi har hittat våra källor och hur vi har använt dem i arbetet samt hur vi har fått kontakt 
med våra intervjupersoner. Kapitlet behandlar hur vi förberedde våra intervjuer och hur vi 
till sist genomförde dem. Vi beskriver vår process från val av ämne till slutsats för att ge en så 
övergripande och förstående bild av vårt arbete som möjligt. 
 

2.1 Tillvägagångssätt 
 
Vi valde att arbeta efter en kvalitativ metod vilket innebär att tyngdpunkten läggs vid ord 
istället för kvantifiering i form av data och siffror. Inom en kvalitativ metod läggs fokus på 
attityd, beteende och erfarenhet. Metoden använder sig av intervjuer för att få en djupare 
förståelse för de yrkesverksammas verklighet. En kvalitativ metod syftar till att enbart ha ett 
fåtal intervjupersoner men kontakten med dessa tenderar att vara mer långvarig. På så sätt har 
de kvalitativa intervjuerna gett oss möjligheten att ha öppna samtal med våra informanter 
vilket har skapat en flexibel miljö för ventilering av frågor och svar. Detta hade inte varit 
möjligt om vi istället använt oss av en kvantitativ metod (Dawson, 2009). 
 
Efter att vi beslutat om ämne för vårt kandidatarbete valde vi att söka efter relevanta 
examensarbeten för att se vad som tidigare skrivits om inom området. Vi sökte efter dessa 
examensarbeten via sökmotorn ”DIVA”. De sökord vi använde oss av var exempelvis ord 
såsom: kredit, kreditbedömning och återbetalningsförmåga. Utifrån de examensarbeten vi 
hittade valde vi att titta på några av deras källor de använde sig av. För att få ytterligare bredd 
på vårt arbete valde vi att leta efter och använda oss av en del litterära källor som vi fann på 
Stockholms stadsbibliotek. Då vårt val av examensarbete är att titta på eventuella utmaningar 
som finns vid kreditbedömning valde vi att först intervjua en forskare inom ämnet på KTH 
vid namn Bo Nordlund för att utifrån detta kunna formulera frågeställningar som är aktuella i 
dagsläget. Vi har haft en kontinuerlig mailkontakt med personer på två av Sveriges 
storbanker. Genom dessa personer fick vi grundliga intervjuer där även kollegor närvarade så 
att frågorna på så vis besvarades utifrån flera olika perspektiv.  
 

2.2 Datainsamling 
 
I vår uppsats har vi valt att använda oss av såväl primärdata som sekundärdata. Den sekundära 
datan i vårt arbete består av litterära källor såsom tidigare examensarbeten, böcker samt 
vetenskapliga artiklar.  
 
Vår primärdata utgörs av en kvalitativ del i form av fem intervjuer. För att få till så bra 
intervjuer som möjligt var vi tvungna att som intervjuare vara väl insatta i vårt valda ämne då 
det i grunden var vi som skulle leda intervjun. Det gäller därför att ha ett öppet sinne och 
lyssna på respondenten, visa respekt och hänsyn samtidigt som man måste vara kritiskt till 
svar från respondenten som motsäger varandra. I vår arbetsprocess var det alltid viktigt för 
oss att respondenten kände sig trygg och i den mån de ville skulle ha möjligheten att vara 
anonym i vårt arbete.  
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2.3 Intervjuer 
 
Vår undersökning innefattar ett flertal olika intervjuer som grundas på tre olika 
intervjutillfällen. I vårt arbete valde vi att ha våra intervjuer väldigt personliga och öppna för 
att fånga kreditprocessen i all sin komplexitet. Vi hade en del frågor vi var särskilt 
intresserade av och som vi tog upp som frågeställningar. Dessa frågor skickade vi ut till 
analytikerna innan så att de kunde förbereda sig. Under intervjuerna använde vi oss av 
ljudinspelning för att få med varje detalj. 
 
När vi utformade våra intervjufrågor ville vi formulera dem på så sätt att våra informanter 
hade möjlighet att ge oss utförliga svar som vi sedan skulle kunna använda oss av som 
underlag för att besvara våra frågeställningar. Vi ville hålla oss till öppna frågor för att uppnå 
så beskrivande svar som möjligt. Vår tanke med våra frågor var att hålla dem så korta och 
koncista som möjligt. I våra intervjuer började vi med att ställa de frågor som behandlade 
kreditbedömningsprocessen mer generellt för att ta reda på vad det finns för risker med att 
låna ut till fastighetsbolag i jämförelse med andra bolag samt hur kreditbedömningsprocessen 
ser ut för banker. De resterande frågorna syftar till att smalna av ämnet till det vi egentligen är 
ute efter det vill säga vad bankerna anser att det finns för problem inom 
bedömningsprocessen. Slutligen ville vi ha en avslutande fråga i form av vad de anser att man 
kan göra för att förbättra kreditbedömningen av framförallt fastighetsföretag. 
 
De personer som vi valt som informanter är personer vars kunskaper vi anser är relevanta för 
vår studie och som är kunniga inom sina områden. Det är personer som är och har varit 
yrkesverksamma både inom fastighetssektorn och den finansiella plattformen. De har lång 
erfarenhet inom branschen och har fått uppleva diverse konjunktursvängningar. Våra 
intervjupersoner består av yrkesverksamma experter inom bankväsendet samt en aktuell 
forskare inom fastighetskonsultering (Lindén & Lagerlöv, 2009) 

2.3.1 Beskrivning av informanter  
 
Bo Nordlund 
 
Bo Nordlund är yrkesverksam som teknisk doktorand i fastighetsekonomi, redovisning och 
värdering och har arbetet med forskning och föreläsning på Kungliga Tekniska Högskolan 
sedan 2002 inom “Real Estate Consulting AB”. Han är även ägare av BREC- Bo Nordlund 
Real Estate Consulting AB och ledamot i FARs Policygrupp för redovisning samt 
auktoriserad redovisningsspecialist, KPMG från 1998-2012. 
 
Göran Råckle 
 
Göran Råckle har en utbildning från 1984-88 inom Real Estate Finance på Kungliga 
Tekniska Högskolan som senare resulterade i yrket forskare och lärare inom ämnet på KTH 
1988-93. Nu är han chef för avdelningen Fastighetsanalys inom Kredit- och Riskanalys på 
Swedbank och är även ägare till FASTEK AB Göran Råckle Fastighetsekonomi samt 
styrelseledamot i Institutet för värdering av fastigheter. 
 
Sören Jonsson 
 
Sören Jonsson är verksam som fastighetsanalytiker, Senior Real Estate Analyst, Credit and 
Risk Analysis, sedan 7 år på Fastighetsanalysavdelningen på Swedbank. 
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Jonas Sundin 
 
Jonas Sundin har en master utbildning från åren 1992-98 inom Real Estate Finance på 
Kungliga Tekniska Högskolan. Därefter började han jobba på DTZ med fastighetsvärdering, 
för att 1999 börja som aktieanalytiker inom Bygg- och Fastighetssektorerna. (Nordiska 
Fondkommission och Öhman Fondkomission). Sedan 2007 jobbar Jonas på 
kreditanalysavdelning som Team Manager inom Real Estate and Infrastructure Nordics, 
Credit Analysis, Merchant Banking. 
 
Johan Malmborg 
 
Johan Malmborg har jobbat på SEB i snart 10 år på SEB Merchant Banking, varav de senaste 
6 åren inom avdelningen Real Estate and Infrastructure Nordics, Merchant Banking. 
 
– Jonas och Johan arbetar på en avdelning som heter Industry & Corporate Analysis vars 
ändamål är att tillhandahålla SEB oberoende kvalitetsanalyser av kunders kreditriskprofiler 
och transaktionsrelaterade risker som används för kredit och affärsbeslut. Analytikerna är 
utbildade på området och kan därför göra det möjligt för banken att fatta bra beslut. 

2.3.2 Genomförande av intervjuer  
 
Första intervjun var med Jonas Sundin på SEBs huvudkontor i Kungsträdgården. Där fick vi 
en genomgående beskrivning av vad de på riskanalysavdelningen arbetar med. Intervjun 
spelades aldrig in men vi anser ändå att vi fick tillräckligt med information med oss därifrån. 
Under intervjutillfället tog vi anteckningar för att säkerställa att vi fick med det väsentliga. 
 
Intervjun med Jonas Sundin och Johan Malmborg på SEB genomfördes på huvudkontoret på 
Kungsträdgårdsgatan 8 och samtalet varade under i cirka 1,5 h och rörde främst våra 
frågeställningar men även kringliggande områden. Under denna intervju använde vi oss av 
ljudinspelning. 
 
Informanterna Göran Råckle och Sören Jonsson på Swedbank bjöd in oss att komma och 
besöka bankens huvudkontor på Brunkebergstorg 8 där vi hade en inspelad intervju i ca 1 h. 
 
Då forskaren Bo Nordlund inte hade tid för ett möte kom vi överens om en tid för 
telefonintervju. Samtalet varade i ungefär 1 h och detta spelades in. 
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2.4 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten beskriver en studies tillförlitlighet, någon annan skall alltså kunna göra samma 
undersökning och komma fram till samma resultat. Detta beror naturligtvis på vad man gör 
för undersökning då svaren kan förändras över tiden och självklart vad man använder sig av 
för källor. Om studien exempelvis främst bygger på kvalitativ information, alltså intervjuer, 
så kan de intervjuade ha egna uppfattningar, därför är det viktigt att noggrant delge även vad 
informanten bygger sina åsikter på (Åqvist & Söderberg, 2013). I denna studie har vi använt 
oss av kvalitativa metoder men då de intervjuade är experter på sina områden är de ändå 
väldigt tillförlitliga. Då vi behandlar kreditbedömningsprocessen har vi tidigare sätt att detta 
har förändrats då det inträffat en stor kris exempelvis den stora fastighetskrisen under 1990-
talet. Då ämnet är någorlunda konjunkturkänsligt kan det hända att en ytterligare kris inom 
fastighet- eller finanssektorn skulle kunna leda till nya regleringar för bankerna som i sin tur 
skulle kunna resultera i nya påverkningar på kreditbedömningsprocessen. I vår studie får man 
även ha i åtanke att vi endast studerat storbanker och kan därför inte jämföra vårt resultat med 
små- eller medelstora banker eller banker som är verksamma utomlands. Om man väljer att se 
till de utmaningar som finns inom kreditbedömningen så anser vi att en utomstående skulle få 
snarlika resultat om de valde att ha samma infallsvinkel på sitt arbete som vi har haft. 
 

2.5 Validitet 
 
Validiteten beskriver hur man har besvarat det relevanta i sammanhanget och det handlar 
främst om frågeställningarna (Åqvist & Söderberg, 2013). Vi anser att vårt empiriska material 
har besvarat vår frågeställning väl kring hur bankernas kreditbedömningsprocess generellt sätt 
går till. Dock har vi inte kunnat ta del av hela bedömningsprocessen då en del delar är så pass 
individuella att de är konfidentiella. Dessa delar är dock inte de som väger tyngst i en 
kreditbedömning och det är inte heller där banker anser att problemen ligger. Därför har vi 
inte lagt någon större vikt vid detta utan vi anser att vi har fått ta del av deras 
kreditbedömningsprocess på en tillräcklig nivå. Vår empiriska undersökning visade sig inte 
helt kunna besvara vart de stora utmaningarna inom bankers kreditbedömningsprocess ligger. 
Storbankerna visade sig ha delade åsikter och även forskaren hade åsikter som bankerna inte 
helt delade. Vi kunde därmed inte se stora problem utan endast konstatera brister och osäkra 
moment i bedömningsprocessen. Då vi haft svårigheter med att konstatera utmaningarna har 
detta resulterat i att vi även haft svårigheter att finna svar på eventuella förbättringar som 
skulle kunna göras. Utifrån våra förutsättningar anser vi ändå att vi fått tillfredställande svar 
på våra frågeställningar. 
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3. Teoretisk referensram 
 
Kapitlet är till för att tillgodogöra läsaren grundläggande kunskaper för att kunna förstå 
arbetets syfte samt ge information så att läsaren kan förstå arbetets resultat- och analysdel.   

3.1 Fastighetsmarknaden och dess makrorisker idag 
 
Den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas vilket gynnar fastighetsbranschen. 
Fastigheterna fortsätter vara ett högintressant investeringsalternativ och mycket beror på en 
ökad sysselsättning och de rekordlåga räntorna. I Stockholm räknar i princip samtliga 
fastighetsägare med fortsatt god eller till och med förbättrad lönsamhet (Fastighetsägarna, 
2014). Man kan även se att det ljusnar på bostadsmarknaden och fastän bankerna stramade åt 
utlåningen efter finanskrisen kan man se en tendens av att bankerna har lättat på trycket. 
Bankerna tycks se att marknaden fungerar bra och en viktig förklaring är att bostadspriserna 
har stigit i en snabb takt och att fastigheterna säljs bättre i år än tidigare år enligt Richard 
Lagerling. Även Fredrik Helmstrand som är vd på Skandiamäklarna tycker sig se en 
generösare attityd hos bankerna. Han säger att även fastän det är ett trendbrott handlar det 
snarare om en återgång till den ordning som rådde före finanskrisen (Dagens Industri(a), 
2014). 
 
Även om den globala ekonomin onekligen befinner sig i en ekonomisk återhämtningsfas så är 
den inte helt utan risker. Den finansiella krisen och dess efterdyningar har blottat en hel del 
strukturella problem och i såväl den globala ekonomin som i den svenska finns det flaskhalsar 
som kan försvåra processen. Bland dessa är det till exempel den hårt åtstramande 
bankreglering som har implementerats sedan Lehman Brothers kollaps i september 2008 som 
gör återhämtningen både långsammare och smärtsammare (Fastighets Nytt, 2014).  
 
Handelsbankens vd Pär Boman varnar för en ny finanskris. Han pekar på den rekordlåga 
prisskillnaden mellan kreditrisker, och menar att “ränteskillnaden mellan att låna ut till 
högriskprojekt bara är marginellt större än att låna ut till säkrare låntagare”. Detta påminner 
om åren före finanskrisen 2008. Han säger att det är obalanser på kreditmarknaden och 
grundorsaken är att det finns så mycket pengar i omlopp på de europeiska kapitalmarknaderna 
som letar avkastning och boven är centralbankens låga räntenivåer (Dagens Industri(b), 
2014). 

3.2 Värdering av företag  
 
När banken ska låna ut pengar till företag gör de en kreditbedömning och ett led i 
kreditbedömningen är att värdera företagen. Då ett företag värderas blir värdet oftast olika 
beroende på vem som gör värderingen och tidpunkten vid genomförandet av analysen 
(Värdering av företag, 2010).  
 
En långivande bank vill förstås undersöka företaget och då kallas det att de gör en due 
diligence-undersökning av företagen (Lundén, 2010). Det är en metod där insamling och 
analysering av information om företag genomförs inför en eventuell utlåning. När banken gör 
en kreditbedömning tittar de främst på själva företagaren, vad denne har gjort tidigare om han 
eller hon har några betalningsanmärkningar och hur personens privatekonomi ser ut för att se 
dennes kompetens. De kollar även på affärsplanen och budgeten för att se om de är realistiska 
och på marknaden för att se hur den kan komma att se ut framöver, utifall företagen kan 
komma att behöva låna mer pengar. Alla dessa aspekter är viktiga för att undvika riskerna. 
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3.2.1 Att arbeta med företagsanalys 
 
Företagsanalys är ett begrepp som används för att undersöka hur ett företag ser ut i dagsläget 
men även dess framtidsutveckling. Oftast genomförs en företagsanalys med ett allt för 
ensidigt perspektiv vilket kan resultera i en suboptimering. Det beslut som grundas i 
företagsanalysen kan då komma att vara det bästa för det valda perspektivet men beslutet är 
inte alltid det mest optimala i sin helhet. Företagsanalysen bör därför kombinera flera olika 
perspektiv för att få ett så bra slutresultat som möjligt för att sedan kunna fatta det bästa 
beslutet till följd av detta. Viktigt att beakta är därför syftet med analysen och vem analysen 
görs för samt vad det finns för tillgängligt informationsunderlag. Syftet och vem mottagaren 
är påverkar företagsanalysen genom val av perspektiv samt säkerställer att analysen får rätt 
fokus. Informationsunderlaget är viktigt för att se vilka perspektiv som ens är möjliga att 
använda sig av inom analysen. 
 
Majoriteten av företagsanalyser som görs är baserade på en för liten mängd fakta. Detta 
behöver inte betyda att analysen i sig är bristfällig eller felaktig men helhetsmässigt så är 
sällan alla perspektiv inräknade i analysen. Det är därför viktigt att vara medveten om att en 
företagsanalys består av en sammansättning utav fakta, bedömningar och antaganden. 
Storleksmässigt kan dessa grupper variera beroende på hur företaget som utför analysen ser ut 
och det är även på grund av detta som bedömningen av ett företag kan variera beroende på 
vem som utfört analysen. En minskad mängd fakta leder till en ökad del av bedömningar och 
antaganden vilket ger mottagaren av analysen en större anledning till att vara kritisk i sin 
utvärdering av resultatet. Detta är extra viktigt då analysen kan innehålla framtidsmoment där 
fakta är svårtillgängligt, som exempelvis vid budgetering av nya verksamheter. 
 
Vid bedömning av företag har uppgiftslämnaren en betydande roll då denne genom att 
utelämna viss information eller betona andra delar av verksamheten kan påverka 
analysresultatet till ens fördel. Vem uppgiftslämnaren är spelar störst roll i analyser som 
medför framtidsmoment då utbildning, erfarenhet och position i företaget kan påverka hur en 
person gör sin bedömning. Detta beror på att framtidsmoment till stor del handlar om att 
skapa egen information.  
 
En del analyser bygger på information kring företagen under en lång tidsperiod. Vid en sådan 
företagsanalys är det viktigt att vara noggrann med att se på hur företagen har förändrats och i 
vissa fall kan det vara nödvändigt att dela in informationen i olika tidsblock. Det kan 
exempelvis gälla företag som just genomgått en stor expansion eller i bolag där de ändrat sin 
affärsidé så pass mycket att den ursprungliga informationen inte går att tillämpa längre. Vid 
en bedömning av ett företag är det även viktigt att dela upp analysen i två delar, nämligen en 
långsiktig del och en kortsiktig del. I den långsiktiga delen undersöks företagens 
målsättningar när det gäller lönsamhet, marknadsandelar och utveckling och i den kortsiktiga 
delen behandlas eventuella anställningskostnader och huruvida en säljkampanj kan leda till en 
ökad marknadsandel (Carlson, 2000). 

3.2.2 Kassaflödesvärdering 
 
Kassaflöde visar företagets flöde av likvida medel det vill säga ett företags in-och 
utbetalningar under en tidsperiod. Kassaflödet hittas i företagens årsredovisning och består av 
tre olika grupper: 
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• Löpande verksamhet 
• Investeringsverksamhet 
• Finansieringsverksamhet 

 
När banken ska ge ut lån till ett företag är det viktigt att se till företagets framtida 
återbetalningsförmåga och det är enklast att göra genom att titta på dess kassaflöde. Utifrån 
kassaflödet kan banken se ungefärligt hur företagets kapital kan komma att se ut ett antal år 
framöver. Dessa bedömningar utförs av bankens kreditbedömare och går ut på att bedöma om 
en kund är kreditvärdig eller inte. Faktorer som bedöms vid kreditbedömningen är bland annat 
affärsidé, årsredovisningen, ägarens personlighet samt säkerheterna. Årsredovisningen är en 
viktig del av bedömningen med sin resultaträkning, balansräkning, nyckeltal och noter. I den 
kan kreditbedömaren analysera hur den ekonomiska situationen i företaget ser ut genom att 
studera de olika delarna. Kreditbedömarens syfte med en sådan analys är att prognostisera 
företagens återbetalningsförmåga samt försäljningsvärdet på företagens tillgångar. I 
balansräkningen kan kreditbedömaren se vilka eventuella säkerheter det kan finnas för lånet 
till exempel anläggningstillgångar och omsättningstillgångar (Aktie Kunskap, 2011). 

3.2.3 Kassaflödet och dess roll 
 
Tidigare var det finansieringsanalysen som var obligatorisk i årsredovisningen men då fokus 
på företags kassaflöde har ökat har kassaflödesanalysen ersatt finansieringsanalysen.  
Bankerna gick från att finansiera rörelsekapital och handeln, som kan liknas vid kortfristig 
utlåning, till att finansiera anskaffningen av fasta tillgångar där de utgör en större risk då det 
ofta är långa krediter. Detta gjorde värderingen av säkerheter mindre relevant för kreditbeslut 
och fokus skiftade till företagens kassaflöde för att se hur återbetalningsförmågan ser ut 
(Caouette, kap 7, 2008). Kassaflödesanalysen är därmed effektiv då den ger en bättre bild av 
hur företagen utvecklas och hur dess framtid kan komma att se ut.  
 
Då banken inte kan förutse framtida kassaflöden ingår alltid en stor risk vid kreditgivning som 
gör att banken hellre håller tillbaka vid utlåning, men ju mer en bank kan lita på ett företags 
framtida kassaflöden, desto mer är banken villig att låna ut till det. Problematiken blir då att 
bedöma de oförutsedda händelserna. Banken bedömer både faktorer utanför företaget, såsom 
förändringar i ekonomin, företagets konkurrenskraft samt leverantörer. Man ser även till 
statliga och interna bestämmelser inom bolaget såsom produktion, arbetskraft, 
marknadsföring och finansiering som alla är faktorer som kan påverka ett företags kassaflöde. 
Därför är den skicklighet och erfarenhet analytikerna besitter en av de viktigaste delarna vid 
analys av en kredit. Syftet med analysen är att titta på både låntagare och utlåningsfaciliteten 
som föreslås och att tilldela en riskvärdering. 

3.2.4 Skillnad mellan resultat- och balansräkning 
 
Resultaträkningen visar de ekonomiska konsekvenserna av affärsverksamheten. Det visar 
företagens inflöden och utflöden under en period vilket leder fram till årets resultat. Det finns 
två olika uppställningsformer för resultaträkningen och dessa är funktionsindelade eller 
kostnadsslagsindelade resultaträkningar. Det som skiljer dessa åt är att de visar kostnaden i 
företagen på olika sätt (Carlson, 2000). Balansräkningen visar företags ekonomiska ställning 
som alltid skall vara i balans. Där i finns det en aktiv sida som består av: 
anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Sedan finns det även en passiv sida som 
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innehåller: eget kapital, avsättningar, obeskattade reserver och skulder. Eget kapital bryts ner i 
fritt eget kapital och bundet eget kapital. Där det fria egna kapitalet är den del av det egna 
kapitalet i ett aktiebolag som får delas ut och det bundna egna kapitalet är den del som inte får 
delas ut till aktieägarna (Bernhardsson, 2000). 

3.2.5 Loan-to-Value 
 
Loan-to-Value är företagets belåningsgrad och menas med hur mycket företagets egna kapital 
är belånat (Bernhardsson, 2005). Begränsandet av belåningsgrader har en stor betydelse för 
både kundens och bankernas riskminskning. Finansinspektionen gav i mars 2010 en 
rekommendation till bankerna att de bör vara återhållsamma med bostadsfinansiering för de 
företag där belåningsgraden överstiger 90 procent. Utifrån simulerade beräkningar minskar 
antalet fallissemang som orsakar förluster med 70–80 procent om belåningsgraden sänks från 
100 till 90 procent. Det är främst ett förbättrat kundskydd, men även utveckling av bankernas 
hantering av kreditrisker och stabiliteten på finansmarknaden, som ligger bakom 
rekommendationen. I framtiden kan en bindande reglering av belåningsgrader även utgöra en 
del av makrotillsynen med syfte att minska riskerna för hela finanssektorn 
(Finansinspektionen, 2012). 

3.2 De olika riskerna 
 
Vid bankers kreditgivning till företagskunder finns det en del risker förknippade med detta. 
Då kreditbedömningsprocessen är så pass komplex och tar hänsyn till många olika 
påverkande faktorer är det viktigt att bankerna är medvetna om de risker som existerar. De 
största riskerna är den finansiella risken, affärsrisken, likviditetsrisken och 
informationsrisken. 

3.2.1 Finansiell risk 
 
Ett företags finansiella risk kommer ur bolagets kapitalstruktur och är finansierat med lån 
eller aktiekapital och är ofta mätbart med soliditeten. Ju högre lån desto högre finansiell risk. 
Den finansiella risken visar räntekänslighet och en framtida förändring i exempelvis räntor, 
råvarupris, växlingskurs i räntor, pris på värdepapper med mera (Bernhardsson, 2005). 
Således är kredit- och ränterisk en finansiell risk. 
 

• Kreditrisk/Motpartsrisk 
Den risk som vanligtvis benämns “kreditrisk” är den risk bankerna tar då de aldrig med 
säkerhet kan veta om en beviljad kredit kommer att återbetalas i sin helhet. Detta beror 
delvis på informationsasymmetrin mellan låntagare och bank (Funered, 1994). 

 
• Ränterisk 
Bankerna utsätts i sin verksamhet för olika former av ränterisker (Funered, 1994). Risken 
för en resultat- och kassaflödespåverkan genom en förändring av marknadsräntan. Den 
används främst för räntefonder och värdering av obligationer och innebär hur kurser och 
räntor förändras över obligationens tid och påverkas av marknadsräntan (Bernhardsson, 
2005). 
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3.2.2 Affärsrisk 
 
Affärsrisken bedöms som risker förknippade med affärsverksamheten och dess 
beslutsprocess. Affärsrisken är individuell för varje företag och påverkas av politiska beslut 
och begränsade lagar. 
 

• Marknadsrisk  
Marknadsrisken även kallat systematisk risk definieras som risken för att bankens 
resultat minskas på grund av förändringar i riskfaktorer så som ränterisk, valutarisk, 
aktierisk, råvarurisk samt risker från förändringar i volatilitet eller korrelation. 
Marknadsrisken mäts med beta (Bernhardsson, 2005). 

3.2.3 Likviditetsrisk 
 
Likviditetsrisken definieras enligt Finansinspektionen som risken att ett företag inte kommer 
kunna förpliktiga sina betalningskrav vid förfallotiden utan att kostnaden för att erhålla 
kapital ökar avsevärt och kallas ibland för finansieringsrisk. Då banken talar om 
likviditetsrisk inom finansiella instrument så menar de oftast risken att man inte omedelbart 
kan omsätta säkerheter till likvida medel utan att de förlorar i värde. Detta kallas även för 
marknadslikviditetsrisk (Finansinspektionen, 2013). 

3.2.4 Informationsrisk 
 
Med informationsrisk menas risken att den information som bedömningar och analyser 
baseras på är felaktig eller på något sätt vilseledande. Risken är av betydelse exempelvis vid 
bedömningar av företag och är baserade på kreditprövningar, bokslut eller annan ekonomisk 
information samt utlåtanden från motparten eller kunden. Informationsrisken kan resultera i 
felaktiga och inkorrekta bedömningar av företagen vilket kan påverka bankernas ekonomiska 
ställning om bedömningarna leder till ett inledande av en ofördelaktig kreditutlåning 
(Finansinspektionen, 2007). 
 

3.3 Avslutande teori 
 
Vid en kreditvärdering av fastighetsföretag är det viktigt att banken analyserar alla aspekter 
som kan komma att påverka bedömningen av bolaget. Som analytiker är det därmed 
essentiellt att se till eventuella förändringar som sker på marknaden och inom företaget. Det 
är viktigt att se ifall dessa förändringar kan komma att ha en positiv eller negativ effekt på 
bolaget vilket i sin tur skulle kunna ha en inverkan på banken och dess verksamhet. Därför är 
det viktigt att kunna göra en korrekt bedömning av företagens återbetalningsförmåga och väga 
in alla de risker som kan existera.  
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4. Empiri  
 
Detta kapitel visar de empiriska resultat vi har samlat in genom de intervjuer vi haft 
möjligheten att ha med i vårt arbete. Empirin visar på de problem som forskare och de 
yrkesverksamma experterna åskådliggör samt vilka förbättringar och lösningar de anser 
skulle kunna förbättra kreditbedömningssystemet. 

4.1 Kreditbedömningsprocessens uppbyggnad 
 
Det viktigaste när banker beviljar krediter till företag är generellt sett att få avkastning på 
lånet, men även säkerställa att lånet faktiskt blir betalt. För att ta reda på detta gör bankerna en 
så kallad kreditbedömning av företagen där de dels ser till vilken ränta företaget kan betala på 
lånet samt hur konjunkturkänsligt det aktuella bolaget är, detta säger forskaren Bo Nordlund. 
 
Kreditbedömningsprocessen kan se olika ut beroende på vilken bank företaget vänder sig till 
men grunden är densamma för alla banker. Bo Nordlund beskriver bankernas 
kreditbedömning som en process där bankerna utför två olika typer av bedömningar. Det ena 
är att de oftast tittar på säkerheterna i förhållande till marknadsvärdet då det gäller den 
svenska marknaden och det andra bankerna tittar på är återbetalningsförmågan hos bolagen. 
Utmaningen inom kreditbedömningsprocessen är egentligen att göra en bedömning av 
kundens återbetalningsförmåga. Bankerna försöker förutspå företagens framtida 
återbetalningsförmåga genom att göra prognoser över låntagarens resultat- och balansräkning 
med hjälp av diverse instrument och givna antaganden. Bankerna tittar även på företagens 
resultat och kassaflöden för att få en så korrekt prognos som möjligt. 
 
Analytikerna på Swedbank tillägger även att själva kreditbedömningen består av en blandning 
av schabloner, benchmarking, erfarenhet, magkänsla, riskbedömning av vakanser, med mera. 
Men innan banken börjar titta på en kreditbedömning måste de först avgöra om detta är en 
kund som banken vill arbeta med och om den här typen av belåning är något som banken kan 
genomföra säger Johan Malmborg. Enligt Jonas Sundin har banken b.la. två parallella 
funktioner där den ena är de kundansvariga som har den löpande kontakten med 
företagskunderna och den andra är kreditavdelningen som fattar de avgörande besluten. Om 
den kundansvariga väljer att gå vidare med en efterfrågad finansiering hamnar de först hos 
affärskommittéen. Där lägger den kundansvariga fram sitt förslag på lånebelopp för kundens 
räkning och de anledningar till varför de tycker att detta är en bra affär, i form av avkastning, 
för banken. De kundansvariga beskriver även de risker som banken kommer ta vid ett 
eventuellt beviljande av lånet. Får de ett godkännande av affärskommittén kan de 
kundansvariga sedan gå vidare med kunden och tillsammans komma fram till någon form av 
förslag på struktur.  
 
Slutligen går den kundansvarige till kreditkommittén och här får denne presentera varför 
affären är acceptabel att genomföra. På SEB finns det alltså två formella kommittéer, affärs- 
och kreditkommittee, men det är de kundansvariga som hela tiden bär ansvar för kunden säger 
Jonas Sundin. 
 
Sören Jonsson beskriver Swedbanks kreditbedömningsprocess som sådant att när de får en ny 
kund så börjar de oftast med att ta in ny finansiell information och tittar på företagets bokslut. 
Men det viktigaste anses ändå vara att se framåt till vad de har för prognoser och budgetar. 
Han menar att det sker mycket förarbete innan kunden blir ett ”case” för banken. 
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Inom bankernas kreditbedömningsprocess ser de även till kundernas kassaflöden då det är 
detta som betalar tillbaka bankernas krediter och därmed kan kassaflödet sägas vara det 
viktigaste ledet i bedömningen. Även fastighetsanalytikern Johan Malmborg på SEB menar 
att uthålligheten i kassaflödet är det viktigaste att titta på då det är detta som bland annat 
avgör om kunden i fråga kommer kunna betala ränta på lånet. Det är därmed viktigt att 
finansieringen vilar på en sund värdering tillägger riskanalytikern Göran Råckle på 
Swedbank.  
 
Antingen gör bankerna sina egna värderingar eller så granskar de andras externa 
bedömningar. Swedbank som bank gör inte bara egna värderingar utan de gör även “second 
opinions” på de externa värderingarna. Kunden låter oftast en extern värderare göra en 
kreditbedömning av det egna företaget. Bankens företagskund levererar sedan denna 
bedömning till banken i förhoppning om att processen ska gå fortare. Därefter kommer den 
externa värderingen till fastighetsanalysavdelningen. Göran Råckle säger att ”i 90 % av fallen 
har banken inga övriga kommentarer på de externa värderingarna. Men i ungefär 10-15% av 
fallen finns avvikande åsikter och detta beror oftast på att värderingen vilar på icke 
marknadsmässiga antaganden”.  Det kan exempelvis vara så att kunden har ett antagande om 
att de kommer få in en bestämd typ av hyresgäst på en viss hyresnivå. Detta för att de har fört 
en diskussion mellan parterna men som bank tycker man att dessa antaganden inte är riktigt 
marknadsmässiga. Anledningen till detta kan vara att banken bedömer att den satta 
hyresnivån är för optimistisk och i vissa fall saknar ett underskrivet hyreskontrakt av bägge 
parter vilket banken ifrågasätter väldigt starkt. 
 
Johan Malmborg förklarar att vid en kreditbedömning av ett företag är det dessutom viktigt att 
bedöma de risker som existerar då man gör en analys av bolagets långsiktiga kassaflöde. Det 
gäller att dels se till den finansiella risken, det vill säga återbetalningsförmågan hos bolagen 
samt titta på hur mycket kapital det finns i företaget och hur räntekänsligt det är. 
 
Företagens finansiella historia är av stor vikt inom kreditbedömningsprocessen då banken kan 
se om de har några anmärkningar sedan tidigare eller ifall företaget inte kunnat betala tidigare 
lån. Utöver detta analyserar banken affärsrisken vilket är en bedömning över den geografiska 
placeringen av företaget, hyresgästfördelningen och vakansgraden. Som bank tittar de även på 
hur ägandet inom företaget ser ut, hur mycket kapital som måste återinvesteras samt ifall det 
är börsnoterat eller inte med mera. Är företaget exempelvis statligt ägt så får banken en risk 
transfer, det vill säga att risken då förflyttas från företaget till staten. Risken som banken tar 
blir betydligt mindre i ett sådant fall då sannolikheten att exempelvis Stockholms stad skulle 
gå i konkurs är nästintill obefintlig. En låg risk för banken innebär även en lägre ränta på lånet 
vilket i sig gör att det blir billigare att låna pengar från banken. Den sista risken som bankerna 
kollar på vid en kreditbedömning är informationsrisken, det vill säga hur transparent 
marknaden är och hur tillförlitlig informationen är som man baserar sina bedömningar på.  
 
Något att tänka på vid beviljandet av krediter till företag är att banker inte lånar ut över en 
viss gräns då de inte vill ha en för hög belåningsgrad. En hög belåningsgrad skulle resultera i 
att företagen riskerar att få en försämrad rating vilket i sin tur skulle kunna leda till att de får 
svårare att få låna mer pengar i framtiden säger Johan Malmborg på SEB.  
 
Jonas Sundin talar om att det har skett en del förändringar i processen för kreditbedömning 
sedan fastighetskrisen under 1990-talet. Det är en annan process idag med mer kontroll och 
fler legala krav på bankerna och företagen från främst EU och Finansinspektionen i Sverige. 
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Bokföringen har förbättrats över åren och företagen har blivit bättre på att rapportera in sina 
resultat och förklara för intressenter, det vill säga banker och aktieägare, vad de håller på med. 
 
Den svenska marknaden är väldigt transparent i jämförelse med andra länder i norden och 
framförallt i Tyskland och Baltikum där det inte är lika lätt att få fram information om 
företagen och deras finans. I Sverige finns det ramverk för hur fastigheter ska bokföras och 
detta sköts av Lantmäteriet. De har stenkoll på vilka fastigheter som ägs utav vem och 
systemet är effektivt och det går väldigt snabbt att få fram information till skillnad från hur 
det är i Tyskland där det är svårt att få fram fakta om exempelvis företagens bolagsstruktur.  
 

4.2 Utmaningar inom kreditbedömningsprocessen 

4.2.1 Makroekonomisk påverkan 
 
Makroekonomin har och kommer alltid att ha en stor påverkan på bankerna. Även politiska 
beslut påverkar bankerna och deras kreditbedömningar starkt enligt Göran Råckle och Sören 
Jonsson. Ett exempel är det berömda räntebidraget som under 1980–90-talet helt plötsligt 
försvann då staten bestämde sig för att ta bort det helt, vilket skedde över en natt. Då hela 
systemet var uppbyggt på att det fanns räntebidrag som finansierade lånen var detta en av 
orsakerna till den så kallade fastighetskrisen 1991-92. De svenska bankerna drog lärdom från 
det och har varit restriktiva sedan dess och inte tagit lika mycket risker och därmed stramat åt 
på utlåningen. Detta har visats i att byggandet de senaste 20 åren har varit mycket liten och 
byggnadsbolagen har valt att inte bygga bostadsfastigheter om det inte varit 70 % uthyrt. De 
har alltså valt att endast bygga där det funnits efterfrågan. Detta gäller förstås inte de stora 
byggentreprenaderna såsom Skanska, Vasakronan och Fabege som har tillräckligt med 
tillgångar att de kan ta större risker och bygga vart än de önskar.  
 
De svenska bankerna är styrda av finansinspektionen och av vad de sätter upp för regler vid 
värdering och kreditbedömning. Bankerna måste kunna bedöma risken att kunden kan betala 
tillbaka lånet. Om det är en högriskkund är det inte banken företagen ska gå till utan 
riskkapitalister och då söker de oftast en toppfinansiering hos riskkapitalisterna och en 
bottenfinansiering i en bank enligt Göran Råckle. Han beskriver storbankerna i Sverige som 
“Vi är inte så riskbenägna, ej riskkapitalister”. 

4.2.2 Skillnaden mellan fastighetsföretag och andra företag 
 
Risker vid utlåning till fastighetsföretag i jämförelse med andra företag är att fastighetsbolag 
oftast är beroende av väsentligt längre processer. Att låna ut till en fastighet är det ofta ett 
åtagande en bank har i flera decennier framöver. En normal företagskredit kan å andra sidan 
vara återbetald inom ett par år säger Göran Råckle. Han menar att den stora skillnaden är att 
en fastighet är ett hus och det står där och det flyttar man inte på. Det händer att byggnader 
flyttas men det är ytterst sällan och olönsamt. Sören Jonsson berättar att i början på 1990-talet 
under den stora fastighetskrisen så fanns det ett överskott på bostäder runt om i landet och då 
gjordes undersökningar för att flytta nyproducerade fastigheter till Baltikum. Men istället för 
att flytta byggnader visade det sig att det var billigare att bygga nytt och skickade därför en 
påse pengar istället. 
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Banker undersöker vilket kassaflöde som genereras år för år och hur snabbt de kan betala 
tillbaka sin skuld berättar Johan Malmborg. När banker bedömer utlåning till fastighetsföretag 
är återbetalningsförmågan också relevant men riskbedömningen tar snarare avstamp i 
belåningsgraden av fastigheten. Det är även av stort intresse att se till hur diversifierad 
kunden är och på vilken marknad denne är verksam inom.  
 
När SEB gör en fastighetsutlåning så är det en säkerhetsställd utlåning mot just fastigheten 
och fokus är på hur högt banken kan tänka sig att belåna fastigheten. Återbetalningsförmågan 
på ett lån som ska amorteras till 100 % är ofta på runt 10-15 år på ett fastighetslån medan det 
på ett vanligt företag ligger någonstans på 1-5 år. Skillnaden jämfört med andra bolag är att 
vid fastighetsfinansiering kan du låna ut mer pengar men risken balanseras i att banken får 
tydlig säkerhet i fastigheten. Det bidrar med att banken i sådana fall har en säkerhet i 
fastigheten och därför vågar de ta större risker. Om banken exempelvis lånar ut till ett företag 
utan någon säkerhet för lånet vågar banken inte alls ta samma risk säger Johan Malmborg. Då 
en fastighet har ett läge tillkommer en risk i att försöka göra en bedömning över hur 
fastigheten ligger i paritet till den övriga marknaden säger Jonas Sundin. Då man utvärderar 
ett fasighetsbolag tittar man även på kvalitén på fastighetsportföljen. I den ingår fastighetens 
byggnadskvalitet, ålder, belägenheten, hyresgästen, hur lång hyresduration är, längden på 
befintliga kontrakt samt hur solida hyresgästerna är med mera. 
 
Det som diskuterats ovan kallas för affärsrisker men det finns även finansiella risker. Vid 
fastigheter tittar banken på bolagets omsättning, marginalen, vad företaget genererar för 
återbetalningsförmåga samt hur mycket pengar bolaget har över efter varje bolslut säger Jonas 
Sundin. När banken tittar på belåningsgraden kommer de in på olika intressanta nyckeltal och 
några viktiga parametrar är vilken amorteringsförmåga kunden har. Vid vanliga företag tittar 
banken mer på historik, till exempel om ett bolag säljer en viss produkt, så tittar banken på 
hur mycket de har lyckats sälja och till vilken marginal under företagets cykel. Att titta tio år 
tillbaka kan vara intressant vid en analys av övriga företag då det är ungefär samma 
makrocykel vi är inne i. När banken undersöker återbetalningsförmågan så tittar de på hur 
företaget klarade sig under senaste konjunkturen, om de tappade i omsättning eller marginal 
och detta kan ge banken och fastighetsägaren en bild av hur uthållig hyresgästen är. Tittar 
banken på ett fastighetsföretag så är kvaliteten på hyresgästerna av yttersta betydelse. Finns 
det risk för konkurs blir det heller ingen hyra betald vilket skulle kunna bli ödesdigert för 
fastighetsägaren. Likväl som banken analyserar fastighetsägaren är det alltså av central 
betydelse att förstå uthålligheten hos hyresgästerna, säger Johan Malmborg. 

4.2.3 Fastighetstyp 
 
När bankerna bedömer återbetalningsförmågan i ett fastighetsbolag beror det dels på vilken 
typ av bolag det är. Är det ett bostadsfastighetsbolag så är det givetvis den marknaden banken 
får se till och om det istället gäller kommersiella fastigheter så är det skillnad på kontor och 
köpcentrum. Bankerna tittar även på om det kommer att finnas hyresgäster så att 
fastighetsbolagen har en jämn och stadig intäkt samt hur mycket krediter kunden vill låna 
samt ändamålet med det. Det är mycket att analysera för att bedöma ett företags 
betalningsförmåga. Betalningsförmågan påverkas av hur stort eget kapital bolaget har och 
generellt kan man säga att bankerna använder sig av företagens belåningsgrad för att 
analysera detta. Bostäder kan få låna upp till 75 %, kommersiella max 75 %, men det kan vara 
allt ifrån 50-75% beroende på vad det är för fastighetstyp. Som bank kan man tänka att om 
det rör sig om en specialfastighet så gäller det att tro på fastigheten, livstiden för fastigheten 
kanske beräknas vara endast 5-10 år och då kollar banken på vilken nivå de måste sätta 
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amorteringskraven på. Banken anpassar amorteringskravet efter kontraktet då de som bank 
vill vara ute ur kreditaffären när befintliga hyreskontrakt löpt ut vilket kräver en viss 
amortering för att vara ur risken i tid. Det finns olika sätt att gå tillväga för att säkerställa att 
finansieringen är hållbar på lång sikt. 
 
Vid speciella objekt, anläggningar och verksamheter såsom hotellfastigheter, 
hamnanläggningar, idrottsarenor, tennisbannor med mera, så är det mycket svårt att bedöma 
dessa och då är schabloner och modeller ett hjälpmedel. Det finns en del svårigheter vid 
bankernas bedömningar av speciella fastigheter då de saknas liknande objekt på marknaden 
att kunna jämföra fastiheter med. Bedömningen varierar därför med vad det är för typ av 
fastighet och var i livcykeln de befinner sig enligt Göran Råckle. 
 
Banker anser att det är svårt att belåna mark i och med att det inte direkt går att säkerställa 
återbetalningsförmågan då det exempelvis inte finns några hyresgäster. Det banker gör i 
situationer som dessa är att de ser på andra eventuella intjäningsförmågor. Det banker gör är 
att belåna andra tillgångar eller bolaget som helhet och inte själva marken i sig, enligt Jonas 
Sundin. 

4.2.4 Stora belopp och lång återbetalningsperiod 
 
Lån till fastighetsföretag är ofta mycket större jämförelsevis med andra företag och pågår 
under långa tidsförlopp och är därför förenat med mycket osäkerheter. Bankerna gör två olika 
bedömningar för att analysera företagens risker. Den första är en bedömning av 
värderingsflödet och den andra är en bedömning av företagets kassaflöde, det vill säga 
återbetalningsförmågan. Ett stort problem, enligt Bo Nordlund, är att det är svårt att avgöra 
återbetalningsförmågan då man inte med säkerhet kan förutse framtidsutsikterna på grund av 
de långa tidsförloppen. 

4.2.5 Lokalkännedom 
 
Utmaningen när det gäller just fastigheter är att banken måste ha den lokala kompetensen för 
att kunna göra en oberoende bedömning, säger Jonas Sundin. Därför är det väldigt viktigt att 
de även är ute och tittar på fastigheterna för att skapa sig en helhetsbild av marknaden samt 
vart fastigheten är belägen. Detta är mycket viktigt för banken konstaterar Johan Malmborg. 
En skillnad på 50 meter kan ha stor skillnad på fastighetens värde. Bristen på lokalkännedom 
är vanligt tecken då investeraren köper en portfölj i ett spekulativt syfte. Detta kan exempelvis 
råda då investeraren inte undersökt företaget tillräckligt och det sedan visar sig att företaget 
går i konkurs, detta kan då leda till ofördelaktiga affärer för såväl banken som för 
investeraren.  
 
Utländska aktörer tar indirekt en större risk om de inte skaffar tillräcklig lokalkännedom kring 
det område de skall investera i säger Johan Malmborg. En utländsk investerare med bristande 
lokalkännedom kanske inte kan avgöra om ett investeringsobjekt är bra eller dåligt. En 
investering kan se bra ut på pappret men visa sig vara en ofördelaktig affär i verkligheten. 
Desamma gäller för svenska aktörer som investerar i utländska länder då den bristande 
kunskapen om ett lokalt område kan leda till en dålig affär. 
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4.2.6 Transparens 
 
Den Svenska fastighetsmarknaden är väldigt transparent och ligger bland topp tio i listan 
enligt Jones Lang LaSalle, ett internationellt konsultbolag. USA är topprankad som de mest 
transparenta. I Tyskland däremot är det väldigt svårt att få tillgång till information. 
 

 
 
Figur 1, Illustrativ bild över alla världens länders transparens index. 
 
 
Vid kreditgivning till fastighetsbolag är det oftast mycket pengar som kan försvinna som inte 
alltid är lätta att återvinna. Förlusterna hänger oftast ihop med att kunden inte kan betala 
tillbaka lånet, att det är fel struktur och att hyresgästen inte kan betala tillräckligt med hyra. 
Detta påverkar värdet på tillgången som blir lägre, säger Jonas Sundin. Därför är det viktigt 
att veta vem man har att göra med som kund.  
 
När bankerna ska hitta information om kunden så börjar de med att undersöka själva 
fastigheten. Bankerna tittar på vem som är den nuvarande fastighetsägaren, vem har ägt den 
innan dess, eventuella renoveringar, hyreskontrakt, hyresgäster, vakanser med mera. Denna 
information är lättillgänglig tack vare internet och underlättar analytikernas arbete. Bankerna 
kan genom detta hitta information kring investeraren och vad denne sysslar med, företagets 
ekonomi, betalningsanmärkningar, annan typ av inkomstkälla och så vidare.  
 
Vid insamling av information hos privatägda, mindre eller familjeägda företag är det inte lika 
enkelt. Där får bankerna istället ofta fysiskt en stor pärm med all information. Det gör det 
betydligt svårare att få en helhetsbild av företaget då det är krångligare och mer tidskrävande. 
I Sverige har vi vår egen Upplysnings Central vilket gör att information om företag i landet är 
lättillgängligt och leder till att det är lätt att göra bedömningar medan det är svårare utanför 
Sverige, säger Göran Råckle. 
 
Man kan säga att det finns osäkerheter i allting och en bidragande faktor är att 
marknadsinformation är så dålig på grund av störningar vilket gör att 
marknadsvärdesbedömningarna också blir osäkra, säger Bo Nordlund. 
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4.2.7 Schabloner och modeller kontra magkänsla 
 
En väldigt stor problematik nuförtiden är att bankbranschen jobbar väldigt mycket med 
schabloner. Detta blir ett problem då de inte tittar individuellt på varje kund vilket leder till 
mindre noggrannhet, säger Bo Nordlund. Att tro på kunden är A och O och bankerna måste 
tro på deras affärside. Även en lång relation till en kund gör att det blir lättare att ge ut 
finansiering och även lite högre lånebelopp jämfört med vad en bank skulle bevilja en privat 
person som banken inte har en långvarig kunderelation till, enligt Göran Råckle.  
 
Enligt Jonas Sundin så bygger kreditbedömningen på en kombination mellan modeller och 
magkänsla. Det finns ett uttryck i bankvärlden som heter “know your customer” och 
begreppet är väldigt centralt i all kreditgivning och menas att banken vill veta vem de gör 
affär med. Det är viktigt att få en uppfattning om kunden och detta gäller framförallt små- och 
medelstora företag men inte i lika stor utsträckning hos större bolag. Detta då organisationen 
står i fokus i de större fastighetsbolagen.  
 
Det är viktigt att bygga upp en erfarenhet och få en känsla för vad som är rätt affär. 
Modellerna ser olika ut hos bankerna men är i grund och botten samma sak vi tittar på, 
finansiella information, bokslut, typ av säkerheter, fastigheter och management. 

4.2.8 Kassaflöde 
 
Det kanske största problemet vid en kreditbedömning av fastighetsföretag kan sägas ligga i 
deras kassaflöde och återbetalningsförmåga. Detta kan sägas vara bedömningens 
“Akilleshäll” då det är omöjligt att bedöma framtidsutsikterna till 100 %. Låntagarens 
förmåga att betala tillbaka sitt lån handlar om vilket kassaflöde låntagaren har och kan 
uppbringa i framtiden, säger Bo Nordlund. 
 
Då banker bedömer kunders återbetalningsförmåga ser de till hur uthålliga de är. Detta gör de 
genom att granska bolagens intäkter och hur långa kontrakten är. Bankerna vill se uthållighet i 
återbetalningsförmågan hos kunderna och sannolikheten för att den ligger kvar där säger 
Johan Malmborg. Det banker främst bör fokusera på är hur mycket pengar som är kvar efter 
att kunden har betalat drift-och underhållskostander samt eventuella investeringar, detta säger 
forskaren Bo Nordlund. 

4.2.9 Balansräkning & resultaträkning 
 
Ett problem när banker kollar på företagens resultat- och balansräkning är att en del 
fastighetsägare inte har någon koll på hur de kostnadsförs medan andra har stenkoll. Dessa 
har därmed förmånen att de själva kan välja att vinkla deras resultaträkning till deras fördel i 
form av att lägga underhållskostnader i resultaträkningen istället för i balansräkningen. Då 
kunden lägger denna kostnad i resultaträkningen kan denna på så viss hålla nere resultatet 
som i sin tur leder till en minskad skattebelastning, enligt Jonas Sundin. Denna typ av 
redovisning av finansiell information kan vilseleda analytiker och leda till en förvriden 
värdering av företaget. Detta är ett problem främst vid värdering av fastighetsföretag då dessa 
bolag har stora underhållskostnader i form av diverse renoveringsbehov. 
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4.2.10 Kompetensbrist 
 
Då 75 % av bankens totala utlåning riktar sig mot fastighetsföretag är kunskapen om 
värdering av fastigheter en viktig del av banken. Ändå anser fastighetsanalytikern Göran 
Råckle på Swedbank att de svenska storbankerna är dåliga på att bedöma 
fastighetsmarknaden och framförallt skulle det behövas mer kompotent personal som arbetar 
med detta. Men antalet utbildade analytiker är bättre idag än det var för några år sedan då det 
inte var några alls.  
 
Problemet kring bristande kompetens hos de yrkesverksamma analytikerna är något som kan 
återkopplas till svag lokalkännedom kring den marknad inom vilken de är verksamma och till 
oförmågan att kunna fatta beslut oberoende av modeller och schabloners utfall. 
 

4.3 Förbättringar 
 
Enligt Bo Nordlund så är en av de förbättringar bankerna skulle kunna genomföra för att 
förbättra kreditbedömningen av företag att de ser på bolagen mer individuellt samt lägger 
större vikt på att se var i livscykel dessa företag befinner sig. Om bankerna ser på företagen 
mer individuellt skulle de kunna få en tydligare bild av var i livcykeln de befinner sig och vad 
det innebär för bolaget. Banken bör se till vad bolaget har för behov av analyser och vad de 
har för utflöden för att bibehålla beståndet inom verksamheten då detta är något som går i 
perioder över livscykeln. Under vissa perioder i livcykeln är det inte ovanligt att kassaflödet 
är mer ansträngt än annars då företaget kanske befinner sig i en fas då de behöver återskapa 
värde i bolaget i from av exempelvis återinvesteringar.  
 
En ytterligare förbättring som enligt Swedbank skulle kunna göras är att anställa fler 
fastighetsanalytiker, detta säger Göran Råckle. Han säger att han ibland kan förundras över 
hur få anställda det är som jobbar med detta i förhållande till bankens utlåning till just 
fastighetsföretag. Om man backar tillbaka och ser på vad som hänt inom bankerna så kan man 
se att de flesta förluster som banker har gjort är på just fastighetsföretag säger Sören Jonsson. 
Ser man då till att ha bra kompetens inom bankerna är risken betydligt mindre att de ska 
behöva förlora pengar. Han håller med Göran och säger att om han ska se till proportionerna 
så bör analytikerna vara flera.  
 
Bankerna har idag avancerade modeller och därför är det viktigt att personen bakom 
värderingarna skall kunna göra vettiga bedömningar. Inom kreditbedömningsprocessen är det 
viktigt att banken besitter rätt kompetens för att kunna avgöra vad som är en bra respektive 
dålig kund. 
 
Det gäller att ha så pass kompetent personal att de kan använda modellerna på rätt sätt och att 
inte enbart förlitar sig på vad modellerna säger. Många modeller kan massproducera svar 
såsom vilken riskkategori kunde tillhör men som analytiker måste man kunna se igenom 
detta. Det handlar om att kritiskt kunna granska och ifrågasätta modeller och resultat. Det är 
viktigt med kompetent personal och ett förslag är att eventuellt ha special avdelningar för 
dessa typer av kreditaffärer på bankerna. Det som SEB har gjort för att lösa detta är att de har 
lokala analytiker i såväl Norden som Tyskland och Baltikum. Det finns även fall då det inte 
enbart rör sig om de utländska aktörernas bristande kunskap utan för banker kan detta även 
ske när investerar inte haft tillräcklig koll på marknaden.  
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5. Analys 
 
Här analyseras resultatet av vår empiriska undersökning mot vår teoretiska referensram och 
vårt syfte. Vi reflekterar över de problem och svagheter som analyserats under vår teoretiska 
och empiriska undersökning samt utvärderar de förslag på förbättringar som framkommit i 
vår studie. 

5.1 Analys av utmaningar inom fastighets- och finansmarknaden 
 
Den svenska fastighetsmarknaden är inne i en återhämtningsfas från den senaste finanskrisen 
och fastigheterna bedöms vara ett fortsatt högintressant investeringsobjekt. En röd 
varningsflagga som redan nu är hissad på finansmarknaden är centralbankens rekordlåga 
räntenivåer. Vi har tidigare sett att låga räntor stimulerar ekonomin men då utlåningen till 
fastigheter är förknippad med stora kreditsummor utgör förändringar på finans- och 
fastighetsmarknaden ett extra stort hot mot den svenska banksektorn. En allt för stimulerad 
ekonomi riskerar att kollapsa och eventuella bostadsbubblor kan komma att spricka vilket kan 
leda till en ökad likviditetsrisk för bankerna. Bankerna riskerar även att förlora kapital om 
fastighetsföretag inte längre kan betala tillbaka sina lån. Forskare varnar för en bostadsbubbla 
i Sverige. De menar att det finns en bubbla på fastighetsmarknaden och när den spricker 
spelar det ingen roll vart fastigheten är belägen. Fastighetens värde sjunker oavsett och hela 
bankmarknanden kan komma att fallera.  
 
De makrofaktorer som influerar bankers kreditbedömningsprocess är svårberäkneliga och 
påverkar inte enbart bankväsendet utan hela den globala ekonomin. Då makrofaktorerna är så 
pass oförutsägbara är det en utmaning för bankerna att helt kunna frigöra sig från deras 
inflytande. Som bank kan man inte göra sig oberoende av staten och dess regelverk eller 
avskärma sig från de konjunktursvängningar och finanskriser som pågår i omvärlden. Det 
bästa försvar en bank har emot dessa makroekonomiska påverkningar är deras förebyggande 
arbete i form av riskanalysmodeller och stresstester av företagskunder. Då bankerna är väl 
medvetna om dessa påverkande faktorer anser vi att de bör lägga större resurser på att granska 
och utvärdera dem över tid. Bankerna bör utveckla modeller som upptäcker tidiga 
varningsflaggor på kreditmarknaden och öka kapitalbufferten så att de är väl förberedda 
utifall att det skulle uppstå en ny finanskris i framtiden.  
 
Det är oerhört viktigt att det förberedande och förebyggande arbetet inför en ny finanskris är 
prioriterat inom banksektorn då forskare varnar för uppkomsten av en ny kris på 
finansmarknande. I och med Basel III och de ökade kraven som Baselkommitén nu ställer på 
bankerna hoppas vi att de finansiella effekterna av en finanskris inte kommer påverka den 
svenska banksektorn i lika stor utsträckning som det tidigare gjort. Detta främst med tanke på 
fastighetskrisen under 1990-talet och att fastighetsföretagens återbetalningsförmåga rasade 
rejält. Med de nya regleringarna och utvecklandet av mer avancerade analysmodeller inom 
bankväsendet har vi en optimistisk syn på att kunna bibehålla en väl fungerande 
finansmarknad i Sverige även då det råder ekonomiska kriser i omvärlden.  
 

5.2 Reflektioner över förbättringar kring bankers kreditbedömningsprocess 
 
När en kund ansöker om en kredit är banken skyldig att göra en kreditbedömning av kunden. 
Denna bedömning går ut på att banken undersöker om kunden är kreditvärdig och alltså har 
möjlighet att återbetala ränta och amortering inom en viss tidsperiod. Bedömningen bör ske 
på ett noggrant sätt och därför genomgår den ofta flera steg innan banken väljer att bevilja 
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eller avslå krediten. Vid värderingen uppkommer oftast ett antal utmaningar för banken då det 
är ett flertal aspekter som väger in. Experternas åsikter går isär när det kommer till att konkret 
peka ut de utmaningar som bankernas kreditanalytiker står inför då de ska bedöma 
fastighetsföretags återbetalningsförmåga. Detta försvårar i sin tur möjligheten att finna förslag 
på förbättring som kan komma att implementeras i kreditbedömningsprocessen.  
 
Bankernas kreditbedömningsprocessen består av en byteshandel mellan risken för 
kreditsökanden och den potentiella avkastning som krediten kan komma att ge. För att göra en 
korrekt bedömning av kunden har banken en kreditbedömningsprocess där de börjar med att 
samla in finansiell information om kunden. Banken analyserar företagets kassaflöde och 
viktar olika nyckeltal mot varandra för att bedöma företagets framtida återbetalningsförmåga. 
De utmaningar vi kan se inom användandet av analysmodeller är hur banken viktar de olika 
nyckeltalen mot varandra på ett oberoende sätt. Då det gäller fastighetsföretag är de 
förknippade med långa tidsförlopp och höga lånesummor vilket leder till en ökad osäkerhet då 
man beräknar framtida nyckeltal hos dessa bolag. Ju längre tidsförlopp dessa krediter ligger 
på desto större blir osäkerheten i bankernas bedömningar av företagens framtidsutsikter. 
 
Enligt bankerna är återbetalningsförmågan det som väger tyngst vid en värdering. Banken 
bedömer återbetalningsförmågan utifrån kassaflöde och lönsamhet och därför spelar det 
egentligen ingen roll vilken storlek det är på lånet så länge inte företaget har ett positivt 
kassaflöde i framtiden. 
 
Kassaflödet hos fastighetsföretag tenderar att främst utgöras av hyresintäkter därför är det 
som bank viktigt att se till företagets hyresgäster och hur långa hyreskontrakten är. En 
utmaning inom bedömningen av fastighetsföretags återbetalningsförmåga är analytikernas 
oförmåga att kunna förutspå eventuella konkurser för hyresgäster inom fastighetsbolagen.  
 
En förutsättning för att modellerna ska fungera är att informationen som bedömningarna 
baseras på är marknadsmässiga och korrekta. Sverige är bland de mesta transparenta länder i 
världen enligt experter och undersökningar vilket leder till mer trovärdighet och tillförlitlighet 
i de utfall som bankernas modeller ger. Inom bankverksamheten ökar användingen av 
modeller och schabloner vid kreditbedömningen av företagskunder och detta menar forskare 
är en utmaning. Bankerna bör lägga större vikt på den individuella bedömningen av kunderna 
vilket skulle leda till en ökad nogrannhet i bankers slutliga bedömning. 
 
Inom banker är informationsassymmetrin oftast ett problem då kunden besitter mer 
information än vad bankerna oftast har tillgång till. Kunderna tenderar att vara motvilliga till 
att ge ut känslig information utan tar oftast bara fram det positiva. Därför anser vi att det mest 
hållbara vid en kreditbedömning är att ha förtroende och känna kunden. Detta håller även 
bankerna med om som starkt följer uttrycket ”know your customer”. De säger att känna 
kunden är A till O. Om banken känner kunden och har en långvarig relation ger banken oftast 
även ut längre och generösare lån. Genom att känna kunden kan man undvika risker såsom 
principal agent problem, adverse selection och moral hazard. 
 
Banken har metoder för att förminska dessa utmaningar såsom utvecklingen av deras 
schabloner efter senaste finanskrisen. Dessa metoder är avancerade och eftertänksamma men 
har inte testats och därför finns fortfarande alltid en viss risk, det får bära eller brista så att 
säga. Att basera sin värdering på schabloner anser vi är negativt då banken inte tittar 
individuellt på kunden utan följer en standardmall. Detta kan leda till att en fastighet med bra 
avkastning kan undervärderas medan en sämre fastighet istället kan övervärderas. En 
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ytterligare utmaning vid bankernas bedömning av fastighetsföretags återbetalningförmåga är 
analysen av bolagens resultat- och balansräkningar. En del företag besitter kunskapen kring 
hur de skall kostnadsföra sina utgifter och gör därmed ett medvetet val att lägga sina 
underhållskostander i resultaträkningen för att hålla nere balansräkningen. På så vis håller de 
nere företagets resultat och minskar bolagets skattebelastning. Detta kan då komma att 
påverka analytikernas värdering av företaget och bedömningen av fastighetsföretagets 
återbetalningsförmåga kan bli vilseledande. Därför är det viktigt att bedömaren besitter både 
kunskap och eftertanke för att avgöra värdet på fastigheten. 
 
För att underlätta analytikernas arbete att kunna göra en korrekt bedöming av 
fastighetsföretagens återbetalningsförmåga har bankernas modeller förbättrats och blivit mer 
komplexa. Med utvecklandet av mer avancerade modeller som hjälpmedel för att kunna 
förutspå framtida kassaflöden hos fastighetsföretag och dess återbetalninsförmåga följer även 
ett ökat ansvar hos bankerna. Bankerna bör se till att de har tillräckligt kompetent personal för 
att kunna använda dessa modeller på rätt sätt och på så vis undviker att analytikerna blint 
förlitar sig på modellernas utfall.  
 
Bankerna har speciella avdelningar där ett få antal anställda besitter extra kompetens inom 
området men enligt oss borde en ökning av antalet anställda och ytterligare kompetens ses 
som en investering för bankerna och vara fördelaktigt att lägga resurser på. Vi anser att den 
särskilda kompetens de besitter är viktig vid bedömningar av fastighetsföretags 
återbetalningsförmåga då det krävs att man är insatt i ämnet utöver det vanliga då denna 
marknad påverkas av ett flertal risker såsom de makroekonomiska påverkningarna. Dessa 
risker är dock svårberäkneliga och vi anser det svårt att hitta en konkret förbättring hur de 
skall kunna göra sig mindre beroende av makrofaktorer. 
 
Ytterligare en viktig del inom kompetensen är att ha en lokalkännedom alltså att känna till de 
olika områdena inom vilken banken är verksam. Främst för att kunna bedöma värdet på en 
fastighet då skillnaden kan vara stor inom bara ett par meter. Lokalkännedom är dock 
ingenting en analytiker kan få genom en utbildning utan det handlar om att vara ute på 
marknaden där kunden är och ha ett intresse i att lära sig de olika områdena. Detta stämmer 
även in i magkänsla som även det är en viktig aspekt i kreditbedömningen men det är snarare 
någonting analytikern lär sig med tiden då de kan se skillnad på ett rätt och ett fel beslut. 
 

5.3 Avlutande analys 
 
Bankernas kreditbedömnig av fastighetsföretagens återbetalningsförmåga är både komplext 
och eftertänksamt men då bedömningen innefattar analyser av många olika faktorer ställer 
detta höga krav på analytikernas kompetens. För att bankerna ska få en korrekt uppfattning av 
företagets återbetalningsförmåga krävs det att de ser till alla aspekter som influerar ett 
företags kassaflöde. Vi anser att komplexiteten av bankernas kreditbedömnigsprocess är 
positivt då de inte lämnar något till slumpen utan de undersöker alla tänkbara scenarion men 
detta ställer enorma förväntningar på analytikernas kunskaper. Denna lärdom är inget de kan 
ta till sig från enbart utbildning utan det kräver fältarbete, intresse och erfarenhet. Den breda 
omfattningen av bankernas kreditbedömning är både en styrka och en svaghet. 
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6. Avslutning 
 
Det här kapitlets avsikt är att presentera de slutsatser vi dragit utifrån arbetets syfte. 
Slutsatsen bygger på de problemformuleringar vi valt att undersöka i arbetet samt våra 
förslag på vidare forskning som är baserade på vårt intresse av vad vi anser skulle vara 
intressant att studera djupare.  
 

6.1 Slutsats 
 
Vi ansåg att en undersökning relaterat till utmaningar vid kreditbedömningar av 
fastighetsföretags återbetalningsförmåga var relevant då vi befinner oss i slutskede av en 
global ekonomisk kris. Genom att undersöka dessa utmaningar har vi kunnat besvara våra 
frågeställningar: 
 
Hur ser kreditbedömningsprocessen ut för fastighetsföretag? 
 
Vid bankers kreditbedömning av fastighetsföretag tittar de primärt på bolagens kassaflöden 
för att bedöma deras återbetalningsförmåga. Då utlåning till fastighetsföretag oftast är 
riskfyllt är det viktigt att veta hur företagens framtid ser ut och främst deras kassaflöden. 
Kassaflödet utgörs av fastighetsföretagens hyresintäkter och bankerna granskar 
hyresdurationen samt befintliga och potentiella hyresgäster. Bedömningen av 
fastighetsföretagens återbetalningsförmåga är vad som avgör om banken anser att bolaget är 
en bra eller dålig kund och ifall detta är en affär som banken vill vara en del av. 
 
Vad finns det för eventuella utmaningar vid bankers bedömning av fastighetsföretags 
återbetalningsförmåga? 
 
Att bedöma fastighetsföretags återbetalningsförmåga är mycket komplext då utmaningarna 
ligger i att analyserna av de framtida kassaflödena blir osäkrare ju längre in i framtiden 
banken försöker förutspå händelseförloppens utveckling. Bankernas kreditbedömningsprocess 
ställer höga krav på analytikernas kunskaper och erfarenheter för att kunna göra korrekta 
bedömningar av företagskunderna. Idag har bankerna utvecklat mer avancerade modeller och 
skickligare analytiker sedan finanskrisen vilket gjort att bedömningarna blivit mer effektiva. 
Det finns inga konkreta utmaningar inom bankernas kreditbedömningsprocess utan det finns 
endast ett fåtal svagheter som experter och forskare pekar på. 
 
Finns det eventuella förbättringar eller lösningar på dessa utmaningar inom denna typ av 
kreditbedömningsprocess?  
 
Att helt reducera riskerna inom bankernas kreditbedömning av fastighetsföretag har visat sig 
vara svårt då experter och forskare inte är överens om vart de störtsa utmaningarna i systemet 
ligger. Med hjälp av våra intervjuer och litteraturforskningar har vi trots allt funnit ett fåtal 
förslag på förbättringar som kan göra det möjligt att minska dessa svagheter i systemet vilket 
vi tycker är en bra början. Framförallt kräver utformningen av bankernas 
kreditbedmöningsprocess kompetens för att kunna se igenom modellerna och skapa sig en 
oberoende uppfattning om företagen. 
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6.2 Vidare forskning 
 
Redan i början av studien bestämde vi oss för att endast fokusera på kreditbedömningens ena 
ben som är företags kassaflödessida vilket visar hur företags återbetalningsförmåga ser ut. 
Detta gjorde vi för att avgränsa vårt arbete och nischa in oss på det vi tyckte var mest aktuellt. 
Något som vore intressant vid en vidare forskning är att undersöka kreditbedömningens andra 
ben det så kallade värderingsflödet. Där tittar bankerna på marknadsvärdet och vilka olika 
säkerheter ett företag kan ställa för ett lån. Om vi hade haft mer tid och utrymme är detta 
något vi skulle vilja rikta in oss mer på då det är en stor del av bankernas bedömning.  
 
En fundering som också uppkommit på grund av bankernas kreditbedömningsprocess är den 
hårdare regleringen inom bankväsendet och deras mer restriktiva syn på kreditgivning till 
företag. Man kan ställa sig frågan huruvida detta drabbar innovation och mångfaldhet på 
markanden då många aktörer får svårare att få krediter beviljade. Brist på krediter leder till att 
företag inte kan investerar eller expandera. Hur viktar man nyttan av ökad innovation och 
utbud på marknaden mot samhällsansvaret att inte skapa en ny finansiell kris? Vi tycker att 
dessa frågor är väldigt intressanta och aktuella ämnen som vi gärna skulle gått in på om vi 
skulle utöka vårt arbete. 
 
Ytterligare ett förslag på vidare forskning är att jämföra kreditbedömningssystemet i Norden 
med övriga världen exempelvis Baltikum och Tyskland. I intervjuer med de yrkesverksamma 
experterna har vi upptäckt att den Nordiska fastighetsmarknaden skiljer sig radikalt från den 
Tyska marknaden och dess informationstillgänglighet. Det skulle vara intressant att se om det 
Nordiska kreditbedömningssystemet går att använda sig av på den Tyska marknanden. 
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Ordförklaringar: 
 
Anläggningstillgångar - Tillgångar för stadigvarande bruk.  
 
Dualitetsprincipen - En princip om att ingen person skall ha hand om en transaktion genom 
hela behandlingskedjan (fi, 2004). 
 
Due-diligence - Undersökningsplikt, ordagrant “vederbörlig omsorg”. 
 
Excessive structural movements - En allt mer ökad tillgång på kapital leder till ett ökat 
risktagande, det vill säga en bubbla bildas. 
 
Financial deepening - Krediter tillgängliga för alla. Fler får låna kapital och tillgängligheten 
ökar även till mindre kreditvärdiga kunder. 
 
Kassaflödesmetoden - En metod som används för att bedöma företagets 
återbetalningsförmåga, detta genom att göra prognoser över företags resultat- och 
balansräkning. 
 
Kreditrisken - Risken att en låntagare inte vill eller förmår fullfölja sina åtaganden gentemot 
banken. 
 
KYC - Står för begreppet “Know your customer” vilket innebär att man som finansiell aktör 
bör känna sin kund väl för att bättra förstå riskerna som är förknippade med denna. 
 
Latent skatteskuld - En framtida skatteskuld som uppkommer vid försäljning av en tillgång 
som med skatterättslig verkan skulle kunnat nedskrivas till ett lägre värde än det verkliga 
(Nationalencyklopedin(a), 2014). 
 
Likviditetsrisken - Risken som följer av att bankernas likviditetsreserv i praktiken endast 
räcker för att möta en begränsad mängd uttagskrav. 
 
Marknadsinformation - All sorts information som kan anses höra till den efterfrågade 
marknaden, exempelvis information angående aktier. 
 
Multiplikatoreffekt - En term som beskriver de indirekta geografiska effekterna av ett beslut 
(Nationalencyklopedin(b), 2014). 
 
Normal structural upturns - Ökning i den globala ekonomin ökar krediterna. Tillväxten i 
den globala ekonomin ökar efterfrågan på krediter, via en multiplikatoreffekt. 
 
Omsättningstillgångar - Tillgångar som kan omvandlas till likvida medel. 
 
Riskpremie - En riskpremie visar hur mycket mer aktiemarknaden kräver att få betalt utöver 
avkastningen på det riskfria alternativet om de skulle välja att placera sina pengar i aktien 
(Företagsvärdering, 2008). 
 
Ränterisken - Risken att förändringar i ränteläget påverkar bankernas resultaträkning i 
negativt riktning. 
 
Värderingsflöde - Ett sätt att bedöma ett företags marknadsvärde. 
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APPENDIX 
 

Bilaga 1, Intervjumall 
 
Frågor till bankerna 
 

1. Vad finns det för risker med att låna ut till fastighetsbolag jämfört med andra bolag? 
 

2. Hur bedömer ni fastighetsföretags återbetalningsförmåga?  
 

– Vart går gränser för en bra/dålig kund?  
– Vilka kriterier bör uppfyllas? 
 

3. I hur stor utsträckning skulle ni säga att erfarenhet och magkänsla styr ert beslut vid 
kreditbedömning av företags återbetalningsförmåga? 
 

4. Vad anser ni att det finns för problem vid bedömningen av återbetalningsförmågan? 
 

5. Har ni något förslag på hur man kan förbättra dessa? 
 

6. Hur många steg består bedömningsprocessen av? 
 

7. Hur många analytiker är vanligtvis involverade från förfrågan till beslut? 
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Bilaga 2, Intervjumall 
 
Frågor till forskare 
 

1. Vad anser du finns för eventuella problem vid kreditbedömning av fastighetsföretag? 
 
2. Varför finns dessa problem? 

 
3. Vad är det största/ mest osäkra momentet som uppkommer vid kreditbedömning? 

 
4. Vad är det mest svårbedömda problemet vid värderingen? 

 
5. Hur har bedömningen ändrats under de senaste åren? 

 
6. Vi har läst lite om finanskrisen och Basel III reglerna, hur har det påverkat 

kreditbedömningen? 
 

7.  Har det uppkommit eventuella problem till följd av detta?  
 

8. Förslag på åtgärder? 
 

9. Vad tror du att banker ser som det största problemet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


