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Förord 

 
Under våren 2016 har vi skrivit vår C-uppsats inom området företagsekonomi vid 

Högskolan i Halmstad, Campus Varberg. Vi har valt att fördjupa oss i bankers 

kreditbedömning av fastighetsbolag genom att undersöka kreditbedömningsprocessen 

hos tre banker i Varberg.  

 

Ett stort tack till samtliga respondenter från Nordea, SEB och Varbergs Sparbank som 

medverkat i vår uppsats. Dessutom vill vi rikta ett stort tack till samtliga opponenter 

som har bidragit med mycket behjälpliga synpunkter som varit värdefulla för studien. 

Utan samtliga deltagare hade inte vår studie varit möjlig att genomföra. 

Avslutningsvis vill vi även tacka vår handledare Urban Österlund för den vägledning 

och det stöd han har försett oss med under uppsatsens gång. 

 

 

Högskolan i Halmstad, Campus Varberg 26 maj 2016 

 

 

 

Elsa Grankvist   Dardane Ismaili 
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Sammanfattning 

 

När ett fastighetsbolag är i behov av finansiering är krediter från banker ett sätt att 

finansiera sin verksamhet. Gällande kreditbedömning av fastighetsbolag är banken i 

behov av såväl finansiell och icke-finansiell information. Fastighetsfinansiering 

förknippas ofta med stor risk då krav på långsiktighet, hög belåning samt stor 

räntekänslighet är väsentliga faktorer i kreditbedömningen. Bankernas uppdrag att 

verka för finansiell stabilitet gör att riskerna att misslyckas med bedömningen måste 

vara minimala för att inte skada förtroendet för det svenska bankväsendet.  

 

Syftet med denna studie har varit att beskriva och förklara vilken huvudsaklig 

information som används av tre olika banker i Varberg vid kreditbedömning av 

fastighetsbolag. För att uppnå studiens syfte har en kvalitativ metod genomförts i 

form av platsintervjuer hos respektive bank. Med hjälp av vår teoretiska referensram 

har vi analyserat det empiriska materialet, utifrån vilket vi har kunnat dra slutsatser 

och föra en diskussion kring. 

 

Studien har kommit fram till slutsatsen att samtliga tre banker har som uppdrag att 

skapa förtroende för det svenska bankväsendet och betonar vikten av finansiell 

stabilitet. Resultatet visade att bankernas kreditbedömningsprocesser skiljer sig åt 

främst när det gäller olika beslutsinstanser. Vi kan konstatera att de tre undersökta 

bankerna har väl fungerande kreditbedömningsprocesser samt att de är något 

restriktivare i sin utlåning till fastighetsbolag idag jämfört med under krisen på 1990-

talet.  

 

 

Nyckelord: Kreditbedömning, kreditgivning, säkerheter, värdering av fastigheter och 

riskbedömning.  
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Abstract 
 

When a real estate corporation is in need of financing, loans of banks are one way to 

finance their operations. Regarding credit assessment of real estate, the bank is in 

need of both financial and non -financial information. Real estate financing is often 

associated with great risk because of long-term demands, high leverage and great 

interest rate sensitivity. These are essential factors in the credit assessment. Because 

of banks' central role in promoting financial stability, the risks to fail the assessment 

must be minimal in order not to damage the public confidence in the Swedish banking 

system. 

 

The purpose of this study was to describe and explain the most important information 

used by three different banks in Varberg in the credit assessment of real estate 

corporations. In order to achieve the purpose of this study, a qualitative method in the 

form of interviews with each bank. Using our theoretical framework, we have 

analyzed the empirical material, from which we were able to draw conclusions from 

and discuss. 

 

The conclusion of this study shows that all three banks have a mission to maintain 

confidence in the Swedish banking system and emphasizes the importance of 

financial stability. The results showed that banks' credit assessment processes differ 

mainly in terms of decision-making bodies. We can conclude that all three banks have 

functioning credit assessment processes and that all three banks are more restrictive in 

their lending to real estate corporations today than they were during the crisis of the 

1990s.  

 

Keywords: Credit assessment, credit, collaterals, valuation of properties and risk 

assessment.   
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Definitioner och förkortningar 
 

Kreditmarknad 

Den del av kapitalmarknaden som handlar med lånat kapital (krediter). 

 
Kreditbedömning 

En analys där borgenären utvärderar gäldenärens överlevnads-och 

återbetalningsförmåga.  

 

Kreditrisk 

Risken för att en kredittagare inte fullgör sina finansiella åtaganden mot kreditgivaren 

samt risk för att säkerheter inte täcker fordran.  

 

Fastighetsbolag 

Ett fastighetsbolag är i första hand ett kapitalintensivt serviceföretag. Det finns olika 

fastighetstyper och kan till exempel vara bostadsfastigheter, kontorsfastigheter, 

butiksfastigheter, industrifastigheter och hotell.  

 

Vakans 

Hyresvakans även kallad ekonomisk vakans beskriver den marknadshyra för tomma 

kvadratmeter i fastigheten i relation till totala hyran för fastighetsbeståndet. 
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1. Inledning 
 

Kapitlet presenteras med bakgrund som leder till studiens problemdiskussion följt av 

studiens syfte som syftar till att skapa intresse och ge läsaren en förståelse för ämnet. 

Därefter presenteras studiens frågeställningar och avslutas med avgränsningar.  

 
1.1 Bakgrund  
 

Exportindustrins tillväxt under åttiotalets början ledde till att företag fick ett stort 

överskott på kapital efter gjorda investeringar. Större delen av detta överskott 

placerades i kommersiella fastigheter, på penningmarknaden och på aktiemarknaden 

(Donner, 1996). Regeringen införde skatterabatter för pensionssparande i aktie- och 

räntefonder och samtidigt som befolkningen fick stora reallöneökningar ökade 

hushållens sparande i form av fondsparande och andra sparformer till fastigheter och 

aktier (Donner, 1996). En bransch som gynnades av tillväxten under åttiotalet var 

noterade fastighets- och byggbolag (Boksjö & Lönnborg-Andersson, 1994). När den 

svenska kreditmarknaden skakades om av Riksbankens beslut om avreglering 1985 

överhettades ekonomin i samband med att utlåningen från bankerna ökade med i 

genomsnitt 20 % per år (Englund, 1998). Denna avreglering blev början till en 

finanskris 1990 som påverkade hela banksystemet. (Boksjö & Lönnborg-Andersson, 

1994).  

 

På grund av avregleringen på kreditmarknaden fick bankerna fria händer att låna ut 

obegränsat med pengar. Med goda räntemarginaler kunde bankerna öka sin lönsamhet 

och slutföra vinstgivande affärer. Denna utlåning från bankerna fick stora 

konsekvenser för företag som fick likviditetsproblem, vilket ledde till stora 

kreditförluster för bankerna (Ingves, 2008). Som resultat av detta har bankernas 

kreditgivning blivit restriktivare och fler faktorer än de ekonomiska tas i beräkning 

vid utlåning (Svensson Kling, 1999).  

 

Redan på 1900-talet var utvecklingen inom fastighetsbranschen gynnsam med 

stigande fastighetspriser. När börskraschen 1929 skakade om världen fick 

utvecklingen på fastighetsmarknaden ett hastigt slut och den djupa 

samhällsekonomiska krisen var ett faktum. Under mitten av 1900-talet hade 

fastighetsmarknaden återigen återhämtat sig och synen på fastigheter som investering 

ansågs vara långsiktig säkrat. Idag är fastighetsmarknaden glödhet i alla nordiska 

länder, framför allt i områden kring huvudstäderna och transaktionsvolymerna 

förväntas nå nya rekordnivåer. Under 2015 har priset på bostadsrätter nästan ökat med 

20 % och priset på fastigheter med nästan 14 % (Finansinspektionen, 2015). 

Fastighetsmarknaden i Varberg är enligt NAI Svefa rapport från 2012 en 

bostadsbubblare, vilket menas med att staden präglas av positiv befolkningsutveckling 

och att bostadsbrist råder på grund av litet tillskott av nya bostäder. I Varberg ökade 

befolkningsutvecklingen med 10 procent under 2000-talet och till följd av detta 
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uppstod bostadsbrist på grund av relativ lågt bostadsbyggande (Svensk 

fastighetsmarknad, 2012). 

 

Bankverksamhet bidrar till att förse marknaden med likviditet genom sparande och 

utlåning till företag (Nyberg, Viotti & Wissén, 2006). Företag kan behöva likvida 

medel för att finansiera sin verksamhet eller en ny tillgång. Då fastighetslån är 

bankernas enskilt största exponering ger detta upphov till potentiella kreditrisker. På 

1990-talet uppgick de svenska bankernas exponering till nästan en tredjedel av den 

totala utlåningen, men idag är den nere på ca 20 %, vilket fortfarande är av betydande 

storlek (Nyberg, 2009). Fastighetsinvesteringars krav på långsiktighet och hög 

belåning, med en stor räntekänslighet som följd, är en kombination som medför att 

fastighetsfinansiering förknippas med stor risk (Lewis, 1994).  

 

Bankernas kreditbedömning av fastighetsbolag baseras på olika faktorer. De faktorer 

som bankerna tar hänsyn till grundar sig på företagets kreditvärdighet och bolagets 

möjlighet att kunna betala ränta och amortering. Den risk som investeringen indikerar 

avgör hur mycket kapital företaget kan låna och vilken säkerhet banken kräver. 

Kreditbedömningen baseras även på företagens tidigare årsredovisningar för att 

bedöma trovärdigheten för företaget. Bankerna sänker sin risknivå genom att 

kunderna får betala en räntemarginal mellan inlåning och utlåningsräntan och även 

genom att sprida sitt kapital geografiskt reduceras riskerna. Trots detta så finns det 

alltid en viss kreditrisk kvar för bankerna vid kreditbedömningen. Bankens uppgift är 

att uppskatta och minimera kreditrisken för att kreditgivningen ska bli lönsam (Bruns 

& Fletcher, 2008). 

 
1.2 Problemdiskussion 
 

Eftersom banklån är en av de vanligaste formerna för ett företag att finansiera sin 

verksamhet krävs att finansieringens syfte skapar förtroende hos banken. (Bruns, 

2001). Vid kreditbedömning av fastighetsbolag måste banken värdera riskerna med 

företagets idéer. Banken styrs av lagen om bank- och finansieringsrörelse och får inte 

låna ut kapital till riskfyllda projekt. Lagen fastställer att kreditgivaren i första hand 

ska bedöma kredittagarens återbetalningsförmåga (Lagen om bank- och 

finansieringsrörelse (LBF) 8:1). Bankerna gör också en noggrann 

kreditriskbedömning av företagaren och den tilltänkta verksamheten innan krediten 

beviljas. Det är även viktigt för låntagaren att kreditgivningen görs på̊ rättvisa grunder 

för att skapa förtroendet för banksystemet (Jonung, 2009). 

 

Vad gäller kreditbedömning av fastighetsbolag läggs stor vikt på årsredovisning och 

finansiella nyckeltal, men även andra faktorer beaktas. En viktig betydelse för 

företaget är att bankerna betonar de olika faktorerna på rätt sätt för att göra en rättvis 

bedömning om kreditgivningen. Information om företagaren, affärsidén och den 

aktuella branschen kan vara avgörande (Svensson Kling, 1999). Det finns stora risker 

med att misslyckas med bedömningen. Dels att bankernas uppdrag att verka för 



 

9 
 

finansiell stabilitet misslyckas och skadar förtroendet för de svenska bankerna 

(Nyberg, Viotti & Wissén, 2006). 

 

Då fastighetsinvesteringars krav på långsiktighet och hög belåning, med en stor 

räntekänslighet som följd, är en kombination som medför att fastigheter förknippas 

med stor risk blir just kreditbedömningen till fastighetsbolag av intresse att undersöka. 

Speciellt i en bostadsbubblare som Varberg då bostadsbrist råder, vilket gör att fler 

investeringar i bostadsfastigheter behövs, vilket i sin tur gör att banker måste gå in 

med kapital för att fastighetsbolagen ska kunna investera. Intresset att undersöka 

kreditbedömning av fastighetsbolag grundar sig också på att bankerna idag har en 

annorlunda kreditprövning som en följd av fastighetskrisen på 1990-talet då 

fastighetsbolagen var högre belånade och bankernas största fokus under dåvarande 

kris var främst panternas värde. Idag råder det störst fokus på kundernas kassaflöden 

och återbetalningsförmåga (Nyberg, Viotti & Wissén, 2006). 

 
 1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att beskriva och förklara vilken huvudsaklig information 

som används av tre olika banker vid kreditbedömning av fastighetsbolag, samt vilka 

likheter och skillnader som förekommer. 

 

Studien kommer utgå från följande frågeställningar: 

 

 Hur ser bankernas kreditbedömningsprocess ut för utlåning till 

fastighetsbolag? 

 

 Vilka säkerheter använder sig bankerna av vid kreditgivning till 

fastighetsbolag? 

 

 Vilken information grundar bankerna sin kreditbedömning på när det gäller 

fastighetsbolag? 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Studien avgränsar sig till tre lokala banker i Varberg; Nordea, SEB och Varbergs 

Sparbank. För att studien ska göras på rättvisa grunder för bankerna avgränsas studien 

till bankernas kreditbedömning av fastighetsbolag i Varberg. 
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2. Metod 
 

Här redogörs de metoder som valdes för undersökningen samt vad som utgör 

grunden för arbetets utformning och resultat. Nedan beskrivs val av vetenskaplig 

ansats, metodval, datainsamling, sekundär-och primärdata, utformning av 

intervjuguide, urval, validitet och reliabilitet, metoddiskussion och källkritik samt 

etisk diskussion.  

 
2.1 Val av vetenskaplig ansats 
 

Inom företagsekonomisk forskning belyses metod från tre olika synsätt: analytiskt, 

system -och aktörssynsätt (Arbnor & Bjerke, 2009). Studien utgår från ett 

aktörssynsätt då synsättet betonar värderingar, attityder och uppfattningar i den 

verklighet som aktörer agerar i (Darmer & Freytag, 1995).  Ett aktörssynsätt ger enligt 

Holme & Solvang (1997) en bättre uppfattning av varje aktörs situation. Den 

empiriska undersökningen i studien har utgjorts av platsintervjuer med tre lokala 

bankkontor i Varberg. Aktörssynsättet är därför lämpligt då syftet med de intervjuer 

som har genomförts ska förklara och beskriva vilken huvudsaklig information 

bankerna använder vid kreditbedömningsprocessen, genom att förstå deras 

värderingar och uppfattningar av verkligheten.  

  

Studien har utifrån ett aktörssynsätt utgått från en abduktiv ansats genom en 

kombination av induktion och deduktion, vilket menas med att den teoretiska 

referensramen och den empiriska undersökningen sätts i relation till varandra (Patel & 

Davidsson, 2003). Valet av den vetenskapliga ansatsen berodde dels på studiens syfte, 

valet av empiriskt material samt att vid abduktion jämfört med deduktion utgår den 

empiriska undersökningen från fakta som kombineras med tidigare forskning och 

teorier för att skapa en förståelse (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

 
2.2 Metodval 
 
I en samhällsvetenskaplig rapport kan ett kvantitativt eller kvalitativt angreppssätt 

tillämpas. I den kvantitativa metoden baseras forskningen på att skapa och kvantifiera 

statistik (Bryman, 2011) medan en kvalitativ metod baseras på känslor, värderingar 

och beteende (Frankfort och Nachimas, 1996). Genom en abduktiv ansats har en 

kvalitativ metod tillämpats i studien eftersom den empiriska undersökningen har 

baserats på intervjuer med chans till följdfrågor genom öppen diskussion (Jacobsen, 

2002). Det kvalitativa metodvalet var även lämpligt för att kunna förstå varje enskild 

banks kreditbedömningsprocess. Metodvalet bestående av platsintervjuer gav 

författarna till studien direktkontakt med respondenterna, då en kvalitativ metod 

innebär nära kontakt med källan som informationen hämtas ifrån (Holme & Solvang, 

1997).  Valet av metod berodde också på att studien krävde förkunskaper kring just 

området kreditbedömning. Genom att först analysera teori har sedan relevanta frågor 
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formulerats till respondenterna i form av en intervjuguide. Metodvalet skapade även 

möjlighet att få svar på eventuella frågeställningar av respondenterna som dök upp 

under informationssökning av teorin.  

 

2.3 Datainsamling 
 

Studiens informationssökning kring området kreditbedömning har inhämtats genom 

primär-och sekundärdata. Utifrån teorin har intervjufrågor utformats och lagt grunden 

för den empiriska undersökningen som sedan tillsammans med den teoretiska 

referensramen analyserats. Eftersom syfte med studien är deskriptivt och analytiskt 

har en beskrivning av en process genomförts i den empiriska undersökningen 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014).  Processen som är beskriven i empirin utgår 

från tre huvudområdena; kreditbedömning, säkerheter och information. Eftersom 

studien ska beskriva och förklara den huvudsakliga information som bankerna tar 

hänsyn till under kreditbedömningsprocessen, med inriktning på fastighetsbolag har 

den teoretiska referensramen och empiriska undersökningen utformats enligt 

nedanstående beskrivningar.    

 
2.3.1 Sekundärdata 
 

Sekundär data är det material som redan existerar, som författarna har tagit del av och 

inte samlat in själva (Bryman & Bell, 2005). De sekundärdata som använts i studien 

består av tidigare forskning som beskriver hur kreditprocessen och kreditbedömning 

tillämpas i form av relevant litteratur, vetenskapliga tidskrifter och artiklar. Den 

relevanta teoretiska kunskapen har inhämtats från Summon, en databas för studenter 

på Högskolan i Halmstad, DiVA (Digitala Vetenskapliga arkivet), LUBsearsch en 

gemensam ingång till Lunds universitet bibliotek samt Google Scholar. 

Informationssökningen baserades i huvudsak på kreditbedömning, kreditgivning, 

säkerheter, värdering av fastigheter och riskbedömning. Gällande den information 

som är lagstadgad inom kreditgivning och inom banksektorn har information hämtats 

från lagtexter. Litteraturen som har använts i studien har valts ut med hjälp från 

bibliotek och deras utbud inom området. All insamling av sekundärdata gav 

författarna till studien möjlighet att få ett bredare perspektiv för kreditbedömning och 

ökad kunskap inom bankväsendet. 

 
2.3.2 Primärdata 
 

Primär empirisk data är den data som författaren själv samlat in (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2014). Primärdata i denna studie har samlats in genom personliga 

platsintervjuer med kreditchef, kontorschef och kreditanalytiker för respektive bank 

samt företagsrådgivare som handlägger kreditprocessen. Fördelar med intervjuformen 

är möjligheten att ställa komplexa frågor och att respondenten har möjlighet att 

förklara sina svar på ett tydligt sätt så missförstånd inte uppstår (Denscombe, 2000). 

Eftersom studien är en kvalitativ undersökning har varje intervju ägt rum på 
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respektive bankkontor med frågor som är utformade för att svara på studiens 

problemformulering. Varje intervju utgjordes av öppen dialog gällande varje banks 

kreditbedömningsprocess och vid eventuella följdfrågor har dessa diskuterats. Vidare 

har fortsatt mejl och telefonkontakt ägt rum vid funderingar och fortsatta frågor. 

Samtliga intervjuer har antecknats av studiens författare.  

 

2.3.3 Utformning av intervjuguide  

 
Alla frågor som har sammanställs i intervjuguiden, (se bilaga 1) syftar till att svara på 

studiens frågeställningar. För att kunna uppfylla syftet är det viktigt att rätt intervjutyp 

tillämpas för rätt typ av undersökning. I en kvalitativ undersökning är det vanligt att 

informationssökandet sker genom samtal med respondenter (Yin, 2013). Enligt Yin 

(2013) är det inte bara orden som är källan i informationen utan även respondentens 

uttryck och kroppsspråk. Eftersom studien utgår från en kvalitativ undersökning är 

intervjuer en viktig del av händelseförloppet eftersom genom fysiskt möte med 

respondent kan vi förstå deras erfarenheter och kunskap inom området (Alvehus, 

2013) samt få en större förståelse för ämnet genom att tolka deras kroppsspråk och 

uttryck. För att kunna uppfylla studiens syfte har intervjufrågorna utformats enligt en 

semistrukturerad metod med standardsfrågor som utgår från en intervjuguide. Detta 

gav utrymme för respondenten att fritt beskriva och förklara sina svar i en öppen 

diskussion (Bryman, 2011).  

 

Frågorna i intervjuguiden har utgått från tre områden; kreditbedömning, säkerheter 

och finansiell och icke-finansiell information. Gällande kreditbedömning syftar 

frågorna till att respondenten på ett så utförligt sätt som möjligt ska beskriva 

kreditbedömningsprocessen för ett fastighetsbolag genom att förklara vilken 

information respondenten anser vara viktigast för att bedöma ett fastighetsbolags 

kreditvärdighet. Under området säkerheter har respondenten fått beskriva vilka 

säkerhetskrav de tar hänsyn till under kreditbedömningsprocessen. 

Informationsområdet i intervjuguiden syftar till att respondenten ska delge vilken typ 

av finansiell och icke-finansiell information bankerna grundar sin bedömning på. 

Frågorna gällande den finansiella informationen handlar om finansiella nyckeltal som 

soliditet och likviditet. Frågan som har varit viktig under området information är hur 

den finansiella och icke-finansiella informationen betonas i förhållande till varandra.   

 

Omvärldssituationen gällande kreditbedömning och fastighetsmarknaden har varit en 

avslutande fråga som har ställts till respondenterna och har även fått sammanfatta 

intervjuguiden.  Intervjufrågorna skickades sedan till respondenterna en tid innan så 

att samtliga gavs möjlighet att förbereda sig inför intervjun samt för att kunna anpassa 

sina svar efter vad de vill förmedla vad gäller huvudsaklig information vid 

kreditbedömning av fastighetsbolag. 
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2.4 Urval  
 

De banker som tillfrågades att medverka i studien grundades på författarnas 

uppfattning av vilka banker som har störst marknadsandelar i Varberg. 

Handelsbanken, Nordea och Varbergs Sparbank utgjorde det första urvalet. På grund 

av omorganisation och andra omständigheter avböjde Handelsbanken att medverka.    

Därefter gjordes ett slumpmässigt urval av de banker som återstod i Varberg och 

därför tillfrågades SEB (Skandinaviska Enskilda Banken). Det slutliga urvalet blev: 

Nordea, SEB och Varbergs Sparbank. Valet av bankkontor inom Varbergs kommun 

grundades på möjlighet till personliga platsintervjuer med respektive bank. Valet av 

lokalt förankrade bankkontor skapade också närmare kontakt och förtroende för 

respondenterna samt att de lokala kontoren har närmare kontakt med de lokala 

fastighetsbolagen.  

 

Förutom det lokala urvalet har studien fokuserat på kreditavdelningen för 

företagsmarknaden på respektive bank. De personer som är mest lämpliga för studien 

är kreditchefen/kontorschef på respektive bank samt personal som arbetar med 

krediter åt företag. Anledningen till valet av kreditchef/ kontorschef är att de besitter 

den övergripande kunskap och kompetens kring regelverk och kreditprocessen. 

Anledningen till valet av företagsrådgivare är på grund av att de handlägger 

kreditansökan, träffar företagskunder samt att kreditbedömning ingår i deras dagliga 

arbetsuppgifter. Nedanstående tabell presenterar varje bank, respondenter samt deras 

befattning och tidpunkt för varje intervju.   

 

Banker   Respondent  Befattning  Datum 

Varbergs Sparbank Dennie Alvarsson  Kreditchef  160407 

Varbergs Sparbank Fredrik Andersson Företagsrådgivare 160413 

SEB    Mikael Olson  Kontorschef  160420 

SEB   Susanne Wiman   Företagsrådgivare 160427 

Nordea   Hans Lilja  Företagsrådgivare 160504 

Nordea   Stanko Sekulic  Kreditanalytiker   160505 

 
Befattningar på respektive respondent varierar mellan bankerna. SEB och Varbergs 

Sparbank har liknande befattningar förutom att de har olika benämningar för chefen 

som ansvarar för kreditprocessen. Nordea har tillskillnad från de andra bankerna en 

annan typ av organisationsstruktur. Nordea tillämpar fler analytiker och specialister 

inom olika områden och därför beslutades det att intervju med kontorschefen inte 

skulle vara till studiens fördel. I stället har platsintervju genomförts med 

företagsrådgivare och en kreditanalytiker hos Nordea. Det ansågs att kreditanalytikern 

hos Nordea innehar samma övergripande kunskap och kompetens kring regelverk som 

kontors-och kreditchefen hos SEB och Varbergs Sparbank. 
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2.5 Validitet och reliabilitet 
 
Kvalitativa undersökningar bedöms efter trovärdighet samt en studies överförbarhet 

och tillförlitlighet (Byrman & Bell, 2005). En tillförlitlig studie innebär att resultatet 

som författarna till studien kommer fram till inte varierar om den utförs vid ett annat 

tillfälle eller att resultatet inte beror på vem som utför studien (Denscombe, 2002). 

Validitet kan jämföras med giltighet och rör både mätning och bedömning (Messick, 

1989). Begreppet validitet kan enligt Wolming (1998) uppfattas som ett verktyg i 

samband med bedömningar och värderingar av olika typer av mätinstrument. För att 

avgöra om en bedömning har god validitet ska de som mäts i bedömningen gällande 

slutsatser vara riktiga och sunda. När det gäller reliabilitet, som kan jämföras med 

tillförlitlighet, syftar man på precision och konsistens i en bedömning. Ofta separeras 

begreppen men reliabilitet ses ofta som en god förutsättning för validitet (Messick, 

1989).  

 

Eftersom studien tillämpar platsintervjuer med kontorschef, kreditchef, 

kreditanalytiker och företagsrådgivare på respektive bank är det viktigt att varje 

intervju skapar god validitet och att reliabiliteten blir tillförlitlig. För att uppnå god 

validitet är det viktigt att varje fråga är utformad på ett sådant sätt att slutsatsen vi kan 

dra från svaret är riktiga och sunda. För att reliabiliteten ska bli trovärdig har de frågor 

som ställs varit preciserade och tydliga. För att undvika brister i både validiteten och 

reliabilitet har intervjuerna utgått från öppen och ledig diskussion och har gett oss 

möjlighet att ställa följdfrågor vid eventuella oklarheter och funderingar (Bryman, 

2011). 

 

Enligt Bryman (2011) handlar överförbarhet om hur pass användbart resultatet är i 

andra miljöer och situationer. Eftersom studien innefattar begränsat antal respondenter 

och undersökningen är relativt liten samt har skett under en avgränsad tid anses det att 

studien är överförbar till viss del. Trots att respondenterna är få, är det deras breda 

kunskap gällande kreditbedömning som ger studien förtroende. Gällande trovärdighet 

följer bankväsendet särskild sekretess, vilket har funnits i åtanke innan varje intervju. 

Respondenterna är under strikta sekretessförbindelser gentemot sin arbetsgivare och 

har därför inte möjlighet att lämna allt för detaljerad information. Detta har skapat 

viss informationsförlust i studien, men för att kompensera för denna förlust har en 

central del varit att diskutera detta i studiens slutsats.  

Den information som respondenterna lämnar belyser inte bankerna på ett negativt sätt, 

vilket kan göra det svårt att få en rättvis och sann bild av respektive banks 

kreditbedömningsprocess. Förtroendet för de svenska bankerna kan enligt Nyberg, 

Viotti & Wissén (2006) skadas om en kreditbedömning misslyckas. Likväl som 

opassande information skulle delas ut från bankerna när det gäller vilken information 

de egentligen använder sig av vid en kreditbedömning. Detta kan skada varje banks 

förtroende samt att deras mål att verka för finansiellt stabilitet minskar. Den 

information som respondenterna förmedlat har tolkas och tillämpas i studien av 
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författarna och sedan har varje bank fått ta del av den tolkade informationen innan 

studien publicerats.   

2.6 Metoddiskussion och källkritik 
 

Valet av en abduktiv ansats passar studien eftersom den teoretiska referensramen och 

de empiriska data har satts i relation till varandra (Patel & Davidsson, 2003). 

Eftersom området inom kreditbedömning är omfattande och tidigare forskning 

existerar, är den abduktiva ansatsen lämplig. Det har gett författarna till studien en 

grundförståelse för ämnet som sedan underlättat arbetet att utforma fullständiga 

intervjuguider. Metodvalet som utgörs av en kvalitativ undersökning är relevant då 

studien ska beskriva och förklara kreditbedömningsprocessen utifrån respondenternas 

värderingar, känslor, beteende och uppfattning av verkligheten (Frankfort och 

Nachimas, 1996). En kvantitativ metodval ansågs inte vara lämpligt då den empiriska 

undersökningen varken skulle skapa eller kvantifiera statistik (Bryman, 2011). 

 

Gällande den empiriska undersökningen uppstod problemet att vid genomförandet av 

intervjuerna hålla de så opartiska som möjligt. Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul 

(2014) är en genomarbetad metodkunskap viktig för studien eftersom tolkning av ett 

händelseförlopp är mer komplext än statistisk mätning.  För att underlätta tolkningen 

av respondenternas svar har anteckningar noterats och skriftlig kommunikation och 

avstämning skett mellan respondenter och författare efter varje intervju. Detta gav 

respondenterna möjlighet att ur deras perspektiv framstå på ett positivt sätt. Bortfall 

från information som respektive bank inte vill presentera tas med hänsyn i studiens 

analys.  

 

De tre olika banker som undersökts har tillämpats som verktyg för att införskaffa 

relevant information av kreditbedömare som har omfattande kontakt med 

fastighetsbolag. Samtliga respondenter är riskbedömare och har den kunskap som 

krävs för kreditgivning. Kriterierna kring reliabilitet och validitet kan därmed 

uppfyllas, men längre tid samt ett större urval skulle kunna ha gett en mer rättvisande 

bild över bankers kreditbedömning. Handelsbankens deltagande, som tillhör bortfallet 

i urvalet, hade kunnat bidra till ett större urval samt att utfallet och resultatet av 

studien hade varit annorlunda. 

 

Gällande källor som har använts i studien anses det att den teoretiska kunskapen som 

utgörs av vetenskapliga artiklar och övrig litteratur är aktuella och är av bra kvalité. 

Studien utgår från källor som inte är föråldrade.  Källorna är betydande för studien 

och de lagar som tillämpas är gällande kring dagens kreditbedömning. Den 

information som hämtats från respektive källa har kontrollerats utifrån vem som står 

bakom informationen, var informationen kommer ifrån samt vilken tidpunkt 

informationen är insamlad. Enligt Svenning (2003) är dessa faktorer viktiga att beakta 

vid informationssökande. Studien har framför allt baserats på vetenskapliga artiklar då 

kraven för vetenskaplighet är högre vid vetenskapliga artiklar än litteratur. Viss 
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referens till litteratur i referensramen förekommer. Hänvisning till vetenskaplighet är 

av stor vikt och gör att studien i slutändan blir trovärdig. 

 

2.7 Etisk diskussion  
 

Vid genomförandet av studien var det viktigt att föra en etisk diskussion. 

Resonemanget bygger främst på hur författarna till studien skall behandla de individer 

som medverkar som respondenter. Författaren Bryman (2011) beskriver fyra krav 

som bör beaktas vid genomförandet av en studie. Samtyckeskravet innebär att 

deltagaren i en studie har rätt att avgöra om hen vill medverka. Informationskravet 

innebär att forskaren till studien skall informera respondenterna om den aktuella 

studiens syfte samt att deras deltagande är frivilligt. Konfidentialitetskravet innebär att 

samtliga uppgifter om deltagarna skall behandlas med största konfidentialitet.  

 

Det sista kravet som bör beaktas vid studiens genomförande är nyttjandekravet, vilket 

innebär att de uppgifter som samlas in endast skall användas för forskningens syfte 

(Bryman 2011). Inför varje intervju har studiens ämne noga presenterats för samtliga 

respondenter samt tydligt informerat om studiens syfte. Frågan gällande inspelning av 

intervjuer har även ställts till respondenterna men samtliga respondenter avböjde. 

Utifrån detta anses den etiska delen vara uppfylld.  
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3. Teoretisk referensram  
 

I detta kapitel presenteras den teori som har legat till grund för studien. Den 

teoretiska referensramen omfattas av; kreditbedömning, säkerheter, kreditbeslut och 

information. Dispositionen över den teoretiska referensramen presenteras i figur 

nedan.   

 

 
Figur 1. Disposition över den teoretiska referensramen 

 
3.1 Kreditbedömning 
 
En kredit innebär ett krav på en gäldenär på grund av en överenskommelse med en 

annan fysisk eller juridisk borgenär. Gäldenären har en betalningsskyldighet i pengar 

till borgenären Sigbladh & Wilow (2008). Lånet som gäldenären ansöker om medför 

ytterligare kostnader som räntor och fasta amorteringar. Borgenären, i detta fall 

banken, som lånar ut kapital vill ha tillbaka lånet inom en viss tid. Som potentiell 

låntagare undersöks din betalningsförmåga via en kreditbedömning.  

 
3.1.1 Kreditgivning 
 

Kreditgivaren ska kontrollera att kredittagaren har potentialen att fullgöra sina 

skyldigheter enligt de villkor som ingår i avtalet innan ett kreditavtal sluts. När en 

kredit skall beviljas fastställer kreditinstitutets styrelse de beloppsgränser, så kallade 

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

limit som sedan gäller för den enskilde kredittagaren (Broomé, Elmér & Nylén 1998). 

Definitionen av kreditgivare omfattar alltifrån affärsbanker, finansieringsbolag, 

försäkringsbolag och hypoteksinstitut. Från bankerna krävs det analyser om ett 

projekts risker och dess lönsamhet. Dessutom måste de noggrant analysera företaget 
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och dess ledning. Till sin hjälp kan kreditgivaren använda företagets årsredovisningar 

och olika finansiella rapporter för att därigenom göra en bedömning (Broomé, Elmér 

& Nylén 1998).  

 

Utifrån all insamlad data kan kreditgivaren därefter uppskatta företagets kapital- och 

kreditbehov. Sigbladh och Wilow (2008) skriver att betalningsförmågan spelar en 

viktig roll för återbetalningen av kredit. Författarna skriver att en kreditgivare alltid 

bör säkerställa betalningsförmågan. Med hjälp av kapitalbehovsberäkningar och 

investeringskalkyler samt krav på säkerheter kan kreditgivaren ta ett beslut om att 

bevilja en kredit (Broomé, Elmér & Nylén 1998). Överenskommelsen mellan en 

kreditgivare och en kredittagare kallas för ett kreditavtal. Ofta är detta avtal en 

skriftlig förbindelse av den som förvärvar kredit och kallas därmed för ett skuldebrev 

(Lennander 2006). En viktig punkt i avtalet är att kartlägga betalningsvillkoren 

(Sigbladh & Wilow 2008). 

 
3.1.2 Bankverksamhetens risker 
 

Bankernas riskhantering består dels av att bedöma vilka de ska låna ut pengar till 

eftersom företaget måste kunna betala tillbaka lånet. Genom att sprida utlåning av 

kapital mellan olika branscher samt geografiskt strävar banken efter en portföljeffekt 

som minskar riskerna för deras utlåning (Lennander, 2006). En av bankverksamhetens 

största risker är beroende av konjunktursvängningar, räntor och tillgång på kapital, 

alltså marknadsrisken (Molyneux, 2011). För att behålla och skapa stabilt läge är det 

viktigt med balans mellan utbud och efterfrågan. Banken är därför i behov av företag 

som sparar kapital och företag som lånar kapital. Bostadsmarknaden utgör en hög risk 

eftersom stor del av bankernas utlåning går till fastigheter och bankerna är därför 

beroende av bostadspriserna. När marknadsräntan varierar finns det en ränterisk för 

att bankens tillgångar förändras. Den största risken är kreditrisken som utgörs av 

utlåning till företag. Definitionen av kreditrisk avser risken att en kreditgivare får en 

förmögenhetsförlust på grund av en kredittagares oförmåga att fullgöra sin 

betalningsskyldighet enligt kreditavtalet. Som bank utsätts man för stora kreditrisker i 

samband med kreditbeviljning. Därför gör banken noggranna bedömningar för att 

undvika kreditförluster (Richard & Michael, 2001). 

 

3.2 Säkerheter 
 

Banken ställer säkerhet hos låntagaren. Orsaken till detta är att kreditgivaren kan om 

möjligt hållas tryggt ifall kredittagaren skulle hamna i obestånd att betala (Lennander 

2006). Enligt bankrörelselagen redogörs att en kredit endast får beviljas om låntagaren 

på goda grunder kan förväntas fullgöra låneförbindelsen. Det krävs säkerhet i fast 

eller lös egendom eller i form av borgen (Bankrörelselagen 2:13). Det finns olika 

typer av säkerheter men de vanligaste typerna av säkerheter är pantbrev i fast 

egendom, företagshypotek och personlig borgen. Bankrörelselagen ligger till grund 

för bankernas kreditgivning (Bankrörelselagen 2:13). Lagen säger att kreditgivaren i 
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första hand ska bedöma kredittagarens återbetalningsförmåga. Säkerhetsfrågan blir 

aktuell först när banken anser att risken för betalningsinställelse är låg.  

 
3.2.1 Basel II 
 

Ett regelverk som är framtaget av Bank of International Settlement (BIS) benämns 

Basel II. Svenska och internationella banker och finansbolag använder sig av 

regelverket vid beräkning av sin kapitaltäckning. Regelverket ställer krav på policy, 

IT-system och regelverk i verksamheten. Syftet med implementeringen av det nya 

regelverket är att bidra till att minska risken för nya finanskriser genom att företagen 

tydligt skall kunna kartlägga de risker som förekommer inom verksamhetens ramar 

(Sigbladh & Wilow 2008). Detta ska även gynna konkurrensen mellan olika bank och 

finansbolag. Företagen som tillämpar Basel II ska ha ett övergripande fokus på 

riskkontroll och kontinuerligt utveckla system för att beräkna kreditriskerna som kan 

komma att drabba företaget (Riksbanken, 2010). 

 

3.2.2 Riskanalys 
 

Olika intressenter har olika intressen att bedöma om hur ett fastighetsbolag kommer 

att klara de krediter som företaget åtagit sig. Bankens intresse gällande detta är att 

bedöma om företaget kommer att kunna betala tillbaka pengarna som banken lånar ut 

i form av kredit, och även ifall företaget kommer kunna betala räntor och amortering 

som följer med detta. Det bästa sättet för banken att göra denna bedömning är genom 

att uppskatta hur det kommer att arta sig för företaget finansiellt i framtiden 

(Molyneux, 2011). Dock finns det en grundläggande, huvudsaklig struktur som ska 

gås igenom innan banker beviljar kredit åt ett företag menar författaren Molyneux 

(2011). Författaren beskriver huvudstrukturen enligt följande; Att läsa 

årsredovisningar, som banken vill få tillgång till och företaget antingen delar med sig 

av detta för sent eller inte alls, så kan det vara en negativ indikation för banken. De 

siffror som framgår av dessa finansiella dokument ska sedan jämföras. Även om detta 

är den grundläggande vägen för att bedöma ett fastighetsbolags kreditvärdighet, så är 

det inte den enda som ska tas vid hänsyn. Det handlar inte bara om att ett företag ska 

kunna betala tillbaka en kredit, utan också andra faktorer spelar in (Molyneux, 2011).  

 

En analys av ett fastighetsbolag riskspridning är också viktig (Sigbladh & Wilow 

2008). Fastighetsbolagen kan sprida riskerna dels genom att förvalta olika typer av 

fastigheter, kontors- och handelsfastigheter, industrifastigheter och bostadsfastigheter 

och dels genom att sprida verksamheten på flera olika orter. Enligt Lantmäteriverket 

& Mäklarsamfundet (2008) har pris och hyresutvecklingen på marknaden för kontors 

och butikslokaler skiljt sig åt mellan olika orter betydligt under framför allt 2000-

talet. I storstäderna har hyrorna och priserna ökat dramatiskt medan i avfolknings- och 

småstäder har trenden varit nedåtgående eller stilla.  Några relevanta nyckeltal inom 

fastighetsbranschen för att mäta och jämföra värdetillväxten i fastighetsbeståndet och 
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om förvaltningen är effektiv är: direktavkastning, hyresintäkter per kvadratmeter, 

driftnetto i absoluta tal och per kvadratmeter, soliditet och uthyrningsgrad, 

driftskostnader totalt eller kvadratmeter (Bengtsson & Polesie, 1998).  

 

Som ett hjälpmedel använder sig bankerna av olika krav i kreditgivningen, en 

begränsad belåningsgrad är ett vanligt förekommande krav. Det innebär att om 

kredittagaren överstiger en viss nivå av belåningsgraden kan en eventuell 

omförhandling av krediten vara av intresse från bankens sida. En belåningsgrad på 

fastighetskrediter är normalt 75 % (Bengtsson & Polesie, 1998). Den riskbedömning 

som banken står inför består sammanfattningsvis av två riskfaktorer som kan 

beskrivas som kredittagarens återbetalningsförmåga respektive värdet av de erbjudna 

säkerheterna. 

 
3.2.3 Panträtt  
 
Kreditsäkerheter delas in i två olika grupper där en särskiljning görs mellan 

realsäkerheter och personsäkerheter. En realsäkerhet avser säkerhet (pant) i fast eller 

lös egendom medan en personsäkerhet avser borgensåtagande1 (Sigbladh & Wilow 

2008). Författarna skriver att reglerna för panträtt styrs av vilken typ av egendom det 

rör sig om. Panträtt innebär att det är en säkerhet som är knuten till en viss specifik 

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

fordran. Vid fast egendom blir den fysiska överlämningen svår, därför ligger ett 

inskrivningsförfarande till grund för det sakrättsliga skyddet. Pantsättaren kan nyttja 

sin egendom eftersom överlämnandet ersätts av ett inskrivningsförfarande. Enligt 

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

som ligger till grund för bankernas kreditgivning. Dessutom skriver författarna att 

banken måste säkerställa fastighetens marknadsvärde som en säkerhetsåtgärd i 

samband med kreditgivningen.  

 
3.2.4 Värdering av fastigheter  

 

Vid värdering av fastigheter är fastighetsdataregistret den centrala informationskällan. 

Eftersom hyran är en värdepåverkande faktor erhålls uppgifter om hyresintäkterna 

från den ekonomiska redovisningen. Några andra områden som är styrande för 

värderingsnivån är drift och underhållskostnader, eftersom det kan finnas akuta 

underhållsbehov. Enligt Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2004) är Svensk 

Fastighetsindex samt uppgifter från kommunernas förköpslistor källor som är 

grundläggande att beakta vid värdering av fastigheter.  

 

En kreditgivare använder oftast ett värdeutlåtande från ett värderingsföretag om 

krediten avser en fastighet. Värderingsföretaget bistår kreditgivaren med ett lämpligt 

beslutsunderlag. Detaljer i ett kreditunderlag beror på lånets storlek och hur lånet 

                                                        
1 Innebär att en fysisk person eller juridisk person åtar sig ekonomiskt ansvar för någon annan. 
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avser redan befintlig fastighet eller ett förslaget nybygge (Wramsby & Österlund, 

1995). Janathan och Edelman (2007) skriver att banker gör kalkyler i system för 

beslutsstöd vilket underlättar vid risktagandet i specifika kreditbeslut av 

fastighetsbolag. Datscha och Boreda Värderingsdata (VD Pro) är de mest kända 

värderingsprogrammen i branschen och innehåller olika data om fastigheter, ägare, 

bestånd, hyresgäster, hyresnivåer, transaktioner m.m.  Dessa system används som 

verktyg för information och analys av Sveriges samtliga fastigheter. Genom en 

kassaflödesmetod i programmen genomförs en nuvärdesberäkning för framtida 

driftnetton och restvärde (Datscha AB, 2016). I systemen finns möjligheter att 

beräkna riskkostnad och därmed lönsamhet på affären (Boreda Värderingsdata, 2016).  

 

En faktor som i stor grad påverkar priset för en fastighet är läget. Enligt 

Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2004) görs en kartläggning av lägesfaktorn 

genom att jämföra mellan hyresnivåerna för fastigheter. Det är främst den geografiska 

placeringen som utgör läget för en fastighet, men även andra faktorer styr en 

fastighets läge. Lägets rang för en fastighet kan exempelvis vara beroende av närheten 

till andra liknande fastigheter (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2004). 

 
3.3 Kreditbeslut 

Investering i fastighet börjar ofta med ansökan om lån hos banken vilket gör att 

kreditbeviljning är en viktig process. Enligt Finansinspektionen följer inte alla banker 

samma process utan vissa banker genomför merparten av besluten själva. Bankerna 

har olika faktorer som de måste ta hänsyn till i sitt beslutsfattande, men de kan skilja 

sig åt beroende på de riktlinjer som banken följer (Finansinspektionen, 2009).  

3.3.1 Beslutsinstanser 
 

Kredithandläggaren gör en omfattande granskning av låntagarens kreditvärdighet för 

att kunna bedöma låntagarens möjligheter att fullfölja sina förpliktelser (BFR 2004). 

Hur kreditbedömningen går till är inte lagstadgad utan frihet ges till bankerna, dock 

med viss reglering av föreskrifter från finansinspektionen (Finansinspektionen, 2009). 

Kreditbeslut ska dokumenteras och det ska finnas beslutsunderlag som visar att 

kreditbedömaren har gjort en korrekt bedömning. Banken följer strikt regler vid 

kreditgivning. Dessa regler kommer från Basel II, EU och finansinspektionen. 

(Finansinspektionen, 2009).   

 

Det finns flera olika nivåer inom beslutsinstanserna på en bank där ett kreditärende 

ska hanteras och senare bedömas, tillstyrkas och till slut beslutas. Instanserna kan se 

olika ut men finns det tre övergripande nivåer. Lokal, regional och central nivå. Där 

den lokala nivån motsvaras av det lokala bankkontoret och den som jobbar direkt mot 

företagsmarknaden, till exempel en företagsrådgivare. När de gäller de regionala och 

centrala instanserna kan det finnas flera styrelser som hanterar kreditärenden (Bruns 

& Fletcher, 2008). Författarna Broomé, Elmér och Nylén (1998) skriver att i samband 
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med en kreditbeviljning fastställer kreditinstitutens styrelse de beloppsgränser som är 

aktuella för olika instanser inom det institutet.  

 
3.3.2 Kredithandläggaren 
 

När en kredithandläggare ska göra kreditbedömningar av ett företag används 

avancerade system. Undersökningar har genomförts gällande hur avancerade dessa 

system för en bank är. Gällande kreditbeviljande åt företag så har en studie kommit 

fram till att banker tenderar att ha mycket avancerade system att utvärdera 

kreditrisken hos företag (Coyle, 2000). Även kredithandläggarens roll inom 

kreditbeviljandet är avgörande, i och med att det är människor som ska göra dessa 

avgöranden så spelar den mänskliga faktorn in. Därför har bankerna velat göra 

systemen enklare. Dels för att göra det lättare att urskilja riskerna och göra det lättare 

för kredithandläggare att se vart gränserna mellan riskerna går. Det kan vara 

avgörande för vilket system som kredithandläggaren har tillgång till samt 

handläggarens beviljningstillstånd som avgör ett företags kreditrisk (Coyle, 2000). 

 

Den personliga kontakten med en långivare är en aspekt som på senare tid har 

studerats och blivit allt mer betydelsefull för kreditbedömningen. Detta moment i 

kreditbedömningsprocessen har fått benämningen relationsutlåning (Coyle, 2000). 

Den bygger på de regelbundna möten, kommunikationen och relationen som knyts 

mellan kreditgivaren och låntagaren. Det har visat sig att kreditbedömningen genom 

ett starkt personligt förtroende för båda parter gynnar och skapar ekonomiska fördelar 

för både långivare och låntagare (Coyle, 2000). 

 
3.4 Information  
 

Green (1997) menar på att kreditbedömning utgår från finansiella och icke-finansiella 

information. Enligt Bruns (2001) använder kreditgivaren den finansiella 

informationen för att få en överblick över hur bolagets historiskt genererat intäkter, 

medan den icke-finansiella som företagsledning, affärsidé och omvärldssituation 

används för att bedöma bolaget som helhet (Svensson Kling, 1999).  

 
Banken måste ha tillgång till relevant och rätt information för att kunna göra en rättvis 

bedömning. Är informationen om kredittagaren och dess omgivning begränsad kan 

detta bli ett problem för kreditgivaren (Bruns, 2001). Är informationen relevant 

minskar detta osäkerheten och underlättar kreditgivarens val och värdering mellan 

olika handlingsalternativ (Svensson, 2003). De problem som kan uppstå enligt 

Catasus & Gröjer (2003) om relevant information inte tillhandhålls är att banken 

godkänner kredit till kredittagare som inte bör ha de, eller att banken inte godkänner 

kredit till en kredittagare som borde beviljas. En viktig informationskälla att utgå ifrån 

för att undvika misstag är bolaget beteende (Caplan, 2001)  
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3.4.1 Finansiell information 
 
Finansiell information består av olika nyckeltal som hämtas från det aktuella bolagets 

årsbokslut och kan tillsammans med en UC beskriva bolagets finansiella ställning 

(Svensson, 2003). UC AB är ett affärs-och kreditupplysningsföretag som utför 

kreditupplysningar som innehåller ekonomisk information om företag eller 

privatpersoner. (Upplysningscentralen, 2016). Den finansiella informationen gör det 

möjligt för banken att analysera bolagets återbetalnings-och överlevnadsförmåga 

(Svensson Kling, 1999) De nyckeltal som är de mest centrala för banker är 

kassaflöde, likviditet och soliditet. Soliditeten som anses viktigast bör ligga över 30 % 

av balansomslutningen på eget kapital (Bennet, 2003). Justerad soliditet tas också i 

beaktning vid kreditbedömning och innebär att värdet på det bokförda egna kapitalet 

divideras med justerad balansomslutning. Enligt Bennet (2003) är avkastning på totalt 

kapital, avkastning på eget kapital och skuldsättningsgrad också nyckeltal som utgör 

den finansiella informationen.  

 

Den finansiella informationens betydelse kan variera.  Är risken stor och osäkerheten 

hög betonas den finansiella informationen i kreditbedömningen avsevärt. Årsbokslut 

tillsammans med en UC som beskriver bolagets betalningshistorisk och 

betalningsförmåga samt om det finns några betalningsanmärkningar, så kräver 

kreditgivare oftast fler faktorer i bedömningen. Kalkyler, budgetar, prognoser eller 

interna rapporter kan behöva tillhandahållas, men varierar från enskilt fall, (Svensson, 

2003). Den finansiella informationen utgör enligt Svensson (2003) grunden för 

kreditbedömning. Förutom information ifrån årsbokslut, periodrapporter och bolagets 

budget är person-och marknadsbedömning två viktiga faktorer för en lyckad 

kreditbedömning.  

 
3.4.2 Icke-finansiell information 
 
En annan viktig del i kreditbedömningsprocessen är den icke-finansiella 

informationen som visar bolagets förmåga att generera intäkter i framtiden. Största 

skillnaden mellan finansiella och icke-finansiella faktorer är att finansiella fokuserar 

på historisk information medan de icke-finansiella tar hänsyn till framtiden. (Hussain 

& Gunasekara, 2002). Den icke-finansiella informationen som företagsledning-och 

struktur har blivit allt viktigare för kreditgivare att beakta i sin kreditbedömning då 

förmågan att göra framsteg och överleva inom sin bransch är av väsentlighet. Dock 

ligger svårigheten att kunna bedöma och värdera den icke-finansiella informationen. 

Enligt Broomé, Elmér och Nylén (1998) är värdet av förtroende en faktor som är 

oerhört svår att bedöma men är avgörande i kreditbedömningen. Omvärldssituationen 

är av stor betydelse för kreditgivaren vad gäller bransch, kunder, marknad och 

konkurrenter. En omvärldsanalys skapar förutsättningar för banken att bedöma de 

villkor som gäller i dagsläget samt vad som gäller i framtiden (Kotler, 2006) En 

omvärldsanalys vägleder kreditgivaren hur omvärlden påverkar bolaget framtida 

återbetalningsförmåga (Nutek, 1993). 
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3.5 Sammanfattning av teoretisk referensram 

 

Kreditbedömningsprocessen utgörs av en analys där borgenären utvärderar 

gäldenärens överlevnads och återbetalningsförmåga (Sigbladh & Wilow, 2008). 

Kreditgivning utgår ifrån att kreditgivaren ska kontrollera att kredittagaren har 

potential att fullgöra sina skyldigheter enligt de villkor som de ingår i avtalet innan 

kreditavtalsluts. Kreditbedömning av fastighetsbolag grundar sig på säkerheter, 

riskanalys, värdering, finansiell och icke-finansiell information.  Utifrån detta gör 

kredithandläggaren en omfattande granskning av låntagarens kreditvärdighet för att 

kunna bedöma låntagarens möjligheter att fullfölja sina förpliktelser (BFR 2004). 

Kreditärendet hanteras, bedöms, tillstyrkas och beslutas i olika beslutsinstanser inom 

olika nivåer i banken; lokal, regional och central nivå (Bruns & Fletcher, 2008). 

 

Bankverksamheter utsätts för stora kreditrisker i samband med kreditbeviljning och 

därför är det viktigt att säkerhet ställs hos låntagaren. Säkerheter utgörs av 

realsäkerhet och personsäkerhet enligt (Sigbladh & Willow, 2008) och skapar 

trygghet för kreditgivaren ifall kredittagaren skulle hamna i obestånd att betala 

(Lennander, 2006). Panträtt definieras som en realsäkerhet och avser säkerhet i fast 

eller lös egendom medan borgensåtagande definieras som personsäkerhet (Sigbladh & 

Willow, 2008).  

 

Förutom säkerheter i form av pantbrev eller personlig borgen, tillämpar svenska 

banker regelverket Bank of International Settlement (BIS) benämns Basel II som 

ställer krav på policy, IT-system och regelverk i banken. En riskanalys utförs även av 

banker för att kunna bedöma hur ett fastighetsbolag kommer klara de krediter som 

bolaget åtagit sig. Den riskbedömning som utförs utgår ifrån två riskfaktorer som kan 

beskrivas som kredittagarens återbetalningsförmåga samt värdet av de erbjudna 

säkerheterna. Värdering av fastigheter är också viktigt vid kreditbedömning av 

fastighetsbolag. Banker utför kalkyler i system för beslutsstöd vilket underlättar 

risktagandet i olika kreditbeslut av fastighetsbolag. I systemet finns möjligheter att 

beräkna fastighetsbolagets riskkostnad och därmed lönsamheten på affären (Janathan 

och Edelman, 2007) 

 

Utöver säkerheter och värdering utgår kreditbedömning av finansiell och icke-

finansiell information (Green, 1997).  Den finansiella informationen hämtas från 

bolagets årsredovisningar och tillsammans med en UC granskar banken bolagets 

finansiella ställning (Svensson, 2003). Kassaflöde, likvitidet och soliditet är centrala 

nyckeltal i kreditbedömningen samt avkastning på totalt kapital och eget kapital och 

skuldsättningsgrad (Bennet, 2003). Den icke-finansiella informationen som används i 

kreditbedömningsprocessen visar bolagets förmåga att generera intäkter i framtiden 

och utgörs bland annat av företagsledning, ägarstruktur och omvärldssituation. Dessa 

faktorer vägleder kreditgivaren hur omvärlden påverkar bolagets framtida 

återbetalningsförmåga (Nutek, 1993).   
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4. Empiri 
 
I detta kapitel redogörs resultatet av varje intervju som är grunden för den empiriska 

datainsamlingen. De banker som utgör empirin är Nordea, SEB och Varbergs 

Sparbank. Den empiriska datainsamlingen presenteras utifrån varje bank och vi 

refererar till respondenterna genom deras efternamn. För varje bank har ett scenario 

av en kreditbedömningsprocess beskrivits.  

 

4.1 Nordea 

Nordea är en nordisk bank och finanskoncern, grundad år 2000. Moderbolaget Nordea 

Bank AB är ett svenskt aktiebolag. Nordea har åtta hemmamarknader: Norden, med 

Danmark, Finland, Norge och Sverige och på europeiska marknaden Estland, 

Lettland, Litauen och Ryssland (Nordea Årsredovisning, 2015). Kontoret i Varberg  

tre företagsrådgivare.    

Intervjuer genomfördes med två anställda på Nordea. Hans Lilja som är 

företagsrådgivare och arbetar idag med ca 200 företagskunder i verksamhetsområdet 

Varberg och Falkenberg. Lilja har varit stationerad i Varberg i 1 år och arbetar idag 

med kunder som omsätter mellan 10-150 miljoner kronor. Dessförinnan har han 

arbetat i Göteborg och Helsingborg med företagskunder och har tidigare arbetat 19 år 

på annan bank. Vidare intervjuades kreditanalytikern Stanko Sekulic som arbetar 

med krediter på företagsmarknaden i Nordea. Sekulic är stationerad på kontoret i 

Halmstad och har sedan 2007 arbetat inom Nordea. Sedan 6 år tillbaka har han arbetat 

som kreditanalytiker.   

4.1.1 Kreditbedömningsprocess 
 
Lilja inleder med upplysningen om att Nordeas organisation bygger på att de arbetar i 

team mot kunden. Det ingår en kundansvarig, en analytiker samt en person ur säljstöd 

i varje team. Analytikern bearbetar information och analyserar företagets behov, 

säljstöd sköter den dagliga verksamheten och kundansvarig har den övergripande 

kontakten med företaget.  Det är även kundansvarig som samlar in materialet som 

behövs och lämnar över det till analytikern som analyserar informationen och bereder 

ärendet inför en eventuell kreditpropå. Propån behandlas sedan i en kreditkommitté 

där beslut tas. Att arbeta i ett kundteam som består av kundansvarig kreditanalytiker 

samt försäljningsstöd bidrar till en ökad effektivitet i banken resonerar Lilja vidare.  

Nordeas kreditbedömningsprocess är en renodlad process gentemot företagskund och 

första mötet med det aktuella fastighetsbolaget sker tillsammans med Lilja. Vid första 

mötet samlas all relevant information in om fastighetsbolaget som till exempel utgörs 

av årsredovisningar, delårsrapport, likviditetsprognos samt årsprognos. De material 

som företagsrådgivaren samlar in är vad som ligger till grund för kreditbeslut och 

beroende på kreditens storlek tas beslut upp i en kreditkommitté i form av en propå.  

Kreditkommittén omfattas av olika nivåer och varierar beroende på kreditens storlek 



 

26 
 

och omfattning. Krediter i större och mer komplicerad omfattning slussas vidare till 

högre instanser, huvudkontoret i Stockholm.  

 

Kreditanalytikern är den som analyserar nyckeltal och siffror medan 

företagsrådgivaren diskuterar syfte med verksamhet och framtidsambitioner förklarar 

Lilja. Företagsrådgivaren har årliga genomgångar med kund där kreditramar och 

villkor diskuteras. Eventuella nyinvesteringar diskuteras eller om ägaren vill addera 

ytterligare en fastighet till sitt bestånd. Vad gäller skillnader i processen för stort och 

mindre fastighetsbolag är dessa små enligt Lilja. För ett litet bolag där omsättningen 

är under 2 miljoner görs oftast inte en fastighetsvärdering och själva 

kredithandläggningen för fastighetsbolaget är generellt enklare. För större bolag kan 

processen vara mer komplicerad då fler åsikter från högre instanser behövs berättar 

Lilja.  

 

Inom Nordea måste vissa faktorer tas i beaktning vid kreditbedömningsprocessen. 

Ekonomisk information som Lilja benämner som hårda faktorer utgörs av soliditet, 

kassaflöde och ränteteckningsgrad. De mjuka faktorerna som management, ledning 

och ägare väger lättare menar Lilja, men är en viktig del i kreditbeslutet. Granskning 

av hårda faktorer kontrolleras genom UC och förutom nyckeltal studeras 

balansräkning, resultatrapport, budget, kassaflöde, eget kapital och skulder berättar 

Sekulic. Dessa faktorer sammanfattas sedan i en propå som presenteras för 

kreditkommittén.  

  

Propån som kreditkommittén tar del av görs internt i banken och skrivs av analytikern 

enligt Sekulic. En propå som enligt Lilja inte lever upp till de krav som ställs skickas 

aldrig vidare till kreditkommittén. Efter beslut meddelar företagsrådgivaren kund om 

beslut av kredit.  Vid avslag grundar det sig på åsikter som kreditkommittén har och 

innebär oftast att banken behöver fler säkerheter för att bevilja krediten. Vid osäkert 

kreditbeslut skrivs ofta ett avtal mellan bank och kund där kund förbinder sig att 

exempelvis hålla en viss soliditet under några år berättar Lilja. Avslag av kredit 

grundar sig alltid på sakliga argument som bottnar i finansiella faktorer.  

4.1.2 Säkerheter 
 
De säkerheter som Nordea kräver i samband med utlåning är enligt Sekulic 

pantsättning. I praktiken innebär det att om låntagaren inte kan fullfölja sina 

förpliktelser kan banken gå in och ta sin säkerhet. Ibland kan även ett 

borgensåtagande vara aktuellt som säkerhetskrav menar Sekulic. Lilja betonar att det 

grundläggande är att man lär känna sin kund och att man som företagsrådgivare 

granskar investerarens tidigare verksamhet. Det är grunden för all form av 

kreditgivning, förtroende mellan låntagaren och långivaren och är en viktig regel i 

banken säger han. En viktig säkerhet för banken är att man aldrig lånar ut hundra 

procent av fastighetens marknadsvärde. Det måste alltid finnas en säkerhetsmarginal 

betonar Sekulic. Det är också av den anledning som Nordea är skyldiga att göra en 
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riktig kreditberedning, det vill säga ta fram all fakta som är nödvändig för att ha ett 

underlag som styrker kreditbesluten menar Sekulic. Banken gör också uppföljningar 

och genomgångar av olika slag så att det kontinuerligt förs en nära dialog mellan 

företagsrådgivaren och låntagaren klargör Lilja.  Lilja fortsätter upplysa om att ibland 

kan de erbjudna säkerheterna som pantbrev kompletteras med ett så kallat ”särskilt 

avtal” mellan banken och låntagaren. Avtalet kan handla om att låntagaren förbinder 

sig att hålla vissa specifika nyckeltal under kredittiden. Ett exempel på kan vara att 

låntagaren förbinder sig att hålla en soliditet på över 20% i bolaget under kredittiden. 

Skulle låntagaren bryta mot detta avtal har banken rätt att omförhandla villkoren i 

kreditavtalet menar Lilja.  

När Nordea genomför värderingar av bostadsfastigheter görs värderingar av banken 

men när det gäller värdering av industrifastigheter använder de sig av externa 

auktoriserade värderingsmän förklarar Lilja. Vilket han anser är av hög kvalitet som 

visar att banken har gjort rätt inför införandet av Basel II. När det gäller hyresgäster 

analyserar banken risken för vakanser. Nordea lägger in all information i 

värderingsprogrammet VD pro som är ett verktyg för information och analys av 

fastigheter, vilket kan jämföras med värderingsprogrammet Datscha menar Sekulic. 

Vidare förklarar han att Nordea tidigare arbetat med värderingsprogrammet Datscha 

men gått ifrån det för ungefär ett år sedan. I värderingsprogrammet VD pro görs 

schablonmässig kassaflödesvärdering, känslighetsanalys av värdering och 

finansierings analys förklarar Sekulic. Även information om ytor och hyresnivåer tas 

fram i programmet. Utifrån informationen kan analytikerna studera vilken effekt det 

får på fastighetens värde om t.ex. driftkostnaderna skulle öka eller vid eventuell 

förändring av hyresnivån förklarar Sekulic.  

4.1.3 Information  
 

Den inhämtade informationen kontrolleras genom upplysningscentralen och även 

bankens interna system som visar hur kunden skött sina åtaganden beskriver Lilja. 

Förutom den information som kan utläsas om kunden från en UC eller bankens 

interna system studeras balansräkningen, resultatrapporten och kassaflödet fortsätter 

Lilja.  Den finansiella delen är mycket viktig men Lilja betonar också att det är av 

största vikt att man som företagsrådgivares skapar en kundkännedom och får en 

känsla för företagsledningen och bolagets verksamhet. 

4.1.4 Finansiell information 
 
Sekulic går djupare in på de finansiella mått som är viktiga vid kreditbedömningen 

hos Nordea. Soliditeten, justerad soliditet, driftnetto/belåning och 

räntetäckningsgraden är de nyckeltal som är av stor betydelse att granska. Stark 

soliditet är viktigt då detta visar fastighetsbolaget förmåga att finansiera bolagets 

tillgångar med eget kapital. Justerad soliditet visar fastighetens verkliga värde då äldre 

fastigheter oftast är avskrivna i bokslutet. Det bokförda värdet stämmer då inte 
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överens med marknadsvärdet menar Sekulic och därför tas den justerade soliditeten i 

beaktning.  

Driftnetto genom belåning och justerad soliditet väger tungt menar Sekulic. Ett starkt 

kassaflöde och en buffert är viktigt för att klara oväntade situationer. Utifrån de 

finansiella nyckeltalen görs en sammanställning och ett ratingvärde räknas ut för 

fastighetsbolaget. Ratingvärdet talar om hur kreditvärdigt ett företag är menar Sekulic. 

Ju högre ratingvärde desto stabilare fastighetsbolag vilket ger högre kreditutrymme.  

4.1.5 Icke-finansiell information 
 
Den icke-finansiella informationen som Lilja benämner som mjuka faktorer är svår att 

utläsa men med erfarenhet lär man sig att beakta och skapa förtroende för sina kunder 

berättar Lilja. I en liten stad som Varberg har man en hög kundkännedom och är väl 

insatt i deras verksamhet, vilket underlättar vid beaktning av de mjuka faktorerna 

förklarar han. Den icke-finansiella informationen som man tar hänsyn till är enligt 

Lilja en fastighets läge. Ju attraktivare läge en fastighet har desto lägre vakansgrad är 

att förvänta enligt Lilja. Som ny kund i banken är första intrycket en faktor som ger en 

indikation åt något håll men inget som grundar kreditbesluten menar Lilja. Enligt 

Lilja är en annan icke-finansiell faktor om kunden eller bolaget har tidigare erfarenhet 

av investeringar i fastigheter. Det är då viktigt att avgöra om kunden är i behov av 

mer stöd och fler kontinuerliga uppföljningar av företagsrådgivaren menar Lilja. 

Sekulic betonar vikten av ägarstrukturen hos bolaget och även att det kontaktnät som 

ett bolag har är viktigt vilket de kan dra nytta av vid t.ex. behov av nya hyresgäster. 

Detta kan minimera risken för vakanser menar Sekulic.  

Avslutningsvis förklarar Sekulic att omvärldssituationen påverkar kreditbeslutet 

speciellt för fastighetsbolag. Bostadspriser, värdering, nybyggnationer, räntenivåer 

och ort är några faktorer som påverkar. Sekulic menar att i dagens läge är västkusten 

ett attraktivt ställe att flytta till, vilket gör att få vakanser finns inom detta område. 

Vad gäller räntenivåer har Nordea inte ett allmänt krav på ränta utan de skiljer sig från 

bolag till bolag avslutar Sekulic.  
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4.2 SEB  
 

SEB, Skandinaviska Enskilda Banken är en finansiell koncern som tillhör en av de 

fyra största bankerna i Sverige. Sedan starten för 160 år sedan har SEB verkat i 

företagsamhetens tjänst och är en universalbank i Sverige, Estland, Lettland och 

Litauen med kontor i internationella finansiella centra som New York, London och 

Asien. SEB har i Sverige och Baltikum cirka 400 000 företagskunder av små och 

medelstora företag och vid utgången av 2015 utgörs banken av 252 kontor i Sverige 

och Baltikum (Årsredovisning SEB, 2015). SEB i Varberg har 11 anställda vara 5 av 

dessa arbetar på företagssidan och arbetar dagligen med utlåning till fastighetsbolag.  

 

Intervjuer genomfördes med två anställda på SEB i Varberg. Mikael Olson idag 

kontorschef och har arbetat inom banksektorn sedan början på 1990-talet och har 

utöver SEB arbetat på två andra banker. Susanne Wiman, företagsrådgivare har 

arbetat inom SEB i fyra år och har sammanlagt arbetat 30 på privatmarknaden. Idag är 

hon stationerad i Varberg och jobbar som rådgivare på företagsmarknaden.   

 
4.2.1 Kreditbedömningsprocess 
 

SEB:s kreditbedömningsprocess utförs genom att handläggning av en kreditansökan 

hos banken börjar med en kreditförfrågan till företagsrådgivaren. Första mötet enligt 

Wiman handlar om att kartlägga vad banken behöver för att kunna utföra en 

bedömning. En del fastighetsbolag som är relativt nya i branschen eller är oerfarna 

vill att första mötet med banken sker i ett tidigt stadie. Etablerade fastighetsbolag som 

har fler fastigheter i sitt bestånd har redan en genomarbetad strategi vid första mötet.  

 

I första skedet utförs en kreditbedömning på fastighetsbolaget där en analys utförs av 

hur fastighetsbolagets verksamhet ser ut. Enligt Olson ligger flertalet av fastigheter i 

regel i bolagsform, därför görs det ofta en analys av hur själva fastighetsbolaget ser ut. 

Banken studerar bland annat fastighetsportföljen och kassaflöden i respektive 

fastighet. Vidare görs värderingar av fastigheterna genom en bedömning av 

marknadsvärdet. Anledningen till detta är att SEB i Varberg i regel lånar ut till lokala 

aktörer vilket då utgör en marknad där ett marknadsvärde bedöms. Efter att samtliga 

analyser har samlats in görs en sammanställning och avvägning av detta. Enligt Olson 

baseras prövningarna på vilka beloppsnivåer eftersom det finns olika beslutsnivåer i 

banken. Företagsrådgivaren skriver ett kredit-PM om det aktuella bolaget och 

låneförfrågan som sedan behandlas av kontorschefen. Olson menar att beroende på 

storleken av kreditförfrågan kan dessa behöva tas upp i en kreditkommitté. I nästa 

skede meddelar företagsrådgivaren bolaget om beslut för att bevilja eller avslå om 

kredit.  
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För att kunna bevilja ett fastighetsbolag kredit utgår banken från analys av 

kassaflödet, direktavkastning, räntetålighet och belåningsgrad samt värdering. Enligt 

Olson och Wiman är dessa faktorer av stort intresse för banken och vissa krav ställs 

på fastighetsbolaget. Gällande kassaflödet ska detta vara positivt och fastigheten ska 

generera likvida medel i form av hyresintäkter. Fastigheten ska innehålla få vakanser 

samt att drift och underhållskostnader ses över förklarar Olson. Det visar den aktuella 

fastighetens driftnetto och i relation till fastighetens marknadsvärde kan banken se 

vad direktavkastningen blir berättar Wiman.  

 

I dagens läge där räntorna är låga kräver SEB enligt Wiman att fastighetsbolaget ska 

ha en räntetålighet på minst fem procent i fall räntorna skulle stiga. Vad gäller 

belåningsgrad beror detta på läget för den aktuella fastigheten. Wiman berättar om att 

fastigheter sorteras inom tre kategorier gällande ort och läge.  

 

1. A läge - Storstad  

2. B läge - Mindre stad (Varberg exempelvis)  

3. C läge - Ort mindre än 25 0000 invånare 

4.2.2 Säkerheter  
 

De säkerhetskrav som banken tar ut enligt Olson är pantbrev för den aktuella 

fastigheten. Vid unika fall kan även aktier tas i pant om ett bolag köper en fastighet 

genom att förvärva ett annat bolag förklarar Olson. Ytterligare säkerhet för banken är 

att göra en känslighetsanalys för att säkerställa hur fastighetsbolaget påverkas av 

marknadsräntan och vad risken för att vakans uppstår är menar Olson. Räntetåligheten 

innebär att fastighetsbolagets finansiering som tidigare nämnts måste tåla en ränta på 

minst fem procent fortsätter Olson.  Förutom pantbrev som säkerhet kan även borgen 

av ägarna tas ut. Personlig borgen visar att personerna bakom bolaget är mer 

engagerade i sin verksamhet menar Wiman och är en trygghet för banken ifall något 

skulle inträffa. Gällande skillnader i säkerhetskrav för storlek på fastighetsbolaget har 

ett större etablerat fastighetsbolag fler fastigheter att ta ut pantbrev i och skapar större 

trygghet för banken berättar Wiman.  

 

Förutom säkerhetskrav i form av real-och personsäkerheter utförs en värdering av den 

aktuella fastigheten. Olson berättar att banken tillämpar regelverket Basel II och att en 

värdering av fastighet utförs av professionella värderingsmän. Värderingsmännen är 

oberoende SEB vilket innebär att banken inte utför en praktisk värdering själva 

berättar Wiman men utför en egen värdering genom värderingsprogrammet Datscha. 

Programmet tar enligt Wiman hänsyn till faktorer som intäkter, kostnader, vakanser, 

direktavkastning samt det aktuella läget på fastigheten. Denna värdering hjälper 

företagsrådgivaren att få en överblick och enligt Wiman kan du utläsa ”på sista raden” 

om värderingen är positiv eller negativ. Wiman berättar att fler faktorer som banken 

måste beakta är vilken typ av fastighet det är. Beroende på om det är en 
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bostadsfastighet eller en industrifastighet kan fastighetsbolaget belåna fastigheten 

olika mycket. En bostadsfastighet kan belånas mer enligt Wiman tillskillnad från en 

industrifastighet då de sistnämnda är svårare att sälja. Detta beror på att lokalen 

kanske inte ska användas till samma typ av verksamhet som bolaget innan har gjort 

vilket gör att lokalen kan sjunka i värde. Rent procentuellt kan fastighetsbolaget enligt 

Wiman belåna ungefär 75 % på bostadsfastigheter och en industrifastighet 60-65%. 

Hos SEB kan kunden i normalfallet aldrig beviljas 100 % objektfinansiering förklarar 

Wiman.  

 

Vad för hyresgäster som ingår i fastigheten är också viktiga för banken berättar 

Wiman. Finns det korta eller långa kontrakt och hur kan den aktuella 

vakanssituationen arta sig. Hur spridningen ser ut på kunderna samt om är det olika 

typer av kunder. Gäller det en hyresfastighet där fastigheten består av fler hyresgäster 

än exempelvis en industrifastighet där endast en hyresgäst finns blir 

industrifastigheten känsligare för vakanser. Säger hyresgästen upp sitt kontrakt måste 

bolaget täcka upp för den intäkt som längre inte genereras och en vakans uppstår. En 

hyresfastighet där flera hyresgäster finns blir inte lika känsligt om en hyresgäst säger 

upp sitt avtal då hyresintäkter fortfarande genereras av de andra hyresgästerna. Olson 

tillägger att hyreskontrakten för aktuella hyresgäster på fastigheten ses över. Framför 

allt på fastigheter som består av lokaler. Vad gäller fastigheter som är bostadshus och 

innefattar hyresbostäder är hyreskontrakten inte lika viktiga då en stad som Varberg 

där bostadsbrist existerar uppstår sällan vakanser enligt Olson.  

 

Oavsett om en kreditbedömning görs på ett stort eller litet fastighetsbolag ska samma 

typ av information tillhandahållas enligt Wiman. Balansomslutning ses över samt en 

värdering utförs. Ägaren eller bolagsstyrelsen måste alltid skriva under 

överenskommelsen. Gällande skillnader i kreditprocessen för litet respektive stort 

fastighetsbolag tar processen för ett stort mer hänsyn till helheten. Är 

fastighetsbolaget mindre utför ofta banken en UC på ägaren, speciellt om bolaget ägs 

av endast en person.  

4.2.3 Information 
 
Den finansiella informationen är en förutsättning och erhålls genom att 

fastighetsbolaget presenterar resultat och balansrapport samt sitt bestånd och 

verksamheten enligt Olson. Utifrån detta görs en marknadsvärdering som avgör om 

fastighetsbolaget ska få beviljad kredit eller inte menar Olson. Den finansiella 

informationen som tas vid beaktning enligt Olson kontrolleras dels genom att 

hyreskontrakten för respektive hyresgäst ses över så att banken kan säkerställa att 

hyresintäkter finns i bolaget. Att informationen är sann bedöms utifrån kontroll av 

hyreskontrakten men också att banken litar på att värderingen som utförs utav 

oberoende värderingsmännen är korrekt och fullständig. Rimlighet och förtroende är 

vad banken utgår ifrån när det gäller information som fastighetsbolaget presenterar 

menar Olson. En UC kan även göras på de bolagsmän som innefattas av 
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verksamheten för att kontrollera informationen stämmer enligt Wiman. 

Värderingsprogrammet Datscha ger också svart på vitt vad som gäller för den aktuella 

fastigheten samt utdrag ur fastighetsregistret bekräftar informationen som bolaget 

lämnar gällande fastigheten. Datscha är ett väl fungerande verktyg när det gäller 

värdering av nya fastighetsbolag som ansluter sig till banken, då företagsrådgivaren 

får en första anblick av fastighetsbolaget menar Wiman. Banken vill också att 

fastighetsbolaget redogör målet med eventuellt köp av fastigheten. Hur framtiden 

kommer att se ut, presentation av budget samt vad de finns för renoveringsbehov 

enligt Wiman. När det gäller bedömning av en fastighets skick är det svårt att värdera 

renoveringsbehovet enligt Olson. Ibland kan en teknisk undersökning göras om 

osäkerhet uppstår kring fastighetens skick.  

4.2.4 Finansiell information 
 

Soliditeten är ett av de finansiella nyckeltal som SEB ser över för bolaget för att se 

hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Justerad soliditet är 

något som också tas i beaktning för att kontrollera det verkliga värdet på fastigheten 

enligt Olson. Justerad soliditet utgör de redovisade egna kapitalet plus kapitalandelen 

av obeskattade reserver plus eventuellt övervärde i fastigheten minskat med 

uppskjuten skatt i förhållande till balansomslutningen. Skulle fastigheten vara av äldre 

sort är fastigheten avskriven i bokslutet och det bokförda värdet kan då vara lägre än 

marknadsvärdet. Om fastigheten säljs och vinst erhålls måste man skatta för den vinst 

och hänsyn måste tas till de obeskattade reserverna. På grund av detta blir nyckeltalet 

av väsentlighet då en omvärdering är av vikt enligt både Olson och Wiman.  

 

Direktavkastningen är också en viktig finansiell faktor som SEB tar ställning till och 

som är avgörande. För kommersiella fastigheter (industri-kontor) ska 

direktavkastningen ligga på ca 7-10 %, enligt Olson. Vad gäller drift och underhåll 

använder sig SEB av schablontal vilket ger banken en första anblick över bolaget. 

Drift och underhåll utgör driftnettot för fastigheten och har direkt påverkan på nästa 

nyckeltal som är av stor vikt för banken; kassaflödet.  

 

Likviditeten och det underliggande kassaflödet är vad som utgör grunden för 

informationen och har stor betydelse för beslut av kredit. Här spelar vakansrisken en 

stor roll och beror på efterfrågan på bostad-och fastighetsmarknaden. En vakant 

fastighet innebär att hyresintäkter går förlorade och påverkar i sin tur bolagets 

kassaflöde. Är vakanserna av stor omfattning påverkar detta lönsamheten för bolaget 

och därför måste detta tas vid hänsyn vid bedömning enligt Olson.  

4.2.5 Icke finansiell information 
 

Den icke-finansiella informationen som SEB baserar sin kreditbedömning på är dels 

fastighetens geografiska läge, som tidigare nämnt, samt vad för typ av fastighet det är 

berättar Wiman.  Enligt Olson har skick och standard betydelse för bedömningen. Hur 

mycket banken är beredda att låna ut beror på fastighetens läge då det troligare 
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uppstår en vakans ute på landsbygden där efterfrågan av bostad eller lokal är mindre 

än fastigheter belägna i centrala Varberg. Vad gäller intäkterna är det lättare att 

förutspå ett fastighetsbolag intäkter än ett produktionsbolag enligt Wiman. Andra 

icke-finansiella faktorer utgörs bland annat av personerna bakom bolaget. 

 
”Ryckte på stan” och förtroende spelar roll då SEB inte vill bidra till att finansiera 

olika typer av verksamheter som har dåligt ryckte berättar Olson. Exempelvis kan ett 

fastighetsbolag som har dålig hand om sina hyresgäster inte vara till fördel när 

fastighetsbolag ansöker om kredit hos SEB. Erfarenhet och förtroende samt referenser 

är av väsentlighet enligt Wiman. I en liten stad som Varberg känner bankerna ofta till 

sina kunder och deras verksamhet, men som ny kund är första intrycket också viktigt 

för att skapa ett starkt förtroende. Det finansiella faktorerna har stark betydelse men 

som fastighetsbolag måste du och din verksamhet skapa trygghet och förtroende för 

banken enligt Wiman.  

 

En annan icke-finansiell faktor som SEB arbetar med är att de vill bidra till hållbar 

tillväxt och göra skillnad för samhället i stort. Denna starka ambition att bidra till en 

hållbar tillväxt tar SEB hänsyn till när det gäller kreditbedömningar och inte minst 

gällande fastighetsbolag enligt Olson. Att identifiera de risker samt möjligheter för 

verksamheten är viktig ur ett ekonomisk, socialt och miljömässigt perspektiv. 

Kreditgivning ska vara hållbart, genom att investera i gröna hus och vad gäller äldre 

fastigheter göra energibesparingar på bästa hållbara sätt. Makro -och mikrofaktorer 

samt konjunkturen i samhället är viktiga incitament speciellt på den kommersiella 

sidan för fastighetsbranschen enligt Olson. ”Vad skapar intäkt?” och ”Hur undviks 

eventuella vakanser?” är två återkommande frågeställningar vid kreditgivning för 

fastighetsbolag.  Konjunkturen, marknaden och efterfrågan är vad som skapar vår 

omvärld enligt Wiman. Dagens låga räntor, höga priser, energipriserna och 

räntetåligheten är vad kreditbedömningen utgår från idag hos SEB.  

 

Finansiella och icke-finansiella informationen går hand i hand enligt Olson. SEB 

föredrar köpare/kunder som inte är för aggressiva utan att bolag på långsikt ska växa 

vårdat. Kreditgivning bygger på förtroende för köparen samtidigt som de finansiella 

måste presteras: positivt kassaflöde, bra direktavkastning och värdering av fastigheten 

måste vara på en tillräckligt hög nivå för att kredit ska medges. Skulle SEB avslå en 

kreditansökan finns det alltid en anledning bakom, enligt Wiman. Svagt 

kapital/kassaflöde eller en UC som visar på tok för många betalningsanmärkningar 

kan vara anledningar till att säga nej. Vad som är viktigt enligt Wiman är att 

kommunicera till kund varför kredit avslås och leda kunden till annat beslut. SEB vill 

alltid skapa bästa möjliga lösning för båda parter och framför allt för företag då 

banken vill bidra till tillväxten i samhället.  

  



 

34 
 

4.3 Varbergs Sparbank 

Varbergs Sparbank är en fristående bank som grundades år 1836. Banken ägs av en 

stiftelse, med lokal förankring, nämligen Sparbanksstiftelsen. Det förekommer också 

ett samarbete med Swedbank AB. I dagsläget har Varbergs Sparbank en affärsvolym 

på cirka 33 miljarder kronor. Banken har 8 kontor runt om i Varbergs kommun 

belägna i Bua, Horred i Marks kommun, Håsten, Skällinge, Träslövsläge, Tvååker, 

Varberg centrum och Veddige. Antalet anställda uppgår till cirka 120 stycken. 

Beslutsvägarna är ofta korta eftersom de fattas lokalt, vilket ger både banken och dess 

kunder stora möjligheter (Varbergs Sparbank Årsredovisning, 2016).  

Intervjuer genomfördes med två anställda på Varbergs Sparbank. Dennie Alvarsson 

som är kreditchef på Varbergs Sparbank sedan 2011 och har fler års erfarenhet inom 

banken då han varit anställd sedan 1974. Hans främsta arbetsuppgifter är att fatta 

beslut av kreditförfrågningar. Vidare intervjuades företagsrådgivaren Fredrik 

Andersson som jobbar på huvudkontoret och handlägger bl.a. krediter åt 

fastighetsbolag, från enmansbolag till bankens största företagskunder.  

4.3.1 Kreditbedömningsprocess 
 

Kreditchefen Alvarsson upplyser om att kreditbedömningsprocessen i Varbergs 

Sparbank är en strukturerad process. Varbergs Sparbanks kreditbedömning styrs 

liksom för övriga banker av den svenska lagen om Bank- och Finansrörelse och följer 

Finansinspektionens regler. Alvarsson framhåller dock att dessa regler inte är 

detaljstyrda medan det inom bankens regelverk på vissa områden är oerhört 

detaljstyrt. Kreditens storlek är avgörande för hur många eller vem som ska vara 

delaktig i kreditbeslutet. Enligt Alvarsson behandlas kreditförfrågan i en 

kreditkommitté på banken där den kundansvarige företagsrådgivaren föredrar en 

propå. I nästa steg finns det olika nivåer som krediten prövas i beroende på kreditens 

storlek.  

 

Mötet med det kreditsökande fastighetsbolaget börjar hos företagsrådgivaren. Enligt 

Alvarsson finns det skriftliga manualer för vilka nyckeltal som ska tas vid beaktning 

vid en kreditbedömning. Alvarsson förklarar att det är individuella företagsrådgivare 

som handlägger kreditärendet och bedömningen sker med stor handlingsfrihet. 

Företagsrådgivaren Andersson beskriver handläggandet av kreditförfrågningar. I 

första stadiet görs en omfattande insamling av information följt av granskning av 

låntagarens kreditvärdighet för att kunna fastställa återbetalningsförmågan. 

Kunskapen som företagsrådgivaren får om fastighetsbolaget ligger till grund för 

kreditbeslutet. För att kunna göra en korrekt kreditbedömning av fastighetsbolaget 

beskriver Andersson att det inhämtas såväl finansiell information som icke-finansiell 

information. Andersson menar att det är viktigt att få den rätta kundkännedomen. Som 

företagsrådgivare får man ställa frågor kring allt vad gäller ägarstruktur till resultat. 
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Att lära känna företaget och skapa sig en uppfattning om verksamheten och dess 

risker är en inledande fas innan banken kan påbörja en kreditbedömning menar han.  

 

Andersson beskriver att den nödvändiga informationen inhämtas från flertalet källor; 

företaget, företagarna, och officiella kanaler. Banken använder sig av 

värderingsprogrammet Datscha för inhämtning av fastighetsdata förklarar Andersson. 

Uppgifter som hämtas från fastighetsbolag är enligt Andersson balans och 

resultaträkning och från dem får företagsrådgivaren ut de nyckeltal som är av mest 

betydelse; soliditet, räntetäckningsgrad och avkastning på totalt kapital. Om 

fastighetsbolagets verksamhet är stor eller liten har mindre betydelse och följer 

samma process och principer för båda. Andersson utvecklar vidare att 

fastighetsfinansieringen bygger mycket på kassaflödesberäkningar. 

4.3.2 Säkerheter 
 

När det gäller säkerheter i fastigheter är pantbrev mest förekommande upp till 

belåningsvärde. Enligt Alvarsson vill banken ha pantbrev för de krediter de lämnar till 

fastigheter. Belåningsgraden avgör om ytterligare säkerhet i form av borgen eller 

pantbrev i andra fastigheter krävs förklarar Alvarsson. Även aktier kan tas i pant om 

det rör sig om unika fall då ett bolag köper en fastighet genom att förvärva ett annat 

bolag. Alvarsson menar också att fastighetsformen påverkar kreditbeslutet. En 

bostadsfastighet skiljer sig från industrifastigheter när det gäller belåningsgraden. 

Banken har olika belåningsgrader beroende på olika fastighetstyper där det är 75 

procents belåningsvärde för bostadsfastigheter och något lägre för industrifastigheter, 

60 procent. 

 

En fastighets läge betraktas som en viktig faktor för en fastighets framtida 

produktionsförmåga. Utifrån värderingsprogrammet Datscha analyseras och samlas 

information om en fastighet berättar Andersson. Han förklarar att i Datscha utförs en 

kassaflödesmetod för fastigheter som tar hänsyn till flertal faktorer. En 

nuvärdesberäkning genomförs i kassaflödesmetoden för framtida driftnetton och 

restvärde utifrån en bestämd period. Enligt Andersson är den största utmaningen för 

banken att förutsäga framtida kassaflöden och att det därför är viktigt att göra en 

uppskattning. De faktorer som Datscha tar hänsyn till utgörs av intäkter, kostnader, 

drift, underhåll, vakanser, direktavkastning och restvärde. De intäkter som en fastighet 

genererar är hyran. Enligt Alvarsson är de lätta att förutspå då dessa ligger på samma 

nivå och är relativt kända. Men Alvarsson menar att viktigast är att ta hänsyn till 

marknadshyran för den aktuella marknaden och att det kan skilja sig från den hyra 

som hyresgästen tidigare har betalat. En fastighets kostnad är uppdelad på underhåll 

och drift. Driften innefattar fastighetsskötsel, försäkring, fastighetsskatt etc. medan 

underhållet utgörs av åtgärder som syftar till att upprätthålla funktionen hos den 

aktuella fastigheten förklarar Andersson.  
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Beräkningen av eventuella vakanser är också viktig enligt Andersson då detta kan 

påverka fastighetsbolaget generering av intäkter. Det uppstår väldigt sällan vakanser 

på fastigheter i centrala Varberg men Andersson betonar att det alltid är nödvändig att 

undersöka vakanserna på den aktuella fastighetsmarknaden. De vakansantaganden 

som görs ska vara långsiktiga. En kontorsfastighet som är fullt uthyrd vid 

värderingsdatumet kan inte garantera att fastigheten i framtiden inte kommer utgöra 

några vakanser menar Andersson.  

 

Indirekt påverkas värderingen av fastigheter också av inflationen och 

ränteförändringarna förklarar Alvarsson. Inflationen påverkar hyresintäkten eftersom 

en hög inflation ger en högre hyresintäkt. Ofta ger en hög inflation en högre ränta som 

i sin tur ger ett högre avkastningskrav menar Alvarsson. Alvarsson tillägger att en hög 

inflation troligtvis leder till högre drift- och underhållskostnader. När det gäller 

värdering av fastigheter genomför Varbergs Sparbank värderingarna själva förklarar 

Alvarsson. I banken är det en certifierad värderingsman som utför 

fastighetsvärderingen. Värderingsmannen har nära kontakt med företagsrådgivaren 

men han utför den praktiska besiktningen och värderar fastigheten förklarar 

Andersson. Förutom värdering av aktuella fastigheter är analysen av ett 

fastighetsbolag riskspridning också viktig enligt Alvarsson eftersom banken 

implementerar regelverket Basel för att tydligt kunna kartlägga de risker som 

förekommer. Fastighetsbolagen kan sprida riskerna genom att förvalta olika typer av 

fastigheter, kontors- och industrifastigheter och bostadsfastigheter. 

4.3.3 Information 
 
Den information som ett fastighetsbolag måste lämna vid förfrågan om kredit är 

hyresförteckning, hyresnivå, eventuella investeringsbehovet och fastighetens 

driftkostnader förklarar Andersson. Den finansiella informationen hämtas från resultat 

och balansrapport och att informationen är korrekt kontrolleras genom att banken tar 

del av bokslutet säger Andersson. Ogynnsam information som kredittagaren kan dölja 

kontrolleras genom att granska bokslut samt utföra en UC på fastighetsbolaget.  

 

4.3.4 Finansiell information 
 
Alvarsson går djupare in på de finansiella mått som är viktiga vid kreditbedömningen. 

Han betonar framförallt soliditeten. Soliditeten visar betalningsförmågan på lång sikt 

och ska helst vara högre än 20 %, men kan variera beroende på bransch. Soliditeten 

speglar det egna kapitalet i förhållande till bolagets skulder, alltså hur mycket av 

tillgångarna som är finansierade med eget kapital förklarar Alvarsson. 

Räntetäckningsgraden som avser resultat efter avskrivningar plus finansiella 

intäkter/finansiella kostnader, ger banken en indikation på fastighetsbolaget förmåga 

att betala räntekostnader. Skulle ränteteckningsgraden vara 1.0 blir resultatet efter 

finansiella kostnader noll eller om det är lägre än 1.0 är bolagets resultat negativt, 

förklarar Alvarsson. Alvarsson framhåller att de ser helst att räntetäckningsgraden bör 
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vara större än 2.0, för att klara räntorna. Avkastning på det totala kapitalet är ett mått 

som visar den totala avkastningen på tillgångarna hos bolaget, resultat efter finansiella 

intäkter i förhållande till summa skulder och eget kapital. Detta visar kapitalets 

förräntning och ska hos Sparbanken ligga över 10 % enligt Alvarsson.  

4.3.5 Icke-finansiell information 
 

Utöver den finansiella informationen analyserar banken enligt Alvarsson ägarens 

förmåga att kapitalisera bolaget. Då banken inte får täcka upp eventuell förlust som 

kan uppstå undersöks det om ägaren själv har något kapital att bidra med. Den icke-

finansiella informationen handlar bland annat om kundkännedom förklarar Alvarsson. 

Alvarsson fortsätter förklara att i Varberg känner banken sina kunder och känner väl 

till kundernas verksamhet. Vad gäller bedömning av den icke finansiella 

informationen är det svårt för banken att bedöma de mjuka faktorerna påpekar 

Alvarsson. Enligt Alvarsson väger inte de icke.-finansiella faktorerna lika tungt som 

den finansiella prestationen. Omvärldssituationen har stor betydelse vid kreditbeslut 

då politiska beslut, konjunkturer och den generella stabiliteten i de finansiella 

systemen utgör framtiden för marknadssituationen och allt är sammanlänkat avslutar 

Alvarsson med. 

 

Tabell 1. Sammanställning   
 

Bank Nyckeltal Värderingsprogram Säkerheter 
Nordea Soliditet 

Justerad soliditet 

Kassaflöde 

Driftnetto/belåning 

Ränteteckningsgrad 

Boreda (VD Pro) Pantbrev 

Personlig borgen 

Aktier i pant 

Fastighetsvärdering 

Avtal vid osäkert 

Kreditbeslut 

 

SEB Soliditet 

Justerad soliditet 

Kassaflöde 

Direktavkastning 

 

Datscha Pantbrev 

Personlig borgen 

Aktier i pant 

Fastighetsvärdering 

Känslighetsanalys 

 

Varbergs 

Sparbank 

Soliditet 

Kassaflöde 

Ränteteckningsgrad 

Avkastning tot. kapital 

Datscha Pantbrev 

Personlig borgen 

Aktier i pant 

Fastighetsvärdering 

Tabell 1. Egen sammanställning av likheter och skillnader mellan bankernas 

kreditbedömningsprocess. 
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5 Analys och tolkning av empiri 
 
I detta kapitel presenteras vår analys och tolkning av de empiriska data 

som studien innefattar. Med stöd från teorikapitlet jämförs  teorin med 

empirin under tre områden; kreditbedömning, säkerheter och information 

(finansiell och icke-finansiell).  

5.1 Kreditbedömning 
 

Utifrån den empiriska undersökningen av bankkontor i Varberg är samtliga tre banker 

verksamma på ett lokalt verksamhetsområde och håller sig därför till den lokala 

omgivningen eftersom de vill ha en god kundkännedom.  

 

I kreditbedömningsprocessen ska enligt Broomé, Elmér & Nylén (1998) kreditgivaren 

kontrollera att bolag som söker kredit har möjlighet att leva upp till de skyldigheter 

enligt de villkor som ingås i ett kreditavtal. Samtliga respondenter på respektive bank 

i studien gör en omfattande granskning av de aktuella fastighetsbolagen för att 

bedöma deras kreditvärdighet. Precis som Broomé, Elmér & Nylén (1998) tar upp 

använder samtliga banker årsredovisningar och finansiella nyckeltal i sin 

kreditbedömning. Samtliga kreditgivare på Nordea, SEB och Varbergs Sparbank utför 

en bedömning som baseras på fastighetsbolagets kassaflöde, soliditet, 

återbetalningsförmåga, räntetålighet etc.  

Studien visar att alla tre banker arbetar efter sina egna rutiner. Det första stadiet i 

kreditbedömningsprocessen omfattar insamling av information rörande bolaget och 

återbetalningsförmågan. I studiens teoretiska referensram menar Sigbladh och Wilow 

(2008) att återbetalningsförmågan spelar en viktig roll för kreditgivning. Även 

författarna Richard & Michael (2001) menar att en kreditgivare alltid bör säkerställa 

återbetalningsförmågan för att inte utsätta sig själv för stora kreditförluster. I samband 

med insamlingen av information visar studien att samtliga banker betonar vikten av 

att skapa en god kännedom och relation med kunden vilket skapar förtroende mellan 

låntagare och långivare och minskar risken för att utsätta sig för allt för stora 

kreditrisker. Enligt Lennander (2006) är bedömningen och relationen till låntagaren 

en sorts riskhantering från bankernas synvinkel. Lennander (2006) skriver att banker 

gör bedömning av vilka de ska låna ut pengarna till eftersom företaget måste kunna 

betala tillbaka lånet.  

 

Utfallet av studien visar att nästa steg i kreditbedömningsprocessen är genomförandet 

av analyser där samtliga tre banker uppskattar företagets kapital-ock kreditbehov. Hos 

samtliga tre banker var det vanligast förekommande med en kassaflödesanalys, dels 

genom en kassaflödesmetod i värderingsprogrammet Datscha som SEB och Varbergs 

Sparbank använder och värderingsprogrammet VD Pro som Nordea använder. 

Broomé, Elmér & Nylén (1998) skriver som vi nämnt i teorin att med hjälp av 

kapitalbehovsberäkningar och investeringskalkyler kan kreditgivaren ta ett beslut om 
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att bevilja en kredit. Författarna skriver även att efter att all nödvändig information är 

insamlad påbörjar processen mot ett kreditbeslut. Här upptäcktes skillnader i 

processen mellan bankerna.  Enligt Finansinspektionen (2009) finns det inte 

lagstadgat hur kreditbedömningen ska genomföras utan frihet ges till bankerna med 

viss reglering av föreskrifter. Studien visar också att samtliga tre banker har olika 

beslutsinstanser som krediterna prövas i. Precis som Bruns & Fletcher (2008) skriver 

om att det finns flera olika nivåer inom beslutsinstanserna på en bank där ett 

kreditärende ska hanteras och senare bedömas, tillstyrkas och till slut beslutas. 

Författarna menar att det instanserna kan se olika ut men att det finns tre övergripande 

nivåer. Lokal, regional och central nivå. Studien visar att kreditens storlek är 

avgörande för vilken instans krediten ska prövas i. Broomé, Elmér och Nylén (1998) 

understryker att i samband med en kreditbeviljning fastställer kreditinstitutens styrelse 

de beloppsgränser som är aktuella för olika instanser inom banken. Studien visar att 

SEB får upp till vissa beloppsnivåer ta besluten själva på banken. Vilka belopp som 

berörs delgavs inte men kreditbeviljningen måste alltid ske av två företagsrådgivare. 

Handlar det om större kreditbelopp måste dessa behandlas i en kreditkommitté. 

Kreditkommittén på SEB tillstyrker det för ytterligare beredning i nästkommande steg 

om det skulle vara nödvändigt.  

 

Beträffande Varbergs Sparbank är kreditbeloppen avgörande för hur många parter 

som ska vara delaktiga i kreditbeslutet. Det är kundansvarige företagsrådgivaren som 

tar upp prövningen. Bankens regelverk styr för vilka instanser krediten ska prövas i. 

Det normala är att krediten prövas i en kreditkommitté. Lägre belopp prövas i lägre 

instanser medan större belopp behandlas av bankens styrelse.  

 

Nordeas arbetssätt kring kreditbesluten konstateras skilja sig åt jämfört med de andra 

två bankerna. För Nordea tas kreditbesluten upp i olika instanser beroende på vilket 

kreditbelopp det rör sig om. Beslutsordningen är delegerad i tre olika steg. Lilja 

menar att majoriteten av kreditbesluten tas på kontoret men att större kreditbeslut 

måste prövas på högre instanser i Stockholm. Det vanligaste är att kreditbesluten tas 

av företagsrådgivaren på kontoret eller kontorschefen. För större och mer komplexa 

krediter skickas de upp till Stockholm för prövning.  Det framgick tydligt från 

samtliga tre banker att beviljandet av kredit tas efter beloppsgränser som 

överensstämmer enligt Broomé, Elmér och Nylén (1998) men ingen information 

lämnades gällande vilka beloppsgränser det är som gäller.  
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5.2 Säkerheter  
 

Gemensamt för bankerna är att de tillämpar de regelverk som är framtaget av Bank of 

International Settlement (BIS) som nämns Basel II. Regelverket används för att ställa 

krav på bankers processer och bidrar till att minska risken för nya finanskriser 

(Sigbladh & Wilow 2008). Sigbladh & Wilow (2008) tar även upp två olika typer 

kreditsäkerheter; realsäkerheter och personsäkerheter. Pantbrev som är en realsäkerhet 

och utgörs av säkerhet i fast eller lös egendom, är en säkerhet som studien visar att 

samtliga banker tillämpar. Samtliga banker informerade också att personlig borgen tas 

ut som säkerhet och räknas enligt Sigbladh & Wilow (2008) som en personsäkerhet. 

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

säkerheten som ligger till grund för bankernas kreditgivning. Studien visar att det 

stämmer överens då samtliga banker använder detta i sin process.  I extremt ovanliga 

fall uttryckte samtliga banker att de kan kräva in kompletterande säkerhet som kan 

röra sig om borgensförbindelse eller aktier. Rörande säkerheter för krediter kunde 

skillnader utläsas. Nordea skriver avtal med kredittagaren där förbindelsen rör sig om 

att kunden exempelvis ska hålla en viss soliditet under några år, vilket var en skillnad 

gentemot SEB och Varbergs Sparbank.  

 

Utöver pantbrev gör alla banker en riskanalys i form av känslighetsanalys för att 

uppskatta hur företagets finansiella framtid kommer se ut. Den grundläggande 

huvudsakliga strukturen som Molyneux (2011) tar upp att läsa årsredovisningar för att 

bedöma kreditvärdigheten är inte den enda faktorn som spelar in vid ett kreditbeslut. 

En känslighetsanalys görs av SEB för att undersöka ett fastighetsbolags räntetålighet 

och vad risken är för eventuell vakans. Varbergs Sparbank och Nordea uppger att 

analys av fastighetsbolag vad gäller riskspridning är viktig. Analysen utgår ifrån hur 

fastighetsbolaget sprider sina risker och innefattar oftast att bolaget förvaltar olika 

typer av fastigheter som kontors- och industrifastigheter och bostadsfastigheter. Detta 

stämmer överens med Sigbladh & Wilow (2008) uttalande om att ett bolags 

förvaltning av olika fastighetstyper är ett sätt att sprida risker.  

 

Enligt Janathan och Edelman (2007) gör banker kalkyler i system vilket underlättar 

risktagandet och beslutstödet där riskkostnad och lönsamhet beräknas. Studien visar 

att SEB och Varbergs Sparbank använder sig av värderingsprogrammet Datscha och 

Nordea använder VD Pro för att samla in data och utföra en så kallad egen 

marknadsvärdering. Utifrån studiens empiriska undersökning upptäcktes en skillnad i 

arbetsrutinerna mellan bankerna.  

 

SEB genomför sina värderingar av auktoriserade värderingsmän.  När banken har ett 

objekt som ska värderas kontaktas externa värderingsmän som ska genomföra 

värderingen. Enligt Wiman och Olson betonades också vikten av att 

företagsrådgivaren gör en egen analys för att få en uppfattning om vilka värden de rör 

sig om.  Den första informationen som företagsrådgivaren behöver hämtas i 
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programmet Datscha men eftersom avvikelser kan förekomma är det av största vikt att 

värderingsmännen gör den slutliga bedömningen av värdet.   

 

Andersson på Varbergs Sparbank informerade om att banken gör merparten av sina 

värderingar själva. Varbergs Sparbank har en egen värderingsman att tillgå som 

genomför samtliga värderingar. Vid ett värderingsärende samlas upplysningar in från 

värderingsprogrammet Datscha. Den tekniska besiktningen görs av bankens egen 

värderingsman och sedan kartläggs fastighetens hyreskontrakt, hyresintäkter per 

kvadratmeter, längden på kontrakten samt drift- och underhållskostnader.  

 

När Nordea genomför sina värderingar på industrifastigheter använder de sig av 

externa auktoriserade värderingsmän. När det gäller bostadsfastigheter berättar 

Sekulic att Nordea använder sig av egen värderingsman.  Sekulic betonade vikten av 

analytikerns egna analyser i värderingsprogrammet VD Pro men också uppfattningen 

om fastighetens framtida värde.  

 

Enligt Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet (2004) är Svensk fastighetsindex och 

fastighetsdataregistret väsentliga informationskällor vid värdering av fastigheter. 

Utifrån vår empiriska undersökning visar studien att samtliga banker är överens om 

att värderingsprogram är ett effektivt verktyg då de finns möjligheter till 

nuvärdesberäkning genom en kassaflödesmetod som även tar hänsyn till relevanta 

faktorer som intäkter, kostnader, vakanser, direktavkastning, drift och underhåll samt 

det aktuella läget på fastigheten. En viktig del av kassaflödesmetoden i 

värderingsprogrammen är de eventuella vakanser som kan uppstå för aktuell fastighet, 

eftersom dessa påverkar fastighetsbolagets generering av intäkter. Hänsynstagande till 

vakansrisken var en av de faktorerna som samtliga banker betonade som viktig under 

intervjuerna. Varbergs Sparbank och SEB poängterade dock att vakansrisken i en stad 

som Varberg, speciellt för hyresfastigheter på grund av bostadsbristen, inte är 

speciellt förekommande.  

 

Studien visar att den information som hämtas från värderingsprogram ger bankerna en 

god överblick över fastighetsbestånd och påverkar beslut om kredit. Eftersom 

Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2004) menar att det geografiska läget påverkar 

priset på en fastighet är en värdering som görs i ett värderingsprogram, utöver den 

praktiska värdering som auktoriserade värderingsmän gör, viktig för att skapa en egen 

uppfattning och kännedom.  
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5.3 Information 
 
Enligt Green (1997) utgår kreditbedömning från finansiell och icke-finansiell 

information. Studien visar att ett fastighetsbolag som ansöker om kredit hos Nordea, 

SEB eller Varbergs Sparbank måste överlämna både finansiell och icke-finansiell 

information gällande deras verksamhet. Samtliga banker är överens om att den 

finansiella informationen hjälper banken att få en överblick över fastighetsbolagets 

ekonomiska förflutna och den icke-finansiella informationen bistår med upplysningar 

om ägare, företagsledning och framtidsplaner. Enligt både Bruns (2001) och Svensson 

Kling (1999)  som menar att kreditgivaren använder sig av just den finansiella 

informationen för att få en överblick över hur bolagets historiskt genererat intäkter, 

medan den icke-finansiella så som företagsledning, affärsidé och omvärldssituation 

används för att bedöma fastighetsbolagets framtid, stämmer överens med bankernas 

process att hantera informationen.  

Att bankerna måste ha tillgång till rätt, relevant och tillräcklig information för att göra 

en rättvis bedömning är centralt för studiens alla banker och processen ser likadan ut 

för samtliga tre banker som vi har intervjuat.  Skillnader på denna punkt  kunde inte 

utläsas, utan enbart likheter. Studien visar att bankerna kontrollerar om den 

information som överlämnas är relevant och korrekt genom upplysningscentralen och 

värderingsprogram, vilket underlättar bankernas beslut som enligt Svensson (2003) 

minskar osäkerheten och underlättar kreditgivaren val och värdering mellan olika 

handlingsalternativ. Efter att balans och resultatrapport har presenterats görs en 

marknadsvärdering för den aktuella fastigheten och kontroll av eventuella 

hyreskontrakt utförs för att säkerställa att intäkter kommer genereras.  

Eftersom bankerna inte vill bevilja kredit för bolag som inte kan klara sina 

kreditåtaganden utgår bankerna från bolagets beteende som enligt Caplan (2001) är en 

viktig informationskälla för att undvika misstag. Även om kontroller görs i system 

som Datscha och VD Pro samt att eventuella UC görs, bedöms rimlighet och 

förtroende för bolagsmännen vilket studien visar att alla tre banker betonar som 

mycket viktigt. Investeringar och verksamheten i sig måste skapa förtroende på lång 

sikt för att överhuvudtaget få en beviljad kredit. Utifrån den empiriska undersökning 

visar studien att all informationsinsamling som görs är för att minimera kreditrisken i 

samband med utlåning.  

5.3.2 Finansiell information 
 

Utifrån den empiriska undersökning utgår samtliga banker från finansiella nyckeltal 

som hämtas från fastighetsbolaget resultat och balansrapport. Om vi ser till den 

vetenskapliga teorin beskriver Svensson (2003) att årsbokslut tillsammans med en UC 

kan beskriva bolagets finansiella ställning.  

Ur bankens perspektiv visar studien att de viktigaste nyckeltalen är soliditet, likviditet 

och direktavkastning. Svensson Kling (1999)  menar att dessa nyckeltal är mest 
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centrala då de beskriver och används för att analysera bolagets återbetalnings och 

överlevnadsförmåga. Även författaren Bennet (2003) menar att kassaflöde, likviditet 

och soliditet är centrala nyckeltal. Enligt Bennet bör soliditeten ligga över 30% 

balansomslutningen på eget kapital. Studien visar att samtliga tre har ett något lägre 

krav på en soliditet som bör ligga över 20 % men de betonar också att soliditetskravet 

varierar beroende på bransch. SEB och Nordea betonade båda två justerad soliditet. 

Enligt Olson och Sekulic visar en justerad soliditet det verkliga värdet på fastigheten. 

Detta betonades som viktigt för bankens marknadsvärdering och för vidare beslut om 

kredit vilket författaren Bennet (2003) beskriver är en viktig del att ta i beaktning vid 

kreditbedömning.  

Utifrån den empiriska undersökningen är kassaflödet vad som utgör grunden gällande 

beslut av kredit. Enligt Alvarsson bygger Varbergs Sparbanks fastighetsfinansiering 

mycket på kassaflödesberäkningar där vakansrisken tas i beaktning och beror på 

efterfrågan på bostads och fastighetsmarknaden. SEB och Nordea delar samma syn 

eftersom vakanserna påverkar lönsamheten och därmed det underliggande 

kassaflödet.  

Studien visar att samtliga banker ställer samma krav på direktavkastning som minst 

ska ligga på 10 %. Enligt Alvarsson har Varbergs Sparbank ytterligare krav på 

avkastningen på det totala kapitalet, på 10 %.  

Gällande den finansiella informationen som enligt Svensson (2003) utgör grunden för 

kreditbedömning var det i första hand arbetsrutinerna mellan bankerna som skiljde sig 

åt. Studien visar att Nordea har en annan typ av organisationsstruktur vilket innebär 

att fler specialister och analytiker tar ställning till den finansiella informationen 

jämfört med de andra två bankerna.  

5.3.3 Icke-finansiell information 
 
Förutom finansiell information är den icke-finansiella informationen viktig för 

kreditbedömningsprocessen. Enligt Hussain & Gunasekara (2002) visar icke-

finansiella faktorer bolagets överlevnadsförmåga för framtiden. Precis som Broomé, 

Elmér och Nylén (1998) beskriver är det svårt för bankerna att bedöma och värdera de 

icke-finansiella faktorerna. Studien visar att den icke-finansiella information som 

bankerna använder utgörs av företagsledning, kundkännedom, första intryck och 

förmågan att skapa förtroende. Nordea likt Varbergs Sparbank benämner den icke-

finansiella informationen som mjuka faktorer och är enligt de två bankerna svåra att 

bedöma.  Det geografiska läget och skick och standard av fastighet som SEB 

beskriver som icke-finansiell information är en lättare faktor att mäta medans ett 

fastighetsbolags rykte och förtroende på marknaden inte är lika lätt. Varbergs 

Sparbank belyser dock att i en stad som Varberg har de stor kundkännedom om de 

aktuella fastighetsbolagen som finns på marknaden vilket SEB instämmer med. 

Nordea förhåller sig på samma sätt och menar att de har hög kundkännedom speciellt 
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i städer som Varberg, vilket underlättar beaktningen av den icke finansiella 

informationen.  

Gällande nya kunder har de finansiella faktorerna stark betydelse för studiens banker i 

kreditbedömningsprocessen men verksamheten måste skapa förtroende för samtliga 

banker eftersom det är avgörande för beslut av kredit. Enligt Broomé, Elmér och 

Nylén (1998) är värdet av förtroende en faktor som är oerhört avgörande i 

kreditbedömningen, vilket är något som kredittagaren skapar hos kreditgivaren. 

Utifrån den empiriska undersökningen värdesätter bankerna detta högt och förtroendet 

spelar även en stor roll när kreditvillkoren skall framställas. Studien visar dock att 

både Varbergs Sparbank och Nordea poängterar att som ny kund är första intrycket 

och förmågan att skapa förtroende viktigt men inget som grundar kreditbeslutet för 

bankerna. Ytterligare icke-finansiella information som kan kopplas till 

fastighetsbolagen kassaflöde är fastighetens geografiska läge. Undersökningen visar 

att denna faktor är av stor vikt när det gäller kreditbedömningsprocessen. Alla banker 

i studien förklarar att sannolikheten är större för vakans ute på landsbygden än inne i 

centrala Varberg. Detta påverkar fastighetsbolagens kassaflöde vilket i sint tur 

påverkar kreditbeslutet. 

Företagsledning och kundkännedom är centrala icke-finansiella faktorer för bankerna 

i kreditbedömningsprocessen. Den empiriska undersökning visar att Varbergs 

Sparbank och Nordea inte lägger lika stor vikt gällande de icke-finansiella faktorerna 

som SEB.   Undersökningen visar att SEB hade fler icke-finansiella faktorer som de 

tar hänsyn till under kreditbedömning processen. Exempelvis var SEB den enda av 

bankerna som talade om hållbar tillväxt som en icke-finansiell faktor. Tolkningen här 

är att SEB vill vara tydliga med att förmedla att deras ambition gällande kreditgivning 

ska vara hållbart. De risker och möjligheter som identifieras för aktuella 

verksamheten är viktiga dels ur ett ekonomisk och socialt men även ur ett 

miljömässigt perspektiv.  

Finansiell och icke-finansiell information är vad bankerna i studien baserar sin 

kreditbedömning på. Kotler (2006) beskriver vikten av en omvärldsanalys eftersom 

detta vägleder kreditgivaren huruvida omvärldssituationen påverkar fastighetsbolaget. 

Samtliga banker menar att konjunkturen, ränteläget och stabiliteten i finansiella 

system utgör marknadssituationen.  

 

Baserat på omvärld och information bestående av finansiell och icke-finansiell visar 

studien att samtliga banker är överens om att alla faktorer är beroende av varandra. 

SEB som föredrar kunder som inte är aggressiva utan växer vårdat menar att 

förtroende för kund måste finnas, finansiella nyckeltal presteras och 

marknadssituationen ska vara till fördel för banken. Den empiriska undersökningen 

visar att enda skillnaden i hantering av information i kreditbedömningsprocessen, är 

att SEB tar hänsyn till fler icke-finansiella faktorer. När det gäller prestation av 

finansiella nyckeltal samt hänsyn till marknadssituationen arbetar Varbergs Sparbank, 

SEB och Nordea på liknande sätt vid kreditbedömning av fastighetsbolag.  
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6 Slutsatser och diskussion 
 
I detta avsnitt presenteras de resultat som studien kommit fram till samt de slutsatser 

vi har dragit av vår studie relaterat till problemdiskussionen och syftet. Avslutningsvis 

presenteras en slutdiskussion utifrån den empiriska undersökningen och studiens 

resultat.   

 
6.1 Slutsatser 
 
Syftet med denna uppsats var att beskriva och förklara vilken huvudsaklig 

information som används av tre olika banker vid kreditbedömning av fastighetsbolag, 

samt vilka likheter och skillnader som förekommer. Studien har utifrån den 

genomförda empiriska undersökningen med bankerna uppnått sitt syfte och det kan 

konstateras att studiens tre frågeställningar har besvarats: 

 

 Hur ser bankernas kreditbedömningsprocess ut för utlåning till fastighetsbolag?  

 

 Vilka säkerheter använder sig bankerna av vid kreditgivning till fastighetsbolag? 

 

 Vilken information grundar bankerna sin kreditbedömning på när det gäller 

fastighetsbolag? 

 

En slutsats som kan konstateras är att kreditbedömningsprocessen skiljer sig åt mellan 

bankerna. Skillnader som studien visar är att Varbergs Sparbank som är en fristående 

bank till viss del är fri i sina beslutstaganden. Beträffande Nordea och SEB som inte 

är fristående styrs de av koncernens regler, vilket innebär att Nordea och SEB i 

Varberg har ytterst liten frihet i regelsättning. Detta är en huvudsaklig anledning till 

varför bankernas beslutsinstanser skiljer sig. SEB och Nordea kan ta kreditbeslut upp 

till en viss nivå på eget ansvar, därefter skickas mer komplexa kreditförfrågningar till 

högre instanser i Stockholm. En slutsats av detta blir att kundens väntetid blir längre 

om det rör sig om större kreditförfrågningar hos Nordea och SEB. En större 

kreditförfrågan hos Varbergs Sparbank medför inte en längre väntetid eftersom 

besluten tas på kontoret. Vidare slutsats är att en längre prövotid kan vara till fördel då 

banken göra en noggrannare och säkrare bedömning, vilket minimerar risken för fel 

beslut som i slutändan kan drabba kunden. 

 

En likhet som den empiriska undersökningen visar för samtliga banker är att deras 

utlåning till att finansiera fastighetsaffärer utanför Varbergs kommun inte 

förekommer. SEB och Nordea hänvisar förfrågningarna till respektive bank på den 

lokala orten kreditförfrågan avser medan Varbergs Sparbank inte alls är verksamma 

utanför kommunen. Slutsatsen som studien drar utifrån detta är framförallt att 

bankerna i detta avseende saknar den lokala marknadskännedomen utanför 

verksamhetsområdet, vilket skulle kunna medföra en högre risk för kreditförluster. En 

av studiens slutsatser är att den främsta anledningen till att bankerna håller sig till 



 

46 
 

verksamhetsområdet Varbergs kommun är med anledningen av den lokala marknads 

och kundkännedomen.   

 

Vidare upptäcktes att samtliga banker har liknande säkerhetskrav i form av 

pantsättning och borgensåtagande. Eftersom alla banker regleras av 

Finansinspektionen så följs deras riktlinjer under uppsikt och det kan vara orsaken till 

att bankerna har liknande arbetssätt vad gäller säkerhetskraven.  

 

Förutom pantsättning och borgensförbindelse som var gemensamt för bankerna dras 

slutsatsen att vad gäller värderingsarbetet för fastigheter förekommer olika 

arbetsrutiner. Alla tre banker gör en egen värdering och värderingsarbetet för samtliga 

tre banker påbörjas på kontoret med hjälp av systemstöd och värderingsprogrammet 

Datscha som SEB och Varbergs Sparbank använder samt VD Pro som Nordea 

tillämpar. En rutinmässigskillnad är att Nordeas företagsrådgivare använder sig av 

sina analytiker som påbörjar värderingsarbetet medan SEB och Varbergs Sparbanks 

företagsrådgivare gör merparten själva. Utöver den egna värderingen slutför Nordea 

och SEB värderingsarbetet med hjälp av extern värderingsman, vilket Varbergs 

Sparbank inte gör. Nordea gör dock endast egna värderingar av bostadsfastigheter. En 

slutsats som kan dras är att SEB och Nordea är något försiktigare eftersom 

värderingsbesluten tas av andra parter, framför allt när det gäller värdering av 

industrifastigheter. En fördel med detta är att fastigheten inte riskerar vara under-eller 

övervärderad. En fördel för Varbergs Sparbank som gör värderingarna själva är att 

väntetiden för kunden blir kortare och arbetet blir effektivare då fler parter inte måste 

ta del av processen.  

 

I studiens metodkapitel diskuterades respondenternas sekretessförbindelser gentemot 

respektive bank och möjligheten att inte lämna ut detaljerad information kunde skapa 

informationsförlust för studien. Varje bank i undersökningen har gett en generell 

beskrivning av kreditprocessen och har därför inte delat med sig av finansiell eller 

icke-finansiell information som är sekretessbelagd. Exempelvis har inte namn på de 

fastighetsbolagen som varit ett exempel i en process tillkännagetts och inte heller har 

de fullständiga icke-finansiella faktorerna delgivits vid intervjuerna. 

Slutsatsen av detta är att även om ett fastighetsbolag måste skapa förtroende för 

banken måste banken i sin tur skapa förtroende för dels sina företagskunder och ur ett 

samhällsperspektiv. Eftersom banker ska verka för finansiell stabilitet kan samtliga 

banker få minskat förtroende om fel information hamnar i fel händer. Precis som 

vilket annat företag som helst existerar vissa interna hemligheter som inte ska delas 

med andra utanför organisationen. Slutsatsen här resulterar i att den fullständiga 

informationen som banker baserar sin kreditbedömning på inte kan konstateras utan 

istället får vissa generaliseringar och gissningar göras.  

 

Slutsatsen av samtliga kreditbedömningsprocesser hos Varbergs Sparbank, SEB och 

Nordea utgår från finansiell information där soliditet, kassaflöde och 

ränteteckningsgrad är det centrala måtten. Gällande den finansiella informationen 
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visar den empiriska undersökningen att samtliga banker grundar sin kreditbedömning 

på samma typ av information. Små skillnader förekommer, som SEB och Nordeas sätt 

att beakta den justerade soliditeten i bedömningen för att ta hänsyn till en fastighets 

verkliga värde eller att Varberg Sparbank betonade vikten av avkastning på det totala 

kapitalet. Nordea till skillnad från de Varbergs Sparbank och SEB granskar finansiella 

nyckeltalen mer kritiskt då specialister och analytiker tillämpas i processen. Utifrån 

detta kan vi dra slutsatsen att Nordea, SEB och Varbergs Sparbank grundar sin 

kreditbedömning av fastighetsbolag på samma typ av nyckeltal och att den finansiella 

informationen från årsbokslut har stor betydelse för att bedöma ett fastighetsbolags 

överlevnad och återbetalningsförmåga.  

 

Utifrån den empiriska undersökning visar studien att den icke-finansiella 

informationen som bankerna baserar sin kreditbedömningsprocess beaktas på 

liknande sätt. Kundkännedom, förtroende, företagsledning, geografiskt läge av 

fastighet samt omvärldssituationen är vad bankerna tar hänsyn till i 

kreditbedömningsprocessen. Utifrån vår empiriska undersökning var SEB den bank 

som tog hänsyn till fler icke-finansiella faktorer i sin bedömning än vad Nordea och 

Varbergs Sparbank. gör. Utöver detta uppstod det inga andra väsentliga skillnader i 

beaktningen av den icke-finansiella informationen. Slutsatser som vi kan dra av detta 

är att studiens alla banker grundar sitt kreditbeslut på samma typ av icke-finansiell 

information och att kundkännedom, förtroende och omvärldssituationen är det som är 

av störst vikt.  

 

6.2 Slutdiskussion 
 
Resultaten visar att det förekommer både likheter och skillnader i bankernas 

arbetsrutiner beträffande kreditbedömning till fastighetsbolag. Som den empiriska 

undersökning visar så är det fastighetsbolagets återbetalningsförmåga och 

fastighetsbolagets kassaflöden som samtliga tre banker fokuserar på. Detta skiljer sig 

markant från 1990-talet under rådande bank- och fastighetskris då bankernas största 

fokus främst var panternas värde. I problemdiskussionen nämnde vi att enligt Nyberg, 

Viotti & Wissén (2006) är fastighetsbolagen betydligt lägre belånade idag än under 

1990-talet. En av de slutsatser som studien också dragit är att samtliga banker är 

medvetna om de kreditrisker som utlåning till fastighetsbolag medför. Det kan även 

konstateras att resultatet av den empiriska undersökningen visar att bankerna lägger 

störst fokus på dessa områden i dagsläget och att det stämmer väl överens med 

Nyberg, Viotti & Wissén (2006) som menar att bankerna ändrat fokus. 

 

En likhet som kan utläsas är att bankerna behöver en stor mängd med information för 

att kunna genomföra kreditbedömningen. Relaterat till studiens problemdiskussion 

menar Svensson Kling (1999) att vid kreditbedömning av fastighetsbolag läggs stor 

vikt på årsredovisning och finansiella nyckeltal och att information om företagaren, 

affärsidén och den aktuella branschen kan vara avgörande. Det kan konstateras att 

Nordea, SEB och Varbergs Sparbank ser informationsinsamlingen som en väldigt 
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avgörande del i kreditprövningen och arbetar därför med att samla in så mycket 

information som möjligt avseende låntagaren. Nyberg, Viotti & Wissén (2006) menar 

att bankerna löper en stor risk för kreditförluster om kvalitén på den finansiella 

informationen är bristfällig. En av slutsatserna är att samtliga banker är medvetna om 

de kreditrisker som utlåning till fastighetsbolag medför och att samtliga banker samlar 

tillräcklig information för att kunna bedöma ett fastighetsbolags kreditvärdighet.  

 

Avslutningsvis har vi fått uppfattningen av samtliga tre banker att de har ett viktigt 

uppdrag och är att verka för finansiell stabilitet och skapa förtroendet för de svenska 

bankerna. Detta överensstämmer med studiens problemdiskussion där Nyberg, Viotti 

& Wissén, (2006) menar att det finns stora risker med att misslyckas med 

bedömningen. Dels att bankernas viktiga uppdrag att verka för finansiell stabilitet 

misslyckas och skadar förtroendet för de svenska bankerna. Studiens resultat kan 

konstatera att samtliga tre banker har en välfungerande kreditbedömningsprocess samt 

är något restriktivare i sin utlåning till fastighetsbolag och vilket beror på att inte 

riskera att hamna i samma situation som under krisen på 1990-talet.  

 
6.3 Förslag till vidare forskning 
 
Möjligheterna är obegränsade att göra vidare studier och utveckla denna undersökning 

eftersom kreditbedömning av fastighetsbolag är ett omfångsrikt ämne. Alla delar i 

processen kreditbedömning skulle kunna utvecklas på en djupare nivå.  Studien har 

avgränsat sig till fastighetsbolag och småstaden Varberg. Alternativet är att den 

geografiska avgränsningen är större samt att fler banker tillämpas i vidare studier för 

djupare analys. Ett bredare urval av olika låntagare och fastighetsinvesterare men 

även för större jämförelse mellan olika banker hade genererat i att resultat hade 

kunnat generaliseras. Ett förslag till vidare forskning är att undersöka och fördjupa sig 

i vilka verktyg som finns tillgängliga för kreditbedömning och vilka av dessa som 

anses vara mest pålitliga samt vilka som har störst spridning inom banksektorn.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Bank:  

 
1. Vilken roll har du i banken? 

2. Hur länge har du arbetat med kreditbedömningar för företag? 

 

Kreditbedömning 

 
3. Beskriv kreditbedömningsprocessen för ett fastighetsbolag 

4. På vilket sätt skiljer sig kreditbedömningsprocessen mellan ett litet och ett stort 

fastighetsbolag? 

5. Vilken information anser vi vara viktigast för att kunna bedöma ett 

fastighetsbolags kreditvärdighet? 

 

Säkerheter 

 
6. Vilka säkerheter tittar ni på hos ett fastighetsbolag? 

7. Skiljer sig säkerhetskraven mellan ett litet och ett stort fastighetsbolag? 

 

Information  

 
8. Vilken information måste ett fastighetsbolag lämna vid förfrågan om kredit hos 

er? 

9. Hur kontrollerar ni att informationen är sann? 

10.  Hur kontrollerar ni att kredittagaren inte döljer information som skulle vara 

ogynnsam för kreditgivning?  

11. Vilka mått använder ni vid kreditbedömning (soliditet, likviditet, etc)? 

12.  Vilken icke finansiell information är av betydelse? 

13.  Hur betonas de finansiella nyckeltal i förhållande till den icke finansiella 

informationen? (idén, personen, företagsledning, första intrycket?) 

14.  I vilken omfattning kan omvärldssituationen påverka vid kreditbeslut? 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Elsa Grankvist

Dardane Ismaili


