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RESUME 
 

The new accounting standards IFRS and IAS was implemented in January 2005, the purpose 

was to harmonize accounting standards world wide. As a result of these new rules the real 

estate companies are allowed to appraise real estates assets at market value. It has long been 

debated whether this appraisal fulfils the requirements for relevance, reliability and 

comparability.  

 

The paper attends to how banks control the information given by the real estate companies in 

the process of credit granting. As an introduction we describe the purpose of accounting and 

the problematic´s about appraisals with market values. Further on there is a discussion on 

which factors are taken into consideration when banks grant credits.   

 

The study is built on interviews at three different commercial banks. At each bank one bank 

advisor was interviewed, the respondent were given specific questions and at the same time 

were free to speak openly about the subject.   

 

In conclusion all banks focus on the real estates companies ability to repay the bank credits 

with revenues from the investment. With the focus on reimbursement banks will minimize the 

risk of credit losses and thereby decrease the risk of history repeating itself with new bank 

crisis. Besides the ability to repay credits banks also consider the fact’s, who is leading the 

company and how this owner has conduct prior businesses. In comparison whit theory and 

empirics all banks, in there credit granting process, fulfil the requirements for relevance, 

reliability and comparability. In summary the banks do not consider real estates valued at 

market prices as a problem in there assessments. 
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SAMMANFATTNING 

 
Den 1 januari 2005 implementerades de nya redovisningsstandarderna IFRS och IAS med 

syfte att harmonisera de redovisningsprinciper som används världen över. En förändring var 

bland annat att fastighetsbolagen får värdera sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde och 

det har länge debatterats huruvida detta värde uppfyller kraven för kriterierna relevans, 

tillförlitlighet och jämförbarhet.  

 

Uppsatsen behandlar hur bankerna kontrollerar informationen från fastighetsbolagen i sin 

kreditbedömningsprocess. Inledningsvis beskriver vi redovisningens syfte och problematiken 

kring värdering till verkligt värde. Vidare för vi en diskussion om vilka faktorer som banken 

tar hänsyn till i sin kreditbedömning.  

 

Studien är gjord med hjälp av besöksintervjuer där vi intervjuat tre bankmän från olika 

affärsbanker. Respondenterna har resonerat fritt om hur kreditgivningsprocessen går till och 

vilka data de tar hänsyn till samt deras syn på värdering till verkligt värde. 

 

De slutsatser som vi kommit fram till är att de faktorer som är viktigast för banken i en 

kreditbedömningsprocess är återbetalningsförmåga samt säkerhet. I och med att bankerna idag 

ser mer till återbetalningsförmågan minimeras riskerna för kreditförluster för bankerna och en 

ny bankkris anses inte i dagsläget kunna upprepas. Bankerna tar även hänsyn till faktorer som 

vem som står bakom företaget och hur denna har bedrivit näringsverksamhet tidigare. 

Kreditbedömningsprocessen uppfyller kraven för relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet på 

alla punkter utom verifierbarheten eftersom prognostiserade kassaflöden inte kan verifieras. 

Bankerna anser inte att värdering till verkligt värde påverkar dem och dess hantering av 

krediter av den orsaken att de gör egna bedömningar och uppdaterade verkliga värden.  

 

Nyckelord: kredit, kreditgivning, credit granting, informationsprocess och fastighetsbolag  

 

 

 
 
 



 

FÖRKORTNINGAR OCH NYCKELTAL  
 
IFRS = International Financial Reporting Standards 
 
IAS = International Accounting Standards 
 
IASB = International Accounting Standards Board 
 
FASB = Financial Accounting Standards Board 
 
IASC = International Accounting Standard Committee 
 
Soliditet = Summa eget kapital / Summa skulder och eget kapital 
 
Substansvärde = Tillgångarnas verkliga värde – Skuldernas verkliga värde 
 
Räntetäckningsgraden = Resultat efter finansnetto + räntekostnader / Finansiella kostnader 
 
Konsolideringsgrad = (summa eget kapital + obeskattade reserver) x 100 / balansomslutning
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1 INLEDNING 

1.1 Problembakgrund 

En bidragande faktor till den svenska bank- och fastighetskrisen i början av 1990- talet kan 

kopplas till det som skedde i de svenska bankerna mellan åren 1986-1990, en del av den 

period som senare kom att kallas för överhettningsperioden.1 Under dessa år ökade 

kreditgivningen till fastighetsföretagen kraftigt. En bidragande faktor till detta var den 

utveckling, vilket fastighetsföretagen befann sig i vid denna tidpunkt. Priserna för 

kontorslokaler i storstäderna ökade och fastigheterna värderades mycket högt och hade på så 

sätt en god kredit hos bankerna. Årliga kalkyler beräknades utifrån föregående års pris – och 

värdeutvecklingar då de förlitat sig på att fastighetsmarknadens prisspiral skulle fortsätta 

stiga. Vändningen kom hösten 1990 då penningmarknaden utsatte finansbolaget Nyckeln för 

ett run2, vilket satte igång en oro som ledde till att fler finansbolag försattes i kris.3 

 

Redan under hösten 1989 kunde man se de första tecknen på krisen. Den 16 augusti 1989 

hade fastighetsindex sjunkit 25 procent jämfört med 11 procent för generalindex och slutet av 

1990 hade fastighetsindex sjunkit 52 procent mot generalindex på 37 procent.4 Företag med 

stora tillgångar bestående av fastigheter hade nu stora problem med att finansiera sina 

verksamheter och samtidigt återbetala sina upptagna lån. Ett stort antal fastighetsbolag var vid 

denna tidpunkt så högt belånade att deras egna kapital snabbt helt försvann. Fastigheternas 

uppskattade värde motsvarade inte längre anskaffningsvärdet och företagen blev därmed 

tvungna att skriva ner dessa tillgångar i företagens balans och resultaträkningar om nedgången 

ansågs varaktig. Nedskrivningarna ledde i sin tur till att fastighetsföretagens soliditet sjönk 

och försämrades kraftigt.5  

 

När krisen på fastighetsmarknaden uppstod och priserna på fastigheter minskade drastiskt 

drabbades även bankerna. De fastighetsbolag som nu fick problem med att betala igen de 

upptagna lån, som belånats på deras fastigheter under överhettningsperioden, blev nu tvungna 

                                                 
1 Pettersson, K-H. (2005) s.107-114   
2 Engelsk term för en situation när allmänheten tappar förtroendet för banksystemet och försöker ta ut alla 
sparpengar samtidigt. 
3 Pettersson, K-H. (2005) s.107-114    
4 Bergström, C. Englund, P. Thorell, P. (2002) s.27 
5 SOU 1995:4, Långtidsutredningen 1995 
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att överlämna dessa fastigheter till bankerna.6 Bankerna var nu tvungna att ta över ägandet av 

ett stort antal fastigheter som var belånade långt över deras verkliga värde.7 Av de svenska 

bankernas totala kreditförluster åren 1990-93, som uppgick till drygt 175 miljarder kronor, 

stod fastighetsrelaterade krediter för hälften av dessa, i praktiken dominerat av krediter ställda 

mot säkerheter i kommersiella fastigheter.8 Nu ansågs att en total bankkollaps inte var långt 

borta och staten ingrep för att förhindra en sådan. Fastigheter för summan av cirka 100 

miljarder flyttades över till bankerna och förlusterna för detta beräknades uppgå till 120 

miljarder och utöver det tillkom statens kostnader som beräknades uppgå till cirka 65 

miljarder kronor.9 

 

Dessa siffror visar tydligt hur instabil fastighetsmarknaden var under denna period och att de 

lån och krediter som fastighetsföretagen tagit på sig och även användningen av information 

spelade en viktig roll under dessa krisår.  

 

Det har diskuterats mycket huruvida en ny fastighetskrasch kan komma att inträffa igen eller 

om man har lärt sig av misstagen och på så sätt inte kan hamna i samma situation. I Sverige är 

det få ekonomer som varnar för fastighetsbubblan, trots att kollapsen för tio år sedan borde 

göra alla medvetna om vilka katastrofala konsekvenser detta kan medföra för 

samhällsekonomin.10  En åsikt på det hela ger vice riksbankschefen Lars Nyberg i ett 

uttalande i Dagens Nyheter ”Ett fall i bostadspriserna på bred front är inte speciellt troligt. 

Mest sannolikt är att huspriserna fortsätter att stiga, fastän långsammare än hittills” och han 

säger även ”På liknande sätt förhåller det sig med marknaden för kommersiella fastigheter.” 

Han menar dock att priserna kan komma att gå ner men att intjäningen och 

betalningsförmågan är tillräckligt god samt att det finns tillräckligt med eget kapital för att 

fastighetsmarknaden ska klara ett prisfall utan större kreditförluster.11 

 

Med detta sagt måste ändå vissa orosmoment tas på allvar. Den tidigare generaldirektören för 

finansinspektionen Claes Norgren uttryckte och varnade, år 2001, för utvecklingen på 

fastighetsmarknaden och manade fastighetsbolagen och bankerna till försiktighet. Han 

menade att utvecklingen efter fastighetskrisen i början 1990-talet har gjort att soliditeten 

                                                 
6 SOU 1995:4, Långtidsutredningen 1995 
7 SOU 1995:4, Långtidsutredningen 1995 
8 Pettersson, K-H. (2005) s.108 
9 Nordlund, B. Persson, E. Balans nr 4/2003. 
10 www.analyskritik.press.se/ekonomi 2004-08-06/2006-11-06 
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minskade hos fastighetsbolagen. Det fenomenet i kombination med en avmattning av 

konjunkturen bör beaktas då det bidrar till osäkerhet för såväl bankerna som lånar ut pengar 

som fastighetsbolagen som lånar pengar. Vad som menas i sistnämnda mening är att en 

avmattande konjunktur ofta följs av fallande fastighetspriser och att man därför måste följa 

och analysera denna utveckling. "En minskning i soliditeten i fastighetsbolagen innebär 

naturligtvis att de blir mindre robusta. Samtidigt exponerar de sina långivare för större 

risker", säger Claes Norgren. Om soliditeten sjunker med 10 procent i ett fastighetsbolag kan 

det räcka för att underminera villkoren för hela bolagets finansiering, det vill säga lånevillkor 

kan försämras, räntor höjas och restriktioner i kreditgivningen öka. "Det behövs således inget 

domedagsscenario när det gäller utvecklingen på fastighetspriserna för att fastighetsbolagen 

ska påverkas kraftigt”, säger Claes Norgren.12  

 

Om man kan se att fastighetsbolagen kan komma att påverkas negativt av minskad soliditet 

bör även en ökning av soliditeten beaktas med försiktighet eftersom den snabbt kan sjunka 

och på så sätt snabbt förändra bolagets finansiella ställning. 

 

Den 1 januari 2005 implementerades de nya internationella redovisningsstandarderna IFRS 

och IAS. Standarderna utfärdades av IASB, ett oberoende expertorgan vars syfte är att 

harmonisera de redovisningsprinciper som används världen över. Dessa två standards har som 

syfte att skapa jämförbarhet på den globala kapitalmarknaden. I svensk redovisning har 

företag varit tvungna att värdera tillgångar till historiska anskaffningsvärden men i och med 

införandet av IFRS/IAS så har vissa värderingsprinciper ändrats. För att nämna ett exempel på 

dessa förändringar kan nämnas IAS 40 som tillåter fastighetsbolag att värdera sina 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Denna typ av värdering har länge debatterats 

huruvida verkligt värde uppfyller kraven för kriterierna relevans, tillförlitlighet och 

jämförbarhet.13  

1.2 Problemdiskussion 

Efter införandet av IAS 40 har de flesta företagen valt att värdera sina förvaltningsfastigheter 

till verkligt värde vilket i sin tur fått som följd att företagens tillgångar ökat kraftigt. När 

värdering sker till verkligt värde kan man, i den mån det är tillgängligt, använda sig av 

                                                                                                                                                         
11 Dagens Nyheter 2006-11-07 
12 www.di.se 2006-11-06 
13 www.farkomplett.se 2006-11-07 
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aktuella marknadspriser. I de fall det inte finns en marknad för tillgången kan företaget utgå 

ifrån beräknade framtida kassaflöden och använda det som värderingsunderlag. Om en 

tillgång ökar i värde skall denna ökning föras över till och öka eget kapital vilket leder till en 

ökning av nyckeltalet soliditet. Eftersom det ligger i företagens intresse att visa på en hög 

soliditet kan dessa värderingar vara grundade på subjektiva bedömningar. Ytterligare problem 

med verkliga värden är, som nämndes i problembakgrunden, om värdena är relevanta, 

tillförlitliga och jämförbara. För att uppfylla dessa kriterier måste det, som ska värderas vara 

jämförbart och verifierbart. Vi tror att det i dagsläget inte finns ett bra arbetssätt för 

användarna av redovisningsinformationen för att kontrollera att de ovan nämnda kriterierna 

uppfylls. En av de största användarna av redovisningsinformationen är just bankerna i sin 

kreditbedömning av fastigheter. Det finns tidigare forskning inom fastighetsvärdering och 

bankernas kreditbedömningsprocess. Dessa studier har behandlat hur bankerna använder 

information ifrån årsredovisningar och nyckeltal efter införandet av IAS 40. Vi har valt att 

bedöma kreditgivningsprocessen utifrån kriterierna som nämnts ovan. 

1.3 Forskningsfrågor 

� Vilka faktorer bedöms i bankernas kreditbedömningsprocess?  

� Uppfyller processen kraven för relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet? 

1.4 Syfte 

Att undersöka bankernas kreditbedömningsprocess och därigenom dra slutsatser om de data 

bankerna använder i sin kreditbedömning är grundade på relevanta, tillförlitliga och 

jämförbara data.   

1.5 Avgränsning 

Vi har i uppsatsen valt att avgränsa oss till att endast undersöka tre affärsbanker som alla 

ligger i Örebro. Frågorna vi ställt gäller endast fastighetsbolag. Anledningen till att vi endast 

undersöker banker i Örebro är dels på grund av praktiska skäl men även kostnadsskäl. 
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2 METOD 

2.1 Ämnesval 

Då vi har ett starkt intresse för redovisningsinformation och dess användning ansåg vi det 

intressant att hitta ett uppsatsämne som behandlade detta. Den 1 januari 2005 

implementerades de nya internationella redovisningsstandarderna IFRS och IAS i Europeiska 

Unionen, EU, vars syfte är att harmonisera de redovisningsprinciper som används världen 

över. Detta har bland annat lett till att fastighetsbolag får värdera sina förvaltningsfastigheter 

till verkligt värde. Vi fann det intressant att undersöka hur bankerna kontrollerar den nya 

informationen utifrån begreppen relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet.  

2.2 Tillvägagångssätt 

Efter att vi beslutat oss för detta ämne sökte vi information i Universitetsbibliotekets olika 

databaser, exempelvis Elin och Artikelsök. Sökord som vi använde oss av var bland annat 

kredit, kreditgivning, credit granting, informationsprocess och fastighetsbolag. Med 

utgångspunkt i den litteratur vi fann på detta sätt, sökte vi oss vidare med hjälp av deras 

referenslistor, för att hitta ytterligare relevant litteratur. Vi hade för avsikt att undersöka de 

fyra största affärsbankerna och genomföra en intervju med en person på varje bank. Vi har här 

använt oss av de banker vi ansåg vara störst på marknaden. Respondenten bör arbeta med 

kreditgivning till företag och om möjligt vara specialiserad på fastighetsbranschen. Vi började 

med att ringa till bankkontorens växel och presentera vårt syfte med uppsatsen och frågade 

om de hade någon person som var lämplig att intervjua. En av bankerna kontaktade vi ett 

flertal gånger dock utan resultat så vi beslöt oss för att i detta skede nöja oss med tre banker. 

Då en av bankerna hade som önskan att få vara anonym har vi valt att benämna de tre 

bankerna ett till tre. Vid kontakt med bank ett fick vi tag på en person som arbetar på banken 

sedan 8 år tillbaka och nu med inriktning på kreditgivning till företag. Denne person hade 

mycket att göra men lovade trots det att ställa upp på en intervju. På bankkontor två hade 

kontaktpersonen bred och lång erfarenhet av banker och kreditgivning men hade dock inte 

arbetat på detta kontor mer än cirka ett år. Han trodde ändå att han inte skulle ha några 

problem att besvara våra frågor. Även på det tredje bankkontoret fick vi en intervju inbokad 

med en person som arbetat med kreditgivning till företag sedan 30 år tillbaka.  
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Övergripande intervjufrågor till respondenterna sände vi via e-post före intervjutillfället för 

att de skulle få möjlighet förbereda sig. I och med detta bad vi även om en bekräftelse på 

tiden vi hade bokat. Vi är medvetna om att informera om frågorna i förväg kan orsaka att 

respondenternas svar blir planerade utifrån vad de tror att de bör svara. Trots detta ansåg vi 

det bättre eftersom det är ett ganska brett område vi valt att undersöka. Vid utformning av 

frågor ska hänsyn tas till att frågorna ska täcka de områden som uppsatsen avser att undersöka 

men det ska ske utifrån respondenternas perspektiv. Det är viktigt att använda sig av ett 

begripligt språk och att inte ställa ledande frågor. Frågorna får inte vara så specifika att det 

hindrar alternativa idéer eller synsätt att uppstå under insamlingsprocessen.14 Frågorna vi 

sände var av karaktären öppna frågor med några följdfrågor för att på det sätt få rätt inriktning 

till uppsatsens syfte, se bilaga. 

2.3 Val av vår referensram 

Vi börjar med en kort bakgrundsbeskrivning genom att redogöra för redovisningens syfte och 

användning samt hur bankerna använder informationen. Detta för att läsaren ska få en ökad 

förståelse. Därefter beskriver vi banklagen och dess funktion. Vidare kommer vi att beskriva 

värderingsproblem av fastigheter, problem med verkligt värde samt problem med tolkningen 

av information. Sedan beskrivs vilka faktorer banken tar hänsyn till i kreditgivningsprocessen 

för att därefter gå in på begreppen relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Våra 

beskrivningar kommer att redogöras efter vad som framkommit enligt tidigare forskning. Vi 

har använt oss av ett flertal författare när vi skrivit vår referensram för att på så sätt inte få 

referensramen utifrån endast en författares perspektiv. 

 

2.4 Datainsamling 

Vi har i denna uppsats använt oss av primärdata. Genom att ta reda på olika författares 

utbildningsnivå, meriter och anknytningsnivå till ämnet, bedömde vi tillförlitligheten i 

materialet och utifrån detta valde ut ett antal böcker och vetenskapliga artiklar. Vi valde även 

bort visst material, då vi ansåg det ha låg relevans eller låg tillförlitlighet. Ett exempel på 

litteratur vi valt att exkludera är ”Judgement and decision making – research in accounting 

and auditing” av författarna Robert H. Ashton och Alison H. Ashton. Denna bok behandlar 

till största del hur redovisare bedömer och tar beslut och ansågs därför inte relevant. 

                                                 
14Bryman, A. & Bell, E. (2003) s. 369 
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Som primärdata har vi använt oss av kvalitativ data i form av intervjuer. Vi har utfört 

semistrukturerade intervjuer med respondenterna på respektive bankkontor. För att genomföra 

en bra intervju krävs det att intervjuaren är insatt i ämnet. Det är även viktigt att denne leder 

intervjun genom att vara tydlig och strukturerad samtidigt som man är öppen och visar 

hänsyn. Respondenten måste känna sig trygg och få information om vad undersökningen 

handlar om och om så önskas att uppgifterna behandlas konfidentiellt. Intervjuaren måste 

under hela intervjun visa intresse genom att komma ihåg vad som sagts och kunna relatera till 

vad som sagts tidigare och även vara kritisk om det uppstår inkonsekvens i respondentens 

svar.15 

 

Intervjuerna genomfördes, som tidigare nämnts, på respektive bankkontor i ett av deras 

grupprum och till respektive intervju var bokat en timme. Vi utförde semistrukturerade 

intervjuer, detta för att ge respondenterna utrymme att tala fritt och ge innehållsrika svar. Vi 

började med att kort presentera oss själva och frågade även om de hade några funderingar 

angående frågorna vi sänt i förväg via e-post. Vi frågade dessutom om det gick bra att vi 

spelade in intervjuerna. Denna fråga hade vi ställt vid den första kontakten men ville ändå få 

det bekräftat. Fördelen med besöksintervjuer är att krångliga och öppna frågor kan ställas 

eftersom oklarheter kan redas ut direkt. Det underlättar även att det är möjligt att visualisera 

för att förklara om så behövs. Nackdelar är att det tar lång tid och att det finns risk för 

intervjuareffekter när intervjuaren kanske omedvetet påverkar respondenten genom fel ordval 

och tonfall. Det finns även risk för prestigebias på grund av att respondenten upplever ett 

tryck av att svara enligt sociala normer och värderingar.16 Intervjuerna utfördes av oss båda 

och vi valde som framförts att banda intervjuerna för att kunna vara mer aktiva under 

intervjun och dessutom ha lättare att behandla materialet. Vi lät respondenten tala relativt fritt 

och ställde följdfrågor där vi ansåg att vi inte fick tillräckligt utförliga svar eller om det var 

något som var oklart. Som en säkerhetsåtgärd förde vi även anteckningar i form av stödord 

under hela intervjutillfället. Att spela in en intervju medför nackdelar i form av att 

respondenten kan bli hämmad och att det kan uppstå fel med utrustningen. Fördelarna är 

däremot många, det skapar möjligheter att upprepade gånger lyssna på intervjun och 

underlättar därmed till möjligheten för en bättre analys av materialet. Andra forskare kan 

också använda sig av samma material i behov av kontroll av undersökningen eller som 

                                                 
15 Bryman, A. & Bell, E. (2003) s. 370  
16 Dahmström, K. (2000) s. 74-75 
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information till en annan undersökning. Att inte bli distraherad av att behöva föra 

anteckningar bidrar också till att intervjuaren kan vara aktivare i intervjun.17  

2.5 Bearbetning av materialet 

Vid sammanställningen av svaren var vi två personer för att inte en enskild individs tolkning 

skulle leda till missuppfattning. Vi använde oss av ett annat upplägg på sammanställningen än 

vi hade på våra frågor eftersom frågorna vi ställde gick i varandra. Eftersom vi hade 

semistrukturerade intervjuer fick vi inte heller svar i den ordningsföljd som frågorna var 

uppställda. Sammanställningarna gjordes bank för bank. När sammanställningarna var gjorda 

skickades dessa till våra respondenter som därmed fick möjlighet att granska och korrigera 

våra tolkningar av intervjuerna. Vi valde att i empirin sammanställa hela intervjuerna och då 

den ena intervjun blev lite längre än planerad har den fått lite mer textutrymme än de andra 

två. Vi ansåg dock inte att den intervjun för den skull, i och med det, har några större fördelar 

i uppsatsen som helhet. I analysen är kreditgivningsprocessen uppdelad i 

återbetalningsförmåga, säkerhet och insamling av data samt de förändringar som skett. Detta 

eftersom de var de fyra största delarna i processen och att förändringar som skett främst 

berörde dessa. Vidare förs en diskussion kring värderingsproblem och de tre kvalitativa 

kriterierna relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Utifrån analysen dras sedan våra 

slutsatser, för att besvara våra undersökningsfrågor och därmed uppfylla uppsatsens syfte. 

Avslutningsvis förs en diskussion utifrån våra egna åsikter om ämnet. 

2.5.1. Alternativa tillvägagångssätt 

Det finns ett flertal alternativa tillvägagångssätt till vår uppsats. Vi hade kunnat använda oss 

av ett fall som bankerna hanterat och se på det både ur bankens och företaget perspektiv. 

Detta valde vi bort då ingen av bankerna ville ge oss tillgång till den informationen. Vi kunde 

även ha gjort intervjuer i en annan större stad men valde bort detta alternativ på grund av 

avståndet.  

2.6 Tillförlitlighet 

Hög validitet är viktigt för en uppsats tillförlitlighet, det vill säga att mätmetoden mäter de 

egenskaper de avser mäta.18 I en kvalitativ studie studeras människors konstruktion av 

verkligheten, det vill säga hur de upplever världen. Forskaren försöker fånga och beskriva 

                                                 
17 Bryman, A. & Bell, E. (2003) s. 374 
18 Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2003) s. 101 
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verkligheten som den upplevs av de människor som lever i den.19 Validering i kvalitativ 

forskning består av kontroll av trovärdigheten, en försäkran om att det finns empiriska stöd 

och att en skälig tolkning har utförts.20 Genom en god beskrivning för vårt tillvägagångssätt är 

det lätt, att följa undersökningens gång och därmed kommer validiteten att stärkas. Vi har vid 

utformningen av intervjufrågorna och vid intervjutillfällena varit måna om att inte leda 

respondenterna i deras svar. Vid konstruktionen av intervjufrågorna utgick vi från att frågorna 

ska besvara våra problemfrågor och uppfylla uppsatsens syfte.  I denna uppsats har även varje 

moment verifierats genom referenser till litteraturen för att styrka uppsatsens validitet. För att 

ytterligare stärka validiteten har respondenterna tagit del av vår sammanställda empiri för att 

de på så sätt fick möjlighet att kommentera eventuella misstolkningar. 

 

Reliabiliteten kan översättas med hur tillförlitligt arbetet med uppsatsen är, det är viktigt att 

det ger stabila och trovärdiga uppslag.21 I kvalitativ forskning är detta svårt eftersom det 

handlar om människor och dess beteende kan ändras. För att stärka reliabiliteten ska forskaren 

redogöra för alla faser av forskningsprocessen för att man ska kunna granska och följa 

arbetets gång.22 Genom att beskriva vårt tillvägagångssätt för arbetets gång, kommer vi stärka 

uppsatsens reliabilitet. Ingen forskare kan vara helt neutral i sin undersökning men strävan 

ligger alltid i, att undersökningen ska återges på ett sakligt sätt.  

 

Det är svårt, att i full utsträckning ha en opartisk tolkning av den teoretiska referensramen, då 

källorna inte ser identiska ut. Vi har strävat efter att vara så mångsidiga som möjligt genom 

att hitta flera olika perspektiv på ämnet. Trots det finns det risk att våra egna synsätt har 

påverkat arbetet, även om det inte är vår avsikt. 

2.7 Källor och källkritik 

Huvudproblemet med att använda sig av historiska studier är att finna och kontrollera källorna 

samt att fastställa dess sanningshalt genom att kritiskt undersöka dem. Källorna måste vara 

äkta, relevanta och tillförlitliga. För att granska sanningshalten är det viktigt att vara 

medveten om följande kriterier; närhet i tid och rum, att källorna är oberoende av varandra 

och logiskt sammanhängande och att de inte är vinklade eller partiska.23 Vi har i denna 

                                                 
19 Merriam, S. (1994) s. 178 
20 Svensson, P-G. & Starrin, B. (1996) s. 211 
21 Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2003) s. 101 
22 Bryman, A. & Bell, E. (2003) s. 306-307  
23 Lundahl, U. & Skärvad, P. (1999) s. 224-226 
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uppsats använt oss av litteratur som är relevant i ämnet. Våra intervjuer har gett oss den 

information vi frågade efter i nutid. Källorna vi använt oss av är oberoende av varandra. Att vi 

endast valt att intervjua en respondent från varje bank kan möjligtvis påverka vinklingen av 

informationen vi fått. Vi kunde även märka under intervjuerna att respondenterna till viss del 

försökte marknadsföra sin bank. Detta kan möjligtvis ha påverkat svaren vi fått genom att de 

inte gärna vill avslöja all information om den skulle vara till deras nackdel.   
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3 VÅR REFERENSRAM 

Syftet med denna referensram är att först läsa in läsaren på syftet med redovisning för att 

sedan beskriva hur banker använder information från redovisningen. Vidare beskriver vi 

kreditbedömningsprocessen för att läsaren ska få förståelse för den empiri och analys vi 

kommer att presentera. Slutligen beskriver vi de kvalitativa kriterierna relevans, 

tillförlitlighet och jämförbarhet som ska bedöma bankernas kreditbedömningsprocess. 

3.1 Redovisningens syfte 

3.1.1. Utveckling 

Teorin för redovisning har ofta kritiserats för att inte innehålla klara och utvecklade mål. 

Utifrån denna kritik och de diskussioner som kritiken framförde har målen för redovisningen 

inkluderats i redovisningsteorin. Det huvudsakliga problemet med att utveckla generella mål 

för redovisningens mål har präglats av det stora antalet användare och att de olika användarna 

har olika preferenser. Att tillgodose alla de olika användarna gjorde det omöjligt att exkludera 

någon information och på så sätt blev målen alldeles för omfattande. Denna problematik gav 

upphov till, istället för att tillgodose alla användarnas behov, att tydligt definiera vilka som 

var de huvudsakliga användarna av redovisning. När antalet användare minimerats var det nu 

lättare att generalisera redovisningens mål. I linje med både enhetsteori och ägarteorin har 

investerare och finansiärer utgjort huvuddelen av informationsanvändarna.24 

3.1.2. Användning 

Det vanligaste synsättet är att redovisningens teori är utvecklad för de användarna som är 

tvungna att förlita sig på information som den redovisningsskyldige tillhandahåller. Ett av de 

främsta syftena med att använda redovisningsinformation är att tillgodogöra sig kunskap om 

företagets möjligheter att generera betalningar i framtiden, alltså vilka avkastningsmöjligheter 

ett företag har. Användarnas mål är främst att försöka eliminera osäkerheten för framtiden. 

Enligt det amerikanska redovisningsorganet FASB är redovisningsinformationens mål att 

möjliggöra för rationella beslut och att minimera framtidens osäkerhet. För att detta ska kunna 

uppfyllas är det också ett mål att ett företags förmögenhet och förändring kan redovisas i 

termer av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. En förutsättning för att rationella beslut 

ska kunna tas med hjälp av redovisningsinformationen är att beslutsfattarna är kunniga om 

                                                 
24 Falkman, P. (2000) s.58-59 
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redovisning samt att de ska ha tid och intresse att studera och analysera informationen. Som 

en följd av detta kunskapskrav har således antalet primära användare minskat, som tidigare 

nämnts. För att minimera osäkerhet om framtiden används informationen till att analysera 

tagna beslut och på så sätt ta kunskap av det för att bättre kunna prognostisera framtiden.25  

 

Den externa redovisningens syfte är att visa information om ett företags ekonomi till olika 

användare, främst till användare utanför företaget. De olika användarna av 

externredovisningen, utöver investerare och finansiärer, är kunder, konkurrenter, anställda 

samt stat och kommun. Redovisningens framställning och användning varierar ofta beroende 

på användarnas syfte och behov av informationen. En ytterligare viktig faktor är vilken 

kunskap användaren besitter i att analysera informationen. Framställningen av 

redovisningsinformation kan ses som en produktion som vilken som helst, produktion tar 

resurser i anspråk och kostar således pengar. Denna kostnad måste alltid understiga nyttan 

som erhålles av informationen.26 

3.1.3. Banker som användare 

Som tidigare nämnts finns främst två olika typer av externa användare som har ett särskilt 

intresse av att ha information om hur ett företag är finansierat, dessa två är långivare (banker) 

och investerare (finansiärer). Långivarna är de som bidrar med ett så kallat främmande 

kapital, alltså lån av olika slag.27 Långivarnas intresse av redovisningsinformation ligger 

främst i kreditrisken som de står inför om en låntagare inte klarar av att infria sina 

betalningsförpliktelser. Kreditrisken är på kort sikt beroende av låntagarens nuvarande 

likviditet och soliditet och på lång sikt beroende av låntagarens lönsamhetsutveckling. 

Soliditet och likviditet kan utläsas av ett företags balansräkning och lönsamhetsutvecklingen 

kan bedömas med hjälp av företagets historiska utveckling.28 För att enklast beskriva 

bankernas syfte och mål med redovisningsinformation vill de maximera kunskapen om 

låntagaren och genom det minimera risken för uteblivna återbetalningar.29 Utöver de 

finansiella rapporterna tar bankerna även hänsyn till ett företags ledning och dess förmåga att 

driva företaget med lönsamhet. Ytterligare lägges stor vikt på att se över företagets övriga 

bankaffärer, både pågående och avslutade.30  

                                                 
25 Falkman, P. (2000) s.59 
26 Smith, D (2000) s.17 
27 Falkman, P. (2001) s.23 
28 Smith, D (2000) s.20 
29 Broomé, P. Elmér, L. Nylén, B. (1998) s.184 
30 Broomé, P. Elmér, L. Nylén, B. (1998)  s.8 
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3.2 Banklagen 

Den svenska kreditmarknaden har under det senaste decenniet omvandlats på flera olika sätt. 

Den omfattande avregleringen av kreditmarknaden som genomfördes i mitten av 1980-talet 

möjliggjorde en snabb och omvälvande utveckling med en kreditexpansion för banker och 

finansbolag, vilken följdes av den finansiella krisen på 1990-talet. Banker är en del av 

kreditgivarna i samhället och de kan delas in i tre grupper efter företagsform nämligen 

bankaktiebolag (affärsbanker), sparbanker och medlemsbanker. Idag är alla större banker 

bankaktiebolag och deras verksamhet är noggrant reglerad i lag.31 Lag (2004:297) om bank- 

och finansieringsrörelsen innehåller bestämmelser om den rörelse en bank får driva. Banken 

måste driva rörelsen på ett sådant sätt att institutets förmåga att fullgöra sina förpliktelser inte 

äventyras och de ska ha kontroll över de risker som finns, bland annat kreditrisker. Det 

framgår att ett kreditinstitut måste pröva risken för att de förpliktelser som följer av 

kreditavtalet kommer att uppfyllas och de får endast bevilja kredit om förpliktelserna 

förväntas bli fullgjorda. Den som fattar beslut i ett ärende ska ha tillräckligt beslutsunderlag i 

ärendet för att kunna bedöma risken med att bevilja krediten. Bankens verksamhet övervakas 

dels av Riksbanken och dels av finansinspektionen.32 

3.3 Värderingsproblem 

3.3.1. Subjektivitet 

En värdering är en subjektiv uppskattning, en tillgång som upplevs värdefull för en person 

kan för en annan vara helt värdelös. Värdet uppskattas baserat på värderarens analys, 

erfarenhet och kunskap om objektet.33 Ett citat av Flegm från tidsskriften The CPA Journal 

lyder ”Accounting is a vital part of keeping our system functioning but it can do this by 

providing reliable data, free of subjectivity to the extent possible”34  

3.3.2. Substansvärdet 

Substansvärdering anses som en viktig värderingsfaktor vid fastighetsbranschen på grund av 

att de materiella tillgångarna står för en så stor del av företagets värde.35 Detta erhålls genom 

att beräkna de enskilda tillgångarnas och skuldernas nettovärde, således är substansvärdet det 

                                                 
31 Bergström, S. & Lennander, G. (2001) s. 11-13 
32 Lag om bank- och finansieringsrörelse, Sveriges Rikes Lag 2005 
33 Nilsson, H., Isaksson, A. & Martikainen, T. (2002) s.27 
34 Flegm, E. (2005) s. 14 
35 Nilsson, H., Isaksson, A. & Martikainen, T. (2002) s.316 
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samma som företagets egna kapital.36 En allmängiltig definition av substansvärdet lyder: 

”Substansvärdet är detsamma som värdet på investerat eget kapital i företaget, dvs. det 

sammanlagda marknadsvärdet på företagets tillgångar efter avdrag för marknadsvärdet på 

företagets skulder”.37 Det huvudsakliga problemet vid substansvärdering är att bokförda 

värden sällan är desamma som verkliga värden, vilket leder till att det egna kapitalet måste 

justeras så att de eventuellt dolda reserverna framkommer.38 

 

Förutom substansvärdering är de andra stora värderingsfaktorerna inom fastighetsbranschen, 

enligt finansanalytiker, kassaflöde, skuldsättningsgraden samt ledningens kompetens.39   

3.3.3. Vad är verkligt värde?  

Substansvärdering anses som ett problem då värderingsmän förutsätts att värdera egendomar 

enligt verkligt värde men det råder osäkerhet kring vad det verkliga värdet egentligen är. 

Professionen har utryckt sig ungefär att det är det aktuella priset som en köpare är villig att 

betala en villig säljare för att ta över äganderätten av en egendom inom en skälig tidsperiod 

när egendomen kommit ut på marknaden.  I dagsläget finns det fyra olika uppfattningar av 

värdering till verkligt värde i fastighetsbranschen.40  

 

Initialt uppfattat värde (initiallay percieved value) är det värde ägaren fann vara gällande när 

fastigheten först togs upp i redovisningen. Värdet baseras på kalkylerade framtida intäkter och 

kostnader för fastigheten, vilka tenderar att vara överoptimistiska både av ägare samt 

finansinstitutioner och behöver skrivas ned för att spegla verkligheten. Det andra är 

fastighetens realistiska långsiktiga intjäningsförmåga (realistic long-term earning-power 

value) vilket baseras på aktuella kassaflödesanalyser samt tar hänsyn till 

konjunktursvängningar. Ett tredje värde, likvidationsvärde (liquidation value) är det värde 

som en fastighet kan säljas för omedelbart. I detta värde kan även inkluderas värdering under 

dåliga marknadsförhållanden (low-market liquidation value) Slutligen finns även framtida 

marknadsvärde (future market value) vilket är det värde egendomen förväntas ha inom två till 

tre år. Detta anses relevant då ägare till en fastighet förväntas behålla den vid en tro på 

marknaden under denna tidsperiod.41  

                                                 
36 Nilsson, H., Isaksson, A. & Martikainen, T. (2002) s.301 
37 Nilsson, H., Isaksson, A. & Martikainen, T. (2002) s.63 
38 Nilsson, H., Isaksson, A. & Martikainen, T. (2002) s.316 
39 Nilsson, H., Isaksson, A. & Martikainen, T. (2002) s.317 
40 Downs, A. (1991) s. 454-457 
41 Downs, A. (1991) s. 454-457 
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Värdering av verkligt värde framkallar oundvikligen en mängd olika antaganden som kan 

vara av mer eller mindre subjektiv karaktär. Det finns de som är starkt kritiska till subjektiva 

bedömningar inom redovisningen och framförallt i användningen av verkligt värde. 

Argumentet är att värdet är för osäkert då det går att påverka efter eget behov. Verkligt värde 

anses vara för subjektivt och således ett alltför legitimt verktyg för omoraliska människor som 

inte drar sig för att bedra allmänheten till sin egen fördel.42 

3.4 Process vid kreditbedömning 

Kreditbedömningsprocessen består av en byteshandel mellan risken för kreditsökanden och 

den potentiella avkastning som krediten kan komma att ge. Syftet med 

kreditgivningsprocessen är att fastställa det optimala kreditbeloppet för att minska riskerna 

genom bedömningar av bland annat finansiella och icke finansiella faktorer. Enligt den 

normgivande teorin består kreditgivningsprocessen av faktorer som, att försöka se till en 

längre tidsperiod och att ta hänsyn till den kostnadsökning som kreditundersökningen skapar 

samt att försöka integrera sannolikheter för framtida för- och nackdelar med krediten för att 

beräkna nettonuvärdet.43   

  

Tidigare forskning inom kreditgivningsprocessen har främst fokuserat på två områden: Ur 

kundens perspektiv genom att undersöka kundens egenskaper och vilket informationsmaterial 

som erbjuds. Ur kreditgivarens perspektiv genom behovet av att integrera sådan information 

med eventuell avkastning och se till relationen mellan behov och kostnaderna för denna 

informationssökning. Kreditbedömningsprocessen ur bolagens perspektiv har ännu inte fått så 

stor plats i litteraturen vilket kan bero på tillgången av data.44  

 

Kreditgivning grundar sig på en bedömning av ett företags framtida intjänings- och 

betalningsförmåga såväl som på en säkerhetsbedömning. Förutom redovisningsinformation är 

information för marknads- och personbedömning betydelsefull för värderingen. 

Redovisningsinformation används som underlag för prognoser i syfte att reducera osäkerhet 

avseende ett företags framtida förmåga att uppfylla de förpliktelser som åtas. Informationen 

används även för utvärdering och kontroll av faktiska utfall, det vill säga hur företaget 

                                                 
42 Flegm, E. (2005) s. 12-14 
43 Srinivasan, V & Kim, Y.H. (1986) s. 665-681 
44 Srinivasan, V & Kim, Y.H. (1986) s. 665-681 
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uppfyllt förpliktelser enligt tidigare ingångna kontrakt. Hur mycket redovisningsinformation 

som inhämtas fastställs utifrån varje företags specifika förutsättningar. Här kan tiden som 

kund vara avgörande, har banken en lång och förtroendefull relation till företaget kan det leda 

till bristfällig informationsinhämtning. Kreditbedömarnas erfarenheter inverkar inte på i 

vilken omfattning information hämtas in och skall heller inte göra det enligt de institutionella 

kreditgivarnas policy. Informationsinhämtningen ökas vid ökad risk. Att bedöma en ny kund 

kan betraktas som mer osäkert än att bedöma en befintlig kund, ett litet företag mer osäkert än 

ett medelstort företag, tjänsteföretag mer osäkra än industriföretag och fastighetsbolag.45  

 

En process kan delas in i följande tre delar; företagsanalys, analys av säkerhetskrav och  

analys för övriga bedömningsfrågor.46 

3.4.1. Företagsanalys 

I analyser ses allmänt till företagets verksamhet, vad det är för verksamhet och om det kan 

finnas stöd för företagets framtida utveckling. Vem/vilka som sitter i företagsledningen och 

vad de har för bakgrunder kan ge förtroende inför kommande affärer. Kreditgivaren vill se att 

några organisatoriska problem inte ska kunna uppstå den närmaste framtiden. Den framtida 

totalmarknaden analyseras genom att se över företagets marknad och omgivning samt 

företagets position på denna marknad. Det undersöks, med hjälp av prognoser, om företagets 

tillväxt för att ta reda på om företaget klarar av en eventuell expansion. Ett företag som 

finansierar en expansion med lån måste också klara av den expansionen i framtiden och inte 

endast kunna uppnå den. Med hjälp av företagets marknad och dess position på denne kan 

man bättre se hur företaget i framtiden kommer att klara av en expansion eller inte. När det 

gäller ekonomin ses till faktorer som årets resultat och även hur tidigare års resultat utvecklats 

de senaste åren. Soliditeten ska ses över, även hur den har utvecklats de senaste åren. Likväl 

vad gäller likviditeten och räntabiliteten.47 

3.4.2. Analys av säkerhetskrav och övriga bedömningsfaktorer 

Kreditgivaren måste i regel kunna säkerställa sin givna kredit till företag, i huvudsak genom 

pantbrev i fast egendom eller företagsinteckningar. Övriga faktorer som ses över i denna del 

är sådana som risk i krediten och kreditens lönsamhet, de bedömningsfaktorer som är viktiga 

här är företagets status och kreditgivarens policy. Med företagets status menas om företaget 

                                                 
45 Svensson, B (2004) s. 16-19 
46 Broomé, P. , Elmér, L. & Nylén, B. (1998) s.63-67 
47 Broomé, P. , Elmér, L. & Nylén, B. (1998) s.63-67 
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gjort bankaffärer tidigare, i såväl aktuell bank som andra. Om företaget är en gammal kund 

hos banken har företaget bättre status än om det är första kontakten med banken. 

Kreditgivarens policy spelar en stor roll när det gäller kredittagarens möjlighet att nå en 

överenskommelse med kreditgivaren.48 

3.4.3. Data som används 

Institutionella kreditgivares dataprogram, för bearbetning av redovisningsinformation och 

kreditvärdighetsbedömning, är anpassningsbara för information för alla slags kriterier och de 

kreditsökande företagens specifika förutsättningar. Kreditupplysningar hämtas in automatiskt 

direkt med hjälp av datoriserade system och kunduppgifter hämtas från interna databaser. 

Bokslutsinformation registreras manuellt och datorprogram beräknar nyckeltal, upprättar 

kassaflödesanalyser, budgetar och prognoser. Årsredovisningens form anses inte vara något 

problem vid kreditvärdighetsbedömning. Institutionella kreditgivare föredrar att själva utföra 

de bearbetningar som fordras för att beräkna nyckeltal och upprätta kassaflödesanalyser. De 

anser att tillämpning av resultatutjämnande redovisningsmetoder och företagens möjligheter 

att justera årets resultat i önskvärd riktning kan upplevas som ett problem. 

Årsredovisningsinformation anses däremot inte tillräckligt aktuell för 

kreditvärdighetsbedömning, men ändå till stor del tillförlitlig och jämförbar över tid. En viktig 

aspekt för tillförlitligheten, ur kreditgivarnas perspektiv, är revisionsberättelsen och vilken 

revisor/revisionsbyrå företaget anlitar. För att erhålla jämförbarhet mellan företag använder de 

sig av organisationsinterna stödfunktioner och branschexpertis. Institutionella kreditgivare 

påpekar att kreditvärderingen handlar om en helhetsbedömning, vilket bidrar till att det är 

svårt att avgöra vilken del i årsredovisningen som är viktigast men de har ändå gjort denna 

rangordning: Resultaträkning, balansräkning, noter/bokslutskommentarer, kassaflödesanalys, 

delårsrapport, revisionsberättelse och förvaltningsberättelse.49 

3.4.4. Kassaflöde 

I kassaflödesbaserade värderingsmetoder ligger fokus på de kassaflöden som företaget 

genererar till sina ägare och kassabegreppet har en vidare betydelse än enbart mynt och sedlar. 

Alla likvida medel som snabbt kan omvandlas till kassa har betydelse och man kan säga att 

kassaflödet är det maximala belopp som ett företag kan överföra till sina aktieägare utan att 

för den skull avstå från framtida tillväxt. Vid en uppskattning av ett företags kassaflöde utgår 

                                                 
48 Broomé, P. , Elmér, L. & Nylén, B. (1998) s.63-67 
49 Svensson, B (2004) s. 16-19 
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man alltid från ett vinstmått från resultaträkningen och eftersom detta mått är baserat på 

periodiserad redovisning måste det justeras för poster som är resultatpåverkade men inte 

likviditetspåverkade. När prognoser sedan görs använder man sig av detta basårsflöde och det 

är därför av största vikt att inga felberäkningar gjorts som då kan få betydelsefulla fel i 

värderingen.50 Vid en extern analys av ett företag är det förenat med svårigheter att få fram 

årets kassaflöde. Tidsskillnaderna mellan inbetalning och inkomst respektive utbetalning och 

kostnad gör det svårt att använda resultaträkningens definitioner vid en företagsvärdering som 

ska baseras på ett framtida kassaflöde.51 

3.5 Tolkning av information 

Hur vi tolkar information påverkas bland annat av vilka normer och värderingar vi har. Vår 

förmåga att ta till oss och hantera information är förknippad med vårt språk och vår kultur 

likväl som med samhället vi lever i. Information är ett komplext begrepp och ibland även 

tvetydigt. Det blir väldigt individuellt eftersom olika individer besitter olika kunskap och 

information handlar i grunden om att överföra kunskap i en form av lärprocess. När 

information framställs är det viktigt att informera mottagaren om hur informationen är 

framtagen, syftet med den och vilken användning som är möjlig. Data i sig är värderingsfri, 

det är först när den tolkas som den värderas. Att framställa data innebär en kostnad och det är 

viktigt att värdet av informationen överstiger denna kostnad. I olika beslutssituationer varierar 

informationsbehovet men alla sorters beslut kräver någon form av information. Det är viktigt 

att förstå och att kunna välja vilken information som behövs.52 

3.6 Relevans 

Information som påverkar en aktuell arbetssituation kan betraktas som relevant.53 I begreppets 

vidaste innebörd sägs relevans användas för beslutsfattande. Två aspekter som kopplar 

samman relevans och redovisning är prognosrelevans och återföringsrelevans, dessa två 

aspekter används för beslutsfattande grundat på redovisningsinformation. Prognosrelevans 

innebär att redovisningsinformation utgör underlag för prognoser för framtida 

betalningsflöden, i återföringsrelevans används informationen för att kontrollera riktigheten i 

tidigare prognoser och kan på så sätt påverka kommande prognoser och därmed användas för 

                                                 
50 Nilsson, H., Isaksson, A. & Martikainen, T. (2002) s. 247-250 
51 Hult, M. (1998) s. 68 
52 Tricker, R.I. & Boland R. J. (1982) s. 1-10 
53 Falkman, P. (2000) s.63 
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beslut.54 Den sistnämnda aspekten har också kommit att kallas för ”feed-back och kontroll”, 

man går tillbaka historiskt för att se hur tidigare prognoser slagit in jämfört med verkliga 

utfall och på så sätt kontrolleras riktigheten.55 För att ytterligare förklara innebörden av 

relevans tillkommer ”tidsenlighetsbegreppet”. Med detta begrepp menas att informationen 

måste presenteras vid rätt tidpunkt och även om historisk återkoppling ger lärdom måste det 

ändå till viss del tidsbegränsas för att uppnå relevans. Om informationen inte är tillgänglig då 

den behövs kan den heller inte påstås vara relevant samtidigt som att jämföra tidigare 

prognoser som gjordes vid en tidpunkt som inte på något sätt speglar dagens verklighet inte 

heller kan anses som relevanta. Man kan se tydliga spår av att behovet av detta ökat de 

senaste åren då det blir allt vanligare för stora koncerner att presentera finansiella rapporter 

flera gånger per år.56  Relevans kan alltså sägas vara ett mått på nyttan av information. Inom 

redovisningen finns många olika grupper av människor med olika bakgrund och preferenser 

som ska ta beslut i olika sammanhang och just därför är begreppet relevans en av de viktigaste 

aspekterna inom redovisning.57  

3.7 Tillförlitlighet 

Begreppet tillförlitlighet benämns ofta för reliabilitet. Denna kan delas in i tre underrubriker, 

validitet, verifierbarhet och neutralitet vilket beror på att begreppet är för komplext för att 

omfattas av endast av ett begrepp. Detta begrepp inbegriper dock emellertid ett antal 

svårigheter eftersom det handlar om att spegla en verklighet och det är endast ett fåtal 

redovisningsmässiga begrepp som har en motsvarighet i verkligheten.58 

3.7.1. Validitet  

Validitet uppfylls om den verklighet som ska avbildas, avbildas på ett rättvisande sätt. Det är 

också viktigt att personen som avbildar något är bekant med vad som ska avbildas.59 Enligt 

IASC:s ramverk måste ”information på ett korrekt sätt utvisar antingen vad som görs 

gällande att den utvisar eller vad som rimligen kan antas att den utvisar”.60 

                                                 
54 Smith, D (2000) s.25-26 
55 Falkman, P. (2000) s.63 
56 Falkman, P. (2000) s.64 
57 Wolk, H. Dodd, J. Tearney, M. (2004) s.167 
58 Falkman, P. (2000) s.64-65 
59 Falkman, P. (2000) s.64-65 
60 Smith, D (2000) s.27 
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3.7.2. Verifierbarhet 

Ordet verifiera är latinskt och betyder sann. Den betydelse som ligger närmast till hands i 

redovisningssammanhang är att sanningshalten verifieras av ett mått med något slags bevis, 

vilket brukar kallas för en verifikation. Om något går att mätas och kontrolleras kallas det för 

verifierbart. Ett mått för verifierbarheten är graden av samstämmigheten i bedömningarna 

mellan olika bedömare. Ju högre samstämmighet desto högre verifierbarhet.61 

3.7.3. Neutralitet  

Detta kriterium ska bidra till att de individer som deltar i redovisningsprocessen inte ska vara 

influerade av personliga eller kollektiva intressen för att förhindra manipulation av 

informationen. För att uppfylla detta kriterium får användaren av information inte ha några 

förutbestämda mål eller intressen som skulle kunna påverka bedömningen eller användningen 

av informationen. Detta är ett svårt kriterium att fylla inom redovisning eftersom 

bedömningar om framtiden ofta görs vilket alltid medför risken att subjektivitet kan 

förekomma trots teorins vägledning.62 

3.8 Jämförbarhet 

Jämförbarhetskriteriet utgör en så kallad interaktiv kvalité som inverkar på både relevans och 

tillförlitlighet. Att kunna jämföra en information med en annan gör att informationen blir 

ytterligare användbar, informationens jämförbarhet ökar alltså ju mer den kan användas och 

jämföras med annan information. Information kan jämföras på olika sätt, information kan 

jämföras från år till år inom ett och samma företag men också olika företag emellan.63 Kravet 

för att uppfylla jämförbarhet är inte att beräkningar skall göras på exakt samma sätt utan att 

lika händelser och tillstånd skall redovisas på samma sätt.64 

 

 

 

 

                                                 
61 Smith, D (2000) s.29 
62 Falkman, P. (2000) s.67 
63 Falkman, P. (2000) s.68 
64 Smith, D (2000) s.31 
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3.9 Kreditbedömningsprocessen ur vårt perspektiv  

För att förtydliga vår referensram har vi sammanställt en bild som ska spegla flödet i en 

kreditprocess, denna ska underlätta förståelsen och syftet med vår referensram. I 

referensramen beskrivs processen för kreditgivning, data som används och problematiken 

med dessa samt de kriterier som krävs för att information används på rätt sätt.  

 

De vågräta pilarna beskriver kreditprocessen från företaget som ansöker om krediten, från 

företaget lämnas både finansiell- och även kvalitativ information. Informationen mottages av 

banken där informationen granskas, kontrolleras och analyseras vilket slutligen ska leda fram 

till ett beslut om krediten ska beviljas eller avslås. De lodräta pilarna visar hur de kriterier vi 

har utgått ifrån, tillförlitlighet, jämförbarhet och relevans, kommer att genomsyra samtliga 

faktorer som belyses under processen. Vi kommer i analysen använda oss av modellen genom 

att se till de olika delarna i kreditbedömningsprocessen och genom dessa kontrollera om de 

kvalitativa kriterierna uppfylls av bankerna. 
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4 EMPIRI 

Vår empiri har vi valt att dela in bank för bank och vi kommer först att redogöra för 

respondenten för att ge en bild av denne. Sedan kommer vi att behandla intervjumaterialet 

enligt vad som framkommit om kreditbedömningsprocessen, vilka data som analyseras, 

förändringar som skett och bankens syn på verkligt värde. 

4.1 Bank 1  

Respondenten har Magisterexamen i ekonomi med inriktning mot finansiering och är anställd 

på banken sedan cirka 8 år, varav 4 av dessa under tiden respondenten studerade. 

Respondenten började arbeta mot privatkunder och har de senaste två åren arbetat på 

företagssidan, närmare bestämt med kreditgivning till fastighetsbolag. En stor del av arbetet 

består av fastighetsplaceringar och fastighetsfinansieringar. Respondenten arbetar med såväl 

små som stora företag och med allt ifrån nystartandet av ett företag till bolag som omsätter 

mångmiljonbelopp. Banken i Örebro har 7-8 stycken företagsrådgivare på sitt kontor, varje 

rådgivare har en sälj- och administratörsassistent som också deltar i processen men rådgivaren 

är den som har hand om själva affären.  

4.1.1. Kreditbedömningsprocessen 

Första mötet är oftast ett personligt möte för att kunna sitta ner och diskutera fastigheten och 

för att låta kunden berätta varför investeringen bör göras. Vid första mötet diskuteras även 

huruvida investeringen kommer att generera ett kassaflöde och vilka kostnader som kan 

komma att uppstå i och med investeringen. Ofta har kunden med sig ett underlag från en 

mäklare vilket underlättar för bankrådgivaren. Efter första mötet fortlöper kommunikationen 

vanligtvis via telefon eller via e-post, ibland krävs flera personliga möten utifall nya fakta 

tillkommer som kräver ingående åtgärder eller förändringar. Det sista personliga mötet är när 

affären ska göras upp och då är bankrådgivare, kund och mäklare närvarande. Vissa 

kreditbedömningar kan ibland ta lång tid att behandla, upp till ett halvår är inte ovanligt. 

Kommunikationen idag har förändrats jämfört med förr, kunderna är idag mer medvetna om 

vilka räntor som råder samt att de lätt kan jämföra olika avtal mellan de olika bankerna. 

Bankerna har blivit mer säljande i sin natur jämfört med tidigare eftersom kunden har större 

urval att välja mellan när det gäller banker, ”idag jagar vi alltmer kunder medan vi förr var 

mer en slags mottagarservice”. Tack vare kundernas ökade kunskap och den mer öppna 

konkurrensen bankerna emellan är bankerna idag mer serviceinriktade och mer en säljande 

organisation i sin kommunikation. 
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Det krävs ett företag och ett objekt och sedan är det avgörande vad som händer i objektet. 

Objektet är fastigheten och de kan variera i slag, antingen är det en hyresfastighet eller en 

industrifastighet. Det görs även skillnad på var fastigheten är belägen, ligger den i ett område 

som har ett attraktivt företagsklimat eller ligger den i ett område som präglas av utflyttning 

eller nedläggning. Fastighetens standard och dess skick är också av vikt för bankens 

bedömningar. Grundprincipen är att ett kassaflöde måste kunna fastställas utav fastigheten, 

alltså någon slags genererad avkastning ifrån fastigheten. Kreditbedömningen vilar på två 

grundpelare, säkerhet och återbetalningsförmåga, det räcker inte att endast uppfylla ett av 

dessa kriterier. ”Oavsett om kunden endast behöver låna en liten del av köpeskillingen så 

kräver banken att ett positivt kassaflöde måste kunna ses i framtiden annars blir det inte 

någon affär.” Säkerheten är själva fastigheten och här bedöms priset som fastigheten ska 

köpas för, hur den är värderad och även hur fastigheten är belägen. Säkerheten är mycket 

högre i områden som är attraktiva. Banken har ett system som tillåter banken att kontrollera 

tidigare köp av fastigheter där de kan se hur bedömningen gick till och vad fastigheten såldes 

för. Detta system har även data över grannfastigheterna och deras värderingar och pris. Med 

hjälp av detta system får de relativa värden som banken kan utgå ifrån i sina beräkningar. 

Banken fullfinansierar nästan aldrig en fastighetsaffär eftersom det blir för stor osäkerhet då 

marknaden alltid kan utsättas för fluktuationer som inte kan förutses, kontantinsats begärs 

alltid av låntagaren. Banken kan se alla försäljningar på fastigheter och på så sätt får de 

referensobjekt som ligger som stöd och grund för bankens egna beräkningar. När ett 

referensobjekt kan fastställas görs beräkningar och bedömningarna utifrån fastighetens skick, 

pris per kvadratmeter och genom dessa data kan banken göra bedömningen huruvida priset 

för fastigheten kan anses relevant eller inte. Banken är alltid uppdaterad på priser och värden 

på fastigheter.  

 

Det görs skillnad på hyresfastigheter och industrifastigheter, hyresfastigheter är lättare att 

bedöma än industrifastigheter. I ett bra läge i Örebro har hyresfastigheter väldigt låga 

vakanser, hyresvärden kan lätt få tag i nya hyresgäster vilket ökar återbetalningsförmågan och 

på så sätt minskar risken för banken. Industrifastigheter innebär större risker eftersom dessa 

fastigheter inte har en lika stark andrahandsmarknad, om ett företag flyttar ut ur fastigheten 

kan det ta lång tid att hyra ut till ett nytt företag. 
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Banken har en beräkningsmall där hänsyn tas till köpeskillingen, intäkterna som fastigheten 

kommer att generera samt de kostnader som uppstår för drift och underhåll. När kostnaderna 

för drift, underhåll och skatt dragits av från intäkterna blir ett driftnetto över. Detta driftnetto 

skall kunna klara av att betala både ränta och amorteringar, utöver detta vill banken se att 

pengar finns kvar för att klara av eventuella räntehöjningar, extraordinära driftkostnader och 

så vidare. Det belopp som nu blir över ställs även mot investeringen för att kunna bedöma 

nyttan av investeringen för låntagare, om det som blir över inte överstiger den ränta som 

skulle kunna erhållas genom att enbart spara pengarna på bankkonto. Banken har även som 

regel att desto mindre kassaflöde som kan beräknas av en fastighet desto högre kontantinsats 

kräver banken. Om en låntagare inte kan påvisa ett tillräckligt bra kassaflöde för fastigheten, 

men som har andra fastigheter inom samma företag som visar bra kassaflöden, kan banken 

godkänna lån förutsatt att alla fastigheter är inom ett och samma företag. I dessa fall tas 

hänsyn till hur de andra fastigheterna är finansierade till exempel hur stor del av fastigheterna 

som är belånade och även hur fördelningen av topp och bottenlån är fördelade på lånet. I vissa 

sådana fall kontrollerar de om värdet, sedan sista värderingen, ökat och då kan banken göra en 

ny värdering av fastigheten och lägga om lånet så att delen bottenlån ökar och topplån 

minskar. Genom att ha mindre del i topplån minskar också kostnaden för ränta och 

fastighetens kassaflöde ökar. 

 

”Alla fastigheter kontrolleras lika noggrant och utefter samma rutiner oavsett läge eller 

standard.” Banken gör efterforskningar om värdet på fastigheten, huruvida fastigheten är 

beläget i ett område som kommer att locka till hyresgäster eller företag i framtiden. De tar 

hänsyn till vem som står bakom företaget, om det är någon kund som tidigare gjort affärer 

med banken som varit lyckade. ”En företagare som har goda kontakter på marknaden anses 

lättare kunna generera kassaflöde än en företagare som är ny på marknaden och inte har 

erfarenhet.” Hänsyn tas även till samhället i stort, hur utvecklingen ser ut och vad som sker 

runt omkring, ”en total marknadsanalys görs”. Kunden har ofta relativt bra kunskap om vad 

banken kräver, vanligt är att kunden själv redan har sammanställt analyser och kassaflöden för 

den aktuella fastigheten. Det är alltså av största vikt var fastigheten är belägen. Det som kan 

skilja är att banken informerar låntagaren om att investeringar i mindre attraktiva områden 

bidrar till större osäkerhet och risk. Återigen kräver dessa osäkra investeringar mer 

kontantinsats för att minimera risken för både låntagare och bank.  
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En bank är inget riskkapitalbolag och får inte agera som dessa eftersom de är ett aktiebolag 

som styrs av aktieägarna som i sin tur sätter riskgränser. Banken får inte riskera kundernas 

pengar eftersom de pengar som sätts in av kunder hela tiden måste finnas kvar i banken.  

 

Ett kreditärende är aldrig något som görs av endast en person utan rådgivaren har alltid ett 

samarbete med en delegation. Om en rådgivare tycker att affären verkar intressant för banken 

skriver denne en promemoria till en delegation och redogör för varför och på vilka grunder 

krediten uppfyller kriterierna säkerhet och återbetalningsförmåga. Delegationen består av tre 

personer, en kreditchef, bankchef och ytterligare en bankrådgivare som i sin tur granskar 

underlagen om affären och kommer med frågor om osäkerhet uppstår även bankrådgivaren 

frågas ut varför han styrkt det han styrkt. Om det handlar om riktigt stora affärer går ärendet 

via en delegation i Stockholm som enbart jobbar med sådana ärenden. ”Det spelar alltså 

ingen roll vem som kommer till mig och vill ansöka om lån då jag aldrig helt och hållet sköter 

själva affären utan jag gör själva förarbetet.” Det kan hända att delegationen har åsikter om 

vissa delar i underlaget och då kan de ändra vissa förutsättningar och krav för att krediten ska 

gå igenom, kassaflödeskraven måste ibland höjas och liknande.  

4.1.2. Data som analyseras 

Data som analyseras bygger egentligen inte så mycket på företagets årsredovisning utan i 

första hand är det själva objektet (fastigheten) som analyseras. ”Det vi vill se är ju att själva 

objektet som ska finansieras kommer att kunna finansiera sig själv i första hand.” Om ett 

bolag innehar många andra fastigheter används finansiella rapporter såsom årsredovisningar 

för att se hur pass belånade de andra fastigheterna är. Om ett företag äger flera fastigheter i ett 

och samma område är ju det företaget utsatt för stora risker om marknadspriserna sjunker i 

just detta område det är något som alltid undersöks, här gås återigen tillbaka till vikten av vart 

fastigheterna är belagda. Stora företag med många fastigheter i sina tillgångar kräver inte 

olika rutiner men säkerheten kan lättare fastställas för just sådana företag. Skillnader mellan 

stora och små bolag är att nyckeltalen i stora bolag är tydligare och lättare att granska medan 

banken med små bolag måste gå in djupare och se vad som ligger bakom nyckeltalen, 

verkligen säkerställa att datan stämmer.  

 

Det som skiljer hanteringen av hyresfastigheter och industrifastigheter är att 

industrifastigheterna är mycket svårare att hitta verkliga värden på och kräver därav mer 

resurser för att kunna värdera.  
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Historiska data används för att kontrollera hur tidigare affärer skötts. Banken vill säkerställa 

att lån har betalats tillbaka i tidigare kreditgivningar och även, om sådana innehas, säkerställa 

att företaget förvaltat sina övriga fastigheter på ett sunt sätt. De så kallade mjuka värden 

(kvalitativa värden) som analyseras är vem som står bakom företaget, ägaren, styrelsen och 

även företagets omgivning och nätverk med övriga aktörer och intressenter. Läget är också ett 

slags kvalitativt värde. Desto mindre bolaget är som vill låna pengar desto mer granskas 

själva personen och de mjuka värdena medan de stora fasighetsaktörerna granskas till största 

del i de hårda värdena. Riktigt små låntagare kan ibland även granskas i sin familjeekonomi 

för att säkerheten ska kunna säkerställas. Någon särskilt specifik tidsgräns finns inte 

egentligen utan tidsgränsen avgörs helt och hållet beroende på själva ärendet och vad som 

anses relevant för just detta ärende. Mjuka värden tenderar att användas längre tillbaka i tiden 

än användningen av hårda värden. 

 

Nyckeltal som banken tittar på och använder som underlag i kreditbedömningen är soliditet 

och substansvärde. När det gäller soliditeten i ett företag så tittar de på den så kallade soliditet 

2, där man subtraherar den latenta skatteskulden från det totala kapitalet, eftersom banken 

också vill se hur pass bra soliditet företaget kan ha om den delen måste användas för att täcka 

eventuella förluster. Nyckeltalen är inte något som är direkt avgörande för ett kreditbeslut 

eftersom objektet som ska belånas är den primära faktorn, men det är en bidragande faktor till 

beslutet. 

4.1.3. Förändringar 

Den största skillnaden i bankvärlden idag är effektiviteten i informationen som snabbt och lätt 

kan erhållas. Marknaden är mycket mer uppdaterad, idag säljs alla fastigheter till verkliga 

marknadspriser. Fastighetsmarknaden har idag fler aktörer än för 20 år sedan då bara några få 

aktörer verkade. Om en fastighet annonseras till underpris idag strömmar det bokstavligen in 

intressenter och det verkliga marknadspriset avslöjas snabbt. Det ökade informationsflödet i 

dagens samhälle gör att aktörerna har god kännedom om marknadspriserna och de får snabbt 

kännedom om en attraktiv fastighet är till salu. Idag är det många byggföretag som vill in i 

fastighetsbranschen, dessa företag består ofta av organisationer som kan göra mycket av 

underhållet på fastigheten själva eftersom de har både kunskap och resurser. Detta gör att drift 

och underhållskostnader sjunker och leder till ett bättre driftnetto. I vissa fall kan dessa 

företag köpa fastigheter till pris över marknadspris eftersom de är så villiga att komma in på 
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fastighetsmarknaden. Banken informerar då om att det kan föreligga risk i en sådan 

investering eftersom oavsett om företaget klarar av att få ett bättre driftnetto så kan ju 

företagen bli tvungna att sälja fastigheten som då är värderat lägre än själva köpeskillingen, i 

dessa fall kräver banken en större andel kontantinsats. Det finns idag en tendens att priser 

skruvats upp av detta, det finns en stark tro på att fastigheter kommer att fortsätta att öka i 

värde och byggföretagen har idag mycket pengar som kan investeras i fastigheter. Eftersom 

det inte är bra med för mycket pengar kvar i företaget vill företagen investera dem och 

fastigheter är mycket attraktivt att investera i idag. Det råder en intensiv marknad för 

fastigheter och allt fler aktörer vill ta sig in på denna marknad. Idag kan ses att priser trissas 

upp till följd av den attraktiva utvecklingen på fastighetsmarknaden men banken tar hänsyn 

till detta fenomen i sina egna beräkningar för kreditbedömningen. 

4.1.4. Verkligt värde 

Eftersom marknaden blivit mer uppdaterad krävs det mer av aktörerna och så även av 

bankerna för att få den kunskap om marknaden som krävs idag. I och med den stora 

tillgången av information är det idag lättare att värdera en fastighet till dess rätta värde. En 

ytterligare påverkan av informationen är att idag görs inte lika snabba klipp på 

fastighetsmarknaden som förr i tiden då informationen inte vara lika uppdaterad och under –

och övervärden var mer förekommande. Det så kallade klipp som eventuellt kan göras idag är 

nästan helt och hållet beroende av finanspolitiska händelser som till exempel räntor och 

skattesystem. Dessa händelser och faktorer är sådana som inte kan förutses och därför är det 

heller inte lätt att medvetet göra klipp tack vara dem. Banken kan aldrig ha fullkomlig 

information om finanspolitiken men i övrigt har de god tillgång till relevant information. 

Eftersom data över sålda och värderade fastigheter är lättillgängliga och speglar 

marknadspriserna är informationen mer jämförbar jämfört med tidigare då de mer tittade på 

fastigheternas bokförda värde. Även om kunden har anlitat mäklare för att värdera en 

fastighet vill banken få fastigheten värderad av ytterligare en värderare för att banken ska få 

bilda sin egen uppfattning av värdet på fastigheten. Desto mer data, referensobjekt och 

kunskap om det specifika objektets marknad desto mer trygghet får banken. Om banken inte 

känner denna trygghet kommer låneansökan att avslås därför att banken inte vill riskera vare 

sig sina egna eller kundens pengar. ”Självklart kommer det alltid att finnas risker med att 

investera i fastigheter men med hjälp av verkliga värden kan dessa risker minimeras”, och 

högre risk gör att högre ränta sätts på lånet.  
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4.2 Bank 2   

Respondenten läste till Civilekonom på Örebro Universitet under åren 1979-1982 och har 

arbetat på bank sedan avslutad examen vilket har bidragit till en bred erfarenhet inom yrket. 

Respondenten har bland annat arbetat med kassa, trading, valutahandeln, kreditberedare samt 

som ställföreträdande kontorschef och kontorschef och arbetar idag som chef för 

kreditberedningsgruppen i Örebro som består av 8 personer där respondenten fungerar som en 

specialist och hjälpreda i gruppen.  

4.2.1. Kreditbedömningsprocessen 

Med befintliga kunder kan kommunikation ske med telefon och e-post tack vare att ett 

upparbetat arbetssätt finns, förutom om de har stora propåer då även de måste ha personliga 

möten. Med nya kunder sker uteslutande personliga möten då den personliga kontakten är 

mycket viktig för att skapa ett förtroende. Personligheten är en faktor som är oerhört viktig för 

banken men den är även väldigt svåranalyserbar. ”Den absolut svåraste delen vid en ny 

kontakt är att förstå om personen är kapabel att skapa mervärden i företaget i framtiden och 

de personliga egenskaperna i ett företag är oerhört viktiga” Förutom bank och kund kan det i 

kommunikationen även ingå ALMI företagspartner som ibland går in och delar risken med 

banken. Vid samtliga fastighetsköp använder sig banken av fastighetsvärderare, dessa 

fastighetsvärderare är organisatoriskt knutna till banken. 

 

Förtroendet för människan är en mycket viktig faktor och med en befintlig kund blir det i 

regel en lättare process. Med en ny kund blir det en tyngre process för då måste banken sätta 

sig in i och försöka förstå ägarens kvalitet, företaget som helhet och marknaden som företaget 

agerar på.  

 

Om det är en ny kund bokas en tid, kunden kommer oftast till banken och är kunden 

initiativtagare sker mötet på banken medan om banken söker upp en kund åker de ofta till 

kunden för ett första möte. Innan träffen sker råinsamling av data, bland annat bokslut som 

går två år tillbaka i tiden och information från upplysningscentralen som går fem år tillbaka i 

tiden. Det är en ganska formaliserad process med ett flertal blanketter som ska fyllas i. 

Kunden bör även till mötet vara förberedd för att presentera en affärsplan och sin affärsidé. 

Efter detta möte skriver bankmannen en kreditpromemoria på mellan 3-5 sidor, där 

företagsanalysen framgår. Företagets historia, ledningen, hot i verksamheten och hur det ser 

ut på marknaden och andra relevanta fakta framgår.    
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Rutinerna skiljer sig i regel inte mellan krediterna men vid större krediter blir det per 

automatik mer formalia men beslutet kan vara svårt även om det rör sig om ett mindre belopp. 

Banken tittar alltid efter i första hand återbetalningsförmåga och i andra hand säkerhet när en 

kredit ska ges. Blir det nej för att återbetalningsförmågan inte uppfylls då blir det ett nej 

eftersom de inte fungerar som en pantbank. Fastighetens kassaflöde has i åtanke vid 

återbetalningsförmågan, vad som blir kvar före räntebetalningen. De räknar på hyra minus 

drift och underhåll samt skatt vilket ger betalnetto som diskonteras till någon lämplig 

procentsats för att få ett värde på fastigheten. Tas sedan räntor bort kvarstår driftnetto för 

fastigheten. Det finns inga fasta ramverk på hur stor återbetalningsförmågan ska vara utan en 

kalkyl görs för varje fall. Det är viktigt att titta framåt och se vad som finns och det är 

betydelsefullt att det blir bra både för banken och för företagaren. Banken ser till hela 

företaget i stort och själva objektet är inte det viktigaste i sig men har företaget fler fastigheter 

kollar banken på kassaflödet för alla fastigheter eftersom de kan ha olika grad på belåningen. 

Känslan är viktigt och den som bedömer måste kunna se hur det ska bli. Livserfarenheten och 

en bra referensram hos bankmannen är minst lika viktig som den personliga egenskapen hos 

företagaren. ”Att skriva reverser klarar i stort sätt vem som helst men den här mognaden i sin 

yrkesroll och livserfarenheten och att man har varit med ett tag är oerhört betydelsefull” I 

regel sköter bankmannen hela processen till en början själv och de har en egen limit som de 

får låna ut till men oftast för de ändå en diskussion med någon annan ändå innan beslutet 

fattas. Vid komplicerade fall förs mer diskussion men det finns inga direkt fasta ramar med 

några vissa procentsatser. Pantbrev är den viktigaste säkerheten när det gäller fastigheter men 

även företagsinteckning och eventuell borgen kan tas som säkerhet. Borgen läggs endast upp 

för att företagaren ska få ett personligt åtagande i företaget för att kämpa in i det sista om det 

inte skulle gå bra. Ett decentraliserat arbetssätt i banken med mycket eget tänkande på de 

olika kontoren och affärsmannaskapet är viktigare än det formella genom hela processen.  

 

Om det är någon bekant som vill låna pengar frånsäger bankmannen sig uppdraget för att 

slippa känslor i beslutet. Olika beslutsnivåer för bankmannen och för kontoret finns och gäller 

det högre belopp eller komplexa propåer skickas alltid beslutsunderlag till Stockholm för 

kontroll utan personkännedom. ”Att vi skickar beslutsunderlaget ifrån oss beror just på att vi 

vill försäkra oss om neutraliteten, att vi inte sitter i knäet på kunden då detta kan vara väldigt 

lätt om man har haft ett bra samarbete med en kund under en längre tid” Med detta arbetssätt 

är det således flera oberoende personer med i bedömningen. 
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4.2.2. Data som analyseras 

Fastigheter är till största delen säkrade med pantbrev, vilket gör det lite lättare att analysera 

fastighetsföretag än andra företag. Sammanvägning av vad banken vill ha fram avgör vilka 

data som tas in. Ingen standardiserad mall finns för vad de kontrollerar men i processen får de 

ändå in olika former av nyckeltal via årsredovisningen och upplysningar från 

upplysningscentralen. I grund och botten är det lika oberoende på vilket företag det är. Dock 

är de mjuka värdena väldigt avgörande och är det då en befintlig kund underlättas 

datainhämtningen.  Industrifastigheter är osäkrare än hyresfastigheter som är lättare att hyra ut 

och därmed ger bättre säkerhet men en egen värdering görs alltid. Krediten kanske ges ändå 

men med större säkerhet i form av högre satsat kapital om det gäller industrifastigheter eller 

fastigheter på en osäkrare marknad för att banken inte är beredd att ta några risker. ”Man kan 

värdera ihjäl sig men en fastighet är inte värd mer än vad en kund är villig att betala just den 

dagen.” Finansiella data för flera år tillbaks används egentligen inte vid fastighetsbolag, 

möjligtvis för industriföretag eftersom detta endast ger marginellt mervärde för banken. 

Bankens värderingsman kan mycket om marknaden både vad gäller orten och marknaden i 

stort. Anledningen till att analysera finansiell information för flera år tillbaka i tiden eller inte 

skiljer sig även det åt från fall till fall. Vid en hyresfastighet kan information från många år 

tillbaka användas och anses relevant men återigen är det fallet som avgör, de har ingen 

fyrkantig ram utan bankmannens erfarenhet är viktig. Vid företag under uppköp däremot ses 

mer till historiska data för att se hur företaget drivits men återigen är personen viktigt. 

Historiska data finns alltid tillgänglig och anser bankmannen att dessa bör kontrolleras så kan 

han göra det. Andra värden förutom bokslut och den personliga kontakten som fungerar som 

ett tydligt beslutsunderlag i kreditbedömningen i banken är företagets budget vilken ska 

spegla framtiden med investeringar, hyresavtal och vakansgrad på orten. Av de tre största 

nyckeltalen är kassaflöde det viktigaste och det bör räcka till amortering. Soliditet exklusive 

skatt och substansvärdet för att känna till dolda reserver är andra viktiga nyckeltal när det 

gäller fastigheter.  

4.2.3. Förändringar  

Datas framväxt med information som finns lättillgänglig och avreglering som skett inom olika 

områden har bidragit till de förändringar som skett. Staten ville tidigare stimulera byggandet 

och gav då bidrag som idag har avvecklats eftersom de vill ha en mer homogen marknad. Det 

har blivit svårare att analysera fastighetsbranschen i och med detta. Räntefallet har påverkat 

att det möjliggjorts att lånebildningen ökats men bankens kontroller av krediten har inte 



 

31 

ändrats.  ”Idag ser vi i och för sig mer på återbetalningsförmågan vilket inte gjordes lika 

tydligt tidigare då såg man mer på säkerheten.” Mycket pengar finns i samhället idag och en 

låg ränta skapar att fastighetsbranschen har ökat. Företag har sålts och folk har tjänat pengar 

på börsen och dessa pengar måste satsas. Det byggs mycket just nu vilket ökar efterfrågan på 

kredit men viktigast är att tänka sunt för banken.  

4.2.4. Verkligt värde 

Bedömningen av att företagen får redovisa till verkligt värde är lite svårt att svara på eftersom 

de inte har några sådana fall här i Örebro. ”En egen värdering görs alltid och vad som står i 

bokslutet är inte det viktigaste men det verkar riktigt att redovisa till verkliga värdet men vad 

är ett verkligt värde?” Alla tolkar värdet olika utifrån sin egen referensram och en fastighet 

kan var värd 40 miljoner för en individ och för en annan är samma fastighet värd 45 miljoner. 

Någon annat värde än marknadsvärdet finns inte när det gäller fastigheter, det är endast i 

teorin. Det kanske finns ett mervärde när det gäller andra företags tillgångar. I högkonjunktur 

finns så klart en risk i kamp om konkurrens att marknaden trappas upp och det gäller som 

bank att ha en tydlig policy. Banken har ett traditionellt sätt att arbeta och de är beredda att 

tappa affärer för att inte öka riskexponeringen. Banken har ingen nytta av verkligt värde utan 

det är endast subjektiva bedömningar, mer korrekt är att kalla det för sannolikheten vad en 

fastighet är värt idag. ”Verkligt värde i bokslut är endast en pappersprodukt.”  

4.3 Bank 3  

Respondenten har ekonomiskt gymnasium som grundutbildning och har kompletterat med ett 

stort antal interna bankutbildningar under hela karriären. Respondenten har arbetat inom 

bankväsendet i 36 år, varav cirka 30 år inom kreditgivningsområdet.  

4.3.1. Kreditbedömningsprocessen 

Den vanligaste kommunikationen i början av ett kreditärende är att träffas i personliga möten 

och desto längre in i processen de befinner sig desto mer räcker det med telefonkontakt och 

brevkontakt. Det är viss skillnad vid gamla och nya kunder också, där nya kunder kräver fler 

personliga möten. Kommunikationen skiljer sig också åt beroende på vilken typ av 

kommunikation som kunden använder sig mest av, banken får på visst sätt anpassa sig efter 

kunden. Via e-post kan kunden förmedla finansiella rapporter och andra hårda fakta men när 

det handlar om att få ett förtroende för kunden behövs personliga möten. Vid det tillfälle då 
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kontrakt skall undertecknas kräver banken att detta görs vid banken för att säkerställa att rätt 

undertecknare tecknar kontraktet.  

 

Kreditgivningen kan se lite olika ut beroende på om det är en gammal eller en ny kund. Själva 

affären kan uppstå på olika sätt också, ibland kommer kunden med propå till banken och 

ibland ser banken intressanta möjligheter i vissa företag och kommer då själva med förslag. 

Det som alltid är utgångspunkten i början av en kreditbedömning är att sätta sig in i företagets 

verksamhet, vad som är företagets säkerhet och återbetalningsförmåga. Det är inte endast för 

bankens skull som de vill ta reda på dessa fakta utan även för att kunna lägga upp en kredit 

som passar just detta företag bäst, banken ser inte sig själva som endast en bank som lånar 

upp kapital utan även som företagsrådgivare. Varje ny kundrelation innebär alltid ett 

personligt möte mellan bank och kund och då har oftast all nödvändig information lagts fram. 

Om det är så att banken själva inte har kunskap att sätta sig in i företagets verksamhet eller 

låneobjektet anlitar banken experter för att få så god kunskap som möjligt. ”Vad det gäller 

bankens rutiner gäller generellt samma rutiner för alla typer av kunder men självklart så 

kräver, de kunder som vi gjort affärer med länge, mindre process och rutiner eftersom vi 

redan har mycket information om dessa.” Om de ska göra någon skillnad i 

kreditbedömningen mellan stora och små företag har oftast de stora företagen flera fastigheter 

i sina tillgångar som i sin tur kan visa på ett bättre kassaflöde, vilket kan påverka ett 

kreditbeslut. 

 

I alla kredithanteringar deltar två handläggare, en som arbetar mer primärt med kunden och all 

information samt en person som kontrollerar värden, beräkningar och ser till att inget överses 

eller missbedöms. Ibland kan det vara en gammal och trogen kund som vill låna pengar, det 

kan då vara så att bankrådgivaren känner till kunden sen tidigare affärer. I sådana fall kan det 

hända att bankrådgivaren inte gräver lika djupt i informationen och för att då säkra upp 

kontrollen har de en andreman som kontrollerar all information en andra gång.  

4.3.2. Data som analyseras  

”Vi använder vanligtvis årsredovisningar från bolaget där vi gör en helhetsbedömning av 

företagets ekonomiska ställning med hjälp av resultat, balans och kassaflödesberäkningar.” 

Dessa resultat analyseras för att fastställa företagets ställning i helhet men banken vill även se 

på hur andra fastigheter är belånade och även hur fördelningen av offentliga och kommersiella 

fastigheter ser ut. Om ett bolag äger fastigheter som hyrs ut till offentliga sektorn anses 
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sådana fastigheter som säkrare investeringar eftersom risken för att offentliga organisationer 

inte löper samma risk att gå i konkurs som de kommersiella. ”Stat och kommun anses som 

säkra och bra hyresgäster, ingen av dessa kan ju gå i konkurs, däremot kan de bli insolventa 

då de ibland kan ställa in betalningar.” Kontrakt med offentliga sektorn är ofta kontrakt som 

sträcker sig över lång tid vilket också anses som säkra för banken. Det finns dock andra 

fördelar med kommersiella hyresgäster då de tenderar att inbringa en bättre direktavkastning. 

Bland dessa två fördelar anses den första väga tyngre då den ger större trygghet för banken. 

Desto längre fram i tiden som ett positivt kassaflöde kan ses desto längre tid törs banken ge 

kredit med bunden ränta, idag är räntan på väg upp och det är då bra för företagen att lån med 

bunden ränta. De kommersiella fastigheterna hyrs ut till hyresgäster som i sin tur använder 

fastigheten för att driva näringsverksamhet, hyresgästerna i dessa fastigheter är alltså företag. 

Som bank vill de då se över vilka företag som kommer att hyra del i denna fastighet. Banken 

vill se hur lång tid kontrakten sträcker sig över och även hur det går för dessa bolag. Eftersom 

industrilokaler ofta är utrustade för vissa typer av industrier kan det ta lång tid att hitta nya 

företag som kan ta över lokalerna. För fastigheter med privata hyresgäster är det idag, i alla 

fall i Örebro, ganska låga vakanser vilket ger ett jämt och stabilt kassaflöde och på så sätt 

tryggt för både bank och fastighetsägare. ”Bostadsfastigheter i bra lägen betraktas som 

säkrare än industrifastigheter, när det handlar om investeringar i fastigheter.” Med vad som 

sagts nu måste det has i åtanke att läget för själva fastigheten är lika viktig som typen av 

fastighet, läget är avgörande för att kunna bedriva den verksamhet som ska genera ett 

kassaflöde samt är det viktigt för själva värdet av fastigheten. ”När vi talar om att se på det 

framtida kassaflödet menar vi, när det gäller fastigheter, en period på ungefär 5-10 år fram i 

tiden.” 

 

Ägarna bakom företagen är också viktig data, banken ser till deras tidigare företag och hur de 

har skötts. Om en företagare drivit flera verksamheter i konkurs gör detta att kunden blir mer 

osäker och då kräver banken mer säkerhet i krediten för att känna trygghet i affären. 

Företagare som jobbat med riskkapital, och tidigare gjort konkurser, ses inte som en lika stor 

risk eftersom dessa branscher präglas av konkurs då och då och konkurser mer eller mindre 

hör till. 

 

Dagens data jämförs ofta med historiska data och då ser banken till att de ska vara jämförbara 

och genom att se över vad som hänt i företaget under den tiden som gått mellan de olika åren. 
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Hur långt tillbaka i tiden de går beror helt och hållet på situationen och vilka data som ska 

analyseras, banken avgör själva vad som anses vara relevant data eller ej. 

 

Banken har oberoende fastighetsvärderare som de anlitar inför en fastighetsvärdering. Som 

bank måste de uppfylla objektivitet när fastigheter ska värderas för att inte själva kunna 

påverka värdet i dessa. 

 

Några speciella nyckeltalsvärden finns inte, varje bolag bedöms utefter bolagets 

förutsättningar och behov. De nyckeltal de ser över är främst konsolideringsgraden och 

räntetäckningsgraden, om det av banken anses finnas ett övervärde i någon specifik fastighet 

tas det övervärdet med i bankens beräkningar för nyckeltal som inkluderar 

fastighetstillgångar. Banken har en viss modell för att beräkna på hur stor del av avkastningen 

som blir över för en fastighet när intäkter och kostnader ställts emot varandra. Den siffran 

som blir över, driftnettot, kan variera och banken tar då hänsyn till hur företagets finansiella 

status ser ut. Även om själva driftnettot inte påvisar en hög avkastning kan krediten beviljas 

om företaget i övrigt uppfyller kraven för säkerhet och återbetalningsförmåga, men om 

driftnettot ser svagt ut är banken tydlig mot kunden och för då en diskussion om huruvida det 

är en sund investering för kunden eller inte. 

4.3.3. Förändringar  

När banken tidigare bedömde krediter fokuserade de väldigt mycket på själva värderingen av 

fastigheten som låg till största del som grund för beslutet. Med facit i hand ses nu att det inte 

är tillräckligt att endast låta värdet av en fastighet vara det avgörande för en kredit. ”En 

fastighet som bara står på en tomt och inte inbringar ett kassaflöde har ju egentligen inte 

något riktigt ekonomiskt värde, förutom eventuella värdeökningar, och därför vill banken 

kunna se att en fastighet ska inbringa ett positivt kassaflöde för att ge fastigheten ett 

ekonomiskt värde.” Idag vill banken se på det verkliga kassaflödet såväl för bolaget i sig som 

för det aktuella låneobjektet. 

4.3.4. Verkligt värde  

Vad det gäller de nya reglerna för värdering av fastigheter till verkligt värde har detta inte 

medfört några större förändringar för bankens tillvägagångssätt vid kreditbedömningar. När 

banken ska värdera en fastighet använder de sig av en oberoende värderare och de värden som 

mäts då har alltid varit uppdaterade verkliga värden. Också vad det gäller värden i företags 
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tillgångar kan banken alltid gå in och titta på vilka fastigheter som ingår, när de köptes samt 

för vilken köpeskilling och tack vara bankens goda kunskap om marknaden kan då eventuella 

över- och undervärden upptäckas. ”Det som verkligen är viktigt är ju det kassaflöde en 

fastighet kan genera och det avgörs inte av värdet på fastigheten.” 
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5 ANALYS 

I analysen har vi valt att först föra en diskussion om kreditbedömningsprocessen och dess 

delar återbetalningsförmåga, säkerheten, vilka data som analyseras samt vilka förändringar 

som skett. Vidare förs en diskussion om värderingsproblem och de kvalitativa kriterierna 

relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. 

5.1 Kreditbedömningsprocessen 

Enligt Birgitta Svenssons artikel ”Redovisningsinformation och kreditgivares bedömning av 

små och medelstora företag” grundar sig kreditgivningsprocessen i att bedöma ett företags 

framtida återbetalningsförmåga samt att göra en säkerhetsbedömning. Det gäller även för 

banken att fastställa det optimala kreditbeloppet för att minska riskerna menar Srinivasan & 

Kim. En säkerhetsbedömning måste göras för att bankerna enligt lag skall ha kontroll över 

sina risker och dit hör bland annat kreditrisken och när det gäller fastighetsbolag finns denna 

säkerhet främst i pantbrev. För att göra dessa bedömningar ska bankerna enligt Broomé, 

Elmér & Nylén använda sig av redovisningsinformation likväl som andra faktorer exempelvis 

marknadsinformation och företagsledning. De bör göra en analys av hela företaget och 

granska om de tror att företaget i framtiden kommer att klara en expansion. Vad företaget har 

för status ur bankens perspektiv anses vara bidragande i bedömningen.  Hur mycket 

information som insamlas fastställs med utgångspunkt i varje företags specifika 

förutsättningar och hänsyn bör även tas till att kostnaderna för insamlingen inte överstiger 

nyttan med informationen anser både Smith och Srinivasan & Kim med fler. Varje beslut 

kräver någon form av information men informationsbehovet varierar med beslutets 

omfattning. Vid en ökad risk inhämtas enligt B. Svensson mer information och det anses även 

mer osäkert med en ny kund än en befintlig. Här är bankens egen policy en viktig faktor. 

Svensson påvisar vidare att bankerna använder sig av egna system i bearbetningen av 

information för att kunna kontrollera varje företags specifika förutsättningar. Hon menar 

dessutom att de inte anser årsredovisningen som tillräckligt aktuell för kreditbedömningen 

men att den ändå anses tillförlitlig och jämförbar över tid.  

 

Den vanligaste kommunikationen i början av ett kreditärende är enligt alla bankerna att träffas 

i ett personligt möte eftersom det är viktigt att bygga upp ett förtroende med kunden. Vid 

detta första möte genomgås investeringen och kunden presenterar en affärsplan och banken 

ser till vilket kassaflöde investeringen anses få. Efter detta möte skriver bankmannen en 
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promemoria som innefattar relevant information om kunden och vilka förutsättningar 

investeringen anses ha. Hur den fortsatta kontakten sker anpassas till kunden men mycket sker 

via telefon och e-post.  

5.1.1. Återbetalningsförmågan 

Vid alla intervjuer har det framkommit att det viktigaste i kreditbedömningen är grundpelarna 

återbetalningsförmåga samt säkerhet och det räcker inte att endast en av dessa är uppfylld. 

Återbetalningsförmågan är det som dock väger tyngst för är inte det kriteriet uppfyllt kan en 

kredit inte godkännas eftersom bankerna inte fungerar som en pantbank. ”Oavsett om kunden 

endast behöver låna en liten del av köpeskillingen så kräver banken att ett positivt kassaflöde 

måste kunna ses i framtiden annars blir det inte någon affär.” menade respondenten på bank 

1. En av bankerna ansåg det viktigt att just det objektet som var i fokus ska generera ett 

positivt kassaflöde medan de andra två bankerna mer såg till helheten i företaget fast även de 

beaktade kassaflödet för objektet i sig. Ingen av bankerna använde sig av någon ram för att 

återbetalningsförmågan ska uppfylla en viss procent utan det avgjordes från fall till fall. Vad 

som däremot ansågs viktigt var att krediten på något sätt skulle vara lönsam både för banken 

och för kredittagaren. För att beräkna detta kassaflöde använder sig bankerna av en mall som 

tar hänsyn till intäkter som fastigheten kommer att generera samt de kostnader som uppstår 

för drift, underhåll och skatt. Detta driftnetto som blir över ska betala räntor och amorteringar 

och borde minst generera ett kassaflöde som är högre än vad som kan fås i ränta på ett 

sparkonto. Det finns företag som anser att fastigheter är en bra investering och gör denna 

investering trots dåligt kassaflöde men då är bankerna noga med att upplysa om eventuella 

risker företaget tar och de kräver oftast en högre kontantinsats.  

5.1.2. Säkerheten 

När det gäller säkerheten är det själva objektet i sig med pantbrev och övriga faktorer som 

spelar in. Priset som fastigheten ska köpas för, fastighetens standard, hur den är värderad och 

läget samt marknaden framstår som viktiga faktorer. ”Alla fastigheter kontrolleras lika 

noggrant och utefter samma rutiner oavsett läge eller standard.” säger respondenten på bank 

1. Vem som står bakom företaget och om det är en ny eller befintlig kund är andra viktiga 

säkerhetsaspekter i kreditbedömningen. Samma bank menar vidare att ”En företagare som 

har goda kontakter på marknaden anses lättare kunna generera kassaflöde än en företagare 

som är ny på marknaden och inte har erfarenhet.” Särskilt bank 2 tyckte att det här med den 

personliga relationen är av yttersta vikt men påpekade även problematiken med att analysera 
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denna faktor och säger ”Den absolut svåraste delen vid en ny kontakt är att förstå om 

personen är kapabel att skapa mervärden för företaget i framtiden och de personliga 

egenskaperna i ett företag är oerhört viktiga” Alla banker nämnde att det var skillnad mellan 

om det gällde en industrifastighet eller en hyresfastighet då den sistnämnde oftast är lättare att 

hyra ut och således innebär mindre risk. 

5.1.3. Data som analyseras 

Alla bankerna påpekade att datainsamlingen underlättades vid redan befintliga kunder. ”Vad 

det gäller bankens rutiner gäller generellt samma rutiner för alla typer av kunder men 

självklart så kräver, de kunder som vi gjort affärer med länge, mindre process och rutiner 

eftersom vi redan har mycket information om dessa.” påpekade respondenten på bank 3. 

Däremot skiljde det sig åt i vilken information bankerna ansågs som viktigast. Respondenten 

på bank 1 ansåg att objektet i sig var det viktiga och att finansiella rapporter hade mindre 

värde. De använde sig endast av finansiella rapporter för att se belåningsgraden om ett företag 

ägde fler fastigheter och menar ”Det vi vill se är ju att själva objektet som ska finansieras 

kommer att kunna finansiera sig själv i första hand.” En annan bank menade att de främst 

använder sig av årsredovisningar för att göra en helhetsbedömning i sin analys. Den tredje 

banken använde ingen specifik mall utan gjorde en sammanvägning av vilka data de behöver 

för just det aktuella fallet och menade även att mjuka data är av stor betydelse.  Om det är 

stora företag med många fastigheter använder sig alla tre bankerna mer av den finansiella 

informationen. Nyckeltalen anses då lättare att analysera jämfört med ett mindre företag, då 

banken måste analysera dessa nyckeltal djupare. Olika nyckeltal som banken ser till är 

soliditet, substansvärde samt konsolideringsgraden och räntetäckningsgraden. Vid mindre 

företag använder sig bankerna även mer av andra data än de finansiella, i riktigt små företag 

granskades även lånesökarens privatekonomi. Någon specifik tidsgräns för att använda sig av 

historiska data finns inte i någon av bankerna utan fallet får avgöra hur långt tillbaka i tiden 

som är relevant att gå.  Mjuka värden ansågs vara mer relevanta än hårda värden när det 

gällde historiska data.  

5.1.4. Förändringar 

Den största skillnaden i bankvärlden idag är att informationen erhålles mycket lättare och 

snabbare och att marknaden är mer uppdaterad vilket bidrar till att det inte är lika lätt som 

tidigare att göra fastighetsklipp. Trots det är det många som vill in i fastighetsbranschen, 

främst byggföretag, då många företag har mycket pengar och tror att det är en bra investering. 
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Att staten vill ha en mer homogen marknad och avvecklat bidrag som tidigare fanns för att 

stimulera byggandet har bidragit till att marknaden har blivit mer svåranalyserad. Räntefallet 

är en ytterligare faktor som har haft betydelse för efterfrågan på fastigheter. Trots dessa 

faktorers påverkan torde ändå den största skillnaden i bankernas arbetssätt vara att de nu ser 

mer till återbetalningsförmågan än tidigare. ”Idag ser vi i och för sig mer på 

återbetalningsförmågan vilket inte gjordes lika tydligt tidigare då såg man mer på 

säkerheten.” ansåg respondenten på bank 2. Att de tidigare såg mer till säkerheten i 

fastigheten kan vara en bidragande faktor till bankkrisen som var i början av 1990 talet men 

med bankernas nya arbetssätt tror ingen av respondenterna att en ny fastighetskris är i 

antågande.  

5.2 Värderingsproblem 

En värdering är enligt Nilsson, Isaksson & Martikainen en subjektiv uppskattning som 

baseras på värderarens analys, erfarenhet och kunskap om objektet. När det gäller 

fastighetsbranschen, som har en stor del av materiella tillgångar i företagets värde, anses 

substansvärdering som en viktig värderingsfaktor. Substansvärdet är det samma som det egna 

kapitalet efter att justeringar till verkligt värde gjorts för att få fram eventuella dolda reserver. 

Downs menade att substansvärdering anses som ett problem eftersom det råder osäkerhet om 

vad verkligt värde är. Även Flegm påpekade att värdering till verkligt värde framkallar 

svårigheter och att möjligheten finns att påverka värdet efter eget behov för att vinna fördelar.  

 

Alla banker vi intervjuat använder sig av ett datasystem som visar alla gjorda fastighetsaffärer 

i landet. Genom detta system får de tillgång till referensobjekt som ligger till grund för 

bankens egna beräkningar. Denna stora tillgång på relevant information som banken får anses 

ge ett rättvist värde på en fastighet. ”Man kan värdera ihjäl sig men en fastighet är inte värd 

mer än vad en kund är villig att betala just den dagen.” säger respondenten på bank 2. Detta 

uttalande kan vi koppla till en av Downs uppfattningar om verkligt värde, nämligen 

likvidationsvärdet, att en fastighet anses ha det värde den kan säljas för just vid den 

tidpunkten. Bankerna använder sig dock mer av uppfattningen att fastighetens realistiska 

långsiktiga intjäningsförmåga är det viktiga vid en värdering. De nya reglerna för värdering 

av fastigheter till verkligt värde har inte medfört några större förändringar för bankernas 

tillvägagångssätt vid kreditbedömningar eftersom de använder sig av egna bedömningar och 

har även före denna nya möjlighet använt sig av uppdaterade verkliga värden. Respondenten 

på bank 3 menade att ”Det som verkligen är viktigt är ju det kassaflöde en fastighet kan 
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genera och det avgörs inte av värdet på fastigheten.” Alla bankerna gör dessutom en egen 

värdering av fastigheten och här skiljde det sig lite åt om de använde bankens egna 

värderingsmän eller oberoende värderingsmän. ”En egen värdering görs alltid och vad som 

står i bokslutet är inte det viktigaste men det verkar riktigt att redovisa till verkliga värdet 

men vad är ett verkligt värde?” säger respondenten på bank 2. Bankmannen menade vidare 

att det endast finns marknadsvärde och ingenting annat ur deras perspektiv och att alla tolkar 

verkligt värde subjektivt utifrån sin egen referensram och säger ”Verkligt värde i bokslut är 

endast en pappersprodukt.” Vad bankerna däremot inte kan påverka är finanspolitiska 

händelser som räntor och skattesystem. 

5.3 Kvalitativa kriterier -relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet 

Enligt den referensram vi använt för begreppet relevans måste informationen kunna användas 

för att prognostisera framtiden och samtidigt fungera som historiska data som ska kunna 

jämföras och ge kunskap om tidigare händelser. Den historiska återkopplingen måste också 

tidsbegränsas för att anses vara relevant.  

 

Den information som banken använder sig av i första hand är det prognostiserade framtida 

kassaflödet som ska kunna genereras. Att informationen används för detta syfte ligger i linje 

med referensramen vad det gäller användning av informationen. Att detta sedan är rätt sätt för 

bankerna att säkerställa återbetalningsförmågan framgår av banklagen (2004:297) som kräver 

att banker endast får bevilja lån om kredittagaren kan anses kunna fullfölja sina förpliktelser. 

Syftet med att med hjälp av låntagarens information prognostisera ett framtida kassaflöde är 

uteslutet för att se att denne skall klara av de förpliktelser som med lånet tillkommer, dessa 

förpliktelser är att betala tillbaka lånet till banken. Vad det gäller att återanvända historiska 

data kan ses att samtliga banker har tillgång till ett datasystem som tillhandahåller information 

om samtliga fastighetsförsäljningar i Sverige. Att ha tillgång till denna information och att 

sedan använda den i syfte att hålla sig uppdaterad på priser och vilka värderingsunderlag som 

använts i den aktuella försäljningen kan anses uppfylla Smiths återinföringsrelevans. Med 

detta sagt måste has i åtanke att detta endast uppfyller kriteriet om jämförbar information 

används och bankerna jämför endast olika fastighetsaffärer om fastigheterna sålts i områden 

med likvärdiga lägen. Samtliga banker använde sig inte av någon bestämd tidsbegränsning för 

när en information ska anses som irrelevant utan detta varierade från kund till kund och från 

affär till affär. Kunder som haft affärer med banken under lång tid kräver inte lika gamla 

historiska data som en helt ny kund. Anledningen till att de vill se data från längre tillbaka i 
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tiden för nya kunder är att de vill få en så bra uppfattning om denna som möjligt. Vad som ska 

anses som relevant information i detta sammanhang är alltså helt beroende av bankernas 

informationsbehov, ju osäkrare en bank är desto mer relevant anses gamla data vara. 

Bankernas syfte med att känna trygghet med ett lån är inte endast för bankens skull utan även 

för låntagaren eftersom de gynnar dem att kunna klara av lånets kostnader i framtiden. Att 

banken vill uppfylla säkerhet för bägge parter anser vi vara relevant i likhet med vår 

referensram om att informationen ska vara till nytta, relevans kan alltså sägas vara ett mått på 

nyttan av information. Informationen som banken använder är i syfte att minimera risken för 

kreditförluster samt att inte låta låntagaren utsättas för finansiella risker, detta syfte bidrar 

tydligt till nytta för bägge parter. 

 

Tillförlitlighet är enligt Falkman beroende av validitet, verifierbarhet och neutralitet. Att 

bedöma huruvida bankerna uppfyller dessa kriterier till fullo är svårt att fastställa men den 

information vi fått utav intervjuerna kan ändå tolkas utifrån ovanstående kriterier. Validitet 

uppfylls, enligt Falkman, om den ämnade verkligheten avbildas på ett rättvisande sätt. Vad 

det gäller validitet i bankernas sätt att använda information syns tydligt att bankerna vet vad 

de är ute efter och på vilket sätt de ska använda informationen för att uppnå deras syften. 

Samtliga banker använde sig av kassaflödesinformation samt diverse nyckeltal och de 

förklarade tydligt varför de just använde denna typ av information. Utav detta kan validitet 

uppfyllas vad det gäller användning av information men för att uppfylla verifierbarheten kan 

annan kritik tillföras. Ett mått för verifierbarheten, enligt Smith, är graden av samstämmighet 

i bedömningarna mellan olika bedömare. Att i stor utsträckning använda sig utav 

prognostiserade framtida kassaflöden för att bedöma återbetalningsförmågan kan ses som 

sårbart vad det gäller verifierbarheten. Det faktum att man verifierar något som inte än 

inträffat gör det svårt att bevisa sanningshalten för underlaget. Det ska också beaktas att olika 

bedömare kan komma fram till olika kassaflödesresultat beroende på vilka beräkningsmetoder 

som används, vilket ifrågasätter samstämmigheten. Verifierbarheten kan dock sägas uppnås i 

det fall då bankerna använder sig av nyckeltal ifrån årsredovisningar där resultat för inträffade 

händelser visas och där företagen är tvingade att beräkna nyckeltalen på ett och samma sätt.  

 

Kriteriet neutralitet uppfylls enligt Falkman genom att användaren av information inte får ha 

några förutbestämda mål eller intressen som skulle kunna påverka bedömningen eller 

användning av informationen. Detta är ett svårt kriterium att fylla inom redovisning eftersom 

bedömningar om framtiden ofta görs, som alltid medför risken att subjektivitet kan 
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förekomma. Vidare säger Tricker & Boland att hur vi tolkar information påverkas av vilka 

normer och värderingar vi har och dessa beror i sin tur på vår kultur och det samhälle vi lever 

i. 

 

För att uppfylla neutraliteten arbetar bankerna lite olika men rör det sig om stora belopp sker 

uteslutande en kontroll av fler än bankmannen själv. I vissa fall går beslutet till Stockholm för 

kontroll av oberoende personer. ”Att vi skickar beslutsunderlaget ifrån oss beror just på att vi 

vill försäkra oss om neutraliteten, att vi inte sitter i knäet på kunden då detta kan vara väldigt 

lätt om man har haft ett bra samarbete med en kund under en längre tid” säger respondenten 

på bank 2. På alla banker var det alltid en bankman som utförde allt förarbetet men kontrollen 

utfördes lite olika mellan bankerna. En bank hade alltid en andreman som kontrollerade att 

informationen var relevant medan en annan bank alltid hade en delegation och på den tredje 

banken hade bankmannen en egen limit och behövdes denna överskridas krävdes kontroll av 

en oberoende part.  

 

Det faktum att samtliga banker har någon form av kontrollfunktion när det gäller 

kreditbedömningar och att det aldrig är endast en bankman som tar beslutet om kredit ska 

beviljas eller inte stärker neutraliteten. Risken för manipulation och subjektivitet minskas 

genom att flera olika personer är delaktig i beslutsprocessen.  

 

Bedömningen vad det gäller neutralitet i värdering av fastigheter kan sägas variera bankerna 

emellan. Endast en av bankerna använde sig av helt oberoende värderare, när vi säger 

oberoende menar vi ej anställd av banken eller ej anställd av bolag som ingår i bankens 

koncern. Att värderaren är anställd av samma bank som ska ge krediten kan inte sägas vara 

helt i linje med vår referensram om att neutraliteten endast kan uppnås då inga förutbestämda 

mål eller intressen ska kunna påverka bedömningen. I de flesta fall förekom det en värderare 

som anlitats av kredittagaren samt en som anlitats av banken. I dessa fall kan bedömningen 

anses vara mer neutral men om en fastighet värderas av endast en värderare och denne är 

anställd av banken måste neutraliteten i bedömningen ifrågasättas. 

 

Utav ovanstående resonemang och vad som sagts om relevans kan också jämförbarheten 

diskuteras. Jämförbarhet av information ökar ju mer den kan användas för att jämföras med 

annan information och då ökar även användbarheten av informationen. Information kan 

jämföras mellan olika år och även olika företag emellan. De jämförelser som bankerna 
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använder sig av är till största del mellan olika år och då oftast inom samma företag. Det som 

avgör om olika informationer är jämförbara är huruvida händelser och tillstånd redovisas på 

samma sätt. Information från årsredovisningar kan sägas vara jämförbara då denna 

information är uppbyggd av principer som företagen måste följa. Till skillnad från detta kan 

kassaflödesberäkningarna inte anses vara jämförbara eftersom dessa är gjorda utefter 

företagens olika förmågor och förutsättningar samt att olika banker kan ha olika sätt att tolka 

och bedöma dessa. Det som däremot kan anses jämförbart är om en och samma bank jämför 

olika kassaflödesberäkningar mellan olika år för ett och samma företag. Då bankerna vi 

intervjuat jämför olika finansiella resultat från år till år inom samma företag uppfylls 

jämförbarheten så länge deras tolkningar och syfte med jämförelserna är detsamma från år till 

år. När de jämför en fastighetsförsäljning med en annan tar också samtliga banker hänsyn till 

att olika fastighetslägen och fastighetstyper inte kan jämföras vilket tyder på medvetenhet om 

att allt inte är jämförbart.  
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6 SLUTSATSER 

 

Studien har visat att kreditbedömningen kan variera mellan de olika bankerna men att de alla 

har ett gemensamt krav för både återbetalningsförmåga och säkerhet. Utav vår 

problembakgrund framgår att bankerna, under överhettningsperioden, till största del 

fokuserade på säkerheten i själva fastigheten och att denna säkerhet avgjorde om lån skulle 

beviljas. Denna studie finner inte stöd för att bankkrisen på 1990-talet ska kunna återupprepas 

eftersom bankerna idag fokuserar på hur mycket pengar en fastighet kommer att kunna 

generera. Bankkrisen präglades av enorma kreditförluster eftersom deras kunder inte klarade 

av att betala tillbaka lånen. Genom att säkerställa att fastigheten kommer att generera 

tillräckligt kassaflöde säkerställs också återbetalningsförmågan och därigenom minimeras 

risken för kreditförluster för banken. För att ytterligare försäkra sig om 

återbetalningsförmågan tar bankerna även stor hänsyn till vem som står bakom företaget, om 

denne drivit näringsverksamhet tidigare och hur den verksamheten har skötts. Andra viktiga 

aspekter som framkommit är om kunden sedan tidigare har relationer med banken samt att typ 

av fastighet är avgörande för hur informationen hanteras. 

 

Studien har också i problemdiskussionen belyst vikten av att använda relevant information 

samt att informationen bör vara tillförlitlig och jämförbar. Ett ytterligare stöd för att 

bankkrisen inte ska kunna upprepas är att samtliga banker, i sin kreditbedömningsprocess, 

uppfyller dessa kriterier. Det faktum att bankerna använder sig av information vars syfte är att 

minimera risk för såväl bank som kund visar såväl på att rätt information används samt att den 

används på rätt sätt.  Detta besvarar vår frågeställning vad det gäller att relevant, tillförlitlig 

och jämförbar information används av bankerna. Det enda undantaget är att verifierbarheten 

inte till fullo kan stärkas då prognostiserade kassaflöden inte kan verifieras. Detta faktum 

kommer alltid att kvarstå inom redovisning så länge framtiden inte kan förutses helt och 

hållet.  

 

Slutligen kan denna studie inte finna stöd för att de nya redovisningsreglerna IAS 40 och dess 

effekter skulle kunna bidra till subjektiva bedömningar och på så sätt försvåra för bankerna  

att arbeta med relevant information i deras kreditbedömningar.  
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Den tidigare forskning som gjorts inom detta område har dragit slutsatserna att en ny bankkris 

inte är att vänta utav effekterna av IAS 40 eftersom bankerna idag fokuserar mer på framtida 

kassaflöden istället för fastighetsbolagets tillgångar. Vår studie har kommit fram till liknande 

slutsatser men det som gör denna studie unik i sitt slag är att vi har belyst 

kreditbedömningsprocessen utifrån kriterierna relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. 
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6.1 EGNA REFLEKTIONER  
 
De slutsatser som dragits av denna studie kan inte helt utesluta ytterligare en framtida 

bankkris likt den på 1990-talet. Däremot finner studien dock stöd för att om en bankkris åter 

skulle inträffa skulle orsakerna till krisen inte vara desamma eftersom bankerna idag inte 

bedömer krediter enligt de metoder som på 1990-talet. Vi har, utav de genomförda 

intervjuerna, kommit fram till att samtliga banker fokuserar på kassaflöden och att dessa 

beräknas med hjälp av faktorer som fastighetens läge och skick. Vi anser att det enda som 

talar emot bankernas kreditbedömning är att dessa kassaflöden är prognostiserade framtida 

intäkter och att dessa sedan ska ligga som grund för om krediten ska beviljas eller ej. Trots att 

dessa beräkningar är hypoteser om framtiden anser vi att de bidrar till större trygghet för 

samtliga parter jämfört med de faktorer som avgjorde krediter tiden innan bankkrisen.  

 

Det faktum att bankerna inte velat visa oss de exakta beräkningsmetoder som används för att 

komma fram till de framtida kassaflödena gör det svårt för oss att bedöma just denna del av 

processen. Att bankerna inte är villiga att visa dessa beräkningar på detaljnivå kan bero på 

oviljan att låta konkurrenter få insyn i den egna verksamheten. För att kunna bedöma och dra 

slutsatser för den delen av processen krävs även flera olika fallstudier av kreditbedömningar 

vilket försvåras av bankernas ovilja att visa specifika kreditbedömningar där bankens kund 

skulle avslöjas. Så länge dessa fakta kvarstår kommer generaliserade slutsatser bli svåra att 

dra för kreditbedömningsprocessen.  

6.2 Framtida forskning 

Under uppsatsens genomförande har en del frågor dykt upp som vi inte haft möjlighet att 

undersöka vidare. Som det framgått har det varit svårt för oss att få information om de exakta 

beräkningsmetoderna på detaljnivå, och detta var inte heller vårt syfte med studien. Detta vore 

intressant att undersöka vidare och då undersöka om bankerna använder sig av någon generell 

modell eller om det skiljer sig åt mellan bankerna. Om det är någon skillnad mellan hur 

bankerna i större och mindre städer gör sina bedömningar är en annan inriktning framtida 

forskning kan ha. Vi har gjort denna undersökning ur bankens perspektiv men en annan 

inriktning vore att undersöka om fastighetsföretagen upplever att bankerna hanterar deras 

kreditansökan mer rättvist sedan införseln av de nya redovisningsreglerna med värdering till 

verkligt värde.   
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Bilaga  

 

Intervjufrågor 

 

Hur går kreditbedömningen översiktligt till? 

 

– Berätta lite kort om hur kreditbedömningen går till. 

– Hur går kommunikationen till mellan kreditgivare och kredittagare? 

– Används särskilda rutiner och kan dessa variera beroende på kreditsökaren? 

– Vad skiljer sig idag från för cirka 20 år sedan? 

– Finns det någon kontroll för neutralitet i kreditbedömningsprocessen? 

 

Vilka data analyseras? 

 

– Vilka finansiella data använder ni Er av mest och skiljer sig denna information åt 

beroende på bransch och företagets storlek tex.? 

– Använder Ni finansiella data sedan flera år tillbaka och hur kontrolleras då 

jämförbarheten? 

– Vilka andra uppgifter förutom finansiella data tar Ni hänsyn till? 

– Finns det någon tidsgräns för att den information Ni använder ska anses relevant? 

 

Hur ser Ni på värdering till verkligt värde? 

 

– Anser Ni att informationen blivit mer relevant? 

– Anser Ni att informationen blivit mer tillförlitlig? 

– Anser Ni att informationen blivit mer jämförbar? 

– Anser Ni att informationen ger banken större trygghet? 

– Anser Ni att det finns risk för över och undervärderingar av fastigheter? 

 

 

 

 

 


