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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Företag som söker externt kapital från banker blir noggrant granskade av 

desamma. För att säkerställa företagets återbetalningsförmåga och minimera 

bankens kreditrisk, vid finansiering av fastighetsinvesteringar, hålls fastigheten som 

säkerhet. Syfte: Syftet med den här studien var att analysera hur bankerna 

bedömde risken vid företags fastighetsinvesteringar i Jämtland, mot bakgrund av om 

bankerna påverkades av företags ökande efterfrågan på fastigheter samt en ökande 

befolkning. Teori: Studien baserades på teori om hur bankerna minskar kreditrisken 

för, och problematiken med, asymmetrisk information på fastighetsmarknaden. 

Studien berör teorier som förklarar hur marknadsaktörer finner utrymme för affärer 

och eventuell avkastning, samt hur risk vid investeringar kan minimeras. Metod: 

Studien utfördes genom en kvalitativ metod där fyra banktjänstemän intervjuades. 

Underlaget för undersökningen var semistrukturerade intervjuer vilka gav utrymme 

för motiveringar. Resultat: Efterfrågan på fastigheter ökar märkbart och dagens 

ränteläge påverkar avkastningen positivt på investeringar. Befolkningsökningen gör 

att det finns en generell bostadsbrist inom Jämtland vilket bekräftar en stark 

efterfråga på fastighetsinvesteringar. Bankens risk vid finansieringar bedöms därför 

som låg. Slutsats: Av studien framgick det att bankerna bedömer företagens 

investeringar på bostadsfastighetsmarknaden som investeringar med låg risk.  

 

 

Nyckelord: Bank, Kreditbedömning, Fastighetsinvesteringar, Asymmetrisk 

information 
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Abstract  

 

Background: Companies who seek to acquire external capital from banks used to 

invest in real estate properties are subject to intense review. To ensure the ability of 

repayment and to minimize the risk of the loans, the real estate property is held by 

the banks as collateral. Purpose: The purpose of this study is to analyze how banks 

assessed the risk for real estate property investments in Jämtland. Furthermore, this 

study reviews if a growing population and an increasing demand for real estate 

affected the banks’ risk assessment. Theory: The study was based on the theory of 

how banks reduce risk as well as considering the problem of asymmetric information 

within the real estate market. Furthermore, the study concerns theories that explain 

how market participants identify potential investment and divestment opportunities, 

as well as minimizing the corresponding risks. Method: A qualitative method was 

used in which four bank employees were interviewed and the bases for the 

interviews were open-ended questions, which gave space for arguments. Results: 

Demand for real estate properties is increasing in a significant manner and the 

current interest rates are positively affecting the return on real estate investments. 

Furthermore, there is a general shortage of housing in Jämtland, due to an 

increasing population, which confirms the heavy demand for real estate property 

investments. The risks faced by banks when financing these investments are 

therefore assessed as low. Conclusion: This study showed that banks assess low 

risk in investment in the real estate property market of Jämtland.  

 

 

Keywords: Bank, Credit assessment, Real estate properties investment, 

Asymmetric information  
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Inledning 

Norrland har sedan en längre tid upplevt en avtagande befolkningsökning och 

samtidigt en åldrande befolkning. Många bostäder och fastigheter har stått tomma 

men denna trend har nu förändrats. På senare tid visar studier en tydlig 

befolkningstillväxt och en ökande invandrad befolkning kan vara en av faktorerna 

(Nordlander och Thór, 2016). En kraftig invandringsvåg ställer krav på politiker och 

deras agerande för att undvika en framtida krasch på fastighetsmarknaden. 

Bostäderna på marknaden är i princip slut och stora grupper med främst ungdomar 

och invandrare söker entré på bostadsmarknaden (Hellekant, 2015). Detta, 

tillsammans med det låga ränteläget, kan leda till en ny prisbubbla på 

bostadsfastigheter på grund av det extremt låga ränteläget. Krediter med säkerheter 

i fastigheter och bostäder kommer därmed i riskzonen.   

 

Den ökande efterfrågan på bostadsmarknaden medför investeringsmöjligheter för 

företag på bostadsfastighetsmarknaden. Thor (2016) publicerade information om hur 

befolkningsökningen i Sverige ser ut. Artikeln visade att de tre storstadsregionerna 

står för merparten av ökningen men att mindre regioner får en oväntad ökning. I de 

regionerna med en oväntad tillväxttakt kommer trycket på 

bostadsfastighetsmarknaden bli stort. Nationalekonomen i artikeln menar att det är 

väsentligt att göra analyser för varje kommun för bästa investeringsmöjligheter (Thor, 

2016). Kommuner ser olika ut och har därmed olika kapacitet. För att minska risken 

med dåliga säkerheter i fastighetsinvesteringar, avsedda för både bostad och 

industrier, krävs lokal marknadskännedom (Eriksson, 2009).  

 

Det finns olika sätt att investera i bostadsfastighetsmarknaden. Fastighetsföretag 

kan, förutom att köpa befintliga hyresbostadshus, öka utbudet av bostäder genom 

nybyggnation eller ombyggnation. Detta för att möta den ökande efterfrågan på 

marknaden. Lind (2015) skriver i en artikel att politikerna upplever problematik vad 

gäller tillgängligheten av bostadsbebyggelse i Sverige. Han skriver vidare att i 

områden med stor andel utlandsfödda växer trångboddheten och även den svarta 

marknaden. Risken finns att detta skulle skapa affärsmöjligheter där exempelvis 

radhus och villor görs om och hyrs ut till ockerhyror, samt att närliggande 

kontorslokaler skulle göras om för uthyrning. (Lind, 2015)  
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Företagens investeringar finansieras av både bankkrediter och eget kapital och detta 

medför att även bankerna påverkas av en ökad efterfrågan. Vid kreditbedömning 

måste bankerna ta hänsyn till den risk som investeringar medför. Det är därför viktigt 

med kännedom om både den lokala marknaden och de potentiella kunderna på 

denna marknad. Vid förändrade omständigheter finns det risk att bankernas 

information om låntagarna och fastighetsmarknaderna minskar.  

 

Syfte och mål 

Det här arbetet undersöker om den ökande befolkningen har lett till ökad efterfrågan 

på fastighetskrediter, främst avsedda för bostäder, och hur bankerna därmed 

bedömer risken vid företagens fastighetsinvesteringar i en region som tidigare haft 

relativt svag efterfrågan på bostadsmarknaden. Syftet med denna uppsats var att 

belysa detta problem samt att hjälpa till att minska risken. Vidare var också syftet att 

undersöka om bankerna bedömde att företagen aktivt agerade på den stundade 

befolkningstillväxten.   

 

Frågeställning 

Frågeställningen var i huvudsak ”Hur bedömer bankerna risk vid företagens ökande 

fastighetsinvesteringar i Jämtland? För en mer avgränsad undersökning ställdes 

även ett par kompletterande frågor. Dessa var ”Hur svarar fastighetsföretag på 

fastighetsmarknaden på en ökande befolkning och bostadsbrist?” samt ”Är det 

skillnad idag vid bedömningar och risktagande från bankernas sida jämfört med 

tidigare?”. 

 

Avgränsning 

I den här studien ligger fokus på marknaden inom länet Jämtland och närliggande 

områden. Detta eftersom denna marknad just nu genomgår stora förändringar, både 

vad gäller befolkningstillväxt, urbanisering och flyktingmottagande. Det ligger också 

praktiska skäl bakom valet till länet Jämtland eftersom det geografiskt sett är min ort 

där jag har lokal kännedom.   
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Formen av fastighetsinvesteringar som berörs i denna studie är främst 

nybyggnationer av fastigheter avsedda för bostäder. Det innefattar också en del 

ombildningar av redan befintliga hyreshus till bostadsrätter. 

 

Disposition 

Efter introduktionen presenteras arbetets andra kapitel med rubriken ”Bakgrund”. 

Här inleder jag med en generell beskrivning av kreditprocessen och därefter redogör 

jag fastighetsmarknadens uppbyggnad.  

 

Vidare fortsätter arbetet med avsnittet ”Teori” där grundläggande teoretiska 

beskrivningar presenteras. Avsnittet inleds med ett vanligt förekommande begrepp 

inom nationalekonomi, ”Asymmetrisk information” och avslutas med ”Tidigare 

forskning” där jag gör läsaren bekant med tidigare forskning inom ämnet.  

 

I nästa kapitel, ”Metod”, presenteras vilken undersökningsmetod som använts samt 

argument för denna. Vidare presenteras rubriken ”Urval” med beskrivningar för 

urvalsgrunden och därefter återfinns rubriken ”Intervju-underlag” där 

frågeformuleringarna beskrivs. Avslutningsvis presenteras resultatet från intervjuerna 

under rubriken ”Resultat”.  

 

Slutligen, under rubriken ”Diskussion”, för jag ett resonemang och jämför resultatet 

mot redan befintlig teori och forskning. Efter detta presenteras referenser och 

bilagor.  
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Bakgrund 

Banklån  

Baserat på kunskap och erfarenhet från min anställning på bank, samt informationen 

från de intervjuade bankerna i studien, finns vissa rutiner för hur banklån går till. När 

ett företag söker externt kapital från en bank genomförs en omfattande prognos av 

företagets framtid och det tilltänkta ändamålet med lånet. Detta eftersom banken 

måste säkerställa risknivån med sin del av finansieringen. Den tillfrågade banken går 

noggrant igenom företagets verksamhet, tar in kreditupplysning, stämmer av 

balansräkning, årsredovisningar och kassaflöden. Ju mer information underlaget 

grundas på desto säkrare beslut kan genomföras. Bedömningen av personerna 

bakom företaget är också en viktig faktor när banken bedömer kreditansökningar. 

Detta eftersom företagaren står som ansvarig för företagets framtida utfall och 

åtaganden.  

 

Företaget som söker kapital via banker ska alltid gå in med en egen insats för det 

tilltänkta projektet. Vanligtvis är den egna insatsen ca 40% av totala summan och 

banken står då för resterande 60%. Den exakta kvoten kan variera beroende på 

ändamål och sökande part. 

 

När ett företag har beviljats finansiering till ett projekt sätts en ränta för krediten. 

Lånevillkoren för företag är en riskbaserad prissättning och räntan sätts därför efter 

hur banken bedömer risken för det aktuella projektet. För företagskrediter där 

banken bedömer risken vara högre kan banken också sätta en högre ränta. Omvänt 

finns det möjlighet till lägre ränta på krediten om banken bedömer risken som låg. 

Vissa branscher bedöms vara mer utsatta och ha högre risk och följaktligen sätts 

också en ränta som är högre. Marknadsaktörerna känner till bankernas processer 

och är medvetna om hur räntor kan variera och hur de bestäms.  

 

Både privatpersoner och företag söker bankkapital till bostads- och 

fastighetsinvesteringar. Det gäller både nybyggnationer, renoveringar och för företag 

även ombildningar av redan befintliga hyreshus. Företag söker också vanligtvis 

finansiering till diverse industrifastigheter och andra verksamheter.    
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Fastighetsmarknaden 

Fastighetsmarknaden innefattar flera delar som hänger samman. Wheaton och 

DiPasquale (1992) förklarar detta genom en teori som kallas 4Q-modellen där 

marknaden delas in i hyresmarknad, tillgångsmarknad, bygginvesteringsmarknad 

samt nettobyggandet. Hur dessa hänger samman illustreras genom ett 

koordinatsystem med fyra kvadranter. 

 

De två första kvadranterna beskriver jämvikten för den kortsiktiga marknaden, 

medan den tredje och fjärde kvadranten illustrerar jämvikten på lång sikt. I första 

kvadranten visas utbud och efterfrågan på hyresmarknaden och hur det påverkar 

priset på hyra. Exempelvis, om utbudet ökar men efterfrågan inte ändras blir 

hyresnivån lägre. (Wheaton & DiPasquale, 1992) 

 

I den andra kvadranten visar Wheaton och DiPasquale (1992) hur priset på 

fastigheten byggs upp av direktavkastningen och hyran, detta är direkt 

sammanhängande med första kvadranten.  Både räntan och risken för tillgången styr 

avkastningen (Wheaton & DiPasquale 1992). När företag bedömer att framtidens 

pris är högre än kostnaderna för att bygga idag finns det skäl till nyproduktion. En 

förväntad förändring av efterfrågan, vilket påverkar priser och hyror, kommer därför 

påverka nybyggnationen. Detta illustreras i den tredje kvadranten (Backman, 2008). 

Slutligen, i fjärde kvadranten, förklaras marknadens långsiktiga jämvikt. Denna 

kvadrant visar den långsiktiga förändringen av byggnadsstocken, vilken tar hänsyn 

till nybyggnation och deprecieringstakt (Wheaton & DiPasquale, 1992). 

 

Enligt Boverket (granskad 2016) är det kapaciteten hos byggföretagen och 

kommunerna som avgör byggandet av bostadsfastigheter. Det råder en hög aktivitet 

inom byggsektorn vilket driver upp priserna och hyresbostäder blir därmed mindre 

lönsamt att bygga. Aktiviteten är främst synlig i Stockholmsregionen och i större 

kommuner likt Umeå och Helsingborg (Boverket, 2016).   

 

Boverket (granskad 2016) presenterar på sin hemsida att läget på 

bostadsmarknaden är en bedömningsfråga för respektive kommun. Det är 

kommunen som avgör om marknaden är i obalans med överskott eller underskott av 
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bostadsfastigheter. Storstadsregionerna i Sverige har stor inflyttning och därmed 

också en tydlig efterfrågan på alla former av bostäder. På mindre orter gäller det att 

anpassa utbudet utifrån behovet på marknaden, till exempel med billiga hyresrätter 

till ungdomar. År 2016 bedömde Boverket (granskad 2016-05-09) att fler kommuner 

än någonsin upplever ett underskott av bostadsfastigheter. 

 

4Q-modellen sammanfattas genom att givet en viss fastighetsstock sätts hyrespriser. 

Dessa hyror översätts till fastighetspriser genom tillgångsmarknaden. 

Fastighetspriserna genererar nyproduktion som i sin tur påverkar fastighetsstocken. 

Jämvikt råder då fastighetsstocken är lika stor vid start som slut. (Wheaton & 

DiPasquale, 1992)              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. 4Q-modellens uppbyggnad  

Källa: Backman (2008) 
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Teori 

Situationen för lån innebär att två parter ingår avtal, där ena parten lånar ut kapital till 

den andra. Avtalet kan skrivas direkt mellan parterna eller via en intermediär. Denna 

intermediär, exempelvis en bank, har till syfte att underlätta avtalet.      

Asymmetrisk information  

På marknader agerar olika parter med olika tillgång till information. Diamond (1984) 

förklarar att när marknadsaktörerna använder sig av en intermediär, exempelvis en 

bank, finns det risk för att parterna innehar olika information. Detta förklaras genom 

teorin ”Asymmetrisk information”. Denna teori återfinns i olika stadier på marknaden 

men vid krediter via en intermediär nämns vanligen ”Adverse selection”, på svenska 

”Snedvridet urval”, vilket förekommer innan en transaktion har gått igenom.  

 

Teorin för ”Snedvridet urval” förklarar hur de mest kapitalbenägna aktörerna också är 

de som mest aktivt söker lån. Risken att dessa producerar oönskat resultat är stor. 

Ett bra exempel på detta är lånemarknaden. De marknadsaktörer som mest behöver 

lån är oftast de som faktiskt går till banken och söker kapital. Ofta är dessa också 

giriga efter snabba beslut De aktörer som inte är i lika stort behov av extra kapital, 

ofta bra och skötsamma kunder, söker mer sällan lån. (Mishkin, 2006)   

 

Vidare belyser Mishkin (2006) också problemet ”Moral Hazard”, ett beteende som 

uppstår efter en transaktion. Teorin beskriver ett omoraliskt beteende där aktörerna 

agerar utanför avtalat ramverk, ofta enbart för sitt eget bästa utan intresse för andra 

parter. På finansiella marknader finns en risk att låntagaren engagerar sig i affärer 

vilka är oönskade utifrån långivarens perspektiv. Agerandet kan till och med vara 

avgörande för låntagarens återbetalningsförmåga. Detta omoraliska beteende kan få 

som konsekvens att banker generellt sett avstår att låna ut kapital eftersom den 

eventuella risken är för hög. (Mishkin, 2006)      

 

När en marknadsaktör ska avväga beslut för en eventuell investering har denne 

tillgång till befintlig och prognostiserad fakta.  Befintliga fakta antas finnas tillgänglig 

för alla parter på marknaden, dock mer eller mindre känd för de olika parterna. 

Prognostiserad fakta bygger på marknadsspekulationer vilka i sin tur är grundade på 

tidigare, redan befintliga, eller kommande utannonserade händelser. Keynes (1936) 
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förklarar att omfattningen av investeringar beror på relationen mellan räntan och den 

förväntade avkastningen. Avkastningen i sin tur bestäms av priset på tillgången och 

dess potentiella framtida avkastning (Keynes, 1936). Företagen, vilka investerar på 

bostadsmarknaden, har ofta bra kännedom om marknaden. Seriösa företag tar till 

sig information och använder den väl i sina marknadsprognoser. Detta ställer också 

krav på externa finansiärer att hålla sig uppdaterade om marknaden. Allt för att 

minska informationsskillnaden mellan parterna och säkerställa krediterna.  

 

Risken finns att ivriga företag missbedömer marknaden eller tar för stor risk i deras 

affärer. Detta kan trigga aktiviteten på bostadsmarknaden och trissa upp priserna till 

en prisbubbla. En så kallad prisbubbla uppkommer då priserna på marknaden inte 

motiveras av ekonomiska grunder, utan beror på spekulationer och förväntningar 

(Lind, 2014). Detta skedde exempelvis under 1990-tal i Sverige då många 

bostadsfastigheter var överbelånade efter ett kraftigt fall på bostadsfastigheter. 

 

Enligt Lind (2014) finns det ett samband mellan stigande fastighetspriser och 

stigande belåning. Genom ett högre värde på en fastighet finns också utrymme till 

ökad belåning. Vidare förklarar Lind (2014) att en överdriven kreditexpansion kan 

vara en av orsakerna till prisbubblor och att bankerna tenderar att vara mer 

generösa med utlåning under högkonjunktur. 

 

Sammanfattningsvis finns det en del hinder som kan vara avgörande för hur 

kreditbeslut genomförs och om krediter beviljas. Investeringar, vilka i sin tur 

eventuellt kräver externt kapital, grundas på information på marknaden. För att 

minska risken för tvivelaktiga beslut och osäkra affärer krävs ömsesidigt långsiktiga 

relationer. Detta kan vara ett sätt att minska eventuella kreditrisker. Mandell och 

Wilhelmsson (2015) förklarar att det är viktigt för alla aktörer på 

fastighetsmarknaden, både säljare, köpare, intermediärer, mäklare och 

bygginvesterare, att ha en grundlig förståelse för den lokala marknaden. Genom 

detta ökar chansen till korrekt information och minskar risken vid eventuella affärer.      
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Tidigare forskning/Bankkrediter 

Tidigare forskning i ämnet om krediter visar att banklån är den vanligaste källan till 

externt kapital vid företagsinvesteringar (Bruns och Fletcher (2008). Investeringar i 

bostadsfastigheter är inget undantag och här kräver kreditgivaren därför någon form 

av säkerhet. Detta eftersom företagets framtid är osäker. Skuldkvoten som företaget 

tar på sig kan vara avgörande för investeringarnas framtid (Bruns & Fletcher, 2008). 

Genom att hålla god relation med banken och visa förståelse för deras 

beslutsprocess kan företaget i fråga erhålla goda villkor med fördelaktiga 

kreditkostnader. För banken innebär det ett risktagande vid kreditgivning och de 

måste därför försäkra sig om en god återbetalningsförmåga (Papadamou & 

Siriopoulos, 2012).  

 

Enligt samma undersökning av Papadamou och Siripoulos (2012) avskaffade 

Riksbanken restriktioner kring bankernas kreditgivning under 80-talets andra hälft. 

Detta ledde till en stor kreditexpansion och därefter en bostadskris under 90-talet. 

Vidare ledde krisen till kreditåtstramning och att flera banker gick i konkurs. Detta 

framgår genom rapportens kvartalsinsamlade data från år 1996 till år 2008.  

 

Diamond (1984) förklarar i en rapport att det finns risk för informationsskillnader 

mellan kreditgivare och -tagare. Rapporten baseras på en enkel miljö där långivare 

och låntagare integrerar med direktkontakt. För att säkerställa sin position samlar 

intermediären, till exempel den kreditgivande banken, information om den aktuella 

motparten, dess vanor samt projektet. Det är inte tillräckligt med generell information 

om marknaden eller transaktionen, utan det krävs djupare förståelse för kreditens 

syfte när banken ska finansiera. Som intermediär har banken en stor fördel i att 

kunna samla information om kreditkunden i god tid inför en affär. Detta minskar 

risken för ekonomiska förluster och att kapitalet inte används i sitt rätta syfte.  

 

Hardin (1997) skriver i en artikel att marknaden för fastigheter är en volatil cykel där 

aktörerna har olika kompetens och erfarenheter. I denna artikel analyserades 

upprepade mätningar där långivare fick ta del av olika informationsprocedurer. 

Resultatet var att det krävs god kompetens och framförallt specifik expertis från 

intermediärens sida i deras beslutsfattande för att säkerställa goda krediter. Vidare 
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betonar Eriksson (2009) i en rapport vikten av lokal marknadskunskap för att 

säkerställa korrekt information om låntagaren. Genom lokal anknytning och 

kundkännedom har intermediären möjlighet att vid rätt tillfälle eventuellt kliva ur 

affären om situationen kräver det. Detta minskar också risken för eventuell 

förlustaffär. 

 

Backlund (2008) förklarar att den tidigare presenterade 4Q-modellen är en förenklad 

version av en mycket komplex fastighetsmarknad. Det krävs stora insatser vid köp 

av bostadsfastigheter och de är ofta lånefinansierade. Nyttan förväntas fortgå över 

en lång tid och informationen på marknaden förnyas städigt. Östersund upplevde en 

prisnedgång på borätter under 2007, andra Norrlandsstäder upplevde samma trend. 

Vidare förklarar Backlund (2008) detta med den dåvarande lågkonjunkturen och inte 

som en sprickande prisbubbla. 
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Metod 

I denna studie användes en kvalitativ metod. Enligt Backman (2016) saknas en 

given standard för hur en kvalitativ rapport ska utformas men han nämner att det 

finns vissa komponenter som bör finnas med. Författaren förklarar vidare att grunden 

för en kvalitativ metod är ett bakomliggande syfte, frågeställning eller problem. Syftet 

med arbetet var att undersöka bankernas risktagande vid företagens 

fastighetsinvesteringar, vilket också blev avgörandet för en kvalitativ metod. En 

kvalitativ metod ansågs generera mest information och bäst data för problemet.  

 

Backman (2016) menar också att vald metodik, erhållen information, utvärdering 

samt sammanfattningar bör presenteras genom vald metod. För att erhålla bästa 

möjliga svar från representanterna utformades öppna frågor med utrymme för 

förklaringar; semistrukturerad intervju. Den valda metodiken, utförandet av intervjuer, 

gav goda förutsättningar för bra svar och bredare utläggningar, vilket gjorde att 

enkäter uteslöts från denna undersökning. Ofta används enkäter vid mer raka frågor 

utan risk för tvetydiga svar (Trost 2005). Enkäter ansågs dock inte ge 

kompletterande information till svaren i dessa intervjuer.  

 

Enligt Trost (2005) är standardisering ett mått på avsaknaden av variation inom 

metodiken.  I denna undersökning användes samma intervjuunderlag för varje 

intervju men eventuella följdfrågor varierade och genererade variation. Genom att 

hålla standardiserade frågor kan undersökningar på ett fördelaktigt sätt upprepas 

och jämföras mellan olika fallstudier. Variationsmöjligheterna ökar dock med låg grad 

av standardisering (Trost 2005).      

 

 Metodiken ska generellt sett innehålla beskrivningar av miljöer och de processer 

som används för att undersökningen ska vara möjlig att upprepa för senare forskning 

(Backman 2016). Intervjuerna i denna studie utfördes på respektive 

banktjänstemans kontor i ett avskilt mötesrum. Detta för att minska risken för 

representanterna att känna sig trängda eller obekväma i offentliga miljöer och 

därmed öka chanserna för mer utförliga svar.  
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Insamlad data från intervjuerna dokumenterades i fallbeskrivningar vilka presenteras 

i kommande empiri-/resultatavsnitt. Enligt Trost (2005) ska processen för en 

kvalitativ metod vara av tre steg. Det första är insamling av data, i denna studie 

genom intervjuer. Nästa steg är analys av erhållen data och tredje steget är tolkning 

av materialet. Dessa två senare steg är presenterade i fallbeskrivningar, vilka 

granskades och sedan blivit godkända av respektive respondent.   

       

Urval  

I arbetet genomfördes intervjuer med representanter från de fyra bankerna som finns 

verksamma med kontor i Östersund. Under perioden 30/11-16  till 14/12-16 

genomfördes intervjuer med fyra stycken utvalda representanter. Kvale och 

Brinkmann (2014)  förklarar att antalet nödvändiga intervjupersoner beror på 

undersökningens syfte. I vanliga intervjustudier brukar antalet intervjupersoner ligga 

runt 15 +/- 10 men kan skifta med resurstillgänglighet och tidsramar. Författarna 

menar också att färre intervjuer ger mer tid åt att förbereda och analysera intervjuer. 

För studien fanns enbart fyra banker lokalt tillgängliga vilket gjorde urvalet självklart. 

De banker som inte har kontor i Jämtland valdes bort från denna undersökning. 

 

Backman (2016) förklarar att motiveringar och argument för urvalet ska framgå i 

avsnittet för metod. I denna studie baserades urvalet efter problemformuleringen och 

passande kandidater valdes därefter. Då undersökningen baseras på bankernas 

risktagande var det passande att intervjua personer anställda på bank med 

arbetsuppgifter inom kreditmarknaden. Vissa av representanterna var kreditchefer 

men det var inget krav för undersökningen.  

 

Det är väsentligt att redogöra vad urvalet står för och vilken population urvalet är en 

miniatyr av (Trost, 2016). I denna studie är det representanter från banker, vilka har 

inblick och kunskap om kreditmarknaden för företag verksamma i Jämtland. Vidare 

dokumenterades intervjuerna genom inspelning för korrekta fallbeskrivningar. Detta 

utgjorde en risk i att respondenterna höll sig mer restriktiva i sina formuleringar. 
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Intervjuunderlag 

Intervjun bör genomföras på så sätt att den intervjuade personen uppmuntras till att 

ge synpunkter på sin värld. Frågorna bör vara korta och enkla att förstå och den 

första frågan får gärna beröra en konkret situation (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Således inleddes intervjuerna med en fråga om huruvida banken ansåg att 

fastighetsinvesteringar i länet ökade. Direkta frågor i denna studie dimensionerades 

efter vad respondenten svarade och markerade som centralt. Uppföljningsfrågor 

användes också för extra innehåll till tidigare frågor och genom nyfikenhet kan det 

bringa mer fakta och förklaringar (Kvale & Brinkmann, 2015). Intervjuunderlaget för 

intervjuerna i denna studie återfinns som bilaga i slutet av arbetet.  
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Resultat 

Demografiska förändringar och trender 

Respondenterna är eniga om att det råder en urbanisering inom Jämtland, med en 

tydlig ström mot Östersund och till viss del Åre. Konsekvenser av detta är att det 

råder en generell bostadsbrist vilket också bidrar till en stark efterfrågan på 

fastigheter och boenden. En del av den ökande befolkningen beror på en 

invandringsström till Jämtland. Dessa människor behöver också boenden men 

efterfrågar inte samma form av permanent boende. Fram till de har etablerat sig på 

den aktuella orten finns andra alternativa boenden. Bank 4 (personlig 

kommunikation, 14 december, 2016) menar att invandringen har påverkat 

fastighetsmarknaden i Jämtland eftersom situationen kräver fler bostäder. 

Respondenten uppger att nybyggnationer sker från redan befintliga företag på 

marknaden och ser inte att nya företag träder in på marknaden.  

 

Respondenterna tror inte det finns risk för kortsiktiga, riskfyllda, affärer. Behovet av 

bostäder är stort och det är endast spekulativt om detta skulle avvika i framtiden. 

Både urbanisering och den nyanlända befolkningen är bidragande faktorer till den 

starka efterfrågan på fastighetsinvesteringar. Respondenterna anser också att det är 

svårt att avgöra om den invandrade befolkningen har en bidragande del i den 

rådande efterfrågan. Bank 4 menar att när emigranter etablerar sig i länet, skaffar 

jobb och får en vardag här, kommer de också efterfråga mer permanenta boenden. 

För mindre orter, där det finns ledig kapacitet, innebär detta möjligheter till 

utveckling. Bank 2 (personlig kommunikation, 5 december, 2016) menar också att 

det är först efter etablering med jobb och inkomst som de nyanlända är starka nog 

att efterfråga permanenta boenden.    

  

Efterfrågan på fastighetsinvesteringar 

Enligt de tillfrågade bankerna syns en ökning av fastighetsinvesteringar i Jämtland, 

detta är idag mest synligt i Östersund, Krokom/Ås och Åre. Fastighetsinvesteringar 

är mest tydliga i eftertraktade områdena medan det på mindre orter, exempelvis 

Ragunda, inte syns någon tilltagande ökning. Nyproduktionstakten är, enligt Bank 3 

(personlig kommunikation, 8 december, 2016), stor och det byggs mest längs med 

Norrlandskusten och de större städerna där. Dessa områden har upplevt/upplever 
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samma typ av urbanisering som Jämtland. Bank 2 ser även skillnad på stora och 

små orter. Priserna på de små orterna är fortfarande för låga för att det ska vara 

lönsamt att bygga. Fastighetsinvesteringar och nybyggnationer sker för både 

permanenta boenden, mer vanligt i Östersund, men också fritidsboenden runt om i 

fjällen. Det märks även bland turistboenden i exempelvis Vemdalen och Klövsjö. 

Bank 4 uppger att det är främst stora företag som bygger och finns representerade 

på produktionsmarknaden.  

 

Efterfrågan på just bostadsfastigheter ökar märkbart. Bank 1 (personlig 

kommunikation, 30 november, 2016) uppger att det är prisbildningen som synliggör 

denna ökning av efterfrågan. Priserna stiger markant, vilket grundar sig i att fler 

köper bostad, och efterfrågan på både en- och flerbostadshus ökar enligt Bank 1. 

Bank 3 uppger att dagens ränteläge påverkar avkastningen för 

fastighetsinvesteringar positivt, vilket också påverkar att efterfrågan ökar.  

 

Har banklån ökat?  

Respondenterna har inte sett någon korrelation mellan att efterfrågan på 

investeringar ökar och ökning av antalet banklån. Bankerna menar att det finns 

begränsningar och att de inte expanderar i risk, men ibland behöver företagen 

investera i befintliga produktionsanläggningar och utöka krediterna. När bankerna är 

med och finansierar vill de att projekten ska vara hållbara över tid. Genom historien 

har flera kriser påverkat fastighetsmarknaderna och detta har gjort att bankernas 

riskbedömning och kreditprocesser har utvecklats. De arbetar ständigt med 

omvärldsanalyser för att generera inputs och förbättra arbetsprocesser. Bank 4 

(personlig kommunikation, 14 december, 2016) menar att urbanisering gör att det 

fortsatt finns en marknad i större städer, och att invandringen har positiv effekt för 

landsbygden.    

 

Finansiering och rykte 

Finansierig av fastighetsinvesteringar sker med både eget kapital och externt, 

belånat, kapital. Den egna insatsen från företaget/organisationen ska vara mellan 

30-50% och kommer oftast från egna medel eller fastighetsbistånd. Insatsen beror 

på typen av fastighet, läge och ändamål. Respondenterna kan se att företag idag är 

mer ivriga att möta efterfrågan på fastigheter/bostäder jämfört med tidigare. 
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Nyproduktionstakten är markant hög och så länge det finns en marknad kommer 

byggherrar vilja producera, de vill helt enkelt utnyttja ”suget” som finns i dagsläget.  

 

Att företag skulle sätta press på bankerna att fatta snabba beslut bekräftas inte av 

respondenterna. Företagen är medvetna om bankernas processer och har förståelse 

för hur beslut fattas. Bankerna är trygga i sitt arbetssätt och tar inga onödiga risker. 

Vidare är bankens rykte inte något de aktivt tar med vid kreditbedömningar men det 

är en viktig parameter som de värnar om. De enskilda bankernas rykte är mer som 

en del av arbetssättet och finns naturligt i denna process.   

 

Bankens riskbedömning 

Respondenterna förklarar att det finns tydliga processer för riskbedömning för 

bankerna. Relevanta uppgifter samlas in och analyseras för att därefter kunna göra 

en bedömning och prissättning. Företagen som söker krediter bedöms utifrån 

resultat- och balansräkningar, där också kassaflödet är en viktig analysdel. Genom 

kassaflödet kan banken se förändringen av företagens likvida medel. Företaget 

måste kunna leva med krediten över en lång tid och det måste därför finnas utrymme 

för räntesvängningar. Bankernas riskbedömning har ändrats med tiden. Efter bank- 

och fastighetskriser har det tillkommit regelförändringar, till exempel bolånetak. Alla 

respondenter poängterar att det är viktigt med marginaler i kalkylerna för 

kreditsökande aktörer eftersom dagens låga ränteläge inte kommer att bestå.      

 

Det krävs en egen insats från kreditsökande företag, liksom det gör för 

kreditsökande privatpersoner. På senare tid har denna insats blivit större för 

bostadskrediter. Privatpersoner behöver 15% av köpeskillingen som kontantinsats, 

medan företagskrediter har en insats runt 40%. Denna kan variera beroende på risk 

och typ av projekt. Bank 4 menar att den kontanta insatsen triggar eget sparande 

och att detta beteende minskar bankens risk.   

 

Tidshorisonten för fastighetsprojekt skiljer sig mellan olika områden i Jämtland. I de 

mer attraktiva områdena är tidshorisonten markant längre än i mindre attraktiva 

områden. Läget och typen av fastighet är avgörande parametrar för kreditrisken på 

investeringar och därför är också tillväxtorter mycket viktiga marknader. Bankerna 

lägger upp en passande amorteringsplan för den aktuella krediten. 
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Amorteringsplanen visar hur krediten ska återbetalas och tiden för denna beror på 

projekttypen och dess medförda risk. Olika attraktiva områden har därför olika 

tidshorisonter och risk. Låg risk medför att banken kan ge en bättre ränta på 

krediten. Planen för återbetalning ska innehålla utrymme för räntesvängningar 

eftersom denna baseras på projektets risk och det generella ränteläget i landet.  
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Diskussion 

Demografiska förändringar och trender 

Syftet med denna studie var att undersöka om en ökande befolkning har lett till ökad 

efterfrågan på fastighetskrediter, och hur bankerna därmed bedömer risken vid 

företagens fastighetsinvesteringar. Intervjuerna bekräftar att det syns en tydlig 

befolkningsökning inom Jämtland, med en tydlig ström mot framför allt Östersund. 

Detta medför att företagens fastighetsinvesteringar också ökar. Utgångspunkten för 

studien, att det sker en befolkningstillväxt till följd av både urbanisering och en större 

andel invandrad befolkning (Nordlander och Thór, 2016), bekräftades därmed av 

studien. Jämtland är ett stort län till ytan och orterna ser mycket olika ut, därför ser 

också fastighetsmarknaderna olika ut.  

 

Det skulle vara intressant att jämföra Jämtlands marknadssituation med ett område i 

Sverige som redan genomgått liknande förändringar genom en markant 

befolkningstillväxt. Detta utesluts dock från denna studie, med undantag av enstaka 

exempel från andra orter i Norrland. Dessa exempel har också upplevt en 

urbanisering och har en historia med befolkningstillväxt och ökad efterfrågan på 

marknaden. I denna studie utvecklades inte dessa liknelser men för utbyte av 

erfarenheter hade de varit intressanta att diskutera vidare. 

 

Efterfrågan på fastighetsinvesteringar 

De huvudsakliga resultaten från intervjuerna bekräftar att företag investerar mer i 

fastighetsmarknaden. Studien utgick ifrån att det är viktigt att göra analyser för 

respektive ort för bästa möjliga investeringar (Fastighetsnytt, 2016). Av resultatet 

från undersökningen menar bankerna att kännedom om den lokala marknaden är 

väsentliga för företagens investeringar. Utan kunskap om den tilltänkta marknaden 

kan eventuella bankfinansieringar missgynnas. Detta bekräftar att teorin 

”Asymmetrisk information” gäller även för denna studie. Med rätt kunskap om den 

tilltänkta investeringen och marknaden ökar chansen till positivt utfall, både för 

banken och för det aktuella företaget. Av detta resultat från intervjuerna skulle det 

vara värt att utveckla frågor kring säkerheter i investeringar. Upplever bankerna att 
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företag och finansiärer har olika information om marknaden och dess risker, samt 

bedömer bankerna att företagen är villiga att ta större risker?    

 

Styrkan i en ökande befolkning är att det finns investeringsmöjligheter för företagen 

på marknaden. Resultatet från intervjuerna visade att företag från landets storstäder 

söker sig hit, detta eftersom det finns investeringsmöjligheter. Dock syns inga 

oetablerade företag på marknaden för bostadsfastigheter. I framtiden skulle det vara 

intressant att föra denna fråga vidare, vilken berör nya företag på 

fastighetsmarknaden och vilken kunskap de besitter. Jämtland är en glesbefolkad 

region där det sker en urbanisering, en situation med utrymme för fler 

bostadsfastighetsinvesteringar och eventuellt nya företag.  

 

Argument som talar för att företag väljer att investera mer på fastighetsmarknaden är 

att dessa är vinstdrivande verksamheter. Deras intresse väntas därför vara att 

eftersöka bästa möjliga avkastning för sina verksamheter. Resultaten från 

intervjuerna visade att så var fallet. Dagens låga ränteläge gör det gynnsamt för 

företag på fastighetsmarknaden, där priserna på bostadsfastigheter stiger i takt med 

att efterfrågan på bostäder ökar. Detta är positivt för fastighetsinvesteringar eftersom 

den förväntade avkastningen därmed väntas stiga.    

 

Har banklån ökat?  

Huruvida kreditförfrågningar från företag vilka investerar i fastigheter, framförallt 

bostadsfastigheter, har ökat kartlades inte genom studien. Bankerna menade att de 

inte expanderar i risk, trots en ökande efterfrågan på investeringar på 

bostadsfastighetsmarknaden. Genom att öka antalet krediter ökar också banken sina 

skulder, vilket givetvis ställer krav på säkerheten i krediten. Med fler krediter tar 

också bankerna större risk.     

 

Finansiering och rykte 

Den huvudsakliga källan till extern finansiering för företags investeringar är banklån 

(Bruns och Fletcher (2008), vilket bekräftades av studien. Bankerna menade att 

insatsen av eget kapital beror på ändamålet för investeringen men att företagen inte 

sätter press på banken i dess beslutsprocess. Enligt studien är bankernas rykte inte 
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en avgörande faktor vid kreditbeslut. Banker är olika och har egna processer för hur 

de arbetar, deras rykte är en naturlig del i deras arbete. Från min egen erfarenhet av 

bankarbete upplever jag att detta till viss del stämmer, men att vem banken vill 

förknippas med är en intressant fråga. Jag anser att bankerna är mån om sitt rykte 

och vill vara tillförlitliga. Jag tror att detta gör att banker, i viss mån, aktivt väljer sina 

kunder.  

   

 

Bankens riskbedömning 

Kapital från bankerna är en viktig förutsättning för företagens investeringar men 

bankerna tar inga onödiga risker vid kreditgivningen. Intervjuerna visade att 

ränterisken, räntesvängningar, var en viktig faktor vid riskbedömning av 

investeringsprojekt då detta är grunden till återbetalningsförmågan. Jag upplevde att 

bankerna bedömde räntan som en viktig faktor . Detta eftersom 

bostadsfastighetsinvesteringar på eftertraktade orter anses som investeringar med 

relativt låg risk och med goda säkerheter. Löptiden för dessa krediter är lång och 

räntan kan fluktuera. Räntenivån är därmed en avgörande faktor för hur låntagaren 

klarar av krediten.  

 

Banktjänstemän omfattas av banksekretess vilket gör att viss information inte får gå 

utanför bankens väggar. Detta kan påverka svaren från intervjuerna genom att de 

blir allt för generella. Hur bankerna bedömer företag och deras risk i projekt kan 

upplevas som känslig information. Genom att hålla intervjuer med öppna frågor var 

jag medveten om att det kunde påverka intervjupersonernas svar. I vidare forskning 

kan det därför vara värt att komplettera med en anonym enkät. 

 

Framtida studier 
Slutsatsen från denhär studien visade att det finns en stark efterfrågan på 

företagsinvesteringar på bostadsfastighetsmarknaden. Bankernas finansiering till 

dessa investeringar anses som investeringar med låg risk. I framtiden skulle det vara 

intressant att undersöka hur bankerna bedömer risken om denna situation skulle 

ändras. Givet att befolkningstillväxten i Jämtland markant skulle avta, eller 

befolkningsströmmen ändra riktning, hur skulle då företagens fastighetsinvesteringar 
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förefalla? Mot grund av denna hypotetiska utveckling, skulle bankernas utlåning till 

företagens fastighetsinvesteringar innebära ökad kreditrisk?  

 

Slutsats 

I denna studie har jag undersökt hur bankerna bedömer risken när företag investerar 

i fastigheter, främst bostadsfastigheter. Jag genomförde studien genom intervjuer 

med personer anställda på bank. Resultatet visade att bankerna bedömer 

kreditrisken till företags fastighetsinvesteringar som låg. Detta eftersom de ser en 

ökande efterfrågan på fastigheter på attraktiva områden, en följd av urbanisering och 

en ökande befolkning. Dock är risken högre på mindre orter i Jämtland. Detta 

eftersom efterfrågan på fastigheter, främst bostäder, där är låg. Slutsatsen av den 

här studien är att bankerna bedömer kreditrisken som låg på attraktiva områden i 

Jämtland och att de ser en fortsatt potentiell marknad i attraktiva områden i länet. 
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Bilagor 
 
 
 
 
 
 
Bakgrund: Fastighetsbranschen står inför utmaningar och möjligheter med en 
ökande befolkning. I Norrland har man under en tid tillbaka upplevt avbefolkning och 
fler tomma bostäder, men nu växer den invandrade befolkningen sig allt större. 
Många företag ser chansen att ta marknadsandelar och erbjuda fastigheter.  
Syfte: Syftet med den här undersökningen är att se hur bankerna bedömer risken 
vid företagskrediter för fastighetsinvesteringar. 
 

Intervjufrågor 
 

 Bedömer ni att företags efterfrågan på fastighetsinvesteringar ökar inom 

regionen? 

o Hur syns detta? 

o Hur finansieras eventuella investeringar? 

 
 

 Kan ni se att företag är mer ivriga än för några år sedan på att möta 

efterfrågan på bostäder? 

o På vilket sätt? 

o Hur påverkar den invandrade befolkningsökningen? 

 
 

 I vilken utsträckning påverkas ni som bank av eventuell press från 

företagen att möta efterfrågan? 

o Hur yttrar sig en eventuell press? 

o Hur agerar ni vid eventuell press? 

 
 

 Hur riskbedömer ni kunders fastighetsinvesteringar?  

o Hur ser er arbetsprocess ut för att upptäcka och hantera risk? 

o Vad har ni för tidshorisont på investeringar i fastighetsprojekt? 

o Hur har er riskbedömning och hantering förändrats de senaste 10-

15 åren? 

  
 

 Är bankens rykte något ni tar med i bedömningen? 

o Varför? 

 
 

 Finns det något mer du vill berätta eller finns det något mer jag borde 

veta?  


