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Titel: Osäkerhet vid utlåning till kommersiella fastigheter – Hur hanterar 
och minimerar bankerna riskerna och osäkerheterna vid utlåning till 
kommersiella fastigheter? 

Problembakgrund och problemdiskussion: Värdering och utlåning till 
kommersiella fastigheter är förknippat med risker/osäkerheter. Eftersom 
bankerna baserar sin utlåning på värderingsunderlag, är det riskfyllt med 
felaktiga värderingar, såväl för bankerna som för hela makroekonomin. 

Problemfrågeställning: Hur ser bankerna på risk/osäkerhet vid värdering 
och utlåning till kommersiella fastigheter? Hur hanterar och minimerar 
bankerna riskerna/osäkerheterna vid utlåning till kommersiella fastigheter?  

Syfte: Syftet är att undersöka och beskriva de risker och osäkerheter som 
banker stöter på och hur de hanterar dessa vid utlåning till kommersiella 
fastigheter. 

Avgränsning: Vår studie inriktar sig på fyra stycken banker i Karlstad som 
arbetar med utlåning till kommersiella fastigheter. 

Metod: Vi har tillämpat en kvalitativ metod där vi intervjuat fyra personer 
verksamma inom banksektorn vilka arbetar med utlåning till kommersiella 
fastigheter. Intervjuerna har som huvudsakligt syfte att undersöka hur 
bankerna arbetar med riskminimering och hantering av osäkerheter vid 
utlåning till kommersiella fastigheter. 

Slutsats: Bankerna följer de regelverk och de olika verktyg de har för att 
minimera risker och osäkerheter vid utlåning. Värderingsdatan kontrolleras 
endast via interna kontroller som sköts av bankmän som ej är auktoriserade 
värderingsmän. Banken förlitar sig således på värderingsmännens underlag 
och granskar inte värderingsdatan lika ingående som värderingsmännen. 
Det innebär i praktiken att bankmännen inte alltid kan upptäcka om ett 
värderingsunderlag är felaktigt men riskerar att bevilja utlåningen ändå.  



 

Abstract 
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Title: Uncertainty in lending to commercial properties – How do the banks 
handle and minimize the risks and uncertainties when lending to commercial 
properties? 

Introduction and problem statement: Valuation and lending to commercial 
properties are associated with risks and uncertainties. Since the banks base their 
lending on the basis of valuation, incorrect values are risky for the banks as well 
as for macroeconomics at large. 

Research question: How do banks view risk/uncertainty when valuing and 
lending to commercial properties? How do banks manage and minimize the 
risks/uncertainties of lending to commercial properties? 

Objectives: The purpose is to investigate and describe the risks and 
uncertainties that banks encounter and how they handle them when lending to 
commercial properties.   

Limitations: Our study focuses on four banks in Karlstad who work with 
lending to commercial properties. 

Methodology: We have applied a qualitative method where we interviewed 
four people operating in the banking sector, working on lending to commercial 
properties. The main purpose of the interviews is to investigate how the banks 
work with risk minimization and management of uncertainties in lending to 
commercial properties. 

Conclusions: The banks follow the regulations and the various tools they have 
to minimize risks and uncertainties when lending. The valuation data is only 
verified by internal checks carried out by bankers who are not authorized 
valuers. The bank thus relies on the valuers data and does not review the 
valuation data as thoroughly as the valuers. In practice, this means that the 
bankers cannot always detect if a valuation basis is incorrect, but risk to grant 
the loan anyway. 



 

Definitioner 
 

Datscha – Ett webbaserat värderingsprogram för fastigheter 

Driftnetto – Inbetalningsöverskott som uppstår efter avdrag för drift och 
underhållsutbetalningar 

Förvaltningsfastigheter – Fastigheter som innehas i syfte att generera hyresinkomster, 
värdestegring eller en kombination av dessa 

Kalkylperiod – Den period kalkylen och beräkningarna avser 

Kapitaltäckningsgrad – Ett mått som används i regelverk för bank- och 
försäkringsföretag rörande hur stort belopp som måste sättas av för att trygga 
verksamhetens möjlighet att leva upp till sina åtaganden 

Kassaflöde – Ett företags inbetalningar och utbetalningar under en tidsperiod  

Kyrktornsprincipen – Ett ordspråk som lyder: ”man skall aldrig göra affärer med kunder 
geografiskt längre bort än vad man kan se från sitt lokala kyrktorn” 

Marknadsvärde – Det pris som sannolikt skulle erhållas om fastigheten bjöds ut på 
en fri och öppen marknad med tillräcklig marknadsföringstid, utan partsrelationer 
och utan tvång 

Osäkerhet – Något framtida okänt där utfallet inte går att förutspå fullt ut 

Referensobjekt – Jämförbara objekt som sålts på orten sedan innan 

Risk – En identifierad möjlig förlust från ett tidigare beslut 

Schablondatscha – Schablonberäknade siffror från Datscha vilka beräknas utifrån 
generella siffror på marknaden. 

Verkligt värde – Det faktiska belopp till vilken en tillgång skulle kunna överlåtas 
mellan parter som är oberoende. 

Värderingsunderlag – Framtagna analyser, beräkningar och övriga dokument från 
en värdering. Lämnas vanligtvis över från värderaren till banken vid utlåning av 
pengar 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet kommer vi redogöra problembakgrunden, 
problemdiskussionen, de forskningsfrågor som är relevanta utifrån 
problemdiskussionen, syftet samt våra avgränsningar. 

 
 
Den här kandidatuppsatsen handlar om hur banker hanterar risker och osäkerheter 
vid utlåning till kommersiella fastigheter. Det här är intressant att studera eftersom 
banker oftast grundar sin utlåning på utförda värderingar (Ekelid et al. 1998 ; 
Crosby et al. 2000). Bankerna är därmed beroende av att värderingsunderlagen är 
rimliga (Ekelid et al. 1998 ; Crosby et al. 2000) eftersom en felaktig värdering i 
sin tur kan leda till att bankerna lånar ut för mycket pengar. Det uppstår således en 
risk för bankerna som då riskerar att utsättas för kreditförlust vid en eventuell 
tvångsförsäljning (Consector 2019). Detta är i sin tur en potentiell källa till 
samhällsekonomiska problem och andra finansiella kriser, vilket skedde bland 
annat i början av 90-talet (Bank for International Settlements [BIS] 2018a). 

 
 
 

1.1   Problembakgrund 
 

Värdering av kommersiella fastigheter är komplext och det är därför svårt att göra 
korrekta värderingar (Öhman et al. 2012). Det är dessutom kostsamt att ändra en 
redan utförd värdering (Szumilo et al. 2016). Kommersiella fastigheter är även 
heterogena och unika eftersom ingen annan fastighet är den andra lik, vilket leder 
till att antalet referensobjekt är minimala (Lind & Lundström 2009).  
 
En aspekt som gör värderingen komplex är att det finns olika värderingsmetoder 
att utgå från. Metoderna utgår från olika beräkningsmodeller och behöver därför 
olika mycket ingående data för att ett korrekt värde skall kunna erhållas (Ekelid et 
al. 1998). En annan aspekt som gör värderingen komplex är att parametrarna som 
värderaren måste känna till vid beräkningen av värdet, många gånger kan vara 
svåra att prognostisera. Värdet som erhålls vid värderingstillfället, kan vara helt 
annorlunda ett par år senare. Exempel på sådana parametrar är vakansgrader, eller 
ökade underhållskostnader till följd av till exempel badrum som behöver 
renoveras.  
 
Förutom metodvalen spelar även den mänskliga faktorn in. Ekelid et al (1998) och 
Jaiswal et al (2019) menar att individens sätt att tolka data påverkar utfallet. Trots 
att värderarna får samma data om ett objekt, kan en värderare förbise viktig 
information och det kan således leda till felaktiga värdeutlåtanden. Ett exempel på 
det här är den övervärdering som skedde i Tyskland år 2003 (Lorenz et al. 2006). 
Värderingsmannen värderade en stor fastighet på 20 000 m2, men han missade att 
hyreskontraktet för fastighetens största hyresgäst skulle gå ut och inte förnyas. Det 
skulle komma att bidra till att en vakansgrad på 60 procent skulle uppstå efter att 
kontraktstiden löpt ut. Fastigheten tappade då cirka 80 procent i värde de två 
efterföljande åren och övervärderingen låg på hela 14,6– 15,6 miljoner euro 
(Lorenz et al. 2006).  
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1.2   Problemdiskussion 
 

De felaktiga värderingsunderlagen leder till att fastigheterna blir övervärderade 
vilket medför att bankerna blir utsatta och kan överbelåna fastigheterna eftersom 
de lånar ut mer pengar än vad fastigheterna är värda (Friatider 2012). 
Överbelåningar är riskabla eftersom fastighetssektorn är bankernas enskilt största 
kredittagare i Sverige (Bellman & Öhman 2012) och den kommersiella 
fastighetsmarknaden är starkt sammankopplad med det finansiella systemet 
(Finansinspektionen [FI] 2019). Värdet på de svenska kommersiella fastigheterna 
uppgick år 2016 till cirka 1 765 miljarder kronor, vilket motsvarade cirka 40 
procent av Sveriges BNP (Riksbanken 2017c).  
 
Om en bank till exempel skulle bli tvungen att sälja en fastighet exekutivt och 
fastigheten är övervärderad, riskerar banken att inte få tillbaka allt sitt utlånade 
kapital och går i förlust på den affären. Det kan leda till att bankerna blir mer 
restriktiva i sin utlåning eller i värsta fall går i konkurs (Riksbanken 2017c), vilket 
i ett större perspektiv kan leda till samhällsekonomiska problem och finansiella 
kriser (Riksbanken 2017c ; Dagens arena 2017). Det här fick Sverige erfara under 
bland annat krisen i början av 90-talet, som orsakades av just fastighetsbranschen 
(BIS 2018a).  
 
Förutom att banker kan bli mer restriktiva i sin utlåning eller riskera att gå i 
konkurs, blir även finansiella rapporter hos fastighetsbolag missvisande och 
investerare kan då ta fel investeringsbeslut (IASB 2012 ; Mirza & Holt 2011). 
Bankerna kan även bli tvungna att höja räntorna för att täcka upp för sina 
förluster. Det påverkar inte bara företag, utan även privatpersoner. I synnerhet de 
som inte har ett sparat kapital (Regeringen 2015 ; Rika tillsammans u.å. ; 
Jordbrukaren 2016). Överbelåningar anses därmed som riskabla eftersom det inte 
bara påverkar bankerna, utan även hela makroekonomin (Dagens arena 2017 ; 
Riksbanken 2017c). 
 
Vi vet att det följaktligen är komplext att värdera kommersiella fastigheter. 
Bankerna lånar ut pengar trots detta, oftast enbart med värderingsunderlagen som 
grund. Mot bakgrund av problemen inom fastighetsvärdering vill vi undersöka hur 
bankerna arbetar med risk och osäkerhetsminimering vid utlåning till 
kommersiella fastigheter. 
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 1.3   Syfte och forskningsfrågor 
 

Syftet med vår kandidatuppsats är att genom empiriska undersökningar via 
kvalitativa intervjuer, undersöka och beskriva de risker och osäkerheter som 
banker stöter på och hur de hanterar dessa vid utlåning till kommersiella 
fastigheter. För att svara på syftet kommer nedanstående forskningsfrågor 
användas: 
 
 
-    Hur ser bankerna på risk och osäkerhet vid värdering respektive utlåning 

till kommersiella fastigheter?  
 
-    Hur hanterar och minimerar bankerna riskerna/osäkerheterna vid utlåning 

till kommersiella fastigheter?  
 
 
 

1.4   Avgränsning 
 

Vi har valt ut fyra olika banker som alla arbetar med utlåning till kommersiella 
fastigheter på den svenska marknaden. Vi valde att hålla oss till en medelstor 
svensk stad, Karlstad, eftersom vi ville få ett underlag som varken avspeglar den 
största staden i Sverige, eller den minsta. 
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2. Teoretisk referensram 
 

Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en ökad insikt och förståelse kring 
värdering och utlåning till kommersiella fastigheter. Den här teoretiska 
bakgrunden gör att läsaren lättare kan förstå det empiriska materialet. 

 
 

2.1    Begreppet kommersiella fastigheter och dess marknad 
 

Enligt Lind och Lundström (2009) är definitionen av kommersiella fastigheter 
kontor, industrier, hotell, butiker och köpcentrum. De beskriver begreppet som 
“allt förutom bostäder” och poängterar att definitionen av begreppet endast gäller 
för den svenska marknaden. Det finns också andra fastighetstyper och 
anläggningar som går under begreppet kommersiella fastigheter, till exempel 
fastigheter för logistik och investeringar i infrastruktur. Dessa går under samma 
begrepp på grund av att industrins och handelns logistikfunktioner har blivit allt 
mer betydelsefulla under senare tid, samt att infrastruktur som vägar, järnvägar, 
flygplatser, hamnar och energiproduktion alltmer börja likna traditionella 
kommersiella fastigheter (Lind & Lundström 2009). 
  
I många andra länder ingår även bostadshyresfastigheter i begreppet kommersiella 
fastigheter. Bostäderna hyrs då ut på affärsmässiga villkor och det är enbart 
användningen som skiljer sig åt. De svenska bankerna sorterar emellertid 
privatbostäder (villor och bostadsrätter) under begreppet privatmarknad (retail) 
medan bostadshyresmarknaden faller in under företagssidan (corporate) och 
betraktas som kommersiella fastigheter (Lind & Lundström 2009).   
  
År 2009 uppgick det kommersiella fastighetsbeståndets värde till 3 200 miljarder 
kronor i Sverige, vilket var cirka 33 procent av nationalförmögenheten. De här 
fastigheterna har i allt högre grad privata ägare och ses som investeringsobjekt, 
inte minst av utländska investerare och andra internationella fonder (Lind & 
Lundström 2009 ; Persson 2015). 
 
 
 

2.2   Fastighetsvärdering  
 

Syftet med en fastighetsvärdering är att bedöma värdet på en fastighet vid en 
specifik tidpunkt (Persson 2015). Värdet kan ha olika utgångspunkt och ligger 
oftast i vad som betalas för fastigheten, men även nyttan och vad fastigheten skall 
användas till spelar roll. Därmed får fastigheten olika “nyttofunktioner” för olika 
företag och individer, vilket påverkar deras syn på värdet (Persson 2015). 
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2.2.1   Värdeteori 
 
Första steget i en fastighetsvärdering är att fastställa vad värde är och hur det 
uppstår, vilket görs med den så kallade värdeteorin. Teorin beskriver hur ett värde 
uppstår och vad som påverkar storleken på värdet. Kärnan i teorin sammanfattas 
enligt följande; “De flesta resurser är av begränsad tillgång. Om de kan vara till 
nytta uppstår ett behov av dem, vilket skapar ett värde i människors medvetande 
som kan komma till uttryck i ett pris genom olika betalningsvillighet i en 
marknadsprocess” och “värde är lika med en funktion av framtida potentiella 
nyttor”. Det påvisar att begreppet “värde” är olika från person till person och vad 
som avses med begreppet är något subjektivt (Persson 2015). 
  
Vid värderingen ses fastigheten som en ekonomisk tillgång, med ett antal 
värdepåverkande faktorer som till exempel läge, storlek, ålder, hyror, driftnetton 
med mera. Faktorerna är ofta intäkts- och kostnadsrelaterade men behöver inte 
vara fastighetsrelaterade utan kan likväl vara beroende av marknaden (Persson 
2015). 
 
 
 

2.2.2   Utförande 
       
En auktoriserad värderingsman anlitas ofta för att få en värdering utförd inför 
exempelvis investerings- och finansieringsbeslut. För att värderingsmannens 
arbete ska utmynna i ett konkret underlag lämnas ett värdeutlåtande till 
uppdragsgivaren som senare ligger till grund för beräkningar, transaktioner och 
olika typer av beslut (Levy & Schuck 2005). För att bli auktoriserad värderare 
krävs det minst tre års högskoleutbildning inom värdering, plus tre års praktiskt 
värderingsarbete. Slutligen skall individen uppfylla ett oberoendekrav. Värderare 
behöver auktoriseras för att högsta möjliga kvalitet skall kunna uppfyllas 
(Samhällsbyggarna 2013). 
 
 
 

2.2.3   Marknadsvärde 
       
Vid värdering används oftast begreppet marknadsvärde för att indikera vad en 
fastighet är värd. Marknadsvärdet definieras som “Det pris som sannolikt skulle 
betalas/erhållas om fastigheten bjöds ut på en fri och öppen marknad med 
tillräcklig marknadsföringstid, utan partsrelationer och tvång” (Persson 2015). 
Marknadsvärde är därmed egentligen endast en uppskattning av priset och kan 
inte fastställas förens fastigheten är såld på en fri och öppen marknad. 
 
 
 

2.3   Värderingsmetoder 
 

En värderingsmetod är en typ av hjälpmedel och fungerar som ett verktyg för att 
värderarna ska kunna beräkna och uppskatta ett värde. Det finns en mängd olika 
värderingsmetoder att utgå från, men vi väljer att endast presentera de två 
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metoderna som rör vår kandidatuppsats och som dessutom är de vanligaste. 
 
 
 

2.3.1   Ortsprismetoder 
 

Ortsprismetoder baseras i grunden på marknadsanalyser där värdebedömningen 
görs med ledning av betalda priser för likartade fastigheter, så kallade 
jämförelseobjekt, på en fri och öppen marknad där den primära informationskällan 
är överlåtelser (Persson 2015). Metoderna uppskattar därmed ett värde utifrån 
noterade priser på jämförelseobjekt inom orten. Det här innebär att metoderna är 
beroende av jämförelseobjekt för att de ska fungera tillfredsställande och desto 
fler referensobjekt det finns desto pålitligare värdering det blir. Dock kan det 
räcka med endast ett jämförelseobjekt om objekten är näst intill identiska (Persson 
2015). Denna metod används vid värdering av enklare objekt som till exempel 
villor och bostadsrätter (Lind & Lundström 2009).  
 
De vanligaste varianterna av ortsprismetoder är areametoden, brutto- 
kapitaliseringsmetoden, köpeskillingskoefficientmetoden och netto- 
kapitaliseringsmetoden (Lind & Lundström 2009). 
  
De olika ortsprismetoderna som finns utgår från samma grund och är ganska 
snarlika, det finns dock vissa små skillnader. I areametoden relateras betalt pris till 
värderingsobjektets area (kr/m2). I brutto-kapitaliseringsmetoden söks istället en 
multipel på bruttohyran i relation till betalt pris. Enkelt beskrivet hur många 
gånger bruttohyran betalas på marknaden för referensobjektet, vilket ger en 
bruttokapitaliseringsfaktor. Denna faktor multipliceras med bruttohyran för 
värderingsobjektet. Netto-kapitaliseringsmetoden baseras däremot på ett 
framräknat normaliserat bedömt driftnetto. Detta relateras som en kvot till betalt 
pris, uttryckt i procent. Kvoten benämns nettokapitaliseringsprocent eller 
direktavkastning. Vid Köpeskillingskoefficientmetoden relateras betalda priser till 
ett satt taxeringsvärde, vartefter en kvot erhålles. Metoden används främst vid 
småhusvärdering (Persson 2015 ; Lind & Lundström 2009). 
 
 
 

2.3.2   Avkastningskalkylbaserade metoder 
 
Avkastningskalkylbaserade metoder syftar oftast till en diskonteringsmodell där 
framtida förväntade avkastningar ligger till grund för värderingen. Antaganden 
om framtida avkastningar nuvärdesberäknas till värdetidpunkten (Persson 2015; 
Lantmäteriet 2016). Det finns två typer av avkastningskalkylbaserade metoder: 
Dirketavkastningsmetod och kassaflödesmetod. 
  
Direktavkastningsmetoden, även kallad “Gordons formel”, grundas på 
direktavkastning. Genom marknadsmässiga kvoter mellan driftnetton och betalda 
priser får man fram en nettokapitaliseringsprocent och kan då använda denna för 
att få fram ett bedömt marknadsvärde (Persson 2015; Lantmäteriet 2016). Persson 
(2015) uttrycker det som “Direktavkastningsmetoden baseras i princip på en 
evighetskapitalisering av ett normaliserat förstaårs driftnetto”. Enklare uttryckt: 
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(driftnetto/pris) x 100 = nettokap för jämförelseobjektet, när ett nettokap har 
räknats fram delas driftnettot för värderingsobjektet med detta nettokap, vilket 
resulterar i ett bedömt värde för fastigheten. 
                                                                     
Vid kassaflödesmetoden nuvärdesberäknas driftnetton och restvärden utifrån en 
kalkylperiod. Denna kalkylperiod är bestämd sedan innan och sätts vanligtvis till 
5 - 10 år (Lind & Lundström 2009). 
 
 
 

2.4   Risk och osäkerhetshantering 
 

Många blandar ihop begreppen risk och osäkerhet. Vi väljer därför att definiera 
dem. Risk definieras som en identifierad möjlig förlust från ett tidigare beslut, 
medan osäkerhet definieras som något framtida okänt där utfallet inte går att 
förutspå fullt ut (Byrne & Cadman 1984). 
 
 
 

2.4.1   Risk och osäkerhet vid värdering 
 

En värdering är egentligen bara en ögonblicksbild, att det vid en viss tidpunkt görs 
en bedömning av värdet för att få fram ett så kallat marknadsvärde (Joslin 2005). 
Enligt Ekelid et al (1998) kan valet av värderingsmetod påverka utfallet av 
värderingen. Klienterna kan påverka värderingarna genom att undanhålla viktig 
information, ljuga eller pressa värderaren för att uppnå ett högre värde (Levy & 
Schuck 2005). Även den mänskliga faktorn spelar in genom till exempel brist på 
marknadskännedom och ansträngningsgrad med mera (Öhman et al. 2012; Ekelid 
et al. 1998). När det gäller kommersiella fastigheter är objektens unikitet och dess 
heterogena slag en av de faktorer som försvårar värderingsarbetet, eftersom det 
oftast inte finns något objekt att jämföra med (Lind & Lundström 2009). Det finns 
således en mängd olika faktorer som kan påverka och det skapar en viss risk och 
osäkerhet. Det är helt enkelt inte möjligt att till hundra procents säkerhet bedöma 
en fastighets värde (French & Gabrielli 2005) och fastighetsvärderingar kommer 
alltid förenas med en viss grad av osäkerhet (French 2011). 
  
Genom olika förfaranden kan denna risk och osäkerhet minimeras. Ekelid et al 
(1998) menar att värderare kan minska och överbrygga osäkerheterna genom att 
göra rätt kombination av värderingsmetoder. De påstår att det genom kombination 
av två noga utvalda oberoende värderingsmetoder leder till ett mer korrekt utfall. 
Detta är dock beroende av värderarnas kunskap och erfarenhet och skall i 
processen kombineras med de valda värderingsmetoderna (Ekelid et. al 1998). 
Enligt Lind och Lundström (2009) skulle ett bra alternativ för risk- och 
osäkerhetsminimering vara att ta in flera värderare för att värdera samma objekt. 
På så sätt går det att få in flera perspektiv och minska den mänskliga faktorns 
inverkan. När det gäller värdering av i synnerhet kommersiella fastigheter, menar 
Ekelid et al. (1998) att värderarna ska använda sig av metoder uppbyggda på 
kalkyler och analyser, vilket Lind och Lundström (2009) håller med om. Detta 
eftersom känslighetsanalyser visar hur ett objekts värde påverkas om en parameter 
som till exempel vakans ändras (Ekelid et. al 1998 ; French & Gabrielli 2005). 
Via känslighetsanalysen kan olika scenarier tas fram och även sannolikheten att de 



 

16	

inträffar. På det sättet kan osäkerheter förebyggas, menar Ekelid et al. (1998). 
Dock måste antalet framtagna scenarier vara stort för att det ska bli ett effektivt 
minimeringsverktyg (French & Gabrielli 2005). 
 

 
 

2.4.2   Risk och osäkerhet vid utlåning 
 

På grund av de osäkerheter och risker som förekommer vid värderingar, löper 
även bankerna risk när de skall låna ut pengar utifrån ett värderingsunderlag. 
Eftersom bankerna oftast grundar sin utlåning på de värderingsunderlag de får in 
från värderarna (Ekelid et al. 1998 ; Crosby et al. 2000), betyder det att om det blir 
fel i det första ledet så kan det i nästa led innebära en risk om ingående data inte 
kontrolleras. Det kan leda till över- eller undervärderingar. Enligt Consector 
(2019) finns det även risk för att låntagarna hamnar i obestånd och inte kan betala 
tillbaka sina lån, betala amorteringar eller räntor. Till exempel att kunden får en 
ökad vakansgrad i sina fastigheter med följd att inflödet av pengar minskar, eller 
att underhållskostnaderna ökar på grund av fastighetens ålder med mera. Det leder 
till att bankerna måste auktionera ut fastigheterna och kan då bara hoppas på att de 
får tillbaka sin investering. Även oförutsedda händelser som inträffar i världen 
utgör en osäkerhet och höjda räntor har en stor inverkan och kan leda till att 
låntagaren hamnar i obestånd. Risken vid utlåning är också olika stor beroende på 
fastighetstyp, speciellt på den kommersiella fastighetsmarknaden. Till exempel är 
en bostadsfastighet oftast förknippad med mindre risk än en industrifastighet (FI 
2009). 
  
Det första bankerna gör vid en kreditgivning är att de “kräver” att låntagaren 
ställer den fastighet som ska belånas som säkerhet (Lennander 2011). Denna pant 
gör det möjligt för banken att sälja fastigheten genom exekutiv auktion vid 
obestånd hos låntagaren. Själva försäljningen agerar då som en riskminimering 
genom att bankerna får tillbaka hela eller delar av sin investering (Lennander 
2011). För att minska kreditrisken och slippa en eventuell kreditförlust bör en 
samlad riskbedömning alltid göras i samband med utlåning (Sigbladh & Wilow 
2008). Bankerna skyddar sig även genom olika hög belåningsgrad. För 
kommersiella fastigheter kan belåningsgraden ligga ända ned mot 50 procent 
(Consector 2019). Bankerna styr således belåningsgraden efter den risk de 
bedömer att utlåningen och fastigheterna utgör. Hög belåning innebär hög risk och 
tvärtom (Consector 2019). I och med att belåningsgraden kan skifta beroende på 
situation, skiftar även räntorna. Vid högre belåningsgrad och högre risk, sätter 
bankerna högre räntor (Consector 2019). Bankerna skall även följa regelverket 
Basel som anger vilka kapitaltäckningsgrader och buffertar bankerna behöver ha 
för att klara av exempelvis en finanskris eller andra oförutsedda händelser (BIS 
2018a). 
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2.4.3   Ränta 
 

Förvärv av fastigheter kräver oftast stort kapital och det är inte ovanligt att aktörer 
vid fastighetsköp behöver ta lån, ett så kallat lånefinansierat köp. Bankernas krav 
för att låna ut pengar är därför att de ska erhålla ränta på utlånade pengar (Yard 
1995). Ränta är en kostnad för att låna pengar, det är det pris låntagaren betalar för 
att under en bestämd tid få använda någon annans pengar (Lind & Persson 2015). 
Räntan bestäms av hur mycket som lånas och hur hög räntesatsen är. Räntesatsen 
skrivs oftast i procent och anger hur mycket låntagaren ska betala per år för det 
denne har lånat (NE 2019). 
  
Vid beräkning av räntan skiljs enkel ränta och sammansatt ränta åt. Vid enkel 
ränta beräknas räntan på samma belopp, så länge skulden inte förändras. 
Sammansatt ränta beräknas däremot under en viss period. Om en låntagare inte 
betalar räntan för den gångna perioden så ökar skulden och under nästa period 
beräknas räntan på det ursprungliga lånebeloppet plus ränta för den föregående 
perioden (NE 2019). Räntesatsen kan vara rörlig och därmed ändra sig hela tiden, 
vara fast eller bunden för en viss period. 
  
Räntesatsen bestäms av långivaren och påverkas av hur stor risk långivaren tycker 
att det är att låna ut pengar. Ju större risken är att låntagaren inte kommer att 
kunna betala tillbaka pengarna, desto högre blir räntesatsen (NE 2019). Bankerna 
lånar i sin tur ibland medel från Riksbanken och får då en egen ränta att betala. 
Denna ränta kallas reporänta och i detta fall handlar det om en utlåningsränta. 
Utlåningsräntan är den ränta bankerna får betala när de lånar pengar av 
Riksbanken över natten och är normalt 0,75 procentenheter högre än reporäntan 
(Riksbanken 2018). Reporäntan kan därmed ligga till grund när bankerna sätter 
sina egna räntor. 
  
Reporäntan, som även kallas styrräntan, är Riksbankens strategi för att påverka 
Sveriges ekonomi. Bankerna är inte tvungna att höja eller sänka sina räntor bara 
för att Riksbanken höjer eller sänker reporäntan. Vanligtvis blir det dyrare att låna 
pengar av bankerna när reporäntan höjs, eftersom bankerna tenderar att följa efter 
en sådan höjning för att inte själva behöva ta på sig mellanskillnaden av höjningen 
(NE 2019). 
 
 

 
2.4.4   Belåningsgrad 

 
Belåningsgraden kan uttryckas på flera sätt: 
  
-    Belåningsgraden är en procentsats som visar hur stort lånet är i   

jämförelse med bostadens värde (Boupplysningen 2019). 
  
-    Belåningsgraden anger hur mycket du kan låna på ett objekt i förhållande 

till marknadsvärdet (Låneguiden 2019). 
  
-    Belåningsgraden är ett mått på fastighetsbolagens finansiella ställning 

och används som ett verktyg vid en riskavvägning (Rock 1995). 
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Belåningsgraden ligger oftast till grund för både låneräntan och i vilken grad 
låntagaren omfattas av amorteringskravet (Boupplysningen 2019). 
  
Beroende av storleken på belåningsgraden hos låntagaren, kan hon/han 
argumentera mot banken eller så kan banken argumentera mot låntagaren. En 
låntagare med låg belåningsgrad kan använda detta som argument till att få lägre 
ränta, då denne kan påvisa att hon/han är en “lågriskkund” för banken. Däremot 
desto mer låntagaren lånar, desto större risk löper hon/han. Banken får då ett 
argument för att inte låna ut något mer eller för att höja räntekostnaderna. Allt 
handlar om att desto högre risk banken anser att utlåningen medför, desto högre 
ränta och avkastning de vill ha. Detsamma gäller tvärtom, låg risk för banken 
leder till lägre ränta och lägre avkastning. Banken vill helt enkelt ta betalt utifrån 
storleken på risken (Consector 2019). 

 
 
 

2.5   Basel 
 

Basel står för “Basel Committe on Banking Supervision” (BCBS). Kommittén ger 
ut rekommendationer om lagar och regler för bankerna. Baselkommittén 
benämndes ursprungligen “kommittén för bankförordningar och 
övervakningspraxis” och grundades 1974 av centralbankscheferna till följd av 
allvarliga störningar på internationella valuta- och bankmarknader (BIS 2018a). 
Baselkommittén bestod från början av representanter från de tio stora 
ekonomierna (G10), medan det i dagsläget finns 45 institutioner från 28 
jurisdiktioner. Basel inrättades för att förbättra den finansiella stabiliteten genom 
att förbättra kvaliteten på banktillsyn över hela världen och fungera som ett forum 
för regelbundet samarbete mellan sina medlemsländer om bankövervakning. 
Kommittén har utarbetat en rad internationella standarder för bankreglering, till 
exempel kapitaltäcknings överenskommelserna Basel 1 - 4 (BIS 2018a). 
  
Rekommendationerna är inte tvingande, dock implementerar de flesta 
medlemsländer och många andra länder reglerna (BIS 2018a). 

 
 
 

2.5.1   Basel I 
 

Basel I har sitt ursprung från Baselackordet från 1988. Systemet infördes i Sverige 
1993 på grund av att bankerna hade lånat ut för mycket pengar under sent 80-tal. 
Bankerna kunde under denna period inte uppvisa någon soliditet i enlighet med de 
lagstadgade kapitaltäckningsgraderna från Baselackordet. Baselkommittén och 
centralbankcheferna uppmärksammade den latinamerikanska skuldkrisen under 
tidigt 80-tal och upprättade därför Basel I. På grund av skuldkrisen och växande 
internationella risker beslutade kommittén att införa ett regelverk om 
kapitaltäckning för att skydda långivarna och det finansiella systemet mot 
instabilitet. Kommittén skiftade vid denna tidpunkt sitt huvudfokus till 
kapitaltäckning. Kapitaltäckningen innebar att bankerna var tvungna att avsätta 
åtta procent av sitt kapital för att täcka sina risker. Bankerna blev således tvingade 
att lägga undan minst åtta procent som kapitaltäckning för risken som kapitalet 
har, till exempel för utlånade pengar (BIS 2018a). 
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2.5.2   Basel II 
 
Kommittén lade år 1999 ut ett förslag till en ny ram för kapitaltäckning, som 
skulle ersätta 1988 års överenskommelse. Denna nya ram kom att kallas “Basel 
II” och var en reviderad kapitalram som släpptes 2004. I Sverige infördes de nya 
reglerna 2007. Den nya ramen bestod av tre pelare: 
  
 
1.  Minimikapitalkrav som syftade till att utveckla och utöka de 

standardiserade reglerna som fastställdes i 1988 års överenskommelse. 
  
2.  Övervakning av en institutions kapitaltäckning och intern 

bedömningsprocess. 
  
3.  Effektiv användning av upplysningar som hävarm för att stärka 
      marknadsdisciplin och uppmuntra sunda bankpraxis. 
   
 
Tanken med Basel II var att skapa ett kreditsystem som skulle vara 
ogenomträngligt mot påfrestningar, till exempel förbättrad och mer 
kostnadseffektiv riskhantering. Denna nya kapitalram kom att bli den största 
förändringen på den finansiella tjänstesektorn någonsin och innebar i praktiken att 
bankerna själva kunde välja ut olika metoder för att räkna på kapitaltäckning. 
Bankerna skulle även få en bättre överblick av riskerna i verksamheten och ha ett 
väl fungerande system för riskhantering (BIS 2018a). 

 
 
 

2.5.3   Basel III 
 
Basel III började ta form i och med finanskrisen 2007-09 och har varit ett 
pågående arbete under många år. Regelverket slutfördes inte förens 2017. 
Baselkommittén började arbeta på det nya regelverket under den rådande krisen 
när de insåg att Basel II inte var tillräcklig för att hantera en sådan ny situation 
och att behovet för grundläggande förstärkning behövdes. Bankerna hade helt 
enkelt otillräckliga likviditetsbuffertar för att klara av en finanskris på den skalan. 
Även dålig styrning, dålig riskhantering och olämpliga incitamentsstrukturer 
förekom inom banksektorn, vilket ledde till fel prissättning av kredit- och 
likviditetsrisker. Baselkommittén utfärdade då principer för hantering och 
övervakning av likviditetsrisker samt ett dokumentpaket för att stärka Basel II- 
kapitalramen. En rad nya regler tillkom, bland annat högre globala 
minimikapitalstandarder och införandet av en kapitalbehållningsbuffert (BIS 
2018a ; Riksbanken 2017a). 
  
Därmed är Basel III ett globalt regelverk för att få mer robusta banker och 
banksystem, som stärker de tre pelarna i Basel II och som ska finnas till för att 
klara av finanskriser på ett bättre sätt. 
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2.5.4   Basel IV 
 
Basel IV är ett nytt regelverk som egentligen är en komplettering av Basel III. 
Den inkluderar förändringar som överenskommits 2016-2017 och är egentligen en 
del av Basel III:s fortsatta arbete. Förenklat är det Basel III- reformer som ej hade 
trätt i kraft vid lanseringen (BIS 2018b ; Riksbanken 2017b). 

 
 
 

2.5.5   Reaktioner på Baselreformerna 
 
I takt med att Basels regelverk har införts över tid har också kritiker till 
reformerna trätt fram, främst inom bankindustrin. Kritikerna hävdar att reglerna 
kräver en betydande kapitalökning (BIS 2018b) och att vissa typer av företag som 
vill låna pengar kommer påverkas, framförallt de mediokra. Det framkommer 
även att de nya Basel IV reglerna kan få banker att behöva ompröva sina 
affärsmodeller och att vissa banker kan få en kraftig ökning av riskvägt 
exponeringsbelopp (Price Waterhouse Coopers [Pwc] 2017). Riksbanken (2004) 
menar däremot att reglerna inte finns till för att försvåra för bankerna och att 
reglerna inte heller kommer missgynna mindre och medelstora företag. 

 
 
 

2.6   Den mänskliga faktorn 
 

Den mänskliga faktorn syftar till människans förmåga att av misstag göra fel eller 
feltolkningar, att det vid exempelvis en incident är människan som gjort fel och att 
det inte beror på yttre omständigheter eller maskiner (Jaiswal et al. 2019). Både 
önskade och oönskade resultat som uppkommer i organisationer och i samhället 
beror oftast på olika mänskliga beteenden (Sveriges psykologförbund 2018). 
Världen är i ständig förändring och det i allt snabbare takt. Det leder till att kraven 
på arbetsplatser och i organisationer blir hårdare och de förnyas hela tiden. De 
krav som ställs idag är att kunna hantera stora mängder information, fatta beslut, 
förhålla sig till osäkerhet och förändrade förutsättningar, samarbeta och att kunna 
kommunicera med både interna och externa parter (Sveriges psykologförbund 
2018). Att möta dessa växande krav blir allt svårare och det är lätt att lösningarna 
blir förenklade, vilket i sin tur kan leda till stora kostnader för oönskade effekter 
(Sveriges psykologförbund 2018). 
  
I dagens multiteknologiska samhälle kommer fel på grund av den mänskliga 
faktorn alltid att finnas. Grunden till detta menar Peter Gärdenfors, professor i 
kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, är att den mänskliga hjärnan 
egentligen är designad för stenåldern. Han säger dock att människan med hjälp av 
teknologi kan minska riskerna att göra fel, men att total eliminering inte kan 
uppnås eftersom det är människan som står bakom teknologin. Fokus ska istället 
ligga på att förfina de tekniska systemen (Svenska dagbladet 2010). Studier inom 
sjöfartsnäringen håller med om detta. De tar likt Peter Gärdenfors, upp att 
riskminimering av fel på grund av den mänskliga faktorn kan uppnås genom att 
förfina de tekniska systemen. Dock kan inte den mänskliga faktorn försvinna helt 
och hållet på grund av att teknologin och hjälpsystem är skapad av just 
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människan, utan frågan som bör ställas är vart i systemet den mänskliga faktorn 
finns (Schager 1998). 
  
De faktorer som ligger till grund för mänskliga feltolkningar är många och 
varierar, en välkänd modell som finns inom många branscher är den så kallade 
“dirty dozen” (Jaiswal et al. 2019). Dirty dozen är en tabell med 12 olika faktorer 
som kan ligga bakom ett mänskligt fel. Se tabell A. 

 
 

 
    Tabell A. 
 
 
 

Ekelid et al (1998) menar att handläggaren som skall låna ut pengar till 
kommersiella fastigheter påverkas av faktorer som stress, brist på kunskap eller 
tryck/påfrestningar från klienter, faktorer som återfinns i Dirty Dozen. Hur 
mycket storleken på utlåningen påverkas är olika från individ till individ (Ekelid 
et al 1998). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.	Brist	på	
lagarbete	5.	Självbelåtenhet	4.	Stress	3.	Brist	på	

resurser	2.	Distrak=on	1.	Brist	på	
kommunika=on	

12.	Normer	11.	Brist	på	
bestämdhet	

10.	TröFhet	/	
Ansvarstagande	

9.	Brist	på	
kunskap	

8.	Brist	på	
medvetenhet	

7.	Tryck	/	
Påfrestning	
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3. Metod 
 

Metoddelens syfte är att förklara vilket upplägg vi valde, varför vi gjorde 
det och hur det genomfördes. Vi har som mål att ge läsaren en klar bild av 
giltigheten av vår undersökning och visa vilken trovärdighet den har.  

 
 

     
  

3.1   Deduktiv- eller induktiv metod 
 

Jacobsen (2002) menar att det finns två primära synsätt på förhållandet mellan teori 
och empiri; deduktivt eller induktivt. Den deduktiva metoden är det klassiska 
vetenskapliga sättet som utifrån en teori eller modell skapar och formulerar 
hypoteser som sedan testas mot verkligheten. Det innebär i praktiken att författarna 
skapar sig en egen bild eller hypotes innan själva undersökningen påbörjas. 
Induktion går åt motsatt håll, författaren observerar först verkligheten och skapar 
sedan empiriska data utifrån observationerna. 
  
En kombination av dessa metoder kallas för abduktion. I vår kandidatuppsats har vi 
använt oss av en abduktiv ansats då det finns spår av både induktion och deduktion 
eftersom vi författare rört oss mellan teori och empiri för att låta vår förståelse för 
problemområdet växa fram. Under den abduktiva processens gång utvecklas dels 
det empiriska användningsområdet successivt, dels korrigeras och förfinas teorin 
för att bättre passa det empiriska materialet (Jacobsen 2002). Vi har arbetat enligt 
en abduktiv metod eftersom vi har alternerat mellan tidigare teori och den 
information vi fått fram av vår insamlade empiri. Vi har sedan omtolkat dessa i 
skenet av varandra vilket har lett till att teori och empiri gått hand i hand genom 
hela forskningsarbetets gång. 
 
 
 

3.2   Metoddesign 
 

Bell & Bryman (2013) menar att en kvalitativ undersökning bör används när det 
behövs en djupare förståelse för ett fenomen och när avsikten är att förstå hur 
respondenterna tänker. Vi ansåg att vår frågeställning var komplex och valde därför 
att göra en kvalitativ empirisk studie. Det mest lämpliga skulle därför vara att 
genomföra kvalitativa intervjuer, eftersom vi var ute efter respondenternas 
uppfattningar, tolkningar och åsikter. Det är även i linje med vad Jacobsen (2002) 
skriver, då kvalitativa undersökningar kännetecknas av öppna frågor där 
respondenterna kan analysera och diskutera frågorna mer ingående. Dessutom fanns 
möjligheten att få fram information som annars inte eftersökts, som kunnat ge nya 
insikter i ämnet som avsetts att forska i. Vi skulle på så sätt själva kunna styra vilka 
frågor vi ville ställa och få fram ett verklighetsförankrat material med djupare svar 
och tankar än om vi istället skulle använt oss av kvantitativa studier som 
exempelvis enkäter. Vi menar att vi då endast skulle skrapat på ytan och inte fått 
svar på den frågeställningen vi hade. En kvantitativ studie i form av till exempel 
enkäter skulle istället ge oss statistik och siffror, men inte svara på hur och varför. 
Vi var inte ute efter att få fram vare sig statistik eller siffror, utan vi ville att vardera 
intervjuperson själv skulle få tolka våra intervjufrågor och det skulle i sin tur 
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generera fria svar. En nackdel med kvalitativa studier är dock att det är svårt att dra 
generella slutsatser utifrån den allmänna populationen då urvalet oftast är 
begränsat, men en fördel är istället att risken för bortfall är mindre vid intervjuer än 
vid undersökningar med enkäter (Bell & Bryman 2013). 
 
För att inte riskera att missa någon fråga vid varje specifik intervju och för att vara 
tidseffektiva, valde vi att använda oss av en intervjuguide med givna frågeområden. 
Trots det kunde vi formulera frågorna på olika sätt, i den ordningen vi ville i 
respektive intervju. Vi kunde då påverka hur och när vi ville ställa frågorna för att 
få ett så brett underlag med så utförliga svar som möjligt. Vi använde oss av öppet 
riktade frågor, varför det var bra att transkribera intervjun så vi enkelt kunde gå 
tillbaka till datan för att lättare komma ihåg det som sades. Det blev dessutom 
lättare att få grepp om andra områden än de vi egentligen hade i vår frågeställning 
från början. Den här typen av intervju är kvalitativ till karaktären då vi får ut 
beskrivningar och mer fria svar (Jacobsen 2002). 
                                                                          
Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer som vi valde att genomföra genom 
personliga möten. Vi valde personliga möten eftersom vi ansåg att den privata 
atmosfären gav ett bra underlag att dels kunna ställa lite svårare frågor, men även 
kunna ställa följdfrågor och därmed få ett bra och innehållsrikt material. En intervju 
över telefon anser vi istället lämpar sig för enklare frågor och intervjuer som inte är 
så omfattande. En nackdel med personliga intervjuer kan dock vara att det är 
svårare att ställa känsliga frågor. Eftersom vi ansåg att vi inte hade frågor av den 
karaktär som kunde uppfattas som varken känsliga eller olämpliga, valde vi att 
genomföra personliga intervjuer. 
 
Semistrukturerade intervjuer karaktäriseras genom användning av både bundna svar 
och öppna svar. Det är således viktigt att frågorna ställs i exakt samma ordning och 
formuleras på exakt samma sätt. Detta för att inte påverka svaren eller att någon 
fråga skall kännas ledande för respondenten. De stora fördelarna med denna typ av 
intervju kontra enkäter är att respondenten inte behöver fylla i svaren själv och 
eventuella oklarheter i frågeställningen kan förtydligas. Vid låsta enkätsvar finns 
det även risk att respondenterna misstolkar någon del i enkäten eftersom det oftast 
inte finns möjlighet att ställa frågor. Vid exempelvis en intervju kan respondenten 
fråga intervjuaren om frågan är oklar, en fråga som annars kanske skulle ha 
misstolkats. 
                                                                                                                       
Vi spelade in intervjuerna med våra mobiltelefoner, vilket var ett smidigt och säkert 
alternativ då ingen annan fick tillgång till inspelningen samt att det var lätt för oss 
att sedan transkribera materialet. Vi hade redan testat att spela in på våra 
mobiltelefoner på förhand för att se så ljudkvalitén blev tillförlitlig. För att 
personerna skulle vara anonyma och skyddas enligt GDPR, satte vi 
mobiltelefonerna i flygplansläge och stängde av wifi när vi spelade in själva 
intervjuerna. Efter det la vi in ljudfilerna i datorn och raderade dem sedan från våra 
mobiltelefoner. Själva transkriberingen var en tidskrävande process men viktig då 
det krävdes för att vi skulle kunna göra en djupgående analys av materialet. Utöver 
transkriberingen skrev vi ner anteckningar under var och en av intervjuerna, så 
kallade minnesanteckningar. Det gav oss en bra första inblick i det vi såg som 
viktigt i var och en av intervjuerna. 
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Intervjuerna bestod av fyra delar: 
                                                                                                                       
Bakgrund 
Inledande frågor 
Huvudsakliga frågor 
Sammanfattning 
                                                                                                                       
Vi startade intervjuerna med att förklara intervjuns bakgrund. Vad vi hade för syfte 
med vår kandidatuppsats och varför personen i fråga valts ut för intervjun. Hur 
skulle vi bearbeta och gå igenom det som sagts? Här förtydligade vi även att 
respondenten skulle vara anonym och att denne behövde fylla i en 
samtyckesblankett. 
                                                                                                                       
De inledande frågorna var grundläggande frågor och hade med bakgrunden att 
göra, till exempel frågor om ålder, utbildning, befattning, arbetsuppgifter, antal år 
på företaget och om respondenten hade någon tidigare erfarenhet av 
fastighetsbranschen. De inledande frågorna var dels en kontroll att vi pratade med 
rätt intervjuperson, men var även en viktig vägledning för oss när vi sedan 
analyserade intervjuerna. En person som jobbat många år specifikt med till exempel 
utlåning, kan ha andra tankar och erfarenheter än en person som är ny i branschen 
och som inte jobbat med utlåning tidigare. Eftersom intervjupersonerna var 
anonyma, så publicerades ej svaren på de här frågorna. 
                                                                                                                       
De huvudsakliga frågorna rörde själva kärnan i intervjun, det vill säga de frågor vi 
behövde ställa för att uppnå syftet i vår kandidatuppsats. De här frågorna handlade 
om minimering av risk och osäkerhet vid värdering, minimering av risk och 
osäkerhet vid utlåning, samt hur bankerna säkerställer att den värderingsdata de får 
in inte är felaktig. Vi var även intresserade av respondenternas åsikter och tankar 
kring själva värderingsprocessen, trots att respondenterna själva inte värderar 
fastigheterna. Vi ställde således dels frågor om hur värderingarna går till i praktiken 
på respektive bank, men även hur bankerna jobbar med risk och 
osäkerhetsminimering av det värderingsunderlaget de får in. Genom att få 
respondenternas åsikter och tankar kunde vi på så sätt få ett annat perspektiv än 
värderarnas när vi tolkade svaren utifrån den teori vi samlat in. Det här ansåg vi 
viktigt eftersom trots att respondenterna själva inte värderar fastigheterna, så lånar 
de ut pengar baserat på värderingsunderlaget.  
 
Sedan sammanfattades intervjun och då fick intervjupersonen tillfälle att ändra eller 
lägga till något om denne upplevde att det behövdes. Vi repeterade även lite av 
inledningen för att påminna respondenten om hur och varför vi gjort den här 
studien samt att vi enkelt fick en summering för att se om det var något vi saknade 
eller hade missat. 

 
 
 

3.3   Urval 
 

Jacobsen (2002) menar att urvalet till en kvalitativ ansats styrs av avsikten med 
undersökningen. Vårt urval baserades således på personer som hade kunskapen om 
hur värderings och utlåningsprocessen för kommersiella fastigheter ser ut. 
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Kriterierna var att respondenterna skulle arbeta inom banksektorn samt ha 
erfarenhet av utlåning till kommersiella fastigheter, antingen genom att själva 
arbeta med utlåning, eller genom att ha övergripande ansvar men god kännedom 
om värderings- och utlåningsprocessen. För att få kontakt med rätt personer 
använde vi oss dels av våra kontaktnät, men även genom att vi tog en första kontakt 
med respektive bank för att sedan bli vidarekopplade till rätt person. Samtliga av de 
fyra respondenterna arbetar på olika banker och de representerar båda könen. Vi 
valde olika banker då vi ville få så många olika nyanser på svaren som möjligt. 
Hade vi endast intervjuat personer på samma bank hade svaren möjligtvis blivit 
vinklade och ensidiga. 
 
En av respondenterna jobbade direkt med handläggning och utlåning till 
kommersiella fastigheter, två stycken var kontorschefer och en var regionschef. 
Nackdelen med det här urvalet var att urvalet inte var slumpmässigt, vilket betyder 
att vi inte kunde dra några generella slutsatser utifrån materialet vi samlat in, utan 
materialet vi fick fram var subjektivt. Däremot så fick vi en djupare kunskap om 
området kvalitativt sett. Urvalet på fyra personer kan även ha varit i minsta laget, 
men eftersom samtliga banker i Sverige arbetar under samma regelverk kan 
rimligtvis skillnaderna i tillvägagångssätt inte vara alltför stora och vi menar därför 
att fyra stycken respondenter var tillräckligt för att besvara kandidatuppsatsens 
syfte. 
 
 
 

3.4   Datainsamling 
 

Data kan samlas in både genom att använda sig av primärdata, sekundärdata eller 
en kombination av båda. Primärdata är data som samlats in just för det aktuella 
syftet, medan sekundärdata är data som redan samlats in i ett annat syfte än det 
aktuella (Kotler et al. 2013). Vi valde att endast använda oss av primärdata 
eftersom vi ansåg att sekundärdata endast skulle ge oss missvisande information. Vi 
skulle då få svårt att tolka och analysera redan befintlig data och kunna knyta det 
till vår forskning. Vi ansåg därför att det istället skulle vara bättre att knyta den 
empiri vi samlat in, till den teori vi ansåg lämplig. 
 
Vi började med att studera litteratur för att få den teoretiska kunskapen vi behövde 
för att kunna göra en empirisk studie på ett bra sätt. Vi valde sedan ut fyra personer 
som vi först kontaktade via telefon för att se om de ville medverka i vår studie. De 
som ville medverka bokade vi in ett möte med för att senare genomföra själva 
intervjun. Innan vi genomförde intervjun ville vi erbjuda dem att ta del av vår 
intervjuguide på epost. Detta för att respondenterna skulle vara väl förberedda och 
ha möjligheten att dubbelkolla något som de kanske inte hade svar på sen innan. På 
så sätt stressade vi inte respondenterna eller tvingade dem till otydliga svar när vi 
väl intervjuade dem. Vi mailade även ut en samtyckesblankett för att vi fritt skulle 
få kunna använda oss av vårt insamlade material. Våra respondenter fick vara 
anonyma, vi valde att endast publicera vilken bank de jobbar på, men inte vilken av 
respondenterna som jobbade på respektive bank. Detta med deras samtycke. 
Eftersom intervjuerna var semistrukturerade hade respondenterna stor frihet att 
utforma svaren på sitt eget sätt (Bell & Bryman 2013). Det gav oss möjlighet att 
samla in data av hög kvalité. Vi valde kvalitativa intervjuer istället för kvantitativa 
då kvalitativ forskning är mindre strukturerad och används när djupgående 
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information om människors underliggande resonemang och tankegång eftersöks. Vi 
ville få en djupare förståelse för problematiken kring utlåning till kommersiella 
fastigheter och de risker och osäkerheter som det medför. Vi anser därför att vi inte 
hade nått fram till vårt syfte genom att använda oss av kvantitativ forskning då vi 
inte hade fått fram helheten kring hur bankerna jobbar med att minimera riskerna 
och osäkerheterna vid utlåning till kommersiella fastigheter på samma sätt som vi 
fick med kvalitativ forskning. 
 
 
 

3.5   Dataanalys 
 

Data är från början ett oarbetat material som samlats in. Kvalitativa intervjuer 
bygger oftast på olika former av detaljerade beskrivningar och genererar därför ett 
stort och otympligt material (Bell & Bryman 2013). Vi behövde därför skala ner 
och bearbeta datan för att vi enkelt skulle kunna få en överblick av materialet. Trots 
att syftet med en kvalitativ ansats är att frambringa olika nyanser, tolkningar och 
perspektiv (Jacobsen 2002), var det här ett måste för att vi skulle kunna utläsa vad 
vi egentligen hade fått fram för information. Vi analyserade datan genom Jacobsens 
(2002) tre analysfaser; beskrivning, systematisering och kategorisering, och 
kombination.  
 
Beskrivning 
En analys av kvalitativ data bör alltid börja med en detaljerad beskrivning av datan, 
så kallade tjocka beskrivningar (Jacobsen 2002). Vi tillämpade detta genom att 
transkribera samtliga intervjuer. På så sätt kunde vi få en detaljerad beskrivning av 
respondenternas ord och inte riskera att glömma bort viktiga delar. Vi skulle 
dessutom kunna gå tillbaka till materialet på ett enkelt och smidigt sätt.   
 
Systematisering och kategorisering     
I nästa fas behövde vi systematisera, reducera och förenkla transkriberingen 
(Jacobsen 2002). Vi började med att läsa igenom transkriberingarna noga för att 
kunna sammanfatta och sålla bort sådant som var irrelevant. Eftersom vi bara hade 
fyra stycken intervjuer, var det lätt för oss att sedan börja kategorisera intervjuerna 
efter de områden vi forskade om. Syftet med en sådan kategorisering är att gå från 
enskilda källor till att få en överblick över datan (Jacobsen 2002). Kategoriseringen 
genomfördes genom att de sammanfattande intervjuerna delades upp efter 
huvudområdena som var värdering och utlåning, med underkategorier som 
riskminimering, osäkerhetsminimering och kontroll av data. Vi fick på så sätt ett 
lättöverskådligt material som underlättade vår analys. Att bryta ner intervjuerna i 
kategorier och ämnen bör forskaren även göra för att kunna presentera 
informationen på ett lättförståeligt sätt (Jacobsen 2002).  
 
Kombination 
Det sista steget i analysprocessen är att tolka datan samt att finna åsikter och 
uppfattningar för att kunna se en struktur i materialet (Jacobsen 2002). Vi kunde här 
se skillnader och likheter mellan respondenternas svar tack vare vår kategorisering 
och på så sätt lyfta fram det mest intressanta. Den empiriska datan vi samlat in har 
sedan tolkats och analyserats utifrån den utvalda teorin vi hade för att se likheter 
och skillnader mellan intervjusvaren och det teoretiska bidraget. 
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Vi har kontinuerligt under arbetets gång reducerat informationen och sållat bort 
delar av arbetet som inte varit relevanta. Enligt Jacobsen (2002) är detta vad 
dataanalysen handlar om, att reducera mångfald i information och sedan samtidigt 
berika den information som presenteras under empirikapitlet. Vi har valt att lyfta ut 
vissa citat under empiridelen, eftersom det i en kvalitativ undersökning är viktigt att 
presentera sitt resultat med en viss detaljrikedom (Jacobsen 2002). På så sätt får 
läsaren reda på vad som ordagrant sagts av respondenterna. 
 
 
 

3.6   Validitet och reliabilitet 
 

Jacobsen (2002) skriver att begreppet validitet är centralt vid kvalitativa 
undersökningar. Validitet kallas även för giltighet eller relevans och avgör om det 
som avsetts undersökas faktiskt undersökts, att vi verkligen undersökt det vi var ute 
efter. Jacobsen (2002) menar även att validitet kan ses som ett mått på hur väl 
empirin är förankrad i teorin. Vi strävade efter att hålla god validitet genom att vi 
utgick från vårt syfte och frågeställning när vi skapade intervjuguiden. Vi såg även 
till att efter intervjuerna återkoppla till respondenterna med en sammanfattning av 
intervjuerna för att på så sätt verifiera att datan motsvarade respondenternas 
svar.  Eftersom vi hela tiden rörde oss mellan teori och empiri enligt vår abduktiva 
metod, menar vi att vi hela tiden haft empirin förankrad i vår teori och på så sätt fått 
fram det vi avsåg att forska om. 
  
Reliabilitet innebär enligt Jacobsen (2002) att det empiriska materialet ska vara 
tillförlitligt och trovärdigt. Resultatet som vi fått fram skall gå att lita på och om vi 
skulle göra om samma undersökning skall resultatet bli detsamma. Vi valde därför 
ut respondenter som har mångårig erfarenhet av utlåning till kommersiella 
fastigheter. Samtliga respondenter arbetade även med utlåning vid 
forskningstillfället och hade dessutom en högre befattning på respektive bank, 
vilket vi ansåg var viktigt för att datan vi samlade in skulle vara uppdaterad och 
relevant. Vi ställde även bakgrundsfrågor från intervjuguiden för att säkerställa att 
vi pratade med rätt personer. Detta anser vi har givit empirin god reliabilitet. 
 
 
 

3.7   Etisk diskussion 
 

Vi ville från början presentera våra respondenters identiteter tillsammans med den 
data vi erhöll från dem då vi upplevde att detta hade ökat trovärdigheten i vår 
kandidatuppsats. Vi märkte dock innan och under arbetets gång att många av de 
potentiella respondenterna inte önskade att deras namn skulle redovisas i direkt 
anslutning till dennes svar. Detta var något vi självfallet valde att respektera. För att 
empirin skulle redovisas på ett så trovärdigt sätt som möjligt men att de ändå skulle 
få vara anonyma, valde vi att endast publicera de banker vilka respondenterna 
jobbar på, men vi knöt inte respondenterna till respektive bank, något som samtliga 
respondenter givit sitt samtycke till. Det kan även tänkas att om respondenterna inte 
hade varit anonyma kanske svaren istället hade varit annorlunda och mer baserade 
på bankens interna policy istället för deras egna personliga åsikter och tankar. Då 
respondenterna var anonyma anser vi därför att svaren blev mera ärliga och öppna.  
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4. Empiri 
 

Vi har genomfört intervjuer med fyra personer inom banksektorn  
som arbetar med utlåning till kommersiella fastigheter. Kapitlet 
inleds med en presentation av de banker respondenterna arbetar 
på. Deras svar presenteras sedan anonymt utan inbördes ordning i 
form av respondent R1, R2, R3 och R4.  

 
 

Vi valde ut fyra stycken banker i Karlstad. Vi valde dessa fyra banker eftersom de 
är bland de ledande inom utlåning till kommersiella fastigheter på den svenska 
marknaden. 

 
 
 

4.1   SEB 

Stockholms Enskilda Bank grundades 1856 och Skandinaviska Banken 1864. Dessa 
två banker slogs samman 1972 och det nya namnet SEB trädde fram. 
Sammanslagningen berodde främst på att de bättre ville kunna konkurrera med 
stora internationella banker. Idag har SEB över 600 000 företagskunder och 4,4 
miljoner privatkunder världen över med 15 000 medarbetare.  
 
 

4.2   Länsförsäkringar bank 

Länsförsäkringar bank är en relativt ung bank som grundades 1996. Banken är ett 
helägt dotterbolag till Länsförsäkringar AB som i sin tur gemensamt ägs av de 23 
lokala Länsförsäkringsbolagen som finns. Banken är idag Sveriges femte största 
privatbank med 378 000 kunder och en marknadsandel på nästan 5 procent. 
Länsförsäkringar Bank är även moderbolag till bland annat kreditmarknadsbolaget 
Wasa Kredit. År 2018 hade banken 128 kontor runt om i Sverige. 

 
 

             4.3   Nordea 

Nordea har cirka 11 miljoner kunder och är en av Sverige största banker. Banken är 
även bland de större aktörerna i Norden. Den största ägaren är idag det finska 
försäkringsbolaget Sampo med 21,4 procent av aktierna. Svenska staten var tidigare 
ägare till ca 20 procent av aktierna men sålde 2013 av sina sista andelar. År 1820 
hette Nordea Sparekassen och låg i Köpenhamn. Sedan dess har mer än 250 banker 
införlivats och banken kom att få sitt nya namn Nordea år 2001, som banken har 
även idag.          
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4.4   Handelsbanken 

Handelsbanken grundades 1871 på grund av meningsskiljaktigheter i 
Skandinaviska Enskilda Banken vilket medförde att åtta av styrelsens medlemmar 
avgick och startade Stockholms Handelsbank. Banken proklamerade att den skulle 
syssla med in och utlåning på den lokala marknaden. Detta visade sig mycket 
lönsamt och inom redan några år hade Handelsbanken fått en stark 
marknadsposition. Idag finns det 435 kontor i Sverige och flera hundra kontor i 
totalt 21 länder.  

 
 

4.5   Intervjuer 

Nedan presenteras svaren på våra intervjufrågor. Intervjupersonerna presenteras 
utan inbördes ordning.  

 

 4.5.1   Respondent 1 
 

R1 berättar att det första som brukar ske är att det kommer en kund som har 
förvärvat en fastighet som denne vill belåna. De kan då kika på den tillsammans. 
Om det senare blir skarpt läge, börjar den formella processen på banken. De 
behöver först få in en godkänd värdering av en auktoriserad värderingsman. Ibland 
väljer bankmannen själv att titta på objektet innan för att kontrollera storheterna, 
menar R1. Värderingsunderlaget dubbelkollas sedan mot det interna “real estate 
teamet” som jobbar internt på banken. R1 berättar att de endast använder sig av 
auktoriserade värderingsmän som dessutom måste godkännas enligt bankens egna 
interna riktlinjer innan banken kan använda sig av dem. 
 

För att bli godkänd så har man initialt skickat in ett antal värderingar     
och kollat så att de lirar med våra riktlinjer och så 

 
De använder sig mest av avkastningsbaserade metoder vid värdering säger R1. De 
räknar på hyresintäkten med tagen hänsyn till vakans, drift/underhåll och delar det 
med direktavkastningskravet. Sen använder de sig även av ortsprismetoden även 
om R1 medger att det är en osäker metod vid värdering av kommersiella 
fastigheter. Faktorer som påverkar värderingen mest tror R1 är kassaflödena, att 
pengarna räcker till att betala räntor och amortering med. R1 menar att en värdering 
bör tas med en nypa salt, eftersom det endast är en värdering och aldrig kommer 
stämma i verkligheten. En annan faktor som inte får genomslag just i 
värderingsperspektiv men som ändå R1 menar är viktig, är att det finns en aktiv 
förvaltare till objektet. 
 

Sen när de väl hanterar och förvaltar fastigheterna så tror ju jag att en aktiv 
förvaltare är otroligt värdefull, som både jobbar med drift och underhåll, 
håller nere vakanserna och är duktig med att förhandla och få in 
hyresintäkter 
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R1 tror inte att den mänskliga faktorn spelar jättestor roll vid värdering av 
kommersiella fastigheter, dock ser han/hon att tendenserna finns där. Denna 
riskkälla minimeras dock tack vare en nära dialog med kunden och med 
värderingsmannen samt deras egna interna kontroller. R1 säger att det klart kan 
vara så att till exempel värderingsmannen blir pressad i dialogen med kunden och 
det på så vis kan påverka värderingen. Detta är dock ingenting som R1 upplever 
händer särskilt ofta. 
 
En risk för R1 är om banken eller värderaren förlitar sig för mycket på kunden. 
Kunden kan till exempel vara väldigt manipulativ och det kan påverka värderingen 
och även utlåningen. Det kan ske i synnerhet för sådana objekt R1 själv är osäker 
på och om det dessutom saknas jämförbara objekt. En annan risk är kunder med låg 
kreditvärdighet eller sämre kassaflöde. Andra riskabla delar specifikt för 
kommersiella fastigheter menar R1 är att beslut kan tas utan att ha all information 
vid kreditbedömningen tillgänglig, eller att informationen ändras, till exempel en 
större hyresgäst som försvinner vilket påverkar kassaflödet. 
 
R1 menar att reporäntan är en osäkerhet som kan sticka iväg och det påverkar alla 
aktörer på marknaden, inte minst banken. Det går dessutom inte veta när det 
händer. 
 

Det kan ha varit stabilt under en lång tid, men det går rätt fort om det blir 
någon ändring. Antingen reporänta eller något annat större event i världen 

 
En annan potentiell risk är de specialfastigheter som det inte går att förutse 
osäkerheterna i. Det kan till exempel finnas miljöpåverkan i jorden på en fastighet 
sedan långt tillbaka innan nuvarande ägare avyttrar sin fastighet. I värsta fall är det 
först vid en uppmärksammad försäljning det först upptäcks, med dyra 
saneringskostnader som följd. Det kan även leda till att redan tungt belånade 
fastigheter plötsligt blir överbelånade. 
 
R1 berättar att de har olika system och hjälpmedel för att minimera risker. En lång 
tradition och historik av utlåning gör att de lättare hittar rätt nivå vid utlåningen. 
Kassaflöde, vakanser och stresstest är andra viktiga parametrar som skall fungera. 
R1 säger att nu på äldre dagar har det blivit mycket viktigare att man känner 
förtroende för ägarna och de som driver verksamheten, och där kommer 
erfarenheten in i bilden; R1 träffar många kunder och lär sig läsa av kunderna. De 
har även ett centralt ”real estate team” som utifrån ett holistiskt perspektiv 
kontrollerar objekten lokalt på just den specifika marknaden, till exempel Karlstad. 
De kan således få upp jämförbara objekt för att se ungefärlig direktavkastning på 
den typen av ort. R1 använder sig även av kyrktornsprincipen. 
 
När R1 känner sig osäker på en affär, det kan vara ett osäkert värderingsunderlag, 
eller andra data som är osäkra, då får kunden sätta in mer pengar för att den 
osäkerheten skall kunna minimeras. R1 berättar att de även kan skriva på olika 
typer av avtal eller använda sig av olika borgensbryggor vid osäkerheter. 
 

Ja precis, så det kan ju vara att det är en stor koncern, då kanske man vill 
koppla ihop det med moderbolaget till exempel eller om man vill koppla 
ihop det med privatpersoner eller privatpersonerna bakom bolaget 
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R1 säger att det inte går att kontrollera att datan de får in inte är felaktig, utan om 
exempelvis en värderingsman man jobbat med länge, av uppsåt väljer att lämna in 
ett felaktigt värderingsunderlag, så kan således bankerna missa det. För 
värderingsmannen går in på lokal nivå och kontrollerar till exempel alla hyresavtal 
vilket även den centrala gruppen som jobbar med fastighetsvärderingar gör, men 
det är även den enda typen av kontroll som görs och det sker inte varje gång. R1 
menar att man inte helt kan veta om värderingsunderlaget är felaktigt eller inte, de 
kan endast jämföra värderingen mot likvärdiga objekt för att se exempelvis 
hyra/m2, men det kan vara svårt om det inte finns likvärdiga objekt att tillgå, eller 
om objektet är väldigt unikt. 
 
R1 tror att den mänskliga faktorn påverkar storleken på utlåning. Även om det är 
rätt regelstyrt så är långivaren inte helt styrd, vilket gör att storleken på utlåningen 
troligtvis blir olika beroende på vem som lånar ut, även om spannet skulle vara rätt 
lika. Återigen spelar den mänskliga faktorn in, men även erfarenhet. Beroende på 
vad man får för förtroende för ägaren och vad man ser för framtida affärer med 
kunden, men även hur utlånaren paketerar kreditkonstruktionen påverkar storleken 
på utlåning menar R1. 
 
 
 

  4.5.2   Respondent 2 
 

På banken där R2 jobbar delar man upp begreppet “kommersiella fastigheter” i två 
olika segment. De skiljer på flerbostadshus för sig och resten för sig. 
 
R2 berättar att till skillnad från andra banker så har de inga som jobbar specifikt 
med värdering hos dem, utan de nyttjar alltid externa värderare och ofta samma 
värderingsman. Detta för att de inte vill att någon ska ifrågasätta deras värden, utan 
de skall bara syssla med utlåning. Därför köper han/hon alltid värderingarna av en 
certifierad värderingsman, men innan han/hon köper något, kontrolleras objektet i 
Datscha.  
 

Innan man går och köper värderingarna på ”stan” så vill man ändå bilda 
sig en uppfattning om det är rimligt. Och då använder man det här 
verktyget Datscha. Är det då som jag menar en kommersiell fastighet, 
lokaler, ja då matar man in hyreskontrakten. 

 
Antingen använder de sig av en schablondatscha och då gör de inga justeringar, 
men om de ser att siffrorna inte alls verkar realistiska, då måste de fördjupa sig och 
tittar kanske till en början på en hyresaviseringslista berättar R2. R2 menar att det 
inte finns någon anledning att lägga 15-20 000 på en värdering om man redan från 
början vet att det inte kan bli någon affär. R2 har även ett samarbete med en extern 
värderare så de kan dela ut scenarion till varandra. R2 gör då en första bedömning 
och skickar sedan materialet till värderaren. Kanske skruvar värderaren lite på 
siffrorna, eller så känner sig han/hon nöjd och då kan R2 gå vidare med affären. 
När väl affären är i hand, då är det den externa värderaren som gör värderingen och 
okulärbesiktningen, tar bilder och sätter samman materialet. 
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R2 berättar att vid värdering till kommersiella fastigheter används 
avkastningsbaserade metoder till 99 procent. Det finns väldigt få undantagsfall, det 
är i stadsdelar som till exempel Sundsta eller Romstad och det skall finnas en stor 
lägenhet där ägaren av fastigheten själv kommer bo. Kanske även ett par mindre 
2:or i resterande del av fastigheten. Då kan de bruka ortsprismetoden. Detta för att 
avsikten på fastigheten blir annorlunda. 
 

Därför då tänker köparen inte att han ska avkasta så mycket kapital som 
möjligt, utan han tänker snarare att man ska få bidrag till sin egen 
månadsomkostnad och då blir det mer som en villaköpare 

 
R2 säger att faktorerna som påverkar mest i deras kreditpolicy är kunden. Det ska 
vara en kund som banken vill göra affär med, som de vet är rättfärdiga och har en 
hög moral. Sen efter det kommer kassaflödet och på kanske tredje eller 
fjärdeplatsen, då kommer säkerheten. R2 menar att säkerheten är viktig, men den är 
inte primär. R2 belyser att man kan ha till exempel en stor industrifastighet, men 
om man inte har någon hyresgäst, då har fastigheten istället ett negativt värde då det 
bara finns driftskostnader men inga intäkter. Däremot tror inte R2 att den mänskliga 
faktorn påverkar vid värdering av kommersiella fastigheter, i alla fall inte i Karlstad 
då det är så få certifierade värderare och de kan sin marknad väldigt väl. Det menar 
R2 gör att den mänskliga faktorn inte spelar så stor roll vid värdering av 
kommersiella fastigheter i Värmland. 
 
En risk för R2 är att han/hon till exempel belånar för högt, risk vid kassaflödet, 
olika omvärldsrisker, ränterisken och annat som händer på räntemarknaden. Det där 
säger R2 är faktorer han/hon inte kan påverka, utan tittar man på i mikroperspektiv 
och på kommersiellt utom residential, flerbostadshus, då är det kundens kund, 
hyresgästen som är en stor risk. 
 
Osäkerheter menar R2 är saker han/hon inte kan påverka utan det är snarare banken 
som berättar hur de ska göra. Det finns andra på banken som har ett 
makroperspektiv som R2 som jobbar lokalt inte behöver ha. Däremot finns det 
lokala osäkerheter för R2 som till exempel om det finns ett viktigt kontrakt som går 
ut om ett år. Osäkerheten då är om de kommer förlänga eller inte. Vet man inte det 
får det olika konsekvenser för affären då det kan sänka värdet på fastigheten om det 
inte förlängs vilket får som följd att de kanske antingen tackar nej till affären eller 
drar ner på belåningen för att ta höjd för en eventuell vakans. 
 
R2 berättar för oss att det första han/hon gör för att minimera en risk är att bocka av 
att motparten är ok, att det finns ett starkt kassaflöde. De använder sig även av ett 
nyckeltal som är räntetålighet före amortering. Procenten de ska klara är olika 
beroende på objekt och stad, i Karlstad ska de klara 4,5 procent. Hur bra ränta du 
får på ditt lån har med hur stor risk han/hon får ta, berättar R2. Mer risk för banken 
genererar en högre ränta för dig som kund. Det är en typ av riskminimering, att 
sätta räntan utefter risken menar R2. Banken som R2 jobbar på har även något de 
kallar för “high risk committee” 
 

Vi har något som kallas för high risk committee där man lyfter upp olika 
typer av engagemang. Vi motpartbedömer alltid och det kallar vi 
riskklassifiseringar. Det kan vara friska riskklasser, men det kan även vara 
engagemang där man fångar upp både fastigheter och hela verksamheter 
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R2 berättar att kontrollen av att datan de får inte är felaktig är enkel då de 
samarbetar med lokala värderingsmän som de har förtroende för. Om det skulle 
vara någon utanför som de inte känner till, då slår de dem en signal för att höra hur 
de har resonerat. R2 menar att de har hyfsad koll på sin marknad då den är lokal. 
 

I och med att vi är en lokal bank, jag ska ju inte jobba mer än vad mitt 
kyrktorn sträcker sig egentligen, så då har man ju hyfsad koll att det finns 
en fastighet, för det finns ju andra skräckexempel från början på 90 talet. 

 
Vid utlåning till kommersiella fastigheter menar R2 att den mänskliga faktorn 
påverkar lite. Inom samma arbetsgivare menar R2 att det inte är jättestor skillnad 
eftersom de ändå måste följa ett regelverk som är deras kreditpolicy som styr vad 
de får och inte får göra. Ska de gå utanför den ska de ha riktigt bra argument. R2 
tror att hans/hennes bank har ett “strängare” regelverk än andra banker som kanske 
har till exempel en kreditpolicy som tillåter högre belåningsgrad på vissa objekt. R2 
säger att de fått nya hårdare regelverk tack vare Basel. Därför tror R2 att den 
mänskliga faktorn påverkar mer hos konkurrerande banker. 
 
 
 

   4.5.3   Respondent 3 
 

R3 berättar att i situationer där de ska belåna en kommersiell fastighet så har de 
interna värderingsmän som de nyttjar. De här personerna ansvarar över värderingen 
för en hel region och ibland kan det vara så att de tar hjälp av en extern och lokal 
värderare som känner till just den specifika marknaden bäst, men i de flesta fall 
använder han/hon sig av deras egen kompetens. R3 menar att det är viktigt att 
värderaren har koll på den specifika marknaden och även om de själva inte just 
värderar så har de ändå en rätt bra koll på marknaden. Erfarenheter spelar stor roll, 
säger R3. 
 

Ju mer objekt och kunder man träffar så att man kanske gör ett litet 
överslag i sitt egna huvud för att landa ungefär här på värderingen. 

 
Om däremot är en extern värderare som har värderat och de känner sig osäkra på 
underlaget de fått, ja då tar de i regel alltid hjälp av de interna värderarna för att 
dubbelkolla om siffrorna är rimliga. De köper inga värderingar rakt av. Just när det 
gäller kommersiella fastigheter är det avkastningskravsbaserade metoder som de 
använder mest. R3 poängterar att de viktigaste faktorerna vid värdering är att räkna 
på ett kassaflöde, dra bort drift/underhållskostnad och skatt, för att få ett driftsnetto. 
Det tillsammans med ett avkastningskrav gör att de kommer fram till ett korrekt 
värde. Det gäller om det är en kommersiell fastighet med till exempel lokaler, eller 
kontor. Vid rena bostadsfastigheter tillämpar de ortsprismetoden mer. 
  
R3 berättar att de har en intern kreditpolicy de ska hålla sig efter och utöver det så 
bör de känna till sin marknad. 
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Åh det blir ju lite mer fingertoppskänsla. För det finns ju ingen sådan här 
lathund som säger; där kan du belåna så mycket och där kan du belåna si 
mycket. Där gäller det att ha en marknadskännedom, att känna sin 
marknad där man lånar ut pengar. 
 

När det gäller den mänskliga faktorn säger R3 att det inte får vara samma person 
som lånar ut pengar som värderar fastigheten. Att de inte är med hela vägen, utan 
att värderaren endast värderar, tror R3 gör att den mänskliga faktorn just vid 
värdering inte påverkar så mycket. Det hade varit värre om de var med från början 
både vid värdering och utlåning, menar R3. 
 
R3 säger att en risk för honom/henne är när en kund inte kan betala sina lån, att de 
måste sälja fastigheten exekutivt för att kunna få betalt, det är det värsta som kan 
hända.  
 

Säg att vi belånar en fastighet. Då har vi ju givetvis också den som 
säkerhet och betalar man inte för sig, då får vi ju sälja den på öppna 
marknaden 

 
Att behöva sälja av någons fastighet exekutivt är någonting som lyckligtvis inte 
händer så ofta tack vare god kreditbedömning hos utlånarna, menar R3. 
  
Osäkerheter för R3 är konjunkturer, men även när vissa branscher får det tufft. Om 
en marknad blir mättad, eller nya marknader de inte sett tidigare dyker upp och 
produkten inte efterfrågas längre, då kan det bli svårt för ett sådant företag som hyr 
i en sådan fastighet. Den här typen menar han/hon är svårare att förutse än risk. 
Osäkerheter är generellt svårare att prognostisera. Därför menar R3 att de alltid 
kontrollerar vad företaget har för muskler om det skulle inträffa något oförutsett. 
Om företaget inte besitter några andra tillgångar är de mer försiktiga i sin utlåning. 
R3 påpekar att det även är för kunden skull som det görs, inte bara ur bankens 
perspektiv. 
 

Det handlar också om att vi vill kunna se den här kunden i ögat om 10 år 
också och känna att vi har haft ett långt samarbete. Det handlar även om 
att ge vår åsikt och syn så att det går bra för kunden 

 
Just när det gäller riskminimering använder sig R3 av väldigt många parametrar 
som skall fungera tillsammans. Till exempel så fullbelånar de aldrig en fastighet. 
Detta är för att det ska finnas en fallhöjd, både uppåt och nedåt. Kommersiella 
fastigheter anser han/hon som mer riskabla och därför belånas de inte lika mycket 
som till exempel privata villor där belåningsgraden kan uppgå till 85 procent. R3 
menar att det bästa sättet att stå emot risk är att förebygga så de är förberedda på 
alla risker som kan tänkas uppstå. Dessutom krävs alltid ett eget kapital att gå in 
med. 
 
R3 menar att de ibland stämmer av de externa värderingarna med de interna 
värderarna som jobbar på samma företag, för att säkerställa att värderingarna är 
rimliga. På så sätt så kontrollerar de att värderingsdatan inte är felaktig. Han/hon 
menar även att de måste tro på sig själva, på sin egen magkänsla. R3 stöter på så 
många värderingar i sitt yrke, så tillslut får han/hon en känsla för det där. Det är 
först när någonting avviker de måste gå in på djupet och utforska lite. 



 

35	

Den mänskliga faktorn spelar stor roll vid utlåning till kommersiella fastigheter tror 
R3. Det handlar alltid om relationer och förtroende. Även om bokslut och andra 
nyckeltal ser ut på ett visst sätt, så är det individen som sitter bakom siffrorna de 
måste tro på, oavsett vad siffrorna visar. Sen menar R3 att de ibland behöver  
“tänka utanför boxen” vid utlåning. 
 

Vi kan ta ett exempel, säg att vi har ett par där den ena har 
tillsvidareanställning och den andra studerar och är klar lärare om ett 
halvår, då tänker jag såhär: det klart att den där läraren får ett jobb, det 
liksom skriks ju efter lärare 

 
R3 tror dock att många utlånare tänker väldigt lika. Är det tydligt att en person inte 
kan amortera av ett lån, då ska heller inte lånet beviljas. Skulle en kund titta på en 
för dyr bostad så griper R3 in enligt konsumentkreditlagen. I slutändan handlar det 
återigen om relationer, en kund de haft att göra med innan som de känner bra och 
kunden dessutom har visat god betalförmåga, är lättare att bevilja ett lån till. 
 
 
 

  4.5.4   Respondent 4 
 

R4 berättar att de har personer som värderar fastigheterna internt. Det går 
annorlunda till vid värderingsprocessen beroende på vart i transaktionskedjan man 
är. Han/hon vill gärna komplettera det med att vara på plats och se objektet som 
värderas för att bättre få en uppfattning och kunna få en bättre känsla för objektet. 
Större engagemang kräver däremot ett årligt uppföljande och då krävs det att de 
uppdaterar värdet. I de fallen räcker det med att följa värderingarna i Datscha. Om 
däremot någon kommer in och vill köpa en fastighet, beroende på vilken fastighet 
det är, tar han/hon ofta in en värdering från Swefab. R4 berättar att det första de gör 
i det fallet är att de kör objektet i Datscha för att bygga sin egen uppfattning, 
framförallt för att se att kunden betalar rätt pris. R4 poängterar att värdet i sig aldrig 
kommer vara en verklighet, utan det är bara en bedömning.  
 
R4 säger att alla banker har sitt eget kreditregelverk som de måste följa och dessa 
förändras med tiden allteftersom Basel uppdaterats. Regelverk som styr till exempel 
hur gamla värderingar får vara, hur de granskas och belåningsprocent. R4 menar 
även att belåningsprocenten beroende på vilket geografiskt läge de har, kan skilja 
mellan bankerna.  
 
R4 tror att de viktigaste faktorerna som påverkar värderingen är intresset för 
fastigheten rent allmänt för marknaden och vad de kan använda den fastigheten till  
 

Igår så pratade vi med några som skulle öppna en ny veterinärklinik och 
då skulle de bygga en egen fastighet. Då blir det väldigt intressant att se, 
det första man tittar på, vad står det i de kommunala besluten? Vad får 
man använda den här fastigheten till? Dels gäller det att förvisa sig om att 
de bygger en fastighet som dels stämmer överens med den plan som finns. 
Sen vill man ju också att det inte är för inskränkt, det är ju jättebra att de 
driver den här veterinärkliniken och vi vill ju bedöma dem på sina egna 
grunder, men det är också väldigt bra om det finns en alternativ 
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användning av den här lokalen. Får man då använda den här till andra 
saker, kan man göra om det till kontor, industrilokaler, vad finns det för 
yttre begränsningar? Det påverkar ju också andrahandsvärdet. Det är en 
helt annan sak att sälja den här fastigheten med en bra veterinärverksamhet 
som betalar hyran, ja då har du ett värde, men du har ett helt annat värde 
om veterinärverksamheten inte går runt. eller om du står där utan 
hyresgäst, vi pratar om en kolossal skillnad 
 

R4 menar att en risk för honom/henne är att de lånar ut pengar de inte får tillbaka, 
och det är egentligen den risken de försöker bedöma; vad är risken att kunden 
kommer få finansiella problem? Och om nu kunden mot förmodan skulle få 
finansiella problem, då försöker de se vilken motståndskraft kunden har för att 
hantera det. Hur stor är risken att det börjar bli tomt i kassan, att kunden inte kan 
betala de avierna de skickar ut och om kunden hamnar där, finns det möjlighet att 
belåna den här tillgången, eller har kunden pengar att stöta till? Går det att avyttra 
något? Det förbättrar kundens motståndskraft, menar R4. 
 
R4 säger att överhuvudtaget så när han/hon inte begriper något, då blir det en 
osäkerhet. R4 kommer alltid tro på dig som företagare så länge som du kan få 
honom/henne att förstå vad det är som är unikiteten med det du håller på med. Om 
du inte kan det blir det svårt för honom/henne att få förtroende för dig. R4 menar att 
den viktigaste faktorn för att minimera osäkerhet, är att förstå dig som kund. 
 

Individen är lika viktig som den faktiska fastigheten. För jag menar det 
finns de som kan lyckas i alla branscher i alla konjunkturer och de finns de 
som kan misslyckas i alla branscher och alla konjunkturer. Så den som 
skall drifta den här fastigheten, den är ju minst lika intressant som själva 
fastigheten i sig 

 
R4 poängterar att de jobbar med att minimera risker genom olika typer av risk 
scoring. Han/hon menar att väldigt mycket om att minimera riskerna handlar om att 
blicka framåt. Att så tidigt som möjligt försöka se om kassaflödet viker. För att den 
verksamheten kunden bedriver, det kassaflödet som genereras, det är ju kundens 
framtida kassaflöde som skall betala de kommande avierna till banken. R4 menar 
därför att det gäller att försöka se vad som kan hota och vad som kan säkra 
kassaflödet. R4 säger att man ofta inte mår bättre än vad ens kunder gör. Här finns 
det heller inte utrymme för några misstag. 
 

I den här världen finns det liksom inget utrymme att låna ut pengar till 
klantiga företag, det är sorgligt att du inte kan vara klantig företagare idag, 
men du ska väl inte använda våra pengar om du är klantig. 

 
När det gäller kontroll av att datan inte är felaktig, menar R4 att erfarenhet spelar 
stor roll. När de läser igenom bokslut, vad är det som sticker ut? Är det en 
tillbyggnad som gjorts kanske de kan godta de ökade hyresintäkterna. Även på 
kostnadssidan spelar erfarenheten roll. Där kan de tolka värden som inte stämmer 
överens med vad det borde göra. Har till exempel underhåll försummats under en 
längre tid så kommer det förr eller senare komma som en stor kostnad. De ser helt 
enkelt övergripande på vilka slutsatser som värderarna kommit fram till för att 
jämföra underlaget med sin egen bild. 
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De mänskliga faktorerna kan aldrig förbises menar R4. De har försökt minska 
påverkan så det ska bli mindre påverkan än vad det varit tidigare. Dock tycker 
han/hon att den mänskliga faktorn inte skall tas bort helt då R4 fortfarande tror på 
det personliga mötet. Återigen spelar erfarenhet in här, både som utlånare och kund. 
En tidigare god relation med din bankkontakt gör det lättare att tänja på regelverket. 
Om kunden däremot är en helt ny kund så han/hon det svårare. Dock har egentligen 
den enstaka individen inte rätt att bryta mot några interna regelverk, men att 
lånehandläggaren kan visa på att hon/han tidigare gjort lönsamma affärer, tror R4 
påverkar när man vill tänja på regelverket. 
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5. Analys och diskussion 
 

I analys- och diskussionsdelen sammankopplar vi resultaten från  
vår empiriska undersökning i förhållande till tidigare forskning.  
Vi diskuterar även andra relevanta aspekter som har uppkommit 
under arbetets gång. 

 
 

5.1 Risk och osäkerhet vid fastighetsvärdering 

Precis som Persson (2015) och Öhman et. al. (2012) anser samtliga av våra fyra 
respondenter att det är stor osäkerhet och risk vid värdering av kommersiella 
fastigheter. Vilka faktorer som påverkar värderingen mest skiljer sig åt mellan 
respondenterna. R2 och R4 menar att vad fastigheten ska användas till är den 
viktigaste faktorn vid värdering, medan R1 och R3 menar att kassaflödet är den 
viktigaste parametern vid värdering. Det får olika påverkan vid värdering eftersom 
det är lättare att räkna på ett kassaflöde än att förutse vad fastigheten kan användas 
till mer än vad den gör i dagsläget. Specialfastigheter eller fastigheter med 
hyresgäster som är väldigt nischade kan således få en svår och missvisande 
värdering. Samtliga respondenter använder sig av kassaflödesmetoden eller andra 
avkastningsbaserade metoder vid värdering av kommersiella fastigheter, i enighet 
med vad French et. al. (2005) menar borde vara den föredragna metoden vid 
värdering av kommersiella fastigheter. Endast en respondent, R3 tillämpar 
ortsprismetoden vid vissa enstaka fall. Det är om hyresägaren själv planerar bo i sin 
fastighet och endast har ett antal mindre lägenheter i fastigheten utöver den som 
han/hon själv planerar att bo i. R3 menar att det då är mer en fråga om att få in 
pengar till sin månadsomkostnad än att få maximal avkastning, därför ses 
värderingen som en vanlig privatvilla och inte som en kommersiell fastighet. 
Ortsprismetoden överlag är en metod som inte används så ofta när det gäller 
värdering av kommersiella fastigheter utan är en mer tillämplig metod vid värdering 
av exempelvis privata villor. Ortsprismetoden bör därför enbart ses som en 
referensmetod. R1, R3 och R4 har lokala interna värderare som dubbelkollar 
värderingarna som köps in. R2:s bank har valt att de endast ska syssla med utlåning 
eftersom de menar att ingen ska kunna anmärka på värderingen. Det här är något 
som kan påverka storleken på utlåningen eftersom de då litar mer på 
värderingsunderlaget än om de själva hade haft interna värderare som haft egna 
synpunkter på värderingen. En bank som inte själv sysslar med värdering på samma 
sätt som andra banker kan därför lättare påverkas av ett felaktigt 
värderingsunderlag. I det här fallet då det är ett fåtal certifierade värderingsmän i 
Karlstad och banken har dessutom jobbat med en och samma värderingsman under 
många år, anser vi att den risken är försumbar. 
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R2:s bank har även egna schablonvärden för drift och underhåll som de räknar på 
när de lånar ut pengar. Detta då det visat sig att tidigare värderingar har varit 
undermåliga och oftast inte visat verkliga värden vilket fått till följd att R3:s bank 
blivit tvungna att ta fram egna schablonsiffror för drift och underhållskostnader. För 
att få bli en godkänd värderare på R1:s bank krävs dessutom att du lämnat in ett 
antal värderingar som skall stämma överens med bankens riktlinjer, det menar R1 
är ett ytterligare steg i riskminimeringen vid fastighetsvärdering. Samtliga 
respondenter är överens om att den största källan till osäkerhet är brist på 
jämförbara objekt på marknaden, varför ortsprismetoden är olämplig i många fall. 
Det går i linje med vad Lind och Lundström skriver (2009). 

 
 

5.2   Risk och osäkerhet vid utlåning 

Samtliga respondenter bekräftar att det är värderingsunderlaget som anger hur 
mycket de kan låna ut till kommersiella fastigheter, precis som Ekelid et al (1998) 
och Crosby et al (2000) skriver. Således är det viktigt att värderingsunderlaget blir 
korrekt från början. Enligt samtliga respondenter är den största risken vid utlåning 
att låntagarna inte kan betala tillbaka sina lån, att de till exempel får förhöjda 
underhållskostnader på grund av fastighetens ålder, eller att de får ökad vakans. 
Med ökad vakans och färre hyresavtal följer således en värdesänkning, vilket kan 
resultera i att banken inte får tillbaka sina utlånade pengar och de måste sälja 
fastigheten exekutivt. Om en fastighet som säljs inte har samma hyresgäster vid 
försäljningen som vid värderingen till utlåningen, blir då fastigheten istället mindre 
värd, vilket gör att banken riskerar att inte få tillbaka sina pengar de lånat ut och 
låntagarna säljer sin fastighet men sitter fortfarande kvar med lånet. En förlustaffär 
för båda parter. Lyckligtvis är bankerna bra på att minimera den här typen av risker 
och osäkerheter vilket får som följd att det inte hör till vanligheterna att behöva 
sälja kundernas fastigheter exekutivt. Det går att diskutera vem som blir den stora 
förloraren, kunden som förlorar sin fastighet och sitter kvar på lånet, eller banken 
som inte får igen de pengar som de lånat ut. Det är lätt att tänka att den enstaka 
individen är den som drabbas hårdast, men i ett makroperspektiv och en marknad 
där fastighetssektorn är den enskilt största kredittagaren, är detta ett problem som 
kan påverka oss alla. 

Samtliga respondenter säger även att en stor risk vid utlåning är att värderingsdatan 
inte stämmer, att någon parameter kan göra att värderingsunderlaget blir felaktigt. 
R1 och R4 menar dock att en värdering endast är en värdering och aldrig kommer 
stämma överens med verkligheten. Således menar de att en felaktig värdering inte 
är så farlig så länge kassaflödet tillåter samma amorteringstakt och att de klarar av 
att betala räntan. Samtliga respondenter säger precis som FI (2009) att risken vid 
utlåning är beroende på fastighetstyp, framförallt på den kommersiella marknaden. 
Bostadsfastigheter är den typen av fastigheter som har lägst risk, medan 
industrilokaler har den högsta risken enligt samtliga respondenter. Detta beror på att 
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exempelvis kassaflödet lättare påverkas i en industrifastighet där det är större risk 
för vakans. Detta märks även i praktiken då belåningsgraden på industrifastigheter 
är lägre än på bostadsfastigheter. Det ska helt enkelt finnas utrymme för större 
avvikelser i värdeförändringar för industrifastigheter. 

 

5.3   Hantering av risk och osäkerhet vid utlåning 

Några respondenter berättar att Basel ligger till grund för hur de ska hantera risker 
och osäkerheter. Samtliga respondenter säger att hur stor risk de tar påverkar räntan 
kunden får betala. Högre risk leder till högre ränta. Innan Basel kom var det istället 
enbart kapitaltäckningsgrad på ett visst antal procent som räckte för utlåning. FI 
(2008) skriver att olika typer av fastigheter följer olika risk. Detta är något som 
samtliga respondenter håller med om. De har därför en lägre belåningsgrad för 
exempelvis industrilokaler än de har för bostadsfastigheter. När det gäller privata 
bostadsfastigheter så är belåningsgraden max 85 procent. När det gäller 
kommersiella fastigheter är det mellan 25 – 75 procent. Detta på grund av att det är 
många osäkerheter och således ska det finnas marginal för att fastigheten inte ska 
bli överbelånad om fastigheten skulle sjunka i värde. Samtliga respondenter menar 
att regelverken som finns inte är stenhårda utan så länge de följer lagen så kan de 
tänja på sina regelverk. R2 tror att hans/hennes bank har hårdare regelverk än andra 
banker. De belånar exempelvis inga tomter där det saknas en anläggning eller en 
inkomstkälla. R1 och R2 pratar om fingertoppskänsla och även R3 håller med om 
att man endast arbetar på sin lokala marknad vilket gör att man får en bra 
uppfattning om de risker och osäkerheter som finns. Fingertoppskänsla för 
hantering av risker och osäkerheter låter diffust i våra öron och vidare kan det 
diskuteras hur det påverkar hanteringen och risken vid utlåning. R1 och R3 menar 
att fingertoppskänslan kommer efter en lång tid i branschen vilket delvis stämmer 
överens med det R2 säger. R2 säger att man lär känna sin lokala marknad och på så 
sätt får en bra uppfattning om den och på så sätt lär sig att minimera risker och 
osäkerheter. Det stämmer troligtvis bra i dagsläget, men om det i framtiden uppstår 
nya marknader eller scenarion vi inte sett tidigare, då blir nog fingertoppskänslan 
svår att förlita sig på, tror vi. 

 

5.4   Kontroll av data 

Eftersom bankerna baserar sin utlåning utifrån värderingsunderlaget är det av 
yttersta vikt att värderingsdatan bankerna får in är korrekt. Här går samtliga 
respondenters svar isär. R1 menar att det inte med säkerhet går att kontrollera om 
datan är felaktig. En värderingsman skulle därför enkelt med uppsåt kunna 
manipulera ett värderingsunderlag. R1:s bank kontrollerar och dubbelkollar 
värderingen internt, men R1 menar att värderaren har bättre koll då han/hon går in 
och dubbelkollar att exempelvis alla hyreskontrakt är korrekta, de gör en djupare 
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undersökning än de interna värderarna. Det är således möjligt att kunna komma 
med ett felaktigt värderingsunderlag, oavsett om det beror på oaktsamhet eller 
skulle vara med uppsåt. Detta bekräftar de tankar vi hade sedan innan. R2 menar 
istället att det är enkelt att kontrollera att datan inte är felaktig då de samarbetar 
med de lokala värderingsmännen och har förtroende för dem. Att de arbetar med 
samma värderingsman de arbetat med i många år borde rimligen göra att 
sannolikheten för att värderingsmannen lämnar in ett felaktigt material med uppsåt 
är minimal. Däremot kanske en felaktig värdering på grund av andra mänskliga 
faktorer som till exempel kunskapsbrist, eller påfrestningar utifrån fortfarande går 
igenom. Värderaren ifråga är mänsklig och det finns alltid utrymme för mänsklig 
faktor, menar vi och det stämmer överens med vad Jaiswal et al (2019) skriver. R3 
säger att de stämmer av de externa värderingarna med sina interna värderare för att 
kontrollera att värderingsdatan är rimlig. Vi menar att värderingsmannen som är 
auktoriserad kan området bättre än bankmännen, så även om datan kontrolleras av 
de interna värderarna på banken, så kan en felaktig värdering ändå beviljas. R3 
menar även att de måste gå på magkänslan. Magkänslan är även en faktor som är 
olika från individ till individ, varför vi ser kritiskt på hur magkänslan kan påverka 
kontrollen av värderingsdatans pålitlighet. R4 menar att erfarenheten spelar störst 
roll. De kan tolka värden som inte stämmer överens och hitta andra siffror som 
avviker från vad de borde göra. Övergripande kollar de på vilka slutsatser som 
värderingsmannen kommit fram till och jämför underlaget med sin egen bild. Vi är 
helt övertygade om att erfarenhet spelar stor roll när det gäller att granska en 
värdering, även om en individs erfarenhet kanske inte är den faktor som kan hitta 
en felaktig värdering. 

 

5.5   Mänsklig faktor 
 

Vi trodde från början att den mänskliga faktorn skulle spela roll, både vid värdering 
och utlåning till kommersiella fastigheter. Bland annat säger Ekelid et. al. (1998) att 
värderare med samma ingående information oftast får olika utgående information. 
Det här är dock något som ingen respondent höll med om. Detta menar de beror på 
att värderingsmännen är oberoende och inte jobbar med utlåningen till kunderna, 
således påverkas inte värderarna. Olika värderingsmän räknar likvärdigt och 
kommer fram till likvärdiga siffror eftersom de använder samma 
värderingsmodeller menar respondenterna. Det är först vid utlåningen som den 
mänskliga faktorn påverkar mer säger respondenterna. Här går således teori och 
praktik isär. Våra responderter menar därmed att värderingen inte påverkas av den 
mänskliga faktorn, medan Jaiswal et al (2019) menar att det finns många variabler 
som ligger bakom den mänskliga faktorn. De menar att stress, brist på 
kommunikation, brist på kunskap, påtryckningar med mera skulle kunna påverka 
utfallet. Det är sällan i praktiken en värdering stämmer exakt på kronan när två 
olika värderare värderar samma objekt, trots att de har samma ingående 
information. Denna differens i värderingarna borde således kunna hänvisas till den 
mänskliga faktorn, menar vi. 
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Hur bra förtroende kreditgivaren får för kunden och hur bra kunden är på att 
övertala och manipulera är andra faktorer som respondenterna menar påverkar 
belåningsgraden, något som stämmer överens med vad Levy och Schuck (2005) 
skriver. Det stämmer också överens med vad Jaiswal et al (2019) säger om att 
påtryckningar är en bakomliggande faktor till den mänskliga faktorn.  
 
Samtliga respondenter säger dessutom att de har befogenhet att gå utanför 
respektive banks regelverk vid utlåningen. Erfarenheten spelar stor roll här menar 
många respondenter. R1 menar att det aldrig varit så viktigt som nu att man får 
förtroende för låntagare och fastighetsägare vid utlåningen. Personkemi och att 
långivare och låntagare klickar är således viktigt. En bra relation med din bankman 
kan emellertid ge dig bättre villkor. Det lönar sig således att gå till olika banker för 
att se vilken bank eller bankman som ger dig bäst villkor när du vill få din fastighet 
belånad då personkemin och din personlighet spelar in vid utlåningsprocessen. 

 

5.6   Övriga reflektioner 

Svenska banker är uppenbarligen bra på att minimera risker och osäkerheter med 
hjälp av den mängd verktyg de har då det inte hör till vanligheterna att 
kommersiella fastigheter auktioneras ut exekutivt. Det vi funderar över är att den 
enda kontrollen av att datan inte är felaktig är någon form av egenvärdering eller 
egenkontroll, vilket olika bankmän är olika bra på. Vi har efter denna 
kandidatuppsats fått uppfattningen att det inte är omöjligt att få en felaktig 
värdering beviljad och därmed få fastigheten överbelånad hos vissa banker, oavsett 
om det beror på uppsåt eller på grund av annan mänsklig faktor som till exempel 
brist på kunskap som leder till ett felaktigt värderingsunderlag. Det här baserar vi 
på att många av respondenterna säger att de bygger sin kontroll av värderingsdatan 
på erfarenhet och fingertoppskänsla. Eftersom bankerna primärt jobbar med 
utlåning och inte med värdering, så borde rimligtvis värderarna vara bättre på just 
värderingsbiten. Det innebär i realiteten att en felaktig värdering kanske inte kan 
uppmärksammas av gemene bankman. Inte heller använder de sig av en ”second 
opinion” det vill säga att de väldigt sällan tar in två externa värderare för att 
jämföra värderingarna mot varandra. Kanske hade det kunnat vara ytterligare ett 
steg i riskminimeringen. Att ta in två värderare är även något Lind och Lundström 
(2009) håller med om skulle minska riskerna. Det är dock inget som bankerna gör i 
dagsläget på grund av kostnadsskäl, berättar R3. Högkonjunktur och en 
bostadsmarknad som stigit under en lång tid är andra aspekter som gör att man 
börjar fundera. Hur kommer det se ut med risker/osäkerheter både vid utlåning och 
värdering om bostadsmarknaden faller eller konjunkturen sjunker under en längre 
tid? Kommer vi ha samma regelverk som idag, eller kommer det bli hårdare regler 
med en ny och uppdaterad Basel? Det får helt enkelt tiden utvisa. 
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6. Slutsatser 
 

I det här kapitlet belyser vi de slutsatser vi kommit fram till. Till 
grund för dessa ligger den teoretiska referensramen, empirin vi 
samlat in samt analys och diskussion. 

 
 

Vår uppsats avser att besvara följande frågeställningar: 
 

• Hur ser bankerna på risk och osäkerhet vid värdering respektive utlåning till 
kommersiella fastigheter?  
 

• Hur hanterar och minimerar bankerna riskerna/osäkerheterna vid utlåning till 
kommersiella fastigheter? 

 
 
 

Syftet med vår kandidatuppsats var att undersöka och beskriva de risker och 
osäkerheter som banker stöter på och hur de hanterar dessa vid utlåning till 
kommersiella fastigheter. Vi känner att vi har fått utökad kunskap om hur bankar 
arbetar med risk och osäkerhet i praktiken och vilka problem det relaterar till. 

Det föreligger alltid risk och osäkerhet vid värdering av kommersiella fastigheter, 
något som stöds av alla respondenter. Risker som dåligt eller osäkert kassaflöde, 
minskade inkomster i form av vakanser med mera. Även osäkerheter som 
konjunktursvängningar, reporänta och andra parametrar är risk och 
osäkerhetsfaktorer som bankerna måste ta med i beräkningarna. Det finns oftast 
inga objekt att referera sin fastighet mot, då kommersiella fastigheter är unika och 
ingen annan fastighet är den andra lik vilket gör att ortsprismetoden blir bristfällig 
som enstaka värderingsmetod. Den bör således endast användas som en 
referensmetod till den mer grundliga kassaflödesmetoden. 

Värderingsmännen värderar fastigheterna utifrån en mängd olika parametrar som 
sedan kontrolleras av personal på banken som jobbar med utlåning till 
kommersiella fastigheter. Bankerna jobbar hela tiden med ett framtidstänk då det 
bästa sättet att undvika risker och osäkerheter är att förebygga dem. Bankerna är 
försiktiga vid sin utlåning och högre risker för banken generar ett högre pris för dig 
som kund. Bankerna har en mängd olika verktyg för att hantera dessa osäkerheter 
och risker. Förutom regelverket Basel har bankerna olika räntor och 
belåningsgrader för olika objekt. De skiftar, ändrar och justerar ränta och 
belåningsgrad beroende av fastighetstyp och den risk de anser att det medför. 
Osäkra objekt har därmed en lägre belåningsgrad och säkra objekt har en högre 
belåningsgrad. Osäkra objekt klarar därför lättare en värdesänkning utan att 
fastigheten blir överbelånad. Skulle mot förmodan en övervärdering inträffa, så vill 
bankerna att amorteringarna höjs för att komma tillbaka till rätt lånenivå. Detta är 
dock inte alltid möjligt om det är ett lägre kassaflöde som genererar 
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värdeminskningen. Det kan då istället vara aktuellt att flytta runt säkerheter och 
panter.  

Kontrollen av att värderingsdatan inte är felaktig eller korrupt sker oftast via 
bankernas interna värderingsmän eller likvärdiga på företaget som kontrollerar och 
dubbelkollar värderingsunderlaget de fått av värderaren. Olika banker är olika bra 
på att kontrollera datan, vissa banker förlitar sig nästintill helt på sin lokala 
värderingsman som oftast har sista ordet så länge kalkylen genererar ett positivt 
kassaflöde. Det får som följd att banken kanske inte upptäcker en värdering som är 
felaktig på grund av den mänskliga faktorn, vare sig det beror på kunskapsbrist eller 
att värderaren med uppsåt värderar felaktigt. Det finns således en risk att banken 
lånar ut till det felaktiga värderingsunderlaget. Trots att bankerna är bra på att 
minimera riskerna och osäkerheterna vid utlåning, är det så överbelåningar kan ske 
i praktiken. 

 

6.1   Kritisk diskussion 

Eftersom vi endast hade fyra stycken respondenter kan det vara svårt att dra några 
generella slutsatser utifrån vårt arbete och kanske blir slutsatserna missvisande. Vi 
hade som utgångspunkt att vi ville intervjua fler respondenter men eftersom 
kriterierna var att personerna måste arbeta med utlåning till kommersiella 
fastigheter blev vårt urval begränsat. Likväl kan kritik riktas mot att vi hade så få 
respondenter. 

Vidare kan man rikta kritik mot att vi inte namngett våra respondenter vilket 
påverkar trovärdigheten i vår uppsats. Tyvärr var det inte något alternativ då 
samtliga respondenter utom en ville vara anonyma. Det medför även att bakgrunden 
som respondenterna har och vilket yrke de i dagsläget har inte kunde presenteras. 
Vad personerna har för utbildning och vad de jobbat med tidigare är aspekter som 
hade varit bra att ta med vid analysen av materialet då vi anser att det påverkar 
svaren. 

Eftersom studien inriktar sig på marknaden i Karlstad så vet vi att undersökningen 
inte representerar hela den svenska marknaden. Inte heller kan vi med säkerhet säga 
att vår undersökning även representerar andra mellanstora orter, även om vi strävat 
efter att försöka få ett så generaliserbart material som möjligt. 
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6.2   Förslag till vidare forskning 

Vi anser att det skulle vara intressant att undersöka om det skulle vara några 
skillnader i hantering av risker och osäkerheter i Stockholm eller någon annan 
betydligt större stad. Vi märkte även att samtliga respondenter sa att kontrollen av 
värderingsdatan inte granskas hårt då det finns få auktoriserade värderingsmän i 
Karlstad. De menar att de därför har bra koll på sin värderingsman och de litar 
därför på denne. Vi föreslår därför vidare undersökningar om hur bankerna 
kontrollerar att värderingsdatan inte är felaktig i större städer där det finns fler 
auktoriserade värderingsmän och där de inte har samma personliga relation och 
kännedom om värderaren. 

Ett par andra intressanta ämnen är den personkemi och personlighet som 
respondenterna berättar om. Respondenterna menar att personkemin och 
personligheterna på låntagarna påverkar utlåningens storlek. En intressant studie 
hade därför varit hur olika personligheter påverkar olika grader av utlåning. Är det 
en viss typ av personlighet som gör att man får ett nej vid utlåning? Eller finns det 
vissa personlighetstyper som lättare får lån? 
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Hej, 
 
Vi är mycket tacksamma över att du har valt att bidra med din kunskap i vår 
kandidatuppsats. 
 
Syftet med vår uppsats är att beskriva hur banker arbetar med risk och 
osäkerhetsminimering vid utlåning till kommersiella fastigheter samt hur de 
kontrollerar att datan inte är korrupt. 
 
Intervjun beräknas ta cirka en timme. Till grund för intervjun ligger ett antal frågor 
som kommer att skickas till dig innan intervjutillfället och vi är tacksamma om du 
vill ta dig tid att titta på dem innan vi träffas. För vår egen skull kommer intervjun 
att spelas in. För detta krävs naturligtvis ditt samtycke. Ingen obehörig kommer att 
kunna ta del av dessa inspelningar och ni kommer att förbli anonyma. Det enda vi 
kommer att publicera är vilken bank ni jobbar på. En samtyckesblankett skickas 
med intervjufrågorna, denna ska undertecknas och lämnas till oss vid 
intervjutillfället. 
 
Innan uppsatsen publiceras kommer ett utkast av resultatet att skickas till dig för 
eventuella korrigeringar och ett godkännande. Du har rätt att när som helst avbryta 
ditt deltagande utan någon vidare motivering. 
 
Vi ser fram emot att träffa dig. Vid frågor eller funderingar är du välkommen att 
höra av dig. 
 
 
 
 

Med vänliga hälsningar, 
Anders Bergström, Fastighetsekonomiprogrammet, 0707 – 688 658 
Simon Svensson, Fastighetsekonomiprogrammet, 0730 – 545 052 
 

Handledare: 
Peter Samuelsson 054-700 19 81, peter.samuelsson@kau.se 
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Intervjuguide 

- Vilken bakgrund har du? 

- Vad har du för befattning? 

- Hur länge har du arbetat inom företaget? 

- Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 

(Svar på dessa frågor kommer ej att transkriberas. De är bara till för oss så vi 
kan kontrollera att vi pratar med rätt/behörig person) 

 
 
 

Värdering 

Hur går en värdebedömning av en kommersiell fastighet till? Genomför du 

den själv eller använder du dig av auktoriserade värderingskonsulter? 

 
Hur går du tillväga vid ett värderingsärende? Kan du förklara den praktiska 

processen? (om du utför värderingar själv) 

 
Utöver de lagar och regler som finns, måste ni förhålla er till några interna 

riktlinjer som är speciellt avsedda för värdering av kommersiella fastigheter, 

samt utlåning? 

 
Vilka värderingsmetoder tillämpar du/bankens värderingskonsulter? (Varför?) 

(Exempelvis ortsprismetod, avkastningsmetod etc.) 
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Risk och osäkerhet 
Vad är en risk för dig? (När det gäller värdering eller utlåning till 

kommersiella fastigheter) 

 

Vad är en osäkerhet för dig? (När det gäller värdering eller utlåning till 

kommersiella fastigheter)        

 

Hur jobbar du / ni med minimering av risk? (Risk definerat som t.ex. låg 

kreditvärdighet) 

 

Hur jobbar du / ni för att minimera osäkerheterna? (Osäkerhet definerat som 

data man inte vet, exempelvis konjunkturförädningar) 

 

Hur tar du hänsyn till osäkerheten vid en värdering/utlåning? (Med osäkerhet 

syftar vi på de facto att det alltid föreligger en viss grad av osäkerhet runt ett 

bedömt marknadsvärde) 

 

Hur tar du hänsyn till risken vid en värdering/utlåning? (Kunder med dålig 

betalförmåga, dålig avkastningsnivå mm.) 

 

Hur kontrollerar du / ni att datan ni fått fram/får in från värderingar inte är 

korrupt? (Hur man kontrollerar att värderingsunderlaget man får in är 

korrekt) 

 

Hur hanterar du / ni en värdering som blivit felaktig i den bemärkelsen att ni 

har beviljat finansiering utifrån ett värde som senare visar sig vara mycket 

lägre? (Dvs. värderingen var för optimistisk) 

 

(Detta är ett urval av de frågor vi kommer att ställa) 
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Samtyckesblankett 

Jag har mottagit information om studien. 
 
 

Jag ger min tillåtelse till att bli intervjuad                                                  

Ort och datum: .................................................................................... 

Företag:     ........................................................................................................... 

 
Namnteckning:      .............................................................................................. 

 
Namnförtydligande: .....................................................................................  
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