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Förord 

Vi vill inleda uppsatsen med att rikta ett stort tack till vår handledare Tommy 
Bergquist som under arbetets gång ständigt varit behjälplig och bidragit med 
mycket goda råd och konstruktiv kritik. 

Vi riktar även ett tack till våra respondenter; Peter, Stefan, Claes, Lena, Annika 
och Per-Arne, för att ni bidragit med Er värdefulla kunskap i vår uppsats. Utan 
er hade uppsatsen inte varit möjlig. 

Slutligen vill vi tacka Anders Grenhage, Maria Guldbrandsson, Lars Jernberg 
och Lars-Erik Olsson, som med sina respektive kontaktnät bidragit till att vi 
fått kontakt med personer som besitter den kunskap som krävdes för 
genomförandet av vår undersökning. 

 

Karlstad den 29 maj 2014 

 

_______________________ _______________________ 

Elin Jernberg  Sara Olsson 
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Sammanfattning 

Fastighetsvärdering beskrivs som något som alltid kommer att vara förknippat 
med en viss grad av osäkerhet varför det inte är möjligt att med absolut 
säkerhet fastställa en fastighets värde. Banker som arbetar med kreditgivning 
på den kommersiella marknaden baserar utlåningen på en fastighets värde. 
Värderingen av en fastighet genererar med andra ord beslutsunderlaget till 
kreditgivningen. Mot bakgrund av att det vid all fastighetsvärdering alltid 
föreligger osäkerhet är syftet med denna uppsats att undersöka hur banker 
hanterar detta faktum i sina värderings- och kreditgivningsprocesser. 
Undersökningen bygger på en kvalitativ metod genom vilken vi intervjuat sex 
personer som arbetar inom banksektorn. Samtliga respondenterna valdes ut 
med hänsyn till den erfarenhet de har av värdering och kreditgivning på den 
kommersiella fastighetsmarknaden. Resultatet visar att det finns en rad 
parametrar som bankerna särskilt måste bedöma och ta hänsyn till, med hjälp 
av analyser och andra verktyg. Vidare visar resultatet även att osäkerheten 
varierar starkt beroende på marknad, läge och fastighetstyp samt att det är 
mängden information som är avgörande i värderings- och 
kreditgivningsprocesserna. 
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Abstract 

Property valuation is described as something that always will be associated 
with some degree of uncertainty. It is not possible to determine, with absolute 
certainty, the value of a property. Banks working with lending in the 
commercial marketplace base lending on a property value. In other words the 
valuation of a property generates the decision basis for the credit granting 
process. In light of that, at all property valuation always is uncertain is the 
purpose of this essay to examine how banks deal with this fact in their 
valuation and lending processes. The investigation is based on a qualitative 
method by which we have interviewed six people working in banks. All 
respondents were selected according to their experience in valuation and 
lending in the commercial property market. The result shows that there are a 
number of parameters that banks in particular need to assess and take into 
account, using analyzes and other tools. Further, the result also shows that the 
uncertainty varies strongly depending on the market, location and type of 
property, and that it is the amount of information that is critical in valuation 
and within the credit process. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I samhället finns en mängd olika kreditgivare men de vanligast förekommande 
är affärs- och sparbanker samt kapitalplacerande institut. Bankernas 
verksamhet är strikt reglerad i bl.a. Lagen (2004:297) om bank- och 
finansieringsrörelse samt Sparbankslagen (1987:619) vilket gör att för själva 
verksamheterna gäller i princip samma regler för samtliga banker (Lennander 
2011). För att en bank ska kunna bevilja en kredit till en juridisk person som 
vill investera i exempelvis en fastighet krävs att de inledningsvis skaffar sig en 
uppfattning om företagets behov av kapital och krediter. De analyserar 
personerna bakom företaget, dess ledning samt framtidsplaner för att kunna 
bedöma risk och lönsamhet med utlåningen. De viktigaste verktygen 
kreditgivaren har i denna del av kreditbedömningen är företagets 
årsredovisningar och andra finansiella rapporter. En mängd data samlas in för 
analys och med hjälp av analyserna kan kreditgivaren räkna ut vilka krav på 
säkerhet som behöver ställas samt ta beslut om att bevilja krediten (Broomé et 
al. 1998). 

De flesta fastighetsinvesteringar på den kommersiella marknaden, vilken 
innefattar exempelvis hyreshus-, kontors-, och industrifastigheter, finansieras 
idag till stor del genom lånat kapital. Bankerna använder sig av någon form av 
fastighetsvärdering som underlag för finansieringsbeslut. Vissa banker 
använder sig av externa värderingar medan andra banker utför sina värderingar 
själva. Beroende på hur de går tillväga måste de beakta olika parametrar för att 
säkerställa att de erhåller bästa möjliga information till grund för 
finansieringsbeslutet (Finansinspektionen [FI] 2009).  

Enligt French och Gabrielli (2005) kommer samtliga fastighetsvärderingar 
alltid att präglas av en viss grad av osäkerhet. En värdering är en uppskattning 
av en fastighets marknadsvärde vid en given tidpunkt (Joslin 2005). Varje 
fastighet är till varierande grad unik och antalet transaktioner som sker på den 
kommersiella fastighetsmarknaden som kan bidra med prisstatistik i 
värdebedömningen, är relativt få (French & Gabrielli 2005). En 
fastighetsvärderare kan inte med absolut säkerhet bedöma samtliga nuvarande 
och framtida parametrar som påverkar värdet på fastigheten och av den 
anledningen bör en värdering alltid ses som en uppskattning och inte som ett 
konstaterande (Adair & Hutchison 2004; French 2011). 
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Under tiden strax före 1990-talets finans- och fastighetskris började kvalitén i 
fastighetsvärderingar att ifrågasättas (Joslin 2005). I flera länder kom rapporter 
om att fastighetsvärderingar i alltför stor utsträckning präglades av osäkerhet 
och att de inte var lämpliga som underlag vid kreditgivning (Lind 2010). I en 
artikel av Ekelid et al. (1998) motiveras ifrågasättandet av 
fastighetsvärderingarnas kvalité med att många länder kommit att uppleva 
alltmer kraftiga fastighetscykler. Även kreditgivningen kunde i början på 1990-
talet närmast beskrivas som slarvig, bankerna gjorde stora kreditförluster och 
många menade att fastighetsvärderingarna var orsaken till ekonomins kraftiga 
nedgång på 1990-talet (Eklund 2010; Joslin 2005). Riksbanken (2011) 
konstaterade också i en rapport så sent som 2011 att orsaken till finansiella 
kriser i samhället ofta är för högt belånade fastigheter. Problematiken uppstår 
när bankernas säkerhet inte svarar mot fastighetens belåningsgrad, vilket 
bilden nedan illustrerar (Riksbanken 2011). 

 
 
Källa: Bank lending valuations on commercial property – Does European mortgage lending 
value add anything to the process?  

 

Enligt French (2011) finns det dock ett samband mellan efterfrågan på att 
osäkerhet redovisas i samband med värderingar, och ekonomin i samhället. I 
sämre ekonomiska tider ökar uppdragsgivarnas efterfrågan på rapportering av 
osäkerhet, medan en marknad på uppgång inte efterfrågar samma rapportering 
av osäkerhet och inte heller tar samma hänsyn till den (French 2011). Bilden 



10 

visar att vid tiden strax före 1990-talet blev bankerna betydligt mer villiga att 
låna ut kapital, när fastighetskraschen strax därefter inträffade visar kurvan hur 
bankerna hade lånat ut en större mängd kapital än vad de ställda säkerheterna 
var värda, dvs. fastigheterna var överbelånade (Crosby et al. 2000). Vidare 
menar Crosby et al. (2000) att bilden illustrerar vad som händer när banker 
inte tar hänsyn till det långsiktiga perspektivet i samband med utlåning samt 
riskerna och med fastigheten. Med andra ord illustreras vad som inträffar när 
bankerna inte tar hänsyn till osäkerhet. För att undvika detta måste 
kreditgivning föregås av ett långsiktigt framtaget värde för fastigheten. Hänsyn 
bör tas till framtida förändringar som kan komma att påverka fastighetens 
värde, för att inte hamna i en situation som innebär att säkerheten inte svarar 
mot bankens kredit (Crosby et al. 2000).  
 

1.2 Problemdiskussion 

Vid utlåning till kommersiella fastigheter rör det sig oftast om mycket kapital 
(FI 2009). Underlaget till kreditbeslutet, fastighetens värde, är enligt teorin inte 
perfekt (Joslin 2005). Ett marknadsvärde kan inte fastställas med absolut 
säkerhet utan måste betraktas som en uppskattning (Joslin 2005; Adair & 
Hutchison 2004). Bankerna måste trots det låna ut pengar med fastighetens 
bedömda värde som underlag. Hur säkerställer bankerna att de har den bästa 
möjliga informationen till grund för sitt beslut? Använder de sig av särskilda 
verktyg? Den frågan är inget vi kunnat hitta svar på genom tidigare forskning, 
varför vi anser att det är en intressant frågeställning att undersöka. Utlåning till 
kommersiella fastigheter står för en betydande del av bankernas totala utlåning 
och är, som vi såg under 1990-talet dessutom en potentiell källa till stora 
kreditförluster (Riksbanken 2011). Mot bakgrund av detta är det rimligt att 
ställa sig frågan hur banker hanterar det faktum att osäkerhet alltid existerar i 
underlagen för finansieringsbeslut. 
 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur banker i samband med 
kreditgivning till kommersiella fastigheter, hanterar den osäkerhet som alltid 
präglar det värde som utlåningen baseras på.  



11 

1.4 Avgränsning 

Vi har avgränsat vår uppsats till att inte undersöka hur bankerna ställer sig till 
osäkerhet i den del av kreditbedömningen som avser granskning av företaget 
som ska förvärva värderingsobjektet, årsredovisningar och andra finansiella 
rapporter. 

Vi har även gjort en avgränsning gentemot våra respondenter. I samband med 
intervjun har vi bett dem att svara på våra frågor utifrån vad de själva kallar för 
ett ”normalärende” beträffande både fastighetsvärdering och kreditgivning. Vi 
har i och med det bett dem bortse från finansieringsärenden kopplade till 
förvärv av fastighetsbestånd då dessa kan omfattas av andra belåningsgrader 
och tillvägagångssätt. 
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2. Val av metod 

2.1 Kvalitativ metod 

Enligt Jacobsen (2002) är öppenhet den kvalitativa metodens främsta ledord. 
Med öppenhet syftar han på att den kvalitativa metoden inte sätter några 
begränsningar på de svar som lämnas av respondenten. Det är också 
respondenten som avgör vilken typ av information som lämnas under 
intervjun (Jacobsen 2002). Denna intervjumetodik menar Stukát (2011) skapar 
möjlighet för längre och mer uttömmande svar. Mot bakgrund av det har vi 
valt att tillämpa öppna och individuella intervjuer där respondenten inte 
erbjudits några svarsalternativ. Det tror Stukát (2011) uppmuntrar till att lämna 
mer uttömmande svar samt minskar risken att denne känner sig styrd att svara 
på ett visst sätt. Denna typ av intervjuer benämns enligt teorin som 
semistrukturerade (Stukát 2011). Enligt Jacobsen (2002) kännetecknas 
metoden av att undersökaren och respondenten för en normal dialog 
sinsemellan. För att kunna föra en dialog som också ger oss ett bra material att 
arbeta vidare med i vår undersökning, har vi använt oss av en intervjuguide. 
Det insamlade materialet består av respondenternas egna ord och meningar 
som sammanställs utifrån anteckningar och ljudupptagningar.  

Vi har valt att tillämpa den typ av metod och intervjuer som beskrivs ovan 
eftersom den kvalitativa metoden enligt Jacobsen (2002) och Patel och 
Davidson (2003) är den mest lämpliga, när relativt få respondenter ska 
intervjuas samt när den enskilde respondentens uppfattning om ett specifikt 
fenomen är av särskild betydelse. 
 
 

2.2 Urval 

Valet av respondenter bottnar i uppsatsens syfte och frågeställningar. Vi har 
gjort ett strategiskt urval för att få ett djup i informationen, vilket Alvehus 
(2013) rekommenderar. Kriteriet i vårt urval var att respondenterna skulle 
arbeta inom banksektorn samt ha erfarenhet av fastighetsvärdering och 
kreditgivning med kommersiella fastigheter som säkerhet. För att få kontakt 
med personer som uppfyllde detta kriterium fick vi vända oss till våra 
respektive kontaktnät. Genom dem blev vi rekommenderade namn på 
personer som skulle kunna passa för vår studie. Detta tillvägagångssätt kallas 
enligt Alvehus (2013) för snöbollsurval. Av praktiska skäl valde vi att intervjua 



13 

personer inom Värmlands län då Karlstad är vår studieort. Vårt snöbollsurval 
genererade dock en geografisk spridning inom länet och detta är inte något vi 
satt några begränsningar för. Samtliga av de sex respondenterna arbetar på 
olika banker och de representerar båda könen, varav 2 är kvinnor och 4 är 
män. De innehar olika befattningar på de respektive bankerna men samtliga 
arbetar med fastighetsvärdering och kreditgivning på den kommersiella 
marknaden. Vi anser att sex respondenter var tillräckligt för att kunna besvara 
uppsatsens syfte. Vi upplever att ett större antal respondenter inte hade gett 
oss någon ytterligare information, med hänsyn till att samtliga banker lyder 
under samma regelverk, varför skillnaderna i tillvägagångssätt inte kan vara så 
stora. 

 

2.3 Insamling av data 

De sex personerna som medverkade i vår studie kontaktades via telefon 
alternativt via e-post. Därefter erhöll de ett informationsbrev som skickades ut 
via e-post (Bilaga 1). Senare utsändes även vår intervjuguide (Bilaga 2). 
Flertalet av respondenterna önskade att i förväg få se frågorna för att bättre 
kunna förbereda sig vilket gjorde att vi valde att skicka ut den till samtliga. En 
samtyckesblankett (Bilaga 3) lämnades till respektive respondent och 
undertecknades i samband med genomförandet av intervjuerna. 

Datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer och frågorna 
sammanställdes i en intervjuguide. Semistrukturerade intervjuer kännetecknas 
av flexibilitet som balanseras upp av struktur vilket ger möjlighet att samla in 
data av hög kvalitet (Jacobsen 2002). Denna typ av intervjuer innebär att 
samma frågor ställs till samtliga respondenter och att dessa följer en viss 
struktur. Enligt Patel och Davidson (2003) är det viktigt att identifiera 
respondentens egen uppfattning. Vi valde därför att formulera våra frågor så 
att respondenten gavs möjlighet att svara med egna ord.  

Intervjun inleddes med fyra bakgrundsfrågor. Dessa frågor syftade till att ge 
oss en bakgrund om personen vi skulle intervjua samt att snabbt skapa en 
relation med respondenten. Därefter följde frågor om vårt huvudsakliga ämne, 
fastighetsvärdering och osäkerhet. Till den delen hade vi även planerat att 
genomföra ett experiment. Detta bestod i tre egenhändigt tillverkade 
värdeutlåtanden som alla redovisade osäkerhet och marknadsvärde på olika 
sätt. Vid första intervjun märkte vi dock att det inte alls kändes nödvändigt 



14 

och vi bedömde att det inte hade gett oss någon ytterligare information. 
Därför valde vi att inte genomföra det planerade experimentet. Den andra 
delen bestod av frågor kring kreditgivning. Vid kortfattade svar ställdes 
följdfrågor såsom: ”kan du utveckla det där?” för att nå ett djup i den 
information som sedan ligger till grund för vår empiri. Avslutningsvis gavs 
respondenterna möjlighet att göra eventuella kompletteringar eller 
korrigeringar av sina svar. De fick även möjlighet att ställa frågor till oss om 
vårt uppsatsarbete. 

I samtliga fall hölls intervjuerna på den bank respektive respondent arbetar för. 
Intervjuerna spelades in på våra mobiltelefoner för att sedan transkriberas. Vi 
valde i samband med transkriberingen att utesluta ord som inte gjorde någon 
nytta i vårt material. Ett exempel på detta är när respondenten har harklat sig 
eller dragit ut på sitt svar. Samtliga intervjuer pågick under 45 minuter – 75 
minuter. 

 

2.4 Dataanalys 

Vi har valt att reducera långa intervjuuttalanden och meningar till ett antal 
kategorier. Genom denna kategorisering fick vi en god överblick över den 
informationsmängd som intervjuerna genererade. Vårt mål var att förenkla och 
strukturera olika uppfattningar men ändå kunna redovisa en nyanserad bild av 
respondenternas svar. Enligt Jacobsen (2002) bör en analys av kvalitativa data 
alltid börja med en detaljerad beskrivning av data. Det kallar för tjocka 
beskrivningar. Vi har tillämpat detta i vår dataanalys genom att inledningsvis 
transkribera samtliga intervjuer i sin helhet. Därefter har vi reducerat 
informationen och gjort en kategorisering för att vi ska kunna förmedla delar av 
det som framkommit ur data. Kategoriseringen bestod av att ett antal ämnen, 
baserat på intervjufrågorna, som berörts i samtliga intervjuer plockades ut vilka 
sedan legat till grund för redovisningen av empiri. Enligt Jacobsen (2002) bör 
man göra detta för att överhuvudtaget ha en möjlighet att presentera 
informationen på ett lättförståeligt sätt. Syftet är att gå från de enskilda 
källorna till de fenomen som datan belyser vilket lättast görs genom 
kategorisering. Det tredje steget i analysprocessen är att tolka datan, finna åsikter 
och uppfattningar för att uppnå en viss ordning i data (Jacobsen 2002). Vi ville 
i denna del av analysen tydligare se vad som faktiskt sagts i samband med 
intervjuerna för att lyfta fram det mest intressanta i datan. Tack vare att vi 
hänförde ord och meningar från data till ett visst ämne behövde vi enbart 
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förhålla oss till en mindre mängd information samt att vi fick lättare att hitta 
paralleller i innehållet i de olika intervjuerna. 

Under analysens gång har vi reducerat informationen och sållat bort en stor 
del av materialet då vi upplevde att det annars inte var möjligt att presentera 
data av relevans för vårt syfte. Det är enligt Jacobsen (2002) vad dataanalys 
handlar om, att reducera mångfalden i informationen och samtidigt berika den 
information som presenteras i uppsatsens empirikapitel (Jacobsen 2002).  

Enligt Jacobsen (2002) bör en kvalitativ undersökning presenteras med viss 
detaljrikedom vilket gör citat till en viktig del i empirin. I samband med 
dataanalysen valde vi ut ett antal direkta citat som använts i empirin. Tack vare 
att vi spelade in samtliga intervjuer på våra mobiltelefoner kunde vi erhålla 
korrekta citat.  
 
 

2.5 Anonymitet 

Vårt mål var att få möjligheten att presentera våra respondenters identiteter 
tillsammans med den data vi erhöll från dem då vi upplever att detta hade ökat 
trovärdigheten i uppsatsen. Under ett antal av intervjuerna framkom det 
dessvärre att respondenten inte önskade att dennes namn skulle redovisas i 
direkt anslutning till dennes svar. För att empirin skulle redovisas på ett så 
enhetligt sätt som möjligt valde vi då att istället presentera samtliga 
respondenters namn, befattning och bank i inledningen av empirikapitlet. Det 
ska tilläggas att samtliga respondenter givit sitt samtycke till detta. Valet att 
redovisa respondenternas identiteter i slutet av uppsatsen grundar sig i att vi 
anser att det tillför högre trovärdighet till uppsatsen än om vi valt att tillämpa 
full anonymitet.  

 

2.6 Studiens kvalitet 

Mot bakgrund av uppsatsens syfte valde vi ett kvalitativt tillvägagångssätt med 
semistrukturerade intervjuer. Genom valet av metod skapade vi en möjlighet 
för en djupare förståelse kring det studerade ämnet. Denna grad av förståelse 
hade vi inte kunnat uppnå genom en kvantitativ metod. Vid tillämpning av en 
kvalitativ metod diskuteras begreppet validitet. Enligt Stukát (2011) kan 
validitet beskrivas som den grad av precishet med vilken man mäter det som 
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avses att mätas i studien. Begreppet är grundläggande för undersökningens 
värde (Stukát 2011). Vidare innefattar validitet att den insamlade data ska ge en 
rättvis bild av respondenternas olika uppfattningar i det studerade problemet 
(Patel & Davidson 2003). För att vi ska kunna ge denna rättvisande bild har 
datan i första steget sammanställts för respektive respondent. Vi upplever att 
det minskar risken för att vi förbiser en enskild persons uppfattning vilket är 
av största vikt att vi inte gör då vi vill låta samtliga respondenters 
uppfattningar speglas i vår empiri.  

Enligt Jacobsen (2002) ökar studiens validitet avsevärt om respondenterna är 
oberoende av varandra eftersom deras svar då inte riskerar att influeras av 
varandra. ”Information från flera oberoende källor ger en giltig beskrivning av 
fenomenet”. Giltighet är inte detsamma som att respondenterna delar 
uppfattning, det innebär istället att människor tolkar fenomen på olika sätt 
(Jacobsen 2002). Vi har beaktat detta genom att välja respondenter som är helt 
oberoende av varandra med avsikt att stärka validiteten i vår studie.  

En svaghet i studien kan vara vårt val att enbart intervjua banktjänstemän 
inom ett geografiskt begränsat område. Vi anser dock att möjligheten att 
utföra platsintervjuer i ett större geografiskt område inte rymdes inom 
tidsramen för uppsatsen. En större geografisk spridning hade ökat möjligheten 
till generalisering, graden av överförbarhet hade med andra ord ökat (Jacobsen 
2002). 

Valet av semistrukturerade intervjuer innebar att respondenterna gavs 
möjlighet att svara med egna ord utifrån förutbestämda frågor. Vi valde att i 
förväg översända information om studien samt vår intervjuguide. Vår 
förhoppning var att detta skulle göra att vi fick mer genomtänkta svar vid 
intervjutillfället. Det föll mycket väl ut då vi upplevde att samtliga 
respondenter var förberedda. Tillvägagångssättet rekommenderas av Jacobsen 
(2002) om man vill uppnå en bra intervjusituation samt minska risken för 
missförstånd mellan författarna och respondenten. 

Vi valde att bearbeta datan genom kategorisering av den transkriberade texten. 
Syftet var att lyfta fram de viktigaste områdena och försöka dra paralleller 
mellan respondenternas uppfattningar. Vi båda (författarna) läste samtliga 
intervjuer och genomförde analyser både självständigt och gemensamt. Vi 
upplever att detta tillvägagångssätt stärker studiens giltighet.  
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Jacobsen (2002) menar att källorna i en kvalitativ studie alltid bör granskas 
noggrant. För att säkerställa att den insamlade data är pålitlig kan återkoppling 
tillämpas. Syftet är att låta respondenterna verifiera uppgifterna de lämnat 
(Jacobsen 2002). Vi tillämpade denna återkoppling genom att efter 
intervjuerna skicka ett utkast av materialet via e-post, till respektive 
respondent. De gavs på så sätt möjlighet att korrigera texten i de fall vi 
missuppfattat deras svar. I samband med detta gjordes vissa påpekanden från 
respondenterna som ledde till ett antal korrigeringar i vår empiri.  

Genom att det visat sig att respondenterna använder sig av både interna och 
externa fastighetsvärderingar har vi också fått olika uppfattningar om 
osäkerhet. Vi upplever att det är en styrka i vår studie då det i kvalitativa 
studier efterfrågas viss variation i datamaterialet (Jacobsen 2002). 

 

2.7 Etisk diskussion 

I samband med vår studie anser vi att det är relevant att föra en diskussion om 
de etiska aspekterna. Enligt Bryman (2011) är det viktigt att överväga hur en 
forskare ska behandla de individer som deltar i forskningsstudien. Då vi 
intervjuade personer inom banksektorn upplevde vi att några de principer som 
Bryman (2011) presenterar som centrala i samband med genomförandet av en 
studie, kändes aktuella att beakta vid genomförandet av våra intervjuer. 
Bryman (2011) nämner ett antal viktiga principer där den första avser vikten av 
att i förväg informera deltagaren om studiens syfte samt vilka moment som 
eventuellt ingår i studien. Vi informerade deltagarna i förväg om studiens syfte 
och karaktär. Vidare har vi även informerat om vad vi förväntar oss av dem 
som deltagare samt att den information vi erhåller enbart kommer att 
bearbetas av oss i syfte att besvara uppsatsens syfte. Informanterna har även 
blivit skriftligt informerade om att deras medverkan är frivillig och att de när 
som helst kan välja att avbryta sitt deltagande. Med den informationen 
uppfyller vi även vad Bryman (2011) kallar för samtyckeskravet. Den 
insamlade data från respektive deltagare kommer enbart att bearbetas av oss 
för uppsatsens syfte, för att i möjligaste mån uppfylla nyttjandekravet som är 
ytterligare en princip som uppställs av Bryman (2011). 
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3. Teoretisk referensram 

Vi inleder kapitlet med grundläggande teori om fastighetsvärdering för att 
sedan redogöra för osäkerhet samt kreditgivning.  

3.1 Fastighetsvärdering 

Syftet med en fastighetsvärdering är att bedöma värdet på en fastighet vid en 
specifik tidpunkt (Persson 2011). Med ”värde” avses ofta det pris som betalas 
för fastigheten. En fastighetsvärdering har sin utgångspunkt i nyttan med 
fastigheten. En grundförutsättning för förståelse av begreppet ”värde” är att 
man är enig om dess innebörd. Vid tidpunkten för värderingen ses fastigheten 
som en ekonomisk tillgång med ett antal värdepåverkande faktorer. Faktorerna 
är ofta intäkts- respektive kostnadsrelaterade och påverkar fastighetens värde i 
varierande utsträckning. De värdepåverkande faktorerna behöver inte vara 
fastighetsrelaterade utan kan likaväl vara beroende av marknaden (Persson 
2011).  

För att få en värdering utförd inför exempelvis investerings- och 
finansieringsbeslut anlitas ofta en auktoriserad värderingsman. 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).  
 
 

3.2 Värdebegrepp 

De värdebegrepp som används i samband med värderingar kan variera. Det 
värdebegrepp som utnyttjas mest i sammanhanget är marknadsvärde (Persson 
2011). Enligt svensk fastighetsnomenklatur definieras marknadsvärdet enligt 
följande: ”Marknadsvärdet är det pris som sannolikt skulle betalas/erhållas om 
fastigheten bjöds ut på en fri och öppen marknad med tillräcklig 
marknadsföringstid, utan partsrelationer och utan tvång” (Persson 2011).  

Värderingsmannen måste därmed identifiera det mest sannolika priset med 
beaktande av de tänkbara köpare som finns på marknaden (Mallinson & 
French 2000). En marknadsvärdering förutsätter att värderingsmannen, utöver 
information om fastigheten, också väger in framtidsbedömningar om orten, 
marknaden och samhällsekonomin (Persson 2011).  



19 

Med avkastningsvärde avses nuvärdet av förväntade framtida avkastningar från 
värderingsobjektet. Ett annat centralt begrepp är det som kallas individuellt 
avkastningsvärde som har sin grund i individuella nyttofunktioner (Persson 
2011). Det speglar hur mycket fastigheten är värd för en viss aktör förutsatt ett 
fortsatt innehav. Beroende på hur denne aktör bedömer risker och vilken 
avkastning aktören kan få varierar detta värde och kan därmed vara både 
högre och lägre än marknadsvärdet (Lind & Lundström 2009).  

Vid kreditgivning är dock fastighetens bedömda marknadsvärde av störst 
relevans, då det avgör värdet på panten om denna behöver realiseras (Ekeblom 
2014). Det är ur fastigheten som panthavaren (banken) ska erhålla betalning 
om pantsättaren (kunden) inte kan betala sin skuld (Lennander 2011).  

 

3.3 Värderingsmetoder 

När man ska bedöma marknadsvärdet på en fastighet handlar det normalt om 
att utföra ett antal analyser av olika slag. Den vanligaste förekommande 
analysen för värderingsändamål är ortsprisanalys (Persson 2011). Nordlund 
(2011) betonar vikten av att även tillämpa nyckeltal vid värdering och analys av 
fastigheter, bland alla nyckeltal anger han direktavkastning som ett av de mest 
centrala.  

3.3.1 Ortspr ismetoden 

Omsättningen på den kommersiella fastighetsmarknaden är inte lika hög som 
för exempelvis aktier. Det genererar svårigheter för ”marknaden” att 
bestämma värdet på sådana fastigheter. Den relativt låga omsättningen av 
kommersiella fastigheter ökar behovet bland marknadens aktörer att erhålla 
pålitliga fastighetsvärderingar. Information fås från tidigare genomförda 
transaktioner på marknaden. Syftet är att bearbeta den informationen för att 
erhålla nyckeltal såsom direktavkastning och kvadratmeterpriser. 
Transaktionerna analyseras (ortsprisanalys) av värderingsmannen och det 
ligger sedan till grund för bedömningen av värderingsobjektet. Vilken 
trovärdighet ortsprisanalysen kan tillskrivas är beroende av graden av 
jämförbarhet på den inhämtade informationen (Persson 2011).  

Kommersiella fastigheter är av naturen mycket heterogena vilket gör det 
relativt svårt att direkt kunna dra slutsatser från en transaktion till mest 
sannolika pris vid en annan transaktion. Den största variationen återfinns ofta 
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i vilken hyresnivå som är möjlig i en byggnad (Lind & Lundström 2009). Det 
finns enligt Persson (2011) huvudsakligen tre faktorer som avgör hur relevant 
informationen är. Om antalet jämförbara köp är många ökar tillförlitligheten 
(Persson 2011). Om inhämtad information däremot baseras på ett fåtal 
transaktioner ökar risken att materialet inte återspeglar marknaden på ett 
önskvärt sätt (Mallinson & French 2000). Graden av jämförbarhet styr huruvida 
en transaktion är relevant. Fastigheten måste till viss grad vara jämförbar med 
värderingsobjektet. Den tredje faktorn som har betydelse är tidpunkten för 
transaktionerna. Marknaden är i ständig förändring vilket innebär att 
förutsättningarna ändras konstant. Av den anledningen är relevansen också 
beroende av att förhållandena på marknaden är förhållandevis lika vid tiden 
för transaktionen som de marknadsförutsättningar som råder vid 
värderingstidpunkten (Persson 2011). Råder det brist på jämförbara 
transaktioner och informationen i övrigt har låg relevans ökar osäkerheten i 
värderingen på samma sätt som stor tillgång på relevant information tillför 
ökad säkerhet till värderingen (French & Gabrielli 2005).  

Svårigheten med fastighetsmarknaden är att utbudet av jämförbara 
transaktioner är begränsat, transaktionshastigheten är relativt låg. Samtidigt 
måste hänsyn tas till varje fastighets unikhet. Brist på jämförbara köp 
komplicerar tillämpningen av ortsprismetoden då ortsprisanalysen, som 
tidigare nämnts, bygger på relevanta jämförbara transaktioner. När utbudet av 
jämförbara köp är stort ligger svårigheten istället i att förhållandena vid dessa 
inte till hundra procent kan överensstämma med de som råder för 
värderingsobjektet. Innebörden av detta är att det alltid kommer att finnas en 
viss grad av osäkerhet vid tillämpning av metoden, trots att tillgången på 
information är god (Persson 2011).  
 

3.3.2 Avkastningskalkylbaserade metoder  

Som komplement till ortsprismetoden kan en avkastningskalkylbaserad metod 
tillämpas. Det finns två typer; direktavkastningsmetod och kassaflödesmetod. 
Används den första av dem innebär den att ett årligt driftnetto beräknas för 
värderingsobjektet. Framräknat driftnetto divideras med ett 
direktavkastningskrav vilket resulterar i ett bedömt värde. Kassaflödesmetoden 
innebär istället att samtliga årliga kassaflöden under en kalkylperiod 
nuvärdesberäknas med hjälp av en bedömd kalkylränta. En nuvärdesberäkning 
av värderingsobjektets bedömda restvärde vid kalkylperiodens slut inkluderas 
också i beräkningen av marknadsvärdet (Persson 2011). 



21 

Vid tillämpning av kassaflödesmetoden påverkas marknadsvärdet i stor 
omfattning av den bedömda kalkylräntan och med direktavkastningsmetoden 
spelar istället direktavkastningskravet stor roll för utfallet. Det medför att 
värderingsmannen måste säkerställa att de värden som används för kalkylränta 
respektive direktavkastningskrav, på vilka marknadsvärdet sedan baseras, har 
beräknats på ett korrekt sätt. Både direktavkastnings- och kassaflödesmetoden 
bygger på prognoser avseende utvecklingen på fastighetsmarknaden likväl som 
förväntade förändringar i förhållanden specifika för värderingsobjektet. 
Eftersom detta enbart är spekulationer om framtiden kan vi inte i förväg veta 
hur det blir och av den anledningen kommer värdet på de parametrar som 
ligger till grund för värderingen präglas av varierande mått av osäkerhet 
(Persson 2011). Det primära syftet med en värdering är att uppnå ett värde 
med så hög tillförlitlighet som möjligt. Konsekvensen av osäkerhetens existens 
i varje parameter är, att det slutliga värderingsresultatet alltid kommer att vara 
belastat med en viss grad av osäkerhet. För att i det närmaste ändå uppfylla 
syftet måste den osäkerheten hanteras av värderingsmannen på ett för den 
avsedda bedömningen korrekt sätt (French & Gabrielli 2005).  
 
 

3.4 Hantering av osäkerhet i samband med fastighetsvärdering 

Definitionen av begreppet värdering varierar, men uttrycks ofta som att det är 
en ögonblicksbild – en bedömning vid en viss given tidpunkt (Joslin 2005). 
Det går att uttrycka på många sätt, men den gemensamma nämnaren är att en 
värdering är en uppskattning av marknadsvärdet. Fastighetsvärdering är alltid 
förknippad med en viss grad av osäkerhet, vilken i sin tur är relaterat till ett 
flertal olika faktorer. Enligt French och Gabrielli (2005) är det inte möjligt för 
en fastighetsvärderare att med hundra procents säkerhet bedöma en fastighets 
värde. 

Att fastighetsvärderingar alltid kommer att vara förenade med en viss grad av 
osäkerhet har redan nämnts (French 2011). Detta har bekräftats i många 
studier, exempelvis genom den studie Joslin utförde i Storbritannien 2005. 100 
fastighetsvärderare tillfrågades om det var möjligt att med absolut säkerhet 
bedöma värdet på en fastighet. 83 av de tillfrågade personerna ansåg att det 
inte var möjligt. Undersökningen visade även att samtliga 100 respondenter 
ansåg att det alltid föreligger flera osäkerhetsfaktorer i samband med värdering 
av fastigheter (Joslin 2005).  
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Ekelid et al. (1998) skriver i sin artikel att värderingsmän ofta använder sig av 
flera metoder vid värdering av fastigheter, kombinerat med egen kunskap och 
erfarenhet. Enligt Lind och Lundström (2009) utgjorde fram till början på 
1980-talet enbart det bedömda marknadsvärdet underlaget till de flesta beslut 
som fattades inom fastighetssektorn och bankverksamheter. Det var först vid 
ingången av 1990-talet som kalkyler och analyser av olika slag fick större 
tillämpning bland värderingsmän (Lind & Lundström 2009). Ekelid et al. 
(1998) konstaterade att det från mitten på 1990-talet blev allt vanligare att göra 
olika former av känslighetsanalyser i samband med fastighetsvärderingar. 
Syftet var att hantera den osäkerhet som man sakta blev mer medveten om 
(Ekelid et al. 1998). En känslighetsanalys illustrerar hur värderingsobjektets 
värde påverkas av att en parameter förändras (French & Gabrielli 2005). 
Mellan åren 1980 och 1996 studerades 100 värderingsutlåtanden med 
slutsatsen att majoriteten av känslighetsanalyserna i utlåtandena var bristfälliga. 
Om värderingsmän enbart ändrar en parameter åt gången, vilket var vanligt vid 
tidpunkten, kommer analysen inte att fylla sitt syfte. En redogörelse av varför 
den aktuella parametern ändrats och i vilken omfattning, krävs för att analysen 
ska ge någon användbar information. Med hjälp av en känslighetsanalys kan 
olika scenarier tas fram men för att analysens informationsvärde ska vara 
fullständigt måste värderingsmannen också redogöra för sannolikheten för att 
respektive scenario inträffar (Ekelid et al. 1998). 

French och Gabrielli (2005) delar den åsikt som Ekelid et al. (1998) har om att 
det inte är tillräckligt att enbart analysera ett fåtal scenarier. Mot bakgrund av 
det presenterar de en idé om hur de anser att osäkerhet i samband med 
fastighetsvärdering ska hanteras för att i möjligaste mån reducera den. 
Författarnas idé bygger på att en värderingsman utöver att bedöma det mest 
troliga värdet för varje bakomliggande parameter också behöver fastställa den 
mest positiva respektive negativa effekten av samma parametrar. Genom 
denna metod kan ett intervall säkerställas mellan den absolut bästa och den 
värsta möjliga framtidsbilden för värderingsobjektet (French & Gabrielli 2005).  
Också i en senare artikel anser French (2011) att metoden skulle innebära en 
reducering av osäkerheten då en stor mängd parametrar testas mot varandra. 

 

3.4.1 Osäkerhets interval l er  

I en undersökning utförd av Royal Institution of Chartered Surveyors [RICS], 
av fastighetstransaktioner i Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och 
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Frankrike jämfördes bedömda marknadsvärden i värderingsutlåtanden med 
det slutliga transaktionspriset. För att öka relevansen i undersökningen 
justerades värdeutlåtandena för att motsvara de förändringar som skett på 
marknaden mellan tidpunkten för värderingen och transaktionstidpunkten. 
Sammanställningen resulterade i att drygt hälften av värderingarna hamnat 
inom intervallet +/- 10 procent av det slutliga transaktionspriset (RICS 2009).  

Det har även gjorts studier för att försöka bedöma den osäkerhet som 
generellt kan sägas prägla alla fastighetsvärderingar. Mellan åren 1980 och 1995 
undersökte Brown et al. (1998) gjorda fastighetsvärderingar för att se med 
vilken grad av säkerhet det var möjligt att värdera en fastighet. Studien 
resulterade i att 1 av 10 värderingar mest sannolikt skulle ligga inom intervallet 
+/- 5 procent från det slutliga transaktionspriset. 2 av 10 skulle ligga inom 
intervallet +/- 10 procent från transaktionspriset. Brown et al. (1998) delar 
också den filosofi som French och Gabrielli (2005) har om att med ökad 
information skulle osäkerheten reduceras och resultaten i deras studie skulle ha 
visat på mindre skillnader mellan bedömt värde och faktiskt marknadsvärde.  

Vid flertalet tillfällen har det studerats med vilken variation olika 
värderingsmän värderar en och samma fastighet. Hager och Lord (1985) 
studerade hur marknadsvärdet varierade givet att värderingsmännen hade 
samma förutsättningar och lika information om fastigheten att tillgå. 
Författarnas uppfattning innan studien var att det bedömda värdet skulle 
variera inom ett intervall av +/- 5 procent av kontrollvärderingen. Slutsatsen 
blev dock att stora variationer förelåg mellan de värden värderingsmännen 
tillskrivit på fastigheten. Skillnaden mellan lägsta och högsta värdet för 
butiksfastigheten var 45 procent (Hager & Lord 1985).   

Det har tidigare även gjorts studier med syfte att undersöka en godtagbar 
felmarginal vid fastighetsvärdering. En undersökning där resultatet gav en 
mycket tydlig bild av marknadens åsikter är den som Bretten och Wyatt under 
2001 gjorde. Enligt dem finns det anledning att undersöka om det finns en 
felmarginal som marknaden kan godta vid en fastighetsvärdering. De 
tillfrågade representerade olika användare av värdeutlåtanden, exempelvis 
investerare och kreditgivare. Av de tillfrågade uppgav 76 procent att de ansåg 
att en godtagbar felmarginal ligger mellan +/- 5-10 procent (Bretten & Wyatt 
2001).  
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3.5 Rapportering av osäkerhet 

Idag finns ingen egentlig standard för hur osäkerheten ska presenteras för en 
klient. Avsaknaden har i många fall resulterat i att fastighetsvärderare avstår 
från att rapportera osäkerheten till sina klienter. Uppdragsgivarna erhåller ett 
bedömt marknadsvärde utan tillräcklig information om den osäkerhet som 
finns i parametrarna som värdet baseras på. Då osäkerhet föreligger redan i 
den information som en värdering grundar sig på blir det också naturligt att 
även värderingsresultatet kommer att präglas av en viss grad av osäkerhet. 
(French 2011).  

Syftet med att rapportera osäkerhet i samband med fastighetsvärderingar är 
enligt RICS (1994) i första hand att öka uppdragsgivarens förståelse för 
värderingen och det bedömda marknadsvärdet. RICS (1994) skriver även att 
rapportering av osäkerhet inte ska handla om att fastighetsvärderaren på något 
sätt avskriver sig sitt ansvar i värderingen, utan att rapporteringen syftar till att 
öka trovärdigheten i värderingarna. French (2011) menar att det, eftersom 
osäkerhet existerar i samtliga värdeutlåtanden trots perfekt 
marknadsinformation, är oprofessionellt att inte rapportera denna. Vidare 
skriver han att om en uppdragsgivare får förståelse för den osäkerhet som 
värderingen präglas av, kan det hjälpa denne att fatta mer motiverade beslut 
(French 2011). I RICS (2008) ”Valuation Standards” finns ett antal 
rekommendationer. En av rekommendationerna avser rapportering av 
osäkerhet i samband med värdeutlåtanden.  
 

Mellan år 2005 och 2007 intervjuade French (2011) närmare 2 500 
fastighetsvärderare om de i sina värderingsutlåtanden tog hänsyn till denna 
rekommendation, Guidance Note 5, från RICS. Ytterst få sa sig rapportera 
osäkerhet enligt RICS rekommendation. Det finns dock ett samband mellan 
efterfrågan på rekommendationer som denna och ekonomin i samhället. I 
sämre ekonomiska tider ökar uppdragsgivarnas efterfrågan på rapportering av 
osäkerhet, medan en marknad på uppgång inte efterfrågar samma 
rapportering. Det sambandet kan ha haft betydelse för resultatet i den här 
undersökningen eftersom den gjordes vid en tidpunkt (2005-2007) då 
marknaden var relativt välmående, vilket alltså kan vara svaret på varför 
majoriteten svarade att de inte tog hänsyn till denna rekommendation (French 
2011).  
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I Joslins (2005) undersökning säger sig 82 procent av de tillfrågade 
värderingsmännen rapportera osäkerhet. Det vanligaste tillvägagångssättet var 
en kort skriftlig kommentar i slutet av värdeutlåtandet. Några uppgav att de 
istället tillämpade ett intervall som enbart visade att det bedömda 
marknadsvärdet inte ska uppfattas som absolut säkert. Ingen av metoderna 
fyller syftet med rapportering av osäkerhet då de inte anger hur stor 
sannolikhet det är att ett visst värde tillskrivs fastigheten. För uppdragsgivarens 
del ger detta ingen fördjupad förståelse för hur säkert värdet anses vara. 
Liknande resultat redovisade Ekelid et al. (1998) då deras undersökning visade 
att värderingsmän i regel rapporterar osäkerheten utan någon indikation på hur 
stor sannolikheten är att fastighetens värde faller inom det angivna intervallet. 

Av undersökningarna blir det tydligt att många värderingsmän företrädesvis 
inte rapporterar osäkerheten på ett tillräckligt sätt. RICS (1994) och French 
(2011) delar samma uppfattning om att rapportering av osäkerhet hjälper 
uppdragsgivaren att fatta bättre beslut. Att avstå från att ange vilken 
sannolikhet fastighetens bedömda värde tillskrivs fyller inte syftet med 
rapportering. Enligt Ekelid et al. (1998) är det informationen om hur sannolikt 
ett värde är som gynnar uppdragsgivarens beslutsfattande. 

Enligt RICS (2008) är det värderingsmannens ansvar att utifrån sin 
yrkeserfarenhet anpassa rapporteringen utifrån uppdragsgivarens syfte med 
värderingen så att användningen underlättar.  

Svenska Bankföreningen tillsammans med representanter för ASPECT 
(Sektionen För Fastighetsvärdering) tog 2010 initiativ till särskilda 
rekommendationer för utformning av värdeutlåtanden i samband med 
kreditgivning. Syftet med rekommendationerna var att ”ett värdeutlåtande ska 
ge möjlighet för kreditgivaren att sätta sig in i och följa värderarnas 
resonemang och överväganden i samband med kreditgivning” (Svenska 
Bankföreningen & ASPECT 2012). Rekommendationerna gör enligt Persson 
(2010) värdeutlåtanden mer ändamålsenliga för kreditgivning, då 
rekommendationerna ställer krav på att sådana utlåtanden ska innehålla mer 
information om olika parametrar och värden. Rekommendationen gäller för 
flerbostadshus, kommersiella fastigheter, samt industri- och lantbruksfastigheter. 
Det ansågs föreligga ett behov av en norm för värdeutlåtanden i samband med 
kreditgivning, vilket resulterade i en form av rekommenderad förteckning som 
ställer stora krav på informationsmängden i samtliga delar av värdeutlåtandet, 
för att ge kreditgivaren möjlighet att förstå bakomliggande parametrar och 
osäkerhetsfaktorer (Svenska Bankföreningen & ASPECT 2012). 
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3.6 Bankens verktyg vid kreditgivning 

En kreditgivare vill i regel att kredittagaren ställer någon form av säkerhet till 
förfogande i samband med att en kredit beviljas. Säkerheten realiseras först om 
kredittagaren kommer på obestånd. Syftet med säkerheten är att kreditgivaren 
så långt det är möjligt ska kunna hållas fri från ekonomiska skador i de fall 
kredittagaren inte kan betala sin skuld (Lennander 2011). 

I samband med att en bank beviljar en kredit utsätter de sig alltid för en 
kreditrisk. Den avser risken för att banken drabbas av en kapitalförlust till 
följd av kredittagarens oförmåga att fullgöra sin betalningsskyldighet. I värsta 
fall kan kreditrisken medföra en kreditförlust varför en samlad riskbedömning 
alltid måste göras innan ett kreditavtal ingås (Sigbladh & Wilow 2008). Enligt 
FI:s (2009) undersökning framgår att bankerna bedömer att det föreligger 
större risker med utlåning till vissa fastighetstyper på den kommersiella 
marknaden, varför belåningsgraderna skiljer sig åt mellan fastighetstyperna.  

I bankernas kreditavtal som upprättas mellan dem och kredittagaren ställs ett 
antal krav som fungerar som verktyg för bankerna i kreditgivningen. Det 
vanligaste kravet som ställs är belåningsgrad. Ett krav om en viss nivå av 
belåningsgrad innebär i praktiken att om kredittagaren överskrider den kan 
banken omförhandla kreditavtalet alternativt säga upp krediten i förtid (FI 
2009). 

 
Belåningsgrader enligt storbankernas kreditpolicy. Källa: Finansinspektionen Rapport 
2009:9  

 

 

Av den undersökning som FI (2009) gjort framgår det att amorteringskrav inte 
är en självklarhet vid större krediter. Huruvida motparten ska amortera eller 
inte avgörs i första hand beroende på kundens kreditvärdighet samt på en 
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bedömning av den ställda säkerhetens ekonomiska livslängd. Vidare anger de 
som exempel en kund som har ett fåtal stora hyresgäster på korta 
hyreskontrakt och där kunden har en relativt hög belåning. Sådana 
förutsättningar gör sannolikt att kreditgivaren kommer ställa krav på en högre 
amorteringstakt jämfört med en kund som har låg belåning, stort antal 
hyresgäster och långa hyreskontrakt (FI 2009). 
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4. Empiri 

Vi har gjort platsintervjuer med sex banktjänstemän från sex olika banker i 
Värmland. Respondenterna har kunskap om fastighetsvärdering och 
kreditgivning med kommersiella fastigheter som säkerhet. Kapitlet inleds med 
en kort presentation av vilka respondenterna är. Svaren kommer därefter, 
enligt överenskommelse med respondenterna, att presenteras anonymt i form 
av R1 (respondent 1), R2 (respondent 2), R3, R4, R5 och R6, utan inbördes 
ordning enligt nedan.  

 

4.1 Presentation av intervjurespondenter 

Peter Olsson, Westra Wermlands Sparbank, Arvika, 22/4 kl. 09.30 

Peter har en magisterexamen i redovisning och finansiell ekonomi från 
Karlstads Universitet. Han har arbetat på Westra Wermlands Sparbank sedan 
2007, först som företagsrådgivare, sedan 2010 är han vice kreditchef och 2012 
blev han även företagsmarknadschef.  

 

Stefan Lindberg, Handelsbanken, Arvika, 22/4 kl. 14.00 

Stefan har arbetat inom Handelsbanken i 15 år, bland annat i 
Göteborgsområdet men också utomlands, då främst på företagssidan. Han har 
även arbetat 10 år på Sparbank. Sedan fem år tillbaka är han kontorschef på 
Handelsbanken i Arvika. 

 

Claes Edberg, Fryksdalens Sparbank, Sunne, 23/4, kl. 09.00 

Claes har arbetat inom bank i sex år, bland annat utomlands samt som 
kontorschef på Länsförsäkringar Bank i Värmland. Sedan två år tillbaka 
arbetar han som företagschef på Fryksdalens Sparbank.  
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Lena Antman, Nordea, Karlstad, 24/4 kl. 10.00 

Lena har studerat ekonomi vid Karlstads Universitet. Hon har arbetat inom 
Nordea i 11 år, till en början i kundtjänst för att sedan bli personlig bankman. 
Idag arbetar hon som analytiker och internvärderare.  

 

Annika Weslien, Länsförsäkringar Bank, Karlstad, 29/4 kl. 09.00 

Annika har arbetat som företagsrådgivare på Länsförsäkringar i två år. Hon 
har tidigare arbetat på Handelsbanken och har sammanlagt 25 års erfarenhet 
från bankbranschen, både som privat- och företagsrådgivare. Som 
företagsrådgivare på Länsförsäkringar träffar hon olika typer av kunder, 
alltifrån enskilda firmor, rörelsedrivande företag och bostadsrättsföreningar till 
större fastighetsbolag. 

  

Per-Arne Salomonsson, Swedbank, Karlstad, 29/4 kl. 13.00 

Per-Arne har en jur.kand. examen från Uppsala universitet och flyttade till 
Karlstad 1987. Han började då arbeta på Swedbank, företrädesvis med 
rörelsedrivande bolag. Senare gick han över till att arbeta med kommersiella 
fastigheter som han nu gjort under 10 års tid. Per-Arnes befattning är 
licensierad företagsrådgivare för kommersiella fastigheter. Han har 
sammanlagt 37 års erfarenhet från arbete inom bank.  

 

4.2 Intervjuresultat  

4.2.1 Respondent 1 

R1 berättar att de värderar samtliga fastighetstyper internt. Ibland klarar 
företagsrådgivaren själv av att värdera medan det i andra fall krävs hjälp från 
bankens interna värderare. R1 poängterar vikten av lokal kännedom i all form 
av värdering. Av den anledningen är han/hon ofta närvarande när 
värderingsmannen besöker värderingsobjektet. Avsikten är att tillföra den 
lokala kännedomen som han/hon besitter om den berörda fastigheten. R1 
nämner vidare att industrifastigheter är den svåraste typen av värderingsobjekt 
och att det där alltid krävs hjälp med värderingen från bankens interna 
värderare.  
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Det vanligaste värderingsärendet är dock en hyreshusfastighet och där börjar 
processen med att banken begär in uppgifter såsom ytor, hyresintäkter, 
driftkostnader och omsättningshastighet på hyresgäster. För att bilda sig en 
egen uppfattning om fastighetens skick åker R1 antingen själv eller 
tillsammans med den interna värderaren ut för att besiktiga fastigheten, vilket 
sedan ligger till grund för värdebedömningen. R1 anser att det mest avgörande 
för fastighetens värde är läget. Det spelar en central roll för fastighetens 
attraktivitet och värde. ”Det är väldigt uttjatat att läget är mycket viktigt, men 
det är verkligen så. Ju längre man håller på med fastighetsfinansiering desto 
tydligare framstår det. Det är ingen tvekan, du kan ju förändra allt utom 
fastighetens läge.” När alla siffror och förutsättningar har samlats in försöker 
man räkna fram ett värde utifrån det samt en uppskattning om 
avkastningskrav. Detta görs i en standardiserad excelfil.  

R1 uppger att värderingsmetoderna de tillämpar varierar. Det värde som tas 
fram genom excelfilen är en form av kassaflödesberäkning. Detta vägs 
samman med den egna bedömningen av fastighetens skick och tekniska 
standard. Någon regelrätt ortsprisanalys tillämpas inte, istället uppger R1 att 
den består i den lokala kännedom man har om sitt verksamhetsområde. 
Särskilt betonar R1 vikten av lokal kännedom och en känsla för vad som är 
rimligt när det gäller hyreshusfastigheter. För industrifastigheter har den 
interna värderaren prisstatistik från tidigare försäljningar som också inkluderas 
i värdebedömningen.  

Beträffande osäkerhet i samband med fastighetsvärdering håller R1 med om 
att det alltid föreligger osäkerhet i all värdebedömning och att banken måste ta 
hänsyn till detta i samband med fastighetsfinansiering. I sin roll har R1 
möjligheten att argumentera för vem som ska godkännas som extern 
värderingskonsult. För att säkerställa en hög kvalitet på värderingarna och vara 
säker på att hänsyn tas till att viss osäkerhet föreligger granskar han/hon på 
personens bakgrund, utbildning och erfarenhet. På det sättet kan R1 själv styra 
vem som utför värderingar för bankens räkning. I fråga om osäkerhet betonar 
R1 också vikten av att ha en känsla för vad som är rimligt, alltså den lokala 
kännedomen. För att minska osäkerheten är det enligt honom/henne viktigt 
att diskutera och stämma av en värdering med den interna värderingsmannen. 
Om R1 känner sig osäker på ett värdeutlåtande kan han/hon välja att revidera 
detta för att det ska falla inom ramen för vad han/hon anser rimligt.  



31 

Om R1 erhåller ett värdeutlåtande där fastighetens värde redovisas med hjälp 
av ett intervall anser han/hon att det är mycket viktigt att osäkerhetsfaktorerna 
är väl motiverade och i skriftlig form.  

”I all kreditgivning så bygger det ju på att du efter ett antal år utvecklar 
en viss form av omdöme. Du kan aldrig bara släppa taget och lita på alla 
andra. Du har alltid ett eget ansvar hela tiden. Du tar in expertutlåtanden, 
men det är alltid du som har det slutliga ansvaret för att göra en 
helhetsbedömning. Du kan prata om två företag som till synes har 
samma förutsättningar, men det ena går bra och det andra går dåligt och 
det beror på vem det är som driver företaget, detsamma gäller 
fastigheter, vem som driver fastighetsskötseln, vem som äger fastigheten, 
hur framsynta de är… Och det i sin tur påverkar ju också värdet på 
fastigheterna. Det finns utrymme för mycket subjektiva element inom 
fastighetsvärdering. Det är inte bara siffror, utan det är även subjektiva 
bedömningar. Och det finns ju olika skolor på det, men vi försöker ta 
med båda två och på något sätt gifta ihop de här två och hitta en vettig 
balans i det. Sen är inte vi mer än människor, vi gör misstag vi också, 
men det är därför vi betonar vikten av dels lokalkännedom dels 
kundkännedom.” 

De gånger det sker misstag i samband med värderingen och kreditgivningen 
anger R1 att det är viktigt att titta på vad som blivit fel i det enskilda fallet och 
om det går att lösa genom att i första hand öka amorteringstakten. Lösningen 
kräver dock ett positivt kassaflöde. 

Enligt R1 är den svåraste typen av fastighet att bedöma industrifastigheter. 
Osäkerheten ligger i de stora skillnaderna på fastighetens värde då det finns en 
hyresgäst med en fungerande verksamhet kontra när det inte finns någon 
hyresgäst alls, då har fastigheten ett helt annat värde. R1 säger vidare att det får 
stor inverkan på belåningsgraden. För industrifastigheter tillämpas generellt en 
belåningsgrad på 50 procent, för hyreshusfastigheter tillämpas 75 procent. 
Belåningsgraden kan också påverkas av vem som utfört värderingen, d.v.s. om 
den utförts internt eller externt. R1 påpekar att de gärna är försiktigare än vad 
som egentligen krävs, särskilt när värderingen utförts av en extern 
värderingskonsult.  
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4.2.2 Respondent 2 

R2 berättar att de utför samtliga värderingar av kommersiella fastigheter 
internt. På banken finns en person som är ansvarig och utbildad värderare. I 
vissa fall sker en extern värdering men i samband med alla fastighetskrediter 
ska ändå en intern värdering göras. Hänsyn kan ändå komma att tas till värdet i 
den externa värderingen men då krävs en motivering till varför man valt att 
tillämpa det värdet.  

R2 uppger att värderingsprocessen startar med att inhämtad information 
analyseras, såsom hyresintäkter, driftkostnader och teknisk standard o.s.v. Ett 
förstavärde tas fram i ett tidigt skede för att se om fastighetens värde medför 
en hög/låg belåningsgrad för kunden med hänsyn till dennes egna kapital.  
”Det är inte enbart fastigheten i sig som är intressant för värdebedömningen 
utan det handlar mer om förtaget och personen eller personerna bakom 
företaget.” R2 menar att dessa saker är viktiga att väga samman för att få en 
helhetsbild.  

Den värderingsmetod som tillämpas är en form av avkastningsmetod, om 
krediten överstiger ett visst belopp görs alltid en kassaflödesanalys som 
inkluderas i det kredit-PM som man sedan fattar beslut utifrån. 
Kassaflödesanalysen genomförs i värderingsverktyget Datscha1. R2 försöker 
alltid att få in de faktiska värdena när det gäller kassaflödesanalysen eftersom 
det genererar ett mer relevant värde på fastigheten. Om detta inte är möjligt 
använder de sig av Datschas schablonvärden då dessa enligt R2 stämmer 
mycket bra. ”Alla beslut vi tar hänvisas till kundens återbetalningsförmåga och 
hur fastigheten avkastar. Sen skiljer sig ju det där mycket åt beroende på 
fastighetstyp och läge m.m.” 

Ortsprismetoden tillämpas enligt R2 för att studera rimligheten i värdet som 
tagits fram genom kassaflödesanalysen. Syftet är att ta reda på vad banken kan 
få ut för fastigheten om kunden exempelvis skulle försättas i konkurs. Genom 
ortsprisanalysen skaffar banken sig en uppfattning om snittpriser per 
kvadratmeter på den aktuella fastigheten. Dock påpekar han/hon att 
ortsprismetoden kan vara svår att tillämpa på en mindre ort där fastigheterna 
skiljer sig åt. Dessutom görs det för lite affärer för att den ska vara helt 
tillförlitlig. 

                                                
1 Webbaserat verktyg för information- och analys av fastighetsmarknaden. Källa: www.datscha.se 
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R2 anser att det bästa sättet att ta hänsyn till osäkerhet är att alltid diskutera 
med berörda kollegor för att komma fram till vad osäkerheten är för det 
specifika värderingsobjektet och vad det kan få för påverkan på värdet. När ett 
kreditbeslut ska fattas måste de enligt R2 alltid föra ett skriftligt resonemang 
om osäkerheten med fastighetens värde. Vidare berättar R2 att på den ort som 
banken har sitt verksamhetsområde håller industriområdet på att flyttas från 
ett ställe till ett annat vilket gör att han/hon upplever en stor osäkerhet kring 
hur det kommer påverka fastigheternas värde, på det gamla industriområdet. 
Orten kan också klassas som en avbefolkningsbyggd vilket gör att R2 upplever 
att konjunkturer och utflyttning på sikt är de stora osäkerhetsfaktorerna som 
de måste ta hänsyn till. För att minska den osäkerhet som föreligger anger R2 
att det främsta verktyget de har är att kontinuerligt omvärdera fastigheterna för 
att följa dess utveckling och veta att man ständigt har bästa möjliga 
information om fastigheten och osäkerhetsfaktorer. Att höja 
amorteringstakten är ytterligare ett tillvägagångssätt när banken upplever att 
det föreligger en högre grad av osäkerhet. Om man upptäcker att en värdering 
från början har missbedömts handlar det enligt R2 om att lära av misstagen 
och i framtiden vara mer vaksam på sådana typer av objekt och osäkerheter 
som medför en stor risk för banken.   

R2 upplever att de svåraste och mest osäkra parametrarna att bedöma är varje 
fastighets specifika egenskaper med hänsyn till att en analys av en eventuell 
andrahandsanvändning också måste göras. ”På grund av att varje fastighet är 
unik skiljer sig egenskaperna åt och ibland kan vissa särskilda egenskaper hos 
en fastighet göra att det är svårt att bedöma en eventuell 
andrahandsanvändning.” Vissa fastighetstyper anser R2 är mer svårbedömda 
än andra, han/hon nämner främst industri- och hotellfastigheter, ”sådana 
branscher som är förenade med stor risk”. Dessa fastigheter är ofta 
specialanpassade för den typen av verksamhet vilket medför svårigheter att 
bedöma huruvida de är konvertibla till annan verksamhet. Belåningsgraden 
ligger generellt mellan 60 och 75 procent men på denna typ av fastigheter 
tillämpas en lägre belåningsgrad, med hänsyn till att de är behäftade med större 
risk för bankens del.  

  

4.2.3 Respondent 3 

R3 uppger att han/hon använder sig av både interna och externa värderingar. 
Det är beroende av typkod, värde (beloppsgränser) och läge. Vid en intern 
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värdering utför R3 den själv med bankens interna värderingsverktyg. I de fall 
fastighetens är svårbedömd tar han/hon hjälp av en extern värderingskonsult 
som är godkänd av banken. Den externa värderingen kontrolleras sedan av R3 
och om den interna värderingen skiljer sig från den externa är det slutligen R3 
som avgör vilket värde som ska tillämpas i kreditgivningen. Vid en intern 
värdering startar processen med att R3 samlar in information om 
värderingsobjektet, såsom byggnadsteknisk information, uppgifter om hyra, 
drift/underhåll samt gjorda eller kommande renoveringar. En enklare 
besiktning görs av fastigheten för att sedan sammanställa materialet i 
värderingsverktyget. Det centrala i bedömningen är en kassaflödesanalys 
utifrån driftnetto. I möjligaste mån används verkliga uppgifter avseende hyra 
men när det gäller exempelvis drift och underhåll tillämpas ibland schabloner.  

”Vi måste förhålla oss till vissa schabloner när det gäller drift och 
underhåll, där har banken sagt att vi vill att ni ska gå på det här för att 
statistiken säger att det borde ligga på den här nivån. Om vi skulle 
behöva ta över den här fastigheten, så är det det som vi skulle få betala. 
Det kan ju vara så att Kalle äger en fastighet där han tar hand om allting 
själv, det kostar inte honom alls mycket i underhållskostnad, men om vi 
skulle ta över den skulle vi få betala enligt schablonkostnaden, så därför 
måste vi räkna med det.”  

Rimlighetsbedömningen är också en viktig del i processen och R3 säger vidare 
att för detta används ortsprisstatistik, liksom att en helhetsbedömning görs av 
företaget bakom förvärvet. 

R3 belyser vikten av att värderingen görs för kreditgivning. Det värde som tas 
fram internt är inget marknadsvärde utan anpassat för kreditgivning. ”Det jag 
tar fram är ett uthålligt värde och det ska ligga till grund för vår kreditgivning. 
Vi ska ju vara försiktiga och inte göra några glädjekalkyler.”  

På vårt påstående om att fastighetsvärdering alltid är förknippat med en viss 
osäkerhet svarar R3 att det ligger i värderingarnas natur. Den kontroll som R3 
gör av externa värderingar har till syfte att minska osäkerheten då man 
kontrollerar att värderingen följer bankens ”tycke och tänk”. R3 menar vidare 
att det främsta sättet att ta hänsyn till osäkerheten är att anpassa 
belåningsgraden för att säkerställa att banken inte belånar fastigheten för högt. 
Osäkerheten varierar beroende på fastighet men styrs alltid dels av fastighetens 
läge, dels av alternativanvändningen.  
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”Det kan vara en kanonfin fastighet tre mil ut i skogen som är enorm, 
rent krasst, om man ska tänka på vad den är värd, det är svårt, om de 
flyttar därifrån, vem vill flytta in? Vad är den värd då?”   

Om en fastighet istället är specialanpassad och dyr att bygga om till annan 
användning menar R3 är att det är en större osäkerhet. I ett sådant läge kan 
han/hon tillsammans med den externa värderingskonsulten föra en muntlig 
diskussion om osäkerheten.  

När R3 erhåller ett externt värdeutlåtande redovisas det ofta med ett intervall. 
Intervallet anger en huvudsiffra som R3 använder som grund i 
kreditgivningen. Kommentarer om vilka osäkerhetsfaktorer som föreligger tas 
också hänsyn till och om R3 upplever att osäkerheten är stor väljer han/hon 
att ta ett lägre värde än huvudvärdet. 

Utöver svårigheten att bedöma fastighetens specifika egenskaper upplever R3 
att sådana parametrar som drift och underhåll samt vilka ränteförändringar 
kunden kan klara av är viktiga att analysera. R3 använder sig av 
känslighetsanalyser för att säkerställa att kunden klarar av förändringar i dessa 
parametrar. 

 R3 konstaterar att ju större osäkerhet som föreligger i den sammanlagda 
helhetsbedömningen desto lägre blir belåningsgraden och fler kontroller krävs. 
”Det är kontroller hela tiden. Ju större värden desto större och djupare 
analyser krävs.”  

 

4.2.4 Respondent 4 

R4 värderar huvudsakligen flerbostadshus internt. Resterande fastighetstyper, 
såsom industri- och kontorsfastigheter värderas av en av banken godkänd 
extern värderingskonsult.  

”Just industrifastigheter och kontorshus är svårare att sätta ett riktigt 
värde på. En tom industrifastighet den kan vara hur fin som helst, men 
den är inte värd något ändå. En hyresfastighet är lättare på det sättet att 
den har hyresgäster som inte flyttar lika snabbt och de är inte beroende 
av en verksamhet.”  

En extern värdering kan kontrolleras av R4 genom Datscha men den interna 
värderingen kan inte användas som beslutsunderlag utan används som en 
avstämning.  
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Ett värderingsärende för R4 startar med att han/hon inhämtar information om 
kunden och om företaget samt hur verksamheten ser ut. Besiktningsprotokoll, 
statistik och uppgifter om hyresintäkter, verkliga ytor och driftkostnader tas 
också in som underlag för värderingen. Uppgifterna sammanställs i en 
kassaflödesanalys i värderingsverktyget Datscha. Det värde som Datscha ger 
använder R4 i den fortsatta kreditprocessen. När R4 värderar en fastighet tas 
ett belåningsvärde fram. Han/hon betonar att de inte kan använda sig av en 
köpeskilling som belåningsvärde.  

”Det kan hända att kunden ser ett större värde i fastigheten och vill köpa 
den för ett högre pris än vad jag beräkningsmässigt kan få fram som 
belåningsvärde. Ska kunden förvärva en fastighet så måste han/hon 
långsiktigt kunna klara det kassaflödesmässigt”.  

R4 kompletterar i de fall det finns jämförbara objekt värderingen, med en 
ortsprisanalys för ytterligare styrka fastighetens värde.  

”De kommersiella fastigheterna är svårare för att det oftast inte har sålts 
några likvärdiga, och de är inte likvärdiga på det sättet. De ser inte 
likadana ut vilket gör att jag inte kan jämföra en fastighet med en annan. 
De är byggda olika år och på olika sätt, de är olika slitna, vissa är 
omställningsbara och andra inte. Så där är det oftast svårare att hitta 
jämförelseobjekt.”  

Om det finns tillgång till ortsprismaterial i en värdering kommer resultatet av 
detta att vägas samman med kassaflödesanalysen i Datscha. Utöver 
sammanvägningen av dessa två metoder gör R4 även känslighetsanalyser med 
vissa parametrar för att se konsekvensen av förändringar på marknaden eller 
på fastigheten. 

R4 anser att man inte kan fastställa en fastighets värde med absolut säkerhet. 
För att hantera den osäkerhet som föreligger betonar han/hon vikten av 
värderarens erfarenhet och kunskap. R4 poängterar att han/hon har lättare att 
hantera osäkerhet i samband med fastighetsvärderingar idag jämfört med 
tidigare.  

R4 ger exempel på fastigheter som är enklare än andra att värdera.  

”En normal industrifastighet, fyra väggar, lätt omställningsbar till annan 
verksamhet – då är osäkerheten mindre än för en fastighet där det finns 
mycket fasta fundament och den är specialbyggd för en viss typ av 
verksamhet. Där får man en betydligt högre grad av osäkerhet.”  



37 

Av den anledningen tar R4 hjälp med sådana komplexa fastighetstyper av en 
extern värderingskonsult. Det värdeutlåtande som denne lämnar till R4 
innehåller ofta ett osäkerhetsspann, en form av intervall. R4 använder sig 
normalt sett av det mest sannolika värdet under förutsättning att han/hon kan 
utläsa vad osäkerheten grundar sig på. Om han/hon upplever en stor 
osäkerhet kring värdet förs ofta en diskussion med kunden om att eventuellt 
lägga sig på en lägre belåningsgrad för att minska risken i engagemanget. 
Vidare säger R4 att en fastighets underhållsbehov, förändringar på marknaden 
och vilka värden som ska användas i kassaflödesanalysen tillhör de saker som 
är svårast att bedöma.  

Om R4 upptäcker att en kund har för höga krediter i förhållande till 
fastighetens värde, som följd av att en värdering blivit missbedömd eller att 
marknadsförutsättningarna har förändrats, uppger han/hon att det främsta 
verktyget för att åtgärda detta är, under förutsättning att kunden har en sund 
verksamhet och ett kassaflöde som är positivt, att öka amorteringstakten. 
Syftet är att komma ner i en belåningsgrad som motsvarar 50-75 % av 
marknadsvärdet beroende på fastighetstyp. Tanken är att kundens 
belåningsgrad ska komma ner i en acceptabel nivå så fort det är möjligt och 
undvika obestånd och därmed kunna fullgöra sina förpliktelser gentemot 
banken. Vid ovan nämnda situationer tar han/hon in en ny expertvärdering 
för att säkerställa marknadsvärdet som också blir utgångspunkten när en ny 
amorteringsplan ska göras.  

Beträffande belåningsgrader berättar R4 att det finns generella riktlinjer. För 
flerbostadshus gäller 75 procent, för industri- och kontorsfastigheter gäller 50 
procent och för flerbostadshus utanför A- och B-klassade områden tillämpas 
en belåningsgrad på 65 procent. Vidare nämner R4 att en bedömning av 
osäkerhetsfaktorer kan komma att göra att belåningsgraden avviker från de 
nyligen nämnda generella riktlinjerna. 

 

4.2.5 Respondent 5 

R5 värderar majoriteten av alla fastighetstyper själv. Banken har givit 
honom/henne mandat att värdera upp till vissa beloppsgränser på de olika 
fastighetstyperna. Banken har också en intern värderingsavdelning som finns 
behjälplig när så krävs. För nyproduktionsobjekt samt vissa större 
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industrifastigheter tar R5 hjälp av en extern auktoriserad värderingskonsult då 
denna typ av värderingsobjekt är betydligt svårare att bedöma ett värde på.  

R5 börjar värderingsprocessen med att inhämta information om fastigheten 
från offentliga register samt statistik och ortspris från värderingsverktyget 
Datscha. Sedan besöker han/hon fastigheten och säljaren får då lämna 
muntliga upplysningar för att R5 ska kunna bilda sig en uppfattning om skick, 
eventuella underhållsåtgärder som behövs samt fastighetens tekniska standard. 
Vidare säger R5 att informationsmängden som krävs för en värdering varierar 
beroende på typ av fastighet, där nämner han/hon industri- och 
kontorslokaler som exempel på objekt som kräver mer information. Den 
värderingsmetod som R5 tillämpar är uteslutande avkastningsmetoden enligt 
Datschas modell, någon ortsprismetod tillämpas inte.  

”Det är inget som vi tillämpar mer än att vi gör en ortsprisanalys utifrån 
Datschas redskap, men jag tillämpar ju inte ortsprismetoden i den 
bemärkelsen utan jag kör enbart en avkastningsmetod där hyra och 
driftkostnad är det som styr driftnettot. Avkastningsprocenten styr inte 
driftnettot, men intäkter och kostnader styr driftnettot som man sedan 
delar med en avkastningsprocent och man får ett värde. Jag tycker att 
över tiden så är den mest rättvisande, för att vad fastigheten avkastar nu 
och de beräknade kostnaderna, det ger ju driftnettot ett värde och sen 
beroende av vilken avkastningskoefficient man sätter, men över tiden så 
tycker jag att en avkastningsvärdering är den mest rättvisa, då tas det inte 
hänsyn till de här temporära transaktionerna som förekommer i 
ortsprismaterialet.”  

R5 poängterar också att när han/hon gör en värdering som ska ligga till grund 
för kreditgivning, en bankvärdering, innebär den en försiktigare värdering då 
värdet måste kunna stå sig på en marknad där normalräntan är 5 procent. Det 
kan göra att bankvärderingen inte överensstämmer med vad kunden är villig 
att betala för fastigheten eftersom denne ofta ser ett större värde med 
fastigheten än vad R5 beräkningsmässigt kan få fram i Datscha. Detta gäller 
framförallt mindre hyresfastigheter. 

För att hamna så rätt som möjligt i värdebedömningen berättar R5 att det är 
mycket viktigt att ta extra hänsyn till en fastighets kostnadsposter. Dessa är 
mycket varierande beroende på vad det är för typ av fastighet men generellt 
menar R5 att värme och el är stora kostnadsposter. Därför bedömer han/hon 
alltid kostnaderna utifrån varje specifik fastighet. R5 menar att det är större 
risk att hamna fel i värdet om schablonvärden tillämpas. 
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R5 berättar vidare genom några exempel om vad han/hon anser om osäkerhet 
i samband med värdering av kommersiella fastigheter. Ett av de svåraste 
värderingsobjekten är enligt honom/henne industrifastigheter, särskilt när de 
dessutom är specialanpassade för en viss typ av verksamhet. Ett av exemplen 
som anges är att en industrifastighet kan ligga väldigt rätt placeringsmässigt, 
men på grund av specialanpassningar, vara svårbedömd med hänsyn till att den 
skulle vara mycket kostsam att konvertera till en annan typ av verksamhet. 
Kontorsfastigheter har istället den svårigheten att det idag jämfört med tidigare 
krävs mycket mindre ytor för en arbetstagare.  

”Den är så mycket mindre så att trots att man hyr nytt för kanske det 
dubbla priset, så blir inte hyreskostnaden större för företaget ändå, 
eftersom ytan man hyr är så mycket mindre, ofta kontorslandskap. Det 
är helt enkelt en annan typ av efterfrågan idag jämfört med tidigare som 
gör att värdebedömningarna ibland är svåra.”  

Vidare nämner R5 ett exempel på fastighet där han/hon upplever motsatsen, 
för hyresfastigheter belägna i centrala delar av orten finns inte samma typ av 
svårigheter. Positiv befolkningsutveckling tillsammans med gott om industri- 
och tjänsteföretag gör att efterfrågan på hyreslägenheter är mycket hög. Det i 
sin tur gör att R5 känner sig mer trygg i den typen av värdebedömningar.  

Gällande hur osäkerhet bör redovisas menar R5 att tillämpning av intervall 
inte är lämpligt.  

”Jag tycker det är lite fegt eftersom på en större fastighet slår det ganska 
hårt på värdet. Det är ju inte sällan man ser +/- 500 000 kronor, det är 
ganska mycket pengar, en miljon. Så därför tillämpar jag inga intervall 
utan jag sätter ett värde.” R5 menar att han/hon föredrar att redogöra för 
osäkerhet skriftligt. ”Jag gör hellre kommentarer till värderingen i 
brödtexten, att jag känner en extra stor osäkerhet när det gäller 
fastigheten beroende på si och så.”  

I de fall R5 nyttjar en extern värderingskonsult poängterar han/hon noga att 
de värderingarna inte ifrågasätts från bankens sida. ”De värderarna som finns 
på bankens lista över godkända värderingsmän uppfyller våra krav för 
värderingsmän och deras kunskap har vi stor respekt för och tillit till, så dem 
litar vi helt på.”  

På frågan om vilka parametrar som är svårast att bedöma för kommersiella 
fastigheter svarar R5 att direktavkastning på olika fastigheter och lägen ibland 
är svårt. Utanför de centrala delarna av orten upplever R5 att svårigheten ökar. 
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På mindre orter är direktavkastningsnivån väldigt svår att sätta och ofta finns 
det heller inte så mycket statistik och andra fastigheter att jämföra med. R5 
menar att han/hon blir mycket försiktig i sådana bedömningar och att det 
slutligen är kreditgivaren som tar beslutet om de hyresnivåer och 
avkastningsnivåer som han/hon satt är rimliga.  

R5 anser att man har dragit mycket lärdom om hur fastighetsmarknaden 
fungerar av det som hände i slutet på 1990-talet och början på 2000-talet då 
många företag upplevde sämre ekonomiska tider. Går ett företag i konkurs 
riskerar banken att förlora stora pengar och det är främst det R5 menar att 
man blivit bättre på att hantera med diverse verktyg. Om en kund vill förvärva 
en fastighet som är belägen utanför tätorten, där osäkerheten är större kan 
banken använda sig av en högre kontantinsats för att minska risktagandet. Att 
justera amorteringstakten är ett annat verktyg om banken anser att de står med 
en mycket hög finansiering, eller då belåningsgraden behöver tas ner för att 
säkerställa att den ligger i nivå med fastighetens nuvarande marknadsvärde. 
Belåningsgraderna varierar och det är upp till R5 att avgöra vad som är rimligt 
för respektive fastighet. Generellt tillämpas för hyres- och kontorsfastigheter 
75 procent och för industrifastigheter 60 procent. 

 

4.2.6 Respondent 6 

R6 berättar att tillvägagångssättet för värdering av kommersiella fastigheter 
varierar beroende på vilken fastighetstyp det är. Kontor - och 
hyreshusfastigheter värderas företrädesvis internt medan industrifastigheter 
ibland värderas av en extern auktoriserad värderingskonsult, som är godkänd 
av banken. Anledningen till att man ibland inte värderar dessa själva är på 
grund av industrifastigheters komplexitet eller att de är belägna på en ort 
utanför, för banken, kända områden  

”En industrifastighet har ett visst värde när det finns verksamhet i den. 
När du inte har en verksamhet i en industrifastighet på en mindre ort, så 
har den ett mycket mindre värde, därmed är den väldigt svårbedömd. Så 
där har vi tagit in auktoriserade värderingskonsulter på 
industrifastigheter”.  

R6 upplever att deras närvaro i både den egna kommunen och ett antal 
grannkommuner gör att de har en god kännedom om ett relativt stort område 
och detta gör att de oftast har tillräckligt med information om 
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värderingsobjektet, för att kunna utföra värderingen själva.  De gånger det 
handlar om finansiering av en fastighet som är belägen på en annan ort än 
bankens verksamhetsområde tar man ibland hjälp med värderingen av en 
auktoriserad värderingskonsult. 

R6 säger att grunden vid en värdering är kassaflödesmetoden. Detta görs med 
hjälp av värderingsverktyget Datscha där man nuvärdesberäknar framtida 
driftnetton. Med hjälp av Datscha bedöms siffror på kassaflöde, driftnetto, 
underhåll m.m. Därefter besöker man fastigheten för att skapa sig en bild av 
hur den ser ut och i vilket skick den är. Därefter görs ett PM och man tar då 
hjälp av den interna värderaren som genom Datscha presenterar vad 
fastigheten ska vara värd enligt normalvärden.  

Beträffande ortsprismetoden anger R6 att de vid värderingsärenden inte 
tillämpar en renodlad ortsprisanalys för att komma fram till fastighetens värde.  

”Vi har det väl som någon form av motvikt eller vad man ska säga. Det 
är klart att man har en känsla, vi har ju en känsla för varje ort här, 
eftersom vi kan orterna relativt bra, så har du någon sorts känsla om vad 
som är rimligt eller inte”.  

Vidare säger R6 att det är tack vare den goda kunskapen om deras marknad 
som gör att en ortsprisanalys inte alltid är nödvändig för att kunna fastställa en 
fastighets värde. Däremot analyserar de regelbundet försäljningspriser och 
kvadratmeterpriser på sin marknad för att kunna bibehålla kunskapen om vilka 
nivåer som är rimliga.  

Beträffande osäkerhet menar R6 att den är mycket varierande och det 
avgörande för hur osäker en värdering är, är vilken fastighetstyp som värderas.  

”Om man tar industrifastigheter för sig, för de fastigheterna är det ju 
mest osäkerhet i, hyresfastigheter är ju ganska säkra ändå och där har du 
ju oftast en bra historik med driftsnetto, du vet vad som kommer. 
Industrifastigheter har ju en större osäkerhet, i och med att du har ett 
helt annat driftnetto än för ett hyreshus, du kanske har förbrukning av el 
och vatten som kan vara helt beroende av vilken verksamhet som du har 
i fastigheten och då blir ju värderingen utefter det.”  

För att begränsa osäkerheten i värderingen uppger R6 att de först och främst 
skaffar sig information genom att be kunden (företaget) om en budget och 
andra finansiella rapporter samt deras syn på fastigheten och den verksamhet 
som är tänkt att bedrivas. Vidare tror R6 att den egna känslan för bolaget samt 
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vad som är rimligt för den typen av verksamhet är avgörande för att komma 
rätt i värderingen. Vid värdering av industrifastigheter utförs som tredje 
verktyg en avstämning mot Datscha. Handlar det istället om en 
hyreshusfastighet menar R6 är Datscha får större betydelse då man har mer 
säkra värden på grund av att det görs fler transaktioner av den fastighetstypen.  

Vi påstår under intervjun att det alltid föreligger en viss grad av osäkerhet vid 
värdering och utlåning med kommersiella fastigheter som säkerhet, och vi 
undrar hur hänsyn tas till detta. R6 instämmer i vårt påstående och säger:  

”Det är ju bland annat därför vi kräver en kontantinsats, för att ta ner vår 
risk, så att köparen är med och tar den risken. Vi delar på risken helt 
enkelt. Sen kan man ta med någon annan finansieringskälla för att ta ner 
risken ytterligare om man är väldigt osäker på värdet.”  

Utöver att bankens risk tas ner med hjälp av kundens kontantinsats menar R6 
att det alltid handlar om kritiskt granskande och en bedömning av värdets 
rimlighet för att beakta den osäkerhet som föreligger.  

När en extern värderingskonsult utfört värderingen som R6 ska använda som 
underlag för finansieringsbeslut anser han/hon att det är mycket viktigt att 
värderingskonsulten presenterar så mycket information som möjligt i 
värdeutlåtandet. Detta för att R6 ska kunna få en förståelse för hur 
värderingen är utförd samt vilka parametrar som ligger bakom det bedömda 
värdet. Många värderare använder sig också av intervallredovisning vilket R6 
tycker är godtagbart eftersom man vet att det alltid föreligger en viss grad av 
osäkerhet. Vidare säger R6 att ”en värdering är en uppskattning av 
marknadsvärdet och det är marknaden som sedan sätter det faktiska priset på 
fastigheten.”  

Om R6 erhåller en extern värdering där värdet redovisas som intervall går 
han/hon ofta på det värde som har bedömts mest sannolikt, förutsatt att 
värderingskonsulten tillhandahåller tillräckligt med information om värdet. 
Vidare säger R6 att en rimlig osäkerhetsnivå ligger på +/- 10 procent. Det som 
bidrar till störst osäkerhet, som är svårast att bedöma, anser R6 är en fastighets 
specifika egenskaper och dess skick eftersom ingen fastighet är den andra lik.  

Enligt R6 handlar all kreditgivning om att man tar ett beslut utifrån en 
värdering vid en given tidpunkt, med den information som finns tillgänglig då. 
Senare kommer saker att förändras, både på marknaden i stort och för den 
berörda fastigheten vilket innebär att regelbundna omvärderingar är 
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nödvändigt. Vissa gånger kan en sådan omvärdering medföra att man 
upptäcker att en värdering som tidigare gjorts inte längre är relevant vilket 
kräver åtgärder från bankens sida. R6 anser att de främsta verktygen banken 
har i ett sådant läge är att begära en ökad amorteringstakt från kunden för den 
del man känner sig osäker på, en extraamortering från kunden för att minska 
belåningsgraden eller en komplettering av säkerheter. Banken tillämpar olika 
belåningsgrader för respektive fastighetstyp, för industrifastigheter gäller 
generellt 60 procent och för övriga fastighetstyper gäller 75 procent. R6 
nämner också att belåningsgraden kan användas som verktyg för att minska 
osäkerheten och därmed bankens risk. 
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5. Analys 

5.1 Värdering av kommersiella fastigheter 

Samtliga respondenter tillämpar avkastningskalkylbaserade värderingsmetoder, 
främst i form av kassaflödesmetoden. Någon regelrätt ortsprismetod tillämpas 
inte eftersom det ofta saknas tillräckligt antal jämförelseobjekt. Enligt 
Mallinson och French (2000) ökar risken att materialet inte återspeglar 
marknaden på ett korrekt sätt när värderingen baseras på ett fåtal jämförbara 
transaktioner. Respondenterna anger att brist på jämförbara transaktioner 
minskar tillförlitligheten i värderingen varför ortsprismetoden inte alltid kan 
tillämpas. Däremot menar respondenterna att de använder ortsprismaterial de 
gånger det finns tillgängligt, för att göra en avstämning mot värdet som 
kassflödesmetoden ger.  

Kassaflödesmetoden bygger i många avseenden på förväntningar om hur den 
framtida utvecklingen på fastighetsmarknaden ser ut samt förändringar i 
förhållanden som är specifika för värderingsobjektet (Persson 2011). Samtliga 
respondenter uppger dock att de så långt det är möjligt använder sig av 
faktiska uppgifter i kassaflödesanalysen, för att inte enbart behöva basera 
värderingen på förväntningar och prognoser. R3 uppger dock att de använder 
sig av schablonvärden för vissa parametrar vilket det ställs krav på från 
bankens sida. 

 

5.2 Osäkerhet 

Samtliga respondenter anser att det alltid föreligger en viss grad av osäkerhet i 
samband med värdering av kommersiella fastigheter, vilket stämmer väl 
överens med vad Joslin (2005) och French (2011) skriver i sina artiklar. 
Respondenterna är också eniga om vad osäkerheten beror på. De menar att 
osäkerheten ofta grundar sig i att kommersiella fastigheter sällan är jämförbara 
på grund av deras specifika egenskaper. Likt Persson (2011) anser 
respondenterna att transaktionshastigheten av kommersiella fastigheter är 
relativt låg vilket gör att bristen på jämförbara transaktioner ger upphov till 
vissa svårigheter i samband med värdebedömningen. Lind och Lundström 
(2009) skriver att stora variationer ofta förekommer i hyresnivåer vilket 
respondenterna håller med om då samtliga anger hyresnivå som en av de 
viktigaste parametrarna att analysera. 
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R1, R2, R3, R4, och R6 menar att värden ofta redovisas genom intervall. R6 
anser att det är normalt med hänsyn till att värdering alltid är en uppskattning 
och att det inte med absolut säkerhet går att fastställa ett värde. R1, R2, R3 och 
R4 menar att det är viktigt att intervallet kompletteras med en skriftlig text 
som redogör för vilka osäkerhetsfaktorer som föreligger och som hjälper dem 
att förstå vad värdet grundar sig på. R4 säger också att om det föreligger stor 
osäkerhet är det även lämpligt att muntligt diskutera detta innan ett beslut 
fattas. Majoriteten av respondenterna uppgav att om ingen anmärkningsvärd 
osäkerhet föreligger tillämpar de det mest sannolika värdet i beslutsunderlag. 
Detta stämmer överens med vad Ekelid et al. (1998) skriver gällande att 
vetskapen om ett värdes sannolikhet är det som gynnar beslutsfattandet.  

Respondenternas åsikter om hur osäkerheten bör rapporteras stämmer väl 
överens med de resultat som Joslin (2005) presenterar i sin studie. R5 har 
däremot en avvikande åsikt gällande osäkerhetsintervall då denne menar att det 
inte är ett lämpligt sätt att redovisa osäkerhet. Istället föredrar R5 uteslutande 
skriftlig redogörelse av vilken osäkerhet som föreligger med 
värderingsobjektet. Brown et al. (1998) samt French och Gabrielli (2005) 
menar att ju mer information som redovisas i samband med värderingen, 
desto mindre osäkert blir resultatet vilket även är respondenternas samlade 
uppfattning. Respondenternas uppfattning styrker även behovet av den norm 
som Svenska Bankföreningen (2012) tagit fram, som ställer krav på att en viss 
informationsmängd ska tillhandahållas i värdeutlåtandet, om detta ska kunna 
ligga till grund för kreditgivning.  

Beträffande huruvida osäkerhet rapporteras och tas hänsyn till kan vi 
konstatera att respondenternas svar inte stämmer överens med den bild som 
French (2011) presenterar genom sin studie, där majoriteten av 
värderingsmännen underlåter att rapportera osäkerhet.  

R3 och R4 betonar vikten av att göra känslighetsanalyser i samband med 
värdering. De menar att syftet är att genom att analysera konsekvenserna av 
förändringarna i olika parametrar skapar de sig en tydligare bild av vilket värde 
som är långsiktigt hållbart. Detta menar de är ett verktyg för att minska 
osäkerheten i värderingen. French och Gabrielli (2005) presenterar ett liknande 
syfte där de menar att känslighetsanalyser på ett tydligt sätt illustrerar hur ett 
värderingsobjekts värde påverkas av hur en parameter förändras. Vidare menar 
French och Gabrielli (2005) att om en känslighetsanalys ska fylla sitt syfte och 
reducera osäkerheten krävs att ett flertal scenarier analyseras. Det framgick 
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dock inte huruvida R3 och R4 tillämpar känslighetsanalyser på det sätt som 
French och Gabrielli (2005) redogör för. 

Samtliga respondenter delar uppfattningen att industrifastigheter är de mest 
osäkra värderingsobjekten. De menar att det ligger i fastighetstypens natur då 
de ofta är specialanpassade för att en viss typ av verksamhet ska fungera. 
Osäkerheten ligger även i att dessa fastigheter inte utan stora kostnader kan 
konverteras till annan typ av verksamhet, vilket gör att bedömningen av 
andrahandsanvändningen blir svår. FI (2009) presenterar i sin rapport 
motsvarande svårigheter med kommersiella fastigheter. 

 

5.3 Bankens verktyg vid kreditgivning med kommersiella 
fastigheter som säkerhet 

Samtliga respondenter uppger att belåningsgraderna varierar beroende på 
fastighetstyp och kund men generellt tillämpas nivåer mellan 60 och 75 
procent vilket följer den tabell över storbankernas belåningsgrader som FI 
(2009) presenterar i sin rapport.   

Respondenterna är eniga om att det finns ett antal centrala verktyg som kan 
användas i situationer där man upptäcker att belåningsgraden inte motsvarar 
ställda säkerheter, d.v.s. att banken anser att kunden har en för hög 
belåningsgrad. De menar att amorteringstakten är det främsta verktyget de 
använder för att justera ner belåningsgraden. De är också noga med att 
poängtera att åtgärden styrs utifrån det enskilda fallet och att i vissa fall kan en 
säkerhetskomplettering vara lika användbar som att öka amorteringstakten. 
Detta stämmer överens med vad Finansinspektionen i sin rapport presenterar 
gällande amorteringstakt och belåningsgrader. Vid en komplettering av 
säkerheter görs detta i syfte att säkerställa att banken, i det fall kunden inte kan 
fullgöra sina betalningsförpliktelser, kan hållas fri från ekonomiska skador 
(Lennander 2011). 

Enligt Broomé et al. (1998) är det viktigt att innan ett beslut tas om att 
finansiera ett fastighetsförvärv, noggrant granska företaget som ska förvärva 
fastigheten. Detta inkluderar en analys av personerna bakom företaget, 
finansiella rapporter samt framtidsplaner för verksamheten. Samtliga 
respondenter har nämnt att detta är en minst lika viktig del som att göra en 
noggrann bedömning av fastighetens värde. Respondenterna nämner främst 
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årsredovisningar, budgetar och resultat- och balansräkning som de främsta 
verktygen för att göra den analys som Broomé et al. (1998) syftar på. 
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6. Slutsats 

Syftet med vår uppsats var att undersöka hur banker resonerar kring, och 
hanterar osäkerhet i värdering, i samband med utlåning med kommersiella 
fastigheter som säkerhet. Vi kan i efterhand konstatera att vi fått en god 
överblick av hur bankerna hanterar problemet. Bankerna är eniga om att 
osäkerhet alltid föreligger vid värdering samt att detta är något de måste ta 
hänsyn till vid kreditgivning. Utifrån resultatet kan vi konstatera att 
information är ett viktigt ledord för att på bästa sätt hantera den osäkerhet 
som föreligger. Informationen omfattar uppgifter om företag, verksamhet och 
värderingsobjekt, dessa bearbetas genom noggranna analyser, vilket resulterar 
i en helhetsbedömning. Ju mer information värderingen baseras på, desto mer 
tillförlitligt och användbart blir värdet, varför tillgången på information är en 
avgörande parameter för att minska osäkerheten. Vidare visar resultatet att 
bankerna i sina värderingsprocesser iakttar försiktighet genom att exempelvis 
skilja på marknadsvärde och belåningsvärde, där det sistnämnda är anpassat 
för kreditgivning. I den fortsatta processen, när utlåning har skett, fortsätter 
arbetet med att hantera osäkerhet genom andra typer av verktyg. 
Avstämningar görs regelbundet och om banken upptäcker att en fastighets 
värde och/eller förutsättningar har förändrats så att de upplever större 
osäkerhet än tidigare, görs justeringar av amorteringstakt för att sänka 
belåningsgraden. 

Sammanfattningsvis anser vi att resultatet från vår undersökning bekräftar de 
teorier som säger att osäkerhet alltid föreligger vid fastighetsvärdering samt att 
detta är något som måste tas hänsyn till. 

 

Förslag till vidare forskning 

Mot bakgrund av det vi kunnat konstatera genom vår undersökning skulle vi 
tycka att det vore intressant att genomföra någon form av jämförande studie. 
Det bör rimligen finnas skillnader i metodik samt hantering av osäkerhet och 
risk mellan externa värderingskonsulter (ej anställda av bank) som i sitt yrke 
enbart värderar fastigheter, och interna värderingsmän (anställda av bank) som 
har som huvudsakligt yrke att låna ut kapital. Vi föreställer oss att en extern 
värderingskonsult har fler incitament än en banktjänsteman att värdera 
fastigheten högre för att exempelvis tillfredsställa en säljare. 
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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 kreditgivning och värdering 
(intern/extern) av kommersiella fastigheter hanteras hos banker. Vår 
utgångspunkt är den osäkerhet som alltid föreligger runt ett bedömt 
marknadsvärde.  

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. 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.  

När vår uppsats är färdigställd kommer vi att skicka denna till dig. 

 

Vi ser fram emot att träffa dig. Vid funderingar är du välkommen att höra av 
dig. 

Med vänliga hälsningar, 

Elin Jernberg, Fastighetsekonomiprogrammet, 070-855 07 21 

Sara Olsson, Fastighetsekonomiprogrammet, 072-505 06  60  

  

Handledare  

Tommy Bergquist 054-700 13 49      tommy.bergquist@kau.se 
  

Bilaga 1 
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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? 

 

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? 

 

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

riktlinjer som är speciellt avsedda för värdering av kommersiella fastigheter? 

 

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

(Exempelvis ortsprismetod, avkastningsmetod etc.) 

 

Hur tar du hänsyn till osäkerheten vid en värdering? (Med osäkerhet syftar vi 

på de facto att det alltid föreligger en viss grad osäkerhet runt ett bedömt 

marknadsvärde) 

 

Hur anser du att osäkerheten bör redovisas? Vad anser du om att 

marknadsvärden redovisas i intervall?  

 

Bilaga 2 
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Vid en extern värdering, studerar du enbart det bedömda värdet eller tar du 

någon hänsyn till andra parametrar i utlåtandet och tonen i beskrivningen, för 

att säkerställa att du förstår hur värdet tagits fram?   

 

Vilka parametrar anser du är svårast att bedöma i samband med värdering 

samt går det att urskilja parametrar som medför stor osäkerhet i 

värdebedömningen? (Exempelvis inflation, ränteförändringar, fastighetens 

specifika egenskaper etc.?  

 

Hur hanterar man 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) 

 

Kreditgivning 

Hur stor andel av er utlåning omfattas av kommersiella fastigheter? 

 

Hur stor procentandel lånar ni ut av ett bedömt marknadsvärde? 

- Varierar belåningsgraden beroende på fastighetstyp? (kontor, industri etc.) 

- Skiljer sig belåningsgraden åt beroende på om marknadsvärdet tagits fram 

internt eller externt? (Dvs. Iakttar ni större försiktighet vid utlåning om 

värderingen gjorts externt mot bakgrund av att ni anser att det föreligger större 

osäkerhet vid en extern värdering än vid en intern) 

 

Hur går ni tillväga vid kreditgivning? Kan du förklara den praktiska processen? 
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Samtyckesblankett 

Jag har mottagit information om studien. 

 

Jag ger tillåtelse till att bli intervjuad 

 

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

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

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

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