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Sammanfattning 

Hösten 2008 uppstod en stor oro på den amerikanska fastighatsmarknaden, 

det som en följd av kraftigt sjunkande fastighetspriser tillsammans med dålig 

säkerhetshantering. Då banker har ett nära samarbete med varandra, såväl 

nationellt som internationellt bidrog det till att finanskrisen blev ett globalt 

problem på den finansiella marknaden. Den finansiella krisen spred sig mellan 

världens länder och nådde Sverige senare under hösten 2008. I Sverige har den 

kommersiella fastighetsmarknaden främst påverkats i form av färre 

transaktioner, det på grund av den då rådande likviditetsbristen.   

Vi har i vår uppsats undersökt hur finanskrisen hittills har påverkat svenska 

långivare att finansiera lån till kommersiella fastighetsaffärer, vi har även 

undersökt eventuella förändringar gällande refinansiering av befintliga krediter 

inom fastighetsbolag. Då Sverige drabbades av en stor fastighetskris i början 

av 1990-talet ska vi även undersöka vad de svenska låneinstituten har gjort för 

att inte hamna i samma situation igen. För att svara an till vårt syfte har vi 

använt oss av en kvalitativ metod där vi har valt att intervjua personer som är 

väl insatta i frågor gällande kreditgivning till kommersiella fastigheter i Sverige.   

Från det empiriska resultatet och den teori som finns inom ämnet har vi 

kunnat urskilja att en viss förändring har skett på den svenska 

finansmarknaden. Förändringen har sin grund i att det blev dyrare för 

låneinstituten att få tag på pengar, vilket i sin tur ledde till att de var tvungna 

att ta ut den kostnaden på kunden främst i form av högre marginaler. Då det 

blev dyrare att få tag på pengar bidrog det till att det i vissa avseenden blev 

svårare att få lån beviljade, främst i form av lägre belåningsgrader samt högre 

krav på låntagaren. Då en låntagare vill få en kredit beviljad bör långivaren 

även ta hänsyn till fler aspekter än det bedömda marknadsvärdet för att 

bedöma kreditens storlek. En aspekt som våra respondenter anser har stor 

betydelse för kreditens beviljande är att kunden kan visa upp ett bra 

kassaflöde.  
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Abstract  

In the autumn of 2008 drastic sinking real estate prices together with bad 

securitydealing brought a disturbance on the American real estate market. 

Since banks are working together, both national and international, this also led 

to a significant worrying at the global market. Because the crises wander from 

land to land, it also influenced Sweden and the Swedish real estate market. The 

commercial real estate market in Sweden was foremost influenced with a 

shortage of liquidity, which led to fewer transactions on the market. 

With this essay we want to investigate how the global finance crises influenced 

the Swedish creditors when it comes to financing for commercial real estates. 

We also want to investigate if the qualifications have changed when it comes 

to refinance existing credits in real estate companies. Since the Swedish market 

already have had a large crises in the early 90s we also want to investigate what 

Swedish creditors made to not get in the same situation again. To answer our 

vision with the essay, we have used a qualitative method where we interviewed 

persons who all are highly informed in credit grand to commercial real estates 

in Sweden. 

When we analyzed our research and the theory in the subject we have seen a 

change at the Swedish finance market. Since the credit become more 

expensive for the creditors, they needed to bring this cost at the costumers 

foremost as higher margin. When it became more expensive to get hold of 

credits, this also in some cases led to a difficulty to borrow money from the 

creditors. Creditors now claim more from there costumers, mostly as smaller 

advance rations and higher qualifications. When a borrower wants to get a 

credit granted, creditors also need to make allowances at more aspects then 

just the market-value when they decide the credits size. One of the most 

important aspects according to our respondents is to look at the borrowers’ 

cash flow.   
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1. Inledning 

 

 

I det inledande kapitel vill vi ge en inblick i den bakgrund som ligger till grund för de 

problem som vi ska behandla i denna uppsats. Vi har även beskrivit vår 

problemdiskussion, där vi tar upp de centrala frågorna som kommer att beröras i den 

fortsatta studien. Slutligen kommer frågeställningar, syfte, avgränsningar samt 

begreppsförklaringar att presenteras. 

 

 

1.1. Bakgrund 

Sedan hösten 2008 har den finansiella ekonomin varit i gungning, en utlösande 

faktor till detta var att en av USA:s största investmentbanker Lehman Brothers 

gick i konkurs (Ordeberg 2010). Tidigare hade finansdepartementet i USA gått 

in med stödkapital till andra investmentbanker med ekonomiska problem, de 

beslutade sig dock gällande Lehman Brothers att inte gå in med något 

kapitaltillskott (Oxelheim et al. 2010).  

En bakomliggande orsak till Lehman Brothers konkurs samt andra 

låneinstituts svårigheter är de generösa lånevillkoren som finansiärer använde 

sig av (Oxelheim et al. 2010). De generösa lånevillkoren har inneburit att 

låneinstituten har lånat ut pengar till en alldeles för låg ränta. Det har medfört 

att hushåll med ekonomiska svårigheter har kunnat belåna sina fastigheter i allt 

större utsträckning än tidigare, vilket har bidragit till att fastighetspriserna har 

stigit (Kristoffersson 2010). Med hänsyn till den stora efterfrågan på bostäder 

ansåg många låneinstitut att de stigande fastighetspriserna skulle hålla i sig, 

vilket medförde att fastighetsaffärer betraktades som bra och säkra 

investeringar i USA (Shiller 2008).  

I slutet av 2006 förändrades förhållandena på fastighetsmarknaden i USA, 

detta i och med att räntorna började stiga. De stigande räntorna bidrog till att 

många fick svårigheter att amortera på de befintliga lånen samt betala de ökade 

räntekostnaderna (Rosén & Djurberg 2008). I samband med att räntorna 

började stiga var allt fler tvungna att lämna sina fastigheter, vilket medförde att 

långivarna stod med fastigheter som ingen ville köpa. Det stora utbudet av 

fastigheter som fanns på den amerikanska marknaden medförde att 

fastighetspriserna började sjunka kraftigt. I och med de sjunkande 
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fastighetspriserna blev det allt svårare för finansiärerna i USA att få in 

ekonomiskt kapital (Skaldeman 2009). 

Med hänsyn till att låneinstitut var generösa med att låna ut pengar till alla 

oberoende av ekonomisk stabilitet kombinerade de både ekonomiskt starka 

och ekonomiskt svaga låntagares lån för att få en balanserad risk. 

Kombinationen av lån innebar att låneinstituten främst tittade på 

fastigheternas värde samt dess förmåga att öka i värde, de tittade däremot inte 

på låntagarens ekonomiska stabilitet eller återbetalningsförmåga. Lånen 

kombinerades dessutom med värdepapper i form av bland annat 

statsobligationer, vilket då bildade ett subprimelån. Subprimelån ansågs som 

en säker investering då de osäkra lånen doldes i en annars bra portfölj, vilken 

sedan såldes ut på kreditmarknaden. Innan krisen ansågs det säkert att 

investera i fastigheter, och i och med att subprimlånen var kortsiktiga lån 

innebar de snabba pengar för långivarna. Anledningen till att subprimelånen 

användes i så stor utsträckning, samt att de fick en sådan stor inverkan på den 

finansiella marknaden i USA har främst att göra med långivarnas mål att tjäna 

snabba pengar. I och med att dessa lån hamnade på marknaden innebar det att 

de riskfyllda lånen spreds över USA och när en låntagare inte kunde betala av 

sina lån drabbade det flera låneinstitut (Skaldeman 2009; Shiller 2008).  

För att banker ska kunna finansiera sin verksamhet krävs det att de har ett 

samarbete med andra banker. I och med den ökande risken på den 

amerikanska finansmarknaden började bankerna att ta ut högre ersättning för 

det utlånade kapitalet. Den högre kostnaden bidrog till att det blev allt 

osäkrare att bevilja lån mellan bankerna, då de inte visste om de skulle få 

tillbaka det utlånade kapitalet. Osäkerheten spred sig från investmentbankerna 

i USA till de resterande amerikanska banker på marknaden, vilket innebar att 

även personer som inte var drabbade av fastighetskrisen möttes av den 

osäkerhet som cirkulerade på finansmarknaden. Många banker i USA var på 

grund av osäkerheten tvungna att se över sina utlåningssystem samt ta hjälp av 

det räddningsstöd som centralbanken upprättade (Ordeberg 2010; Skaldeman 

2009).  

I och med att krisen rörde sig mellan både investmentbanker, försäkringsbolag 

samt andra ekonomiska institut med stor anknytning till omvärlden, innebar 

det att den finansiella oron snabbt spred sig över världen (Ordeberg 2010; 

Skaldeman 2009). Många banker i såväl Tyskland, Frankrike och 

Storbritannien var tvungna att gå i konkurs, vilket innebar att även Europa 

drabbades hårt av krisen (Shiller 2008). I och med att Sverige har ett brett 
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samarbete med andra länder har även krisen drabbat den svenska 

finansmarknaden (Öberg 2009).  

1.2. Problemdiskussion 

I och med den oro som finanskrisen frambringade är frågan hur mycket de 

svenska låneinstituten egentligen har påverkats. Krisen har hittills inte blivit 

lika stor i Sverige som i USA, men den har ändå till viss del påverkat den 

finansiella marknaden. I och med att även Sverige har påverkats vill vi ta reda 

på hur stort inflytande finanskrisen har haft på långivares syn gällande belåning 

till kommersiella fastigheter samt refinansiering av befintliga krediter i 

fastighetsbolag. Har de blivit försiktigare i och med krisen eller är det ingen 

skillnad jämfört med innan krisen. Om låneinstitut har blivit försiktiga med att 

låna ut pengar, är frågan vilka försiktighetsåtgärder de har valt att vidta. Det är 

också intressant att få reda på om belåningsgraden har förändrats och i sådana 

fall hur mycket och vilka konsekvenser det har medfört. Vi har också 

undersökt om låneinstitut väger in andra aspekter vid belåning. För att kunna 

få fram ett intressant resultat kommer vi även försöka dra paralleller till den 

kris som var i början på 1990-talet för att undersöka vad bankerna har lärt sig 

av denna kris.  

1.3. Frågeställningar 

Genom ovanstående problemdiskussion har vi kommit fram till följande 

problemformuleringar: 

 Har det blivit svårare att få lån beviljade vid finansiering till nyförvärv 

av kommersiella fastigheter? 

 Hur ser låneinstituten på refinansiering av befintliga krediter inom 

fastighetsbolag? 

 Kräver låneinstitut större säkerheter? 

 Har belåningsgraden förändrats? 

 Väger långivarna in andra aspekter vid belåning nu jämfört med innan 

krisen? 

 Bidrog krisen på 1990-talet till att svenska låneinstitut var bättre 

förberedda inför krisen som uppkom 2008?   



9 

 

1.4. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur finanskrisen har påverkat 

banker och låneinstitut att bevilja finansiering till nyförvärvade kommersiella 

fastigheter samt vid refinansiering av befintliga krediter inom fastighetsbolag. 

1.5. Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till marknaden gällande kommersiella fastigheter, 

eftersom vi anser att resultatet av våra undersökningar skulle bli för bred om vi 

istället valde att undersöka hela den svenska fastighetsmarknaden. Vi har inte 

räknat med flerbostadshus som kommersiella fastigheter utan endast inrikta 

oss på kontors-, butiks- industri samt hotellfastigheter Vi har även valt att 

avgränsa oss till de största låneinstituten i Sverige, samt väl insatta 

respondenter inom de låneinstituten.  

1.6. Begrepp 

Driftöverskott – Hyresintäkter minus driftkostnader 

Emittera – Bolaget ger ut nya aktier. 

Förvaltningsresultat – Hur mycket företaget tjänar i den löpande förvaltningen 

Kapitaltäckningskostnad – Hur stort belopp som måste avsättas för att kunna 

klara av sina åtaganden. 

Konsolidering – Banken bygger upp eget kapital samt reserver. 

Likviditet – Företagets kortsiktiga betalningsförmåga. 

LTV (loan-to-value) – Lån dividerat med fastighetens värde i procentsats. 

Obligation – Räntebärande skuldebrev. 

OECD-område – Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

mellan 31 länder. 

Rating – Mått på betalningsförmågan för företag. 

Soliditet – Företagets långsiktiga överlevnadsförmåga. 

Subprimelån – Ett lån som enbart ser till värdet på de tillgångar som belånas, 

det vill säga att ingen hänsyn tas till låntagarens ekonomiska förutsättningar.      

Yield – Direktavkastning eller driftnetto dividerat med marknadsvärde. 
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2. Metod 

 

I följande kapitel kommer vi ta upp de centrala delar som metodvalet innebär. Ni kommer 

få en inblick i vilka metoder vi har valt att använda och hur vi har gått tillväga. Vi har 

även valt att ta upp de problem som forskaren kan träffa på under uppsatsskrivandet samt 

hur källor kritiskt bör granskas. 

 

 

2.1. Vetenskapligt förhållningssätt 

Vid skrivandet av en uppsats är det viktigt att forskaren beskriver de metoder 

han använt sig av, både gällande uppsatsens utformande samt de empiriska 

undersökningarna. Tillvägagångssätten beskrivs så att läsaren enkelt ska kunna 

återskapa studien. Under uppsatsskrivandet kan forskaren använda sig av flera 

olika metoder för att få fram ett resultat, beroende på vad syftet med 

uppsatsen är varierar de olika metodvalen (Ejvegård 2009). Det finns två olika 

forskningstraditioner som forskaren kan använda sig av inom de vetenskapliga 

områdena, vilka är positivismen och hermeneutik (Lundahl & Skärvad 1999). 

Vi har i vår uppsats valt att utgå ifrån den hermeneutiska 

forskningstraditionen, vilken syftar till att forskaren ska tolka de vetenskapliga 

handlingarna som ligger till grund för ämnet. Enligt hermeneutiken bidrar 

människors egna erfarenheter och känslor till den vetenskapliga kunskap som 

uppnås, forskaren ska även med hjälp av sina tolkningar få en inblick och 

förståelse i de olika teoretiska perspektiven. Genom att använda sig av den 

hermeneutiska forskningstraditionen får forskaren ett empiriskt resultat som 

bygger på respondenternas egna situationer och erfarenheter gällande de beslut 

och handlingar som de valt att göra (Lundahl & Skärvad 1999). Vi använde oss 

av den hermeneutiska forskningstraditionen då vi ansåg att denna passade bäst 

för att kunna uppfylla uppsatsens syfte. Våra respondenter fick själva tolka 

samt analysera följderna av finanskrisen på den svenska kreditmarknaden 

utifrån de intervjufrågor som ställdes. Anledningen till att vi valde det 

tillvägagångssättet var för att vi skulle få fram en helhetsbild över hur den 

svenska kreditmarknaden har förändrats. Enligt Lundahl & Skärvad (1999) kan 

inte en forskare vara helt opartisk vid användandet av den hermeneutiska 

forskningstraditionen, det är något som vi inte heller tror att våra respondenter 
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kan vara då de är verksamma på olika låneinstitut och tolkar händelser ur olika 

perspektiv.    

Den alternativa metoden till hermeneutiken är positivismen som har sin grund 

i att forskaren istället ska kunna styrka det empiriska resultatet med den 

kunskap som tidigare finns inom det vetenskapliga området (Wallén 1996). 

Enligt positivismen ska forskaren vara objektiv i sin insamling av material, han 

ska därför vara försiktig med antaganden och uppskattningar och enbart ta 

hänsyn till sådant material som är empiriskt prövbart (Jacobsen 2002; Wallén 

1996).  

2.2. Forskningsansats 

Vid genomförandet av en undersökning kan forskaren använda sig av olika 

forskningsansatser när han ska välja i vilken ordning materialet ska samlas in, 

de två ansatser som främst används är induktiv- och deduktiv ansats. 

Forskaren kan även använda sig av en blandning mellan dessa två ansatser, 

vilken kallas för abduktion. En forskningsansats syftar till att beskriva 

relationen mellan teorin och empirin och används för att ge en klar 

uppfattning om uppsatsens struktur (Wallén 1996).  

Vi har valt att utgå från den abduktiva ansatsen vilken syftar till att teori samlas 

in från verkligheten vilken sedan ska stärka de empiriska undersökningarna. 

Då det inte alltid finns ett klart samband kan forskaren i vissa fall vara tvungen 

att ta egna initiativ för att komma fram till ett relevant empiriskt resultat 

(Wallén 1996). Den induktiva ansatsen syftar till att forskaren inte har några 

tidigare teoretiska förutsättningar när empirin samlas in, medan den deduktiva 

ansatsen först utgår från teorin och sedan stärker den med empiriska 

undersökningar (Jacobsen 2002; Wallén 1996). Anledningen till att vi valde att 

utgå från den abduktiva ansatsen var då vi ansåg att viktigt material kunde gå 

förlorat om vi enbart inriktade oss på den induktiva eller den deduktiva 

ansatsen. I och med att forskaren via den induktiva respektive den deduktiva 

ansatsen enbart samlar in all empiri eller teori innan de går över till nästa 

avsnitt, anser vi att det kan vara viktigt att kombinera insamlandet av teori och 

empiri så att som tidigare sagt inte viktig information går förlorad. Det kan 

annars enligt Wallén (1996) hända att forskaren enbart stärker det som redan 

samlats in och bortser från ny information, information som ändå kan vara 

viktig för att få en korrekt bild av problemet.   
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2.3. Datainsamlingsmetod 

Vid insamlandet av data till den empiriska forskningen kan forskaren utgå från 

två olika typer av metoder, vilka är kvantitativ- och kvalitativ metod. Vi har 

valt att utgå från den kvalitativa metoden vilken inriktar sig på att forskaren 

ställer intervjufrågor som kan besvaras med öppna svarsalternativ (Andersen 

& Gamdrup 1994). Vid användning av den kvalitativa metoden får forskaren 

fram en förståelse av det fenomen eller den situation som ligger till grund för 

uppsatsen (Jacobsen 2002). Då vi undersöker hur finanskrisen har påverkat 

långivare att bevilja finansiering till nyförvärvade kommersiella fastigheter samt 

vid refinansiering av befintliga krediter inom fastighetsbolag tar vi genom våra 

frågeställningar reda på hur bankerna ser på finanskrisen och dess inverkan på 

den svenska marknaden. För att få så bra svar som möjligt på våra 

frågeställningar har vi i empirin använt oss av intervjuer med öppna 

svarsalternativ, där respondenterna själva får beskriva och utveckla sina svar. 

För att uppnå det bästa resultatet på empirin anser vi att den kvalitativa 

metoden är bäst lämpad för att slutligen kunna besvara vårt syfte. 

Den alternativa metoden till kvalitativ är den kvantitativa metoden vilken 

istället bygger på att de data som samlas in ska vara mätbar samt kunna 

rangordnas. De data som samlas in utgörs oftast av slutna svarsalternativ, 

vilket innebär att respondenterna inte har möjlighet att utveckla sina svar 

(Jacobsen 2002; Andersen & Gamdrup 1994).   

2.4. Praktiskt tillvägagångssätt 

Det inledande momentet i vårt uppsatsarbeta började med att vi studerade 

vetenskapliga artiklar, litteratur och andra teoretiska dokument. Vi valde även 

att läsa tidigare publicerade uppsatser för att få en större inblick i hur 

upplägget kunde utformas. Efter att vi fått en relativt bra överblick över ämnet 

gjorde vi ett planeringsschema, där vi satte upp riktlinjer för när vissa moment 

skulle vara klara. Därefter utformade vi ett preliminärt syfte samt de 

frågeställningar som vi vill besvara. 

2.4.1. Intervjuer 

Intervjuer handlar om att samla in data från verkligheten, där forskaren via 

samtal får fram relevanta uppgifter som kan ligga tillgrund för empirin 

(Andersen & Gamdrup 1994). Det finns ett antal olika tillvägagångssätt som 

forskaren kan använda sig av vid intervjuer med olika respondenter. De olika 
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tillvägagångssätten är bland annat standardiserade, icke standardiserade, 

strukturerade samt ostrukturerade intervjuer (Lundahl & Skärvad 1999).  

Vi har använt oss av standardiserade intervjuer med ett strukturerat upplägg, 

vilket enligt Lundahl & Skärvad (1999) innebär att intervjuerna ska ha ett 

förutbestämt upplägg samt en viss ordningsföljd på frågorna. Lundahl & 

Skärvad (1999) skriver även att intervjuerna ska vara homogena vilket innebär 

att intervjuerna och dess frågor inte ska skilja sig åt mellan intervjuerna. En 

strukturerad intervju innebär inte att intervjun måste vara helt sluten, utan 

dialogen kan ändå utvecklas av respondenten själv (Jacobsen 2002).    

Anledningen till att vi valde att utgå från ett strukturerat upplägg är då vi ville 

att respondenternas svar skulle kunna jämföras med varandra, samt att vi ville 

få en bredare förståelse om det aktuella ämnet. Vi har även valt att använda 

oss av intervjuer med öppna svarsalternativ för att respondenterna själva ska 

kunna tolka och analysera följderna av finanskrisen. Vi tror inte att vi hade 

kunnat få fram samma resultat om vi istället hade använt oss av slutna 

svarsalternativ.  Då ämnet är såpass nytt ville vi få våra respondenters syn på 

krisens inverkan på den svenska finansmarknaden och därför valde vi att 

använda intervjufrågor där de själva hade möjlighet att utveckla sina svar.  

2.4.2. Respondenter 

För att kunna besvara våra frågeställningar ville vi att de respondenter vi skulle 

kontakta var väl insatta på den svenska finansmarknaden. Efter samråd med 

vår handledare fick vi fram namn på fem kunniga personer inom 

bankväsendet, vilka vardera representerade fem stora låneinstitut i Sverige. 

Första uppgiften för oss blev att kontakta huvudkontoren för respektive 

låneinstitut där vi fick telefonnummer samt e-post adress till de fem tänkbara 

respondenterna, vilka är verksamma i Stockholm, Göteborg och Karlstad. Vi 

försökte kontakta respondenterna per telefon, dock utan resultat, vi vald 

därför att skicka en förfrågan per e-post till respondenterna där vi frågade om 

de hade möjlighet att ställa upp på en intervju. Eftersom respondenterna var 

utspridda på olika orter valde vi i vår förfrågan att undersöka om de hade 

möjlighet att ställa upp på en telefonintervju, eftersom vi inte hade någon 

möjlighet att planera in besök till Göteborg eller Stockholm. Gällande 

respondenten i Karlstad framförde vi istället en förfrågan om en personlig 

intervju eftersom vi hade möjlighet att besöka Karlstadkontoret.  
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Telefonintervjuer är enligt Jacobsen (2002) ett bra alternativ för att minska 

kostnaderna som annars personliga intervjuer medför genom förflyttningar. 

Ytterligare en fördel med telefonintervjuer är att frågeställaren inte påverkar 

respondenten i lika stor utsträckning som en personlig intervju skulle kunna 

medföra. En nackdel med telefonintervjuer är att intervjuaren inte kan 

uppfatta respondentens ansiktsuttryck och fysiska närvaro, vilket kan leda till 

att viktig information går förlorad (Jacobsen 2002). 

Samtliga respondenter tackade ja till att medverka i en intervju gällande hur 

låneinstitut påverkats av finanskrisen. Två av de förfrågade respondenterna 

ville ha ytterligare en kollega med vid intervjutillfället, något som vi inte ansåg 

som något problem då bättre empiriskt underlag skulle kunna erhållas. En av 

de förfrågade respondenterna rekommenderade oss även att ta kontakt med en 

kollega till honom, som är väl insatt i frågor gällande finansiering till 

kommersiella fastigheter. Efter kontakt med samtliga respondenter hade vi sex 

inbokade intervjuer, med sammanlagt åtta respondenter. En av intervjuerna 

var en personlig intervju medan de resterade fem var telefonintervjuer.  

 

Stadshypotek/Handelsbanken – Johnny Heving (Telefonintervju 3 maj) 

Nordea – Magnus Forzelius & Göran Eng (Personlig intervju 5 maj) 

Swedbank – Göran Råckle & Sören Jonsson (Telefonintervju 5 maj) 

SBAB – Gustav Hoorn (Telefonintervju 5 maj) 

SBAB – Kruno Trogrlic (Telefonintervju 6 maj) 

SEB – Per S Holm (Telefonintervju 10 maj) 

 

2.4.3. Förberedelse samt utförande av intervju 

Grunden till våra intervjufrågor konstruerade vi på ett tidigt stadium, vi utgick 

då ifrån vårt syfte med uppsatsen samt de frågeställningar som vi ville ha svar 

på. Genom samråd med vår handledare utformade vi de slutgiltiga 

intervjufrågorna. Frågorna är uppbyggda på så sätt att de skulle täcka ett 

relativt stort område, men ändå vara relevanta för just vårt forskningsämne. 

De färdigställda intervjufrågorna skickades via e-post till majoriteten av 
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respondenterna några dagar innan intervjun så de skulle ha möjlighet att läsa 

igenom frågorna innan.   

Vi valde att banda våra intervjuer vilket Jacobsen (2002) anser vara ett bra 

hjälpmedel vid sammanställningen av intervjuerna för att inte gå miste om 

viktig information. Genom att banda intervjuerna kan forskaren gå tillbaka och 

lyssna på intervjun igen för att säkerställa att allt uppfattas rätt (Jacobsen 

2002). När intervjuerna är sammanställda bör forskaren enligt Ejvegård (2009) 

skickar över dokumenten så att respondenten kan läsa igenom, göra eventuella 

korrigeringar samt godkänna intervjuns innehåll. Efter sammanställandet av 

våra intervjuer skickades de till vår handledare för en första granskning, där vi 

tog del av de synpunkter samt kommentarer som han hade. Därefter skickades 

intervjuerna till var och en av respondenterna för godkännande. Några 

ytterligare korrigeringar dök upp, och de rättades till.  

I sammanställningen av intervjuerna i empiridelen har vi valt att inte dela upp 

de intervjuer som består av två respondenter. Utan vi har valt att lägga upp 

texten på så sätt att båda respondenterna svarar för hela intervjun.  

I vår analys drar vi paralleller mellan den teori som finns inom ämnet samt det 

material vi fick fram genom våra intervjuer. Vi ska jämföra om det finns några 

skillnader samt likheter och därigenom få fram hur finanskrisen verkligen har 

påverkat svenska låneinstitut att finansiera lån till nyförvärvade kommersiella 

fastighetsaffärer samt vid refinansiering av befintliga krediter. Vi kommer 

sedan ur vår analys att få fram uppsatsens slutsatser vilka ska svara på våra 

forskningsfrågor och slutligen besvara vårt syfte med hela uppsatsen.   

2.5. Källkritik, Reliabilitet & Validitet 

2.5.1. Källkritik 

Vid uppsatsskrivande är det viktigt att forskaren kritiskt granska de källor som 

han använt sig av under arbetet med uppsatsen. Det kritiska granskandet gäller 

både respondenter till empirin samt litteratur och andra vetenskapliga källor till 

teorin (Ejvegård 2009). Forskaren ska i sin källkritik främst ta hänsyn till fyra 

olika faktorer. Faktorerna är att forskaren kritisk ska granska källans äkthet, att 

det finns ett tidsamband mellan källan och händelsen, att källan är oberoende 

av andra handlingar samt att källan inte ger en förfalskad bild av verkligheten, 

det vill säga att inga personliga eller samhällsintressen får påverka det som 

presenteras. Forskaren ska även ta hänsyn till trovärdigheten i de data som 

samlas in, är det något som går att bevisa eller är det bara en berättelse 
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(Thurén 2005). När det gäller urvalet av teori är det vikigt att forskaren väljer 

ut sådan teori som är relevant för uppsatsen. Det är även viktigt att forskaren 

är observant över teorins vetenskapliga giltighet samt att han tar hänsyn till 

vem författaren är (Jacobsen 2002). Vid insamlandet av teori är det viktigt att 

forskaren går till den ursprungliga källan, det vill säga till primärkällan 

(Ejvegård 2009).     

Under utformandet av vår uppsats har vi tagit hänsyn till de ovanstående 

kritiska momenten så långt som möjligt, för att skapa en stor trovärdighet. Det 

problem som vi har stött på under arbetet med uppsatsen är att vi i vissa fall 

har varit tvungna att använda oss av lite äldre litteratur, eftersom det saknades 

senare publikationer inom de områdena. Den äldre litteraturen har endast 

använts till de delar där förhållningssätten fortfarande är de samma. Vi har så 

långt det är möjligt gått till primärkällan för att teorin ska vara relevant och 

inte en misstolkad andrahandsinformation.     

Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att forskaren väljer ut respondenter som 

är väl insatta i det ämne som ska beröras för att ge uppsatsen en hög 

trovärdighet. Vi har utgått ifrån Jacobsens (2002) rekommendationer och har 

på så sätt intervjuat åtta respondenter som är väl insatta i frågor gällande 

kreditgivning till kommersiella fastigheter i Sverige. Forskaren ska även enligt 

Ejvegård (2009) vara kritisk mot de svar som respondenten ger med anledning 

av att en förskönad bild av verkligheten kan ges. Då våra respondenter är 

verksamma på olika låneinstitut kan det i vissa fall leda till att de ger en 

förskönad bild av det låneinstitut som de själva representerar. Det är något 

som vi anser kritiskt bör granskas så att uppsatsen bygger på rätt information. 

2.5.2. Reliabilitet & Validitet 

I forskningssammanhang talas det om reliabilitet, vilket innebär att 

forskningen ska vara pålitlig samt att samma resultat ska kunna uppnås vid en 

upprepning med liknande förutsättningar. Då forskaren har fått fram ett 

empiriskt resultat som är möjligt att upprepa vid liknande förhållanden, 

benämns forskningen ha en hög reliabilitet. Det är i forskningssammanhang 

viktigt med hög reliabilitet för att kunna stärka att slutsatserna är korrekta samt 

att forskningens trovärdighet är hög (Eliasson 2006).   

Validitet innebär att forskaren är noggrann med att de data som samlas in 

hänger ihop med de frågeställningar som han verkligen vill undersöka 

(Ejvegård 2009). Det är därför viktigt att forskaren har klart för sig vilka 
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frågeställningar samt vilket syfte han har med uppsatsen. Validiteten går hand i 

hand med reliabiliteten då båda bygger på att det ska finnas en hög 

trovärdighet gällande de data som samlas in (Eliasson 2006).  

Vi anser att vår studie har en hög reliabilitet och validitet med anledning av att 

de respondenter som vi varit i kontakt med har en hög trovärdighet. I och 

med de studier som har gjorts anser vi att forskningen skulle kunna återskapas 

samt att studien svarar an till de frågeställningar och det syfte som uppsatsen 

har.   
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3. Referensram 

 

Avsnittet behandlar den teori som vi anser är relevant för att uppfylla uppsatsens syfte. Vi 

presentera här en teoretisk bild av de faktorer som berör kommersiella fastigheter samt 

relationen på finansmarknaden. Vi presenterar även den teori som finns tillgänglig gällande 

krisen som var under 1990-talet för att kunna dra paralleller mot finanskrisen som 

uppkom 2008. 

 

 

3.1. Bankernas plats i samhället 

Enligt Ekman (2003) behövs banker för att både samhället och befolkningen 

skall kunna fungera. Bankerna har en stor betydelse för många människor och 

företag ur en ekonomisk och finansiell synvinkel. Utan bankväsendet skulle 

inte ett fungerande lånesystem existera (Ekman 2003). Människor och företag 

har ett behov av att både kunna låna, betala samt spara pengar, därför är det 

viktigt att banksystemet fungerar och utvecklas i takt med 

samhällsutvecklingen (Stålberg 2003).   

3.2. Baselregelverket / Baselkommittén 

I dagsläget regleras många av västvärldens banksystem av samma lagstiftning, 

de såkallade Baselreglerna (Funered 1994).  Baselreglerna är framtagna av 

Baselkommittén som inklusive Sverige består av 27 medlemsländers 

banktillsynsmyndigheter och centralbanker (Bank for international settlements 

[BIS] 2009). Baselkommittén grundades då det ansågs finnas ett behov av ett 

samarbete mellan ländernas banktillsynsmyndigheter (Funered 1994). De 

förslag som Baselkommittén upprättar är inte juridiskt bindande utan de syftar 

främst till att ta fram riktlinjer, rekommendationer samt anvisningar om vilka 

som är de bästa tillvägagångssätten för bankväsendet. Baselkommittén tar både 

fram system för bankväsendet på en global nivå samt för varje enskilt land 

(BIS 2009). Även då kommitténs anvisningar inte är juridiskt bindande har de 

ändå ett stort inflytande över den finansiella marknaden samt hur bankreglerna 

utformas i respektive medlemsland (Funered 1994).  
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3.2.1. Basel 1 

1988 införde Baselkommittén det första Baselackordet, även kallat Basel 1 som 

är ett system som främst ska bidra till en ökad säkerhet och sundhet i länders 

banksystem. Basel 1 trädde i kraft i Sverige den 31 december 1992 

(Finansinspektionen [FI] 2002). Basel 1 hade även som mål att ta fram ett 

system som skulle bidra till att konkurrensförhållandena gällande 

kapitaltäckning för banker som är etablerade på den internationella marknaden 

skulle vara likvärdiga (Lybeck 1993). För att kunna göra målen möjliga tog 

kommittén fram ett antal schabloniserade regler för bankväsendet, vilket 

exempelvis var hur mycket eget kapital bankerna var tvungna att ha. Kapitalet 

skulle avsättas för att kunna motverka den risk som bankerna skulle kunna dra 

på sig i och med den verksamhet som uträttades (FI 2002). Basel 1 innefattade 

en kapitaltäckningsberäkning som både reglerade kreditrisker och 

marknadsrisker (Riksgälden 2008). Enligt Lind (2005) räknas 

kapitaltäckningsgraden fram genom att kapitalbasen divideras med summan av 

kapitalrisken och marknadsrisken.  

 

 

(Tolkad från Lind 2005) 

Det första steget som måste göras för att få fram kapitaltäckningsgraden är att 

ta fram kapitalbasen, det vill säga hur mycket kapital som behövs för att täcka 

risken. Kapitalbasen måste motsvara åtta procent av investeringens risk 

(Lybeck 1993). När kapitalbasen har räknats fram är det dags att ta fram 

kapitalkravet för kreditrisken. Kapitalkravet räknas fram genom att lånet 

multipliceras med ett riskvärde, vilket innan ska ha multiplicerats med åtta 

procent (Lind 2005). Riskvärdet för investeringen är en schablonmodell som 

går mellan 0 till 100 procent och är uppdelad i fyra klasser om 0, 20, 50 samt 

100 procent (Lybeck 1993). Risken är baserad på låntagaren samt hans 

förmåga att fullfölja de åtaganden som lånet innebär. Marknadsrisken får 

bankerna själva bedöma så länge metoderna uppfyller de krav som regeringen 

ställer (Lind 2005). 
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3.2.2. Basel 2 

I slutet av 1990-talet började många länder känna att Basel 1 inte var lika 

aktuellt längre och behövde uppdateras (FI 2002). Baselkommittén började 

därför arbeta med att ta fram en ny Baselregel, Basel 2, som skulle innebära att 

det fanns ett större samband mellan bankernas utlånade kapital samt de risker 

som togs i och med utlåningen (Benston 2007). Basel 2 trädde i kraft i Sverige 

i början av 2007 (Billing 2009).  

Grunden i Basel 2 var att bankerna skulle ha en sund syn till utlånat kapital 

och säkerheter (Benston 2007). Kommittén kom därför fram till att de var 

tvungna att anpassa kapitalkraven samt göra länderna mer uppmärksamma på 

riskhantering (FI 2002). En stor förändring som Basel 2 medförde till synen av 

kapitalkravet var att det nu även skulle tas hänsyn till den operativa risken som 

finns i verksamheten. I Basel 2 anpassades även kapitalkravet för kapitalrisk 

samt marknadsrisk så att de skulle passa in bättre på den rådande 

finansmarknaden (FI 2001). 

Basel 2 är i stort uppbyggd av tre olika delar, vilka definieras som:  

– Kapitalkrav 

– Krav på aktiv, individualiserad risktillsyn 

– Krav på information och genomlysning av risker och kapital  

      (FI 2001) 

Kapitalkrav 

Enligt Basel 1 skulle banker ha ett kapital som minst motsvarade åtta procent 

av den risk som utlåningen medförde, det var något som inte skulle 

förändrades i och med Basel 2. En förändring gällande kapitalkraven var synen 

på hur banker skulle beräkna fram exponeringen för kreditrisker samt att det 

skulle komma att bli ett speciellt kapitalkrav för operativa risker (FI 2001).  

Kreditrisken skulle i och med Basel 2 kunna räknas fram på två olika sätt, 

antingen genom en mer anpassad schabloniserad metod eller genom bankers 

egna interna risklassificering (Lind 2005). Den schabloniserade metoden 

bygger på Basel 1:s grunder men har nu fler riskklasser samt en högre skala 

som går från 0 till 150 procent. Vilken riskklass låntagare nu skulle hamna 

under beror främst på vilken rating de har. Något som vart nytt i och med 

Basel 2 var att banker kunde få konstruera sitt eget kreditklassificeringssystem 

så länge de uppfyllde vissa krav (FI 2001). 
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Baselkommittén (2006) definierar operativrisk som risken att förlora kapital på 

grund av misslyckanden, olyckor eller brister inom verksamheten, det gäller 

både bankers interna samt externa förluster (BIS 2006). Den operativa risken 

baseras på bankernas egen storlek, där storleken ofta är ett mått av 

bruttointäkten. Då kapitalkravet enligt Basel 2 ungefär ska motsvara 15 

procent för basmetoden innebär det att banken har en operativrisk på 15 

procent av bruttointäkten vid användandet av den metoden. Banker kan även 

använda sig av en mer anpassad metod för att räkna fram den operativa risken 

(FI 2002).  

Marknadsrisken definieras på i stort sett samma sätt som i Basel 1, och det är 

fortfarande bankerna själva som bedömer fram värdet (Lind 2005). 

  

 

(Tolkad från FI 2001) 

Risktillsyn 

Vid tillträdet av Basel 2 togs större hänsyn till risktillsynen som syftar till att 

reglera tillsynsmyndigheternas uppgifter. Det finns främst ett grundläggande 

krav som risktillsynen avser gällande banker. Kravet är att banker ska införa en 

metod för hur de bedömer kapitalbehovet med hänsyn till riskexponeringen, 

samt att de ska ta fram en metod för hur de ska kunna bevara den önskade 

kapitalnivån (FI 2002). 

Genomlysning 

Den sista delen bygger på att bankerna ska lämna upplysningar om bland 

annat dess ekonomiska ställning samt risktagande. Det regleras i Basel 2 för att 

kunder och andra parter ska kunna bilda sig en uppfattning om den aktuella 

bankens styrka. Informationen som ska tas fram innefattar främst bankens 

kapital samt den risk som banken ställs inför i och med dess verksamhet (FI 

2002). 

3.3. Kommersiella fastigheter och dess marknad 

I Sverige definieras kommersiella fastigheter som bostadshyreshus, 

kontorsfastigheter, industrilokaler, hotell samt butiker inklusive köpcentrum. 

(Fastighetsvärdering 2008). En kommersiell fastighet ska generera intäkter till 
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ägaren eller fastighetsbolaget samt sträva efter att vara attraktiva på marknaden 

(Lind & Lundström 2009).     

3.3.1. Kommersiella fastigheter på den svenska marknaden 

Utvecklingen gällande priserna på kommersiella fastigheter samt dess 

transaktionsvolym var innan krisen kraftigt stigande (FI 2009b). Det med 

anledning av att Sverige ansågs vara ett bra land att investera i för utländska 

aktörer (Lind & Lundström 2009). Under slutet av 2008 började 

transaktionerna på den svenska kommersiella fastighetsmarknaden att minska 

som en följd av den likviditetsbrist som finanskrisen medförde samt 

konjunkturnedgången som generellt drabbade Sverige (FI 2009b). Vid en 

högkonjunktur stiger oftast låneinstitutens utlåningskvot, det som en följd av 

hög konkurrens på marknaden. Den höga konkurrensen beror på att fler är 

villiga att investera då det ekonomiska läget är starkt (Appelgren et al. 2009). 

Vid en lågkonjunktur minskar sysselsättningen i samhället vilket leder till en 

osäkerhet på marknaden (Lind & Lundström 2009). Som en följd av 

osäkerheten vill inte Låneinstituten låna ut lika mycket kapital (Appelgren et al. 

2009).    

I och med den rådande finanskrisen drog sig många av de utländska 

investerare bort från Sveriges marknad, vilket innebar att kapitalflödet 

minskade (Lind & Lundström 2009). Tack vare att staten samt Riksbanken 

gick in med ett stödpaket under början av krisen har Sveriges banksystem 

hittills klarat sig relativt bra. Även Sveriges kommersiella fastighetsbolag har 

hittills klarat sig bra genom krisen, även då vakansgraderna ökade i och med 

lågkonjunkturen (FI 2009a). Krisen som uppkom under hösten 2008 har inte 

blivit någon fastighetskris i Sverige utan det har hittills varit en finansiellkris 

som drabbat kreditmarknaden, vilket innebär att fastighetssektorn hittills har 

kommit lindrigt undan (Lind & Lundström 2009). 

Den rådande finanskrisen bidrog till att det blev svårare för svenska 

Låneinstitut att få tag på kapital, vilket medförde att det blev dyrare för 

kunderna att låna pengar (FI 2009a). Den största anledningen till att det blev 

dyrare för kunderna var att låneinstituten krävde högre marginaler, det vill säga 

att högre räntekostnader togs upp (Appelgren et al. 2009). Under 2009 och 

framåt har tillgången på kapital ökat, vilket främst beror på det garantiprogram 

för upplåning som staten införde, den ökade riskbedömningen på marknaden 

samt att låneinstituten skaffade sig större likviditetsreserver (FI 2009a).  
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3.3.2. Värdering av kommersiella fastigheter 

När låneinstitut ska låna ut pengar till fastighetsaffärer är det viktigt att de 

innan bedömer fastighetens värd, det görs för att säkerställa att de inte beviljar 

en för stor kredit. För att få fram fastigheters värde kan de utgå från ett antal 

olika metoder. De vanligaste värdebegreppen som används som referens vid 

bedömning av belåningsstorleken vid finansiering till kommersiella fastigheter 

är marknadsvärde samt avkastningsvärde (Lind & Lundström 2009).  

Marknadsvärde 

Vid kreditgivning till fastigheter är det viktigt att långivaren har ett aktuellt 

marknadsvärde som grund för sin bedömning (Lind & Lundström 2009). 

Marknadsvärdet definieras enligt följande: 

Marknadsvärdet är det pris som sannolikt skulle betalas/erhållas om 

fastigheten bjöds ut på en fri och öppen marknad med tillräklig 

marknadsföringstid, utan partsrelationer och utan tvång. (Persson 2006, 

s. 351)    

Vid kreditgivning till fastigheter gäller det att få fram ett så verkligt 

marknadsvärde på fastigheten som möjligt och kan bedömas genom att se till 

tidigare fastighetsköp inom en relevant tidsperiod. Marknadsvärdet ska sedan 

fungera som underlag för den fortsatta kreditbedömningen (Lind & 

Lundström 2009). Genom att bedöma marknadsvärdet får långivaren en 

uppskattning av fastighetens värde, värdet är inte alltid detsamma som det 

slutliga priset på fastigheten utan det finns alltid olika faktorer som är med och 

påverkar (Fastighetsvärdering 2008).  

Det kan uppkomma en rad olika svårigheter vid bedömningen av 

marknadsvärdet. Då kommersiella fastigheter varierar från fastighet till 

fastighet är det svårt att få fram ett generellt värde på fastigheten, utan det är 

många faktorer som har en avgörande roll. Dessa faktorer kan exempelvis vara 

vilken verksamhet som ska bedrivas i fastigheten, hyresnivåer, läge samt skick. 

Marknadsvärdet kan även bedömas medhjälp av fastighetans direktavkastning 

samt i vissa fall medhjälp av bruttokapitaliseringsfaktorn (Lind & Lundström 

2009). 

Direktavkastningen kan bedömas på två olika sätt, där det första alternativet 

bygger på det totala kapitalet och den andra bygger på det egna kapitalet. 

Skillnaden mellan att räkna fram direktavkastningen på totalt kapital jämfört 

med eget kapital är att det inte tas någon hänsyn till hur fastigheten är 
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finansierad vid beräknandet av direktavkastningen på totalt kapital. (Broomé et 

al. 1998). Formeln för att räkna fram fastighetens marknadsvärde bygger på 

direktavkastningsmetoden där driftnettot för år ett divideras med 

direktavkastningen. Det är främst direktavkastningen på totalt kapital som 

används för att få fram fastighetens marknadsvärde (Persson 2006).  

 
(Broomé et al. 1998, s. 207 ) 

Bruttokapitaliseringsfaktorn används främst vid taxering av fastigheter och 

innebär att fastighetspriset divideras med hyresintäkterna (Lind och 

Lundström 2009).    

Avkastningsvärde 

För att en kommersiell fastighet ska vara lönsam krävs det att fastigheten 

producerar en viss avkastning till ägaren eller fastighetsbolaget. Hur stor 

avkastningen är styrs främst av ägarnas förmåga att driva verksamheten. 

Avkastningen bygger på de hyresintäkter som fastigheten generera över tiden 

(Fastighetsvärdering 2008). Avkastningsvärdet definieras enligt följande: 

”Nuvärdet av förväntade framtida nettoöverskott” (Fastighetsvärdering 2008, 

s. 8). Nettoöverskottet innebär att kostnaderna för drift och underhåll 

avräknas från intäkterna (Fastighetsvärdering 2008).  

Vid kreditgivning kan en avkastningskalkylbaserad marknadsvärdebedömning 

göras för att få fram fastighetens värde. I kalkylen tas det hänsyn till det 

restvärde som fastigheten bedöms ha i slutet av kalkylperioden (Persson 2006). 

Formeln är enligt följande:   
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    (Persson 2006, s. 398) 

Det finns även andra kalkyler som kan ligga till grund för kreditgivningen, 

vilka kan vara kassaflödeskalkyler samt diskonteringsmetoder. De är 

uppbyggda på i princip samma sätt, däremot kan vissa andra faktorer vägas in 

vid bedömningen av kassaflödeskalkylen (Persson 2006).  

Känslighetsanalyser 

Vid bedömningar gällande kreditgivning är det viktigt att känslighetsanalyser 

utförs, vilket bland annat innebär att olika direktavkastningskrav samt 

vakansgrader prövas (Alvayay et al. 2005). Andra aspekter som varieras vid 

känslighetsanalyser är räntenivåer samt inflationsförändringar (Hull 2010). 

känslighetsanalyser görs för att undersöka hur fastigheten klarar av de 

eventuella marknadsförändringar som kan uppstå över tiden (Alvayay et al. 

2005).   

Nyckeltal 

När en långivare ska bedöma värdet på en fastighet kan även en 

nyckeltalsanalys genomföras för att bland annat se på vilken nivå fastigheten 

eller bolaget ligger på samt att jämförelser kan göras mot andra fastigheter eller 

bolag. De vanligaste nyckeltalen som används är likviditet, soliditet, avkastning 

på totalt kapital, avkastning på eget kapital, driftöverskott samt 

förvaltningsresultat. Nyckeltal används främst för att se hur lönsamt företaget 

är samt vilken finansiell situation de befinner sig på (Björklund et al. 2006)  

3.3.3. Risker vid finansiering till kommersiella fastigheter 

Den största risken som en långivare tar vid finansiering till fastighetsaffärer är 

att han beviljar en allt för stor kredit till en låntagare som inte har den 

betalningsförmåga som krävs (Sigbladh & Wilow 2008). För Låneinstitut är det 

viktigt att kunden har ett bra kassaflöde eftersom det bland annat är 

kassaflödet som styr om banken får tillbaka sina utlånade pengar (Riksbanken 

2001). Långivaren ska främst utföra två bedömningar då en kund ansöker om 

krediter, vilka är en bedömning av värdet på de säkerheter som erhålls samt en 

bedömning av kundens återbetalningsförmåga (Sigbladh & Wilow 2008). 

Enligt Lag om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297) ska låneinstitut 

vara noga med att kontrollera de risker som en beviljad kredit kan medföra, 

det gäller att långivaren har ett bra underlag som visar att låntagaren kommer 
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fullfölja sina förpliktelser. Ett låneinstitut ska även ta hänsyn till kreditrisker, 

marknadsrisker, operativa risker samt eventuella andra risker som kan existera. 

3.3.4. Säkerheter vid kreditgivning till kommersiella fastigheter 

Då en långivare ska bedöma om krediten ska beviljas eller inte kan han utgå 

från två olika bedömningsaspekter vilka är, kundens återbetalningsförmåga 

samt vilka säkerheter som kan erhållas. Återbetalningsförmågan är oftast det 

som värderas högst hos Låneinstitut, däremot vill de alltid ha någon typ av 

säkerhet eftersom de är till för att minska eventuella förluster vid utebliven 

betalning (Riksbanken 2001).  

Den säkerhet som oftast förekommer vid fastighetsaffärer är att 

fastighetsägaren tar ut pantbrev i fastigheten, det vill säga att fastighetsägaren 

intecknar fastigheten till ett belopp som ska täcka upp för den beviljade 

krediten (Jensen 2008). För att pantbrevet ska vara giltigt krävs det att 

pantbrevet överlämnas till långivaren som säkerhet för den beviljade krediten 

(Grauers 2007). Långivaren har rätt till den del som det intecknade beloppet 

på pantbrevet motsvarar vid en exekutiv försäljning, det vill säga vid en 

tvångsförsäljning (Hager 2006). Övriga säkerheter som långivaren kan 

godkänna är företagsinteckning, borgen, pantsatta aktier, pantsatta 

bankkonton samt skuldebrev (Råckle 2008; FI 2009b). 

Bortsett från säkerheter kan långivare även ställa andra villkor och krav till 

låntagaren för att minska risken samt osäkerheten som krediter kan medföra. 

Låneinstitut kan använda sig av så kallada covenants som är klausuler som 

läggs till i låneavtalet där låntagaren accepterar att vissa villkor ska uppfyllas, i 

klausulerna står även vad vissa kredithändelser skulle få för följder. En 

kredithändelse kan vara att låntagarens soliditet sjunker eller att bolaget får ett 

nytt ägarförhållande. Om villkoren inte uppfylls eller att en kredithändelse 

uppkommer kan det innebära att banken får göra en omförhandling av avtalet, 

eller även i vissa fall säga upp lånet (Riksbanken 2001; FI 2009b).    

3.3.5. Refinansiering 

Refinansiering innebär att en befintlig kredit omförhandlas. Låntagaren kan 

själv välja att refinansiera sina lån, beslutet att refinansiera innebär att 

låntagaren gör en jämförelse av fördelarna med att omförhandla i nuvarande 

ränteläge mot de kostnader utförandet skulle medföra jämfört med senare. 

Han jämför alltså om det skulle bli förmånligare att omförhandla lånen 

(Bennett et al. 2001). Det finns främst två problem som låntagaren ställs för 
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inför refinansiering av ett lån, vilka är kostnaden samt den aktuella tidpunkten. 

Det första låntagaren måste fråga sig själv är om han kommer tjäna på att 

refinansiera lånen eller om kostnaderna kommer överstiga fördelarna. Det 

andra låntagaren måste ta hänsyn till är när han bör refinansiera sina lån. Här 

måste hänsyn tas till marknadsräntan och huruvida de kommer sjunka eller öka 

med tiden. Frågan är helt enkelt om det är läge att refinansiera eller om han 

ska vänta ytterligare (Lee & Rosenfield 2004).  

När låntagaren bedömt förhållandena runt refinansiering kan han besluta sig 

om tre olika utgångar vilka är att refinansiera lånet, flytta över lånet till annan 

långivare eller fortsätta med de nuvarande villkoren. Erbjuder en annan 

långivare bättre villkor kan alltså låntagaren flytta över lånen till den långivaren 

istället (Deng et al. 2005).      

3.4. Finanskrisen på 1990-talet och dess påverkan 

Den finansiella krisen som drabbade USA hösten 2008 och som sedan spred 

sig till andra länder runt om i världen, är inte den först kris som drabbat 

bankväsendet och den ekonomiska marknaden utan ett flertal kriser har 

förekommit genom åren. (Krugman 2009). Sverige drabbades bland annat hårt 

av krisen som slog till under början av 1990-talet. Den marknad som 

drabbades hårdast i och med krisen var fastighetsmarknaden, vilket främst 

uppmärksammades genom stora prisfall och kreditförluster på den svenska 

kommersiella fastighetsmarknaden (Petterson 1993). Krisen på 1990-talet var 

till att börja med en fastighetskris, den utvecklades sedan till en finansiell kris 

där stora delar av bankväsendet drabbades. Krisen som drabbade Sverige 

under slutet av 2008 är hittills en ekonomisk kris som främst drabbat 

näringslivet, vilket har medfört att antalet arbetslösa har ökat. Krisen som 

startade hösten 2008 har sin grund på den amerikanska fastighetsmarknaden, 

den svenska fastighetsmarknaden drabbades dock inte i samma utsträckning 

som USA då främst gällande sjunkande fastighetspriser (Lind & Lundström 

2009). 

3.4.1. Grunden till krisen på 1990-talet 

En av de bidragande orsakerna till krisen på 1990-talet var att Riksbanken 

1985 beslutade att utlåningstaket skulle upphöra att gälla, det vill säga att den 

gräns som Låneinstitut tidigare inte fick låna ut kapital över nu var borttagen. 

Borttagandet av utlåningstaket medförde att låneinstitut kunde låna ut större 

krediter till kunderna, vilket blev en stor bidragande orsak till att 
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prisutvecklingen på fastighetsmarknaden började stiga (Dwight 1994; Lybeck 

1993). Följden av att Riksbanken under mitten av 1980-talet tog bort 

utlåningstaket blev att låneinstitut började låna ut mer pengar än vad de fick in 

i form av inlåningar. Det ledde i sin tur till att utlåningarna steg med snabb 

takt. Gapet mellan utlåningar och inlåningar blev allt större och nådde sin topp 

i början av 1990-talet och var något som drabbade både den privata sektorn 

samt företagssidan hårt (Pettersson 1993). 

I och med det rådande marknadsläget och tillgången på krediter fanns det 

många optimistiska fastighetsinvesterare och byggherrar som såg sina chans att 

tjäna pengar på att köpa samt bygga nya kommersiella fastigheter, eftersom 

efterfrågan på kommersiella fastigheter dessutom var mycket högt (Dwight 

1994). På den kommersiella fastighetssidan steg priserna på fastigheter i en 

rasande takt, det kunde i vissa fall vara så att fastighetspriserna fördubblades 

och i vissa fall tredubblades under senare delen av 1980-talet och ett par år 

framåt (Lind & Lundström 2009). Spekulationer kring att realräntan skulle 

sjunka var ytterligare en orsak till den kraftiga prisutvecklingen för 

kommersiella fastigheter. Fastighetsinvesterare kalkylerade med en lägre 

realränta, vilket medförde att kalkylerna såg bättre ut än verkligheten 

(Pettersson 1993).  

En ytterligare anledning till den kraftiga prisstegringen var att låneinstitut såg 

fastighetsinvesterare som attraktiva kunder, vilket var på grund av att 

fastighetsinvesterarna kunde visa upp tillfredsställande kalkyler, med höga 

hyresintäkter (Pettersson 1993; Dwight 1994). Framtidstron var stark på att 

hyresnivåerna skulle fortsätta att stiga som de hade gjort under i stort sett hela 

1980-talet (Pettersson 1993).  

Under slutet av 1980-talet var det vanligt att fastighetsinvesterare inte ville att 

kommersiella fastigheter skulle ha några hyresgäster vid köpet, utan nya 

hyreskontrakt skulle upprättas efter tillträdet och då till en högre hyresnivå. 

Efterfrågan på kommersiella fastigheter utan hyresgäster påverkade 

nyproduktionen av fastigheter, som i och med den ökade framtidstron började 

producera allt fler nya fastigheter utan hyreskontrakt (Lind & Lundström 

2009). Nyproduktionen av fastigheter steg i snabb takt på grund av den 

optimist samt de låga realräntorna som fanns på den svenska marknaden.  

Produktionen av nya fastigheter fortsatte i hög utsträckning ända in på 1990-

talet (Dwight 1994). 



29 

 

3.4.2. Krisen på 1990-talet 

Många fastighetsägare fick tillslut svårigheter med att betala tillbaka sina lån till 

låneinstituten, vilket fick stora konsekvenser för finansbolaget Nyckeln. 

Nyckeln klarade inte av att refinansiera sina befintliga kunders lån, detta på 

grund av stor brist på likviditet samt skuldsättning (Pettersson 1993). 

Finansbolaget Nyckeln hade inte vid beviljandet av krediter tagit pant i 

fastigheterna, utan istället valt att ta ut pant i form av aktier i fastighetsbolagen 

(Dwight 1994).  I och med Nyckelns ekonomiska problem spred sig en oro på 

den finansiella marknaden och till andra Låneinstitut, vilket medförde att 

fastighetspriserna började sjunka och hela den finansiella marknaden var i 

gungning (Lybeck 1993). Priserna på fastigheter sjönk i allt snabbare takt, på 

grund av fallande hyresintäkter, en högre realränta samt att kreditgivarna blev 

allt försiktigare (Svensson et al. 2006). En lågkonjunktur drog in över den 

svenska marknaden och allt fler blev arbetslösa (Pettersson 1993). 

Många av de svenska låneinstituten fick problem i och med kreditförluster, 

vilket ledde till att staten var tvungna att gå in med nya lån, kapitaltillskott samt 

övriga garantier. De statliga åtgärderna verkställdes relativt snabb, vilket gjorde 

att den svenska kommersiella fastighetsmarknaden kunde lugna ner sig och 

återhämta sig (Dwight 1994). Efterfrågan på kommersiella fastigheter 

minskade i och med krisen, vilket fick till följd att allt fler fastigheter förblev 

osålda, det stora antalet nyproducerade fastigheter var det ingen som ville köpa 

och de förblev outhyrda under en period på några år (Lind & Lundström 

2009). 

Fastighetsmarknaden drabbades hårt i och med de fallande priserna och en 

försiktighet växte sig allt starkare hos finansinstitut på kreditmarknaden. 

Kreditförlusterna på den svenska fastighetsmarknaden var klart de största 

förlusterna i Sverige och av låneinstituts sammanlagda kreditförluster 

uppskattades 80 procent hänföras till krediter gällande fastighetsaffärer 

(Pettersson 1993). 
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4. Empiri 

 

Vi presenterar i följande avsnitt de intervjuer som ligger till grund för vår empiri. Först ger 

vi en beskrivning av våra respondenter, därefter presenteras en sammanfattning av de svar 

som respondenterna gett. De fullständiga intervjusvaren finns att läsa i bilagorna.  

 

 

4.1. Stadshypotek/Handelsbanken 

Johnny Heving är värderingschef för Stadshypotek AB, bottenlåneinstitut i 

Handelsbankskoncernen. Heving avslutade sin utbildning 1991 på KTH där 

han studerade på lantmäterilinjen med inriktning fastighetsförvaltning. Efter 

sina studier arbetade han med fastighetsvärdering, innan han 1992 började 

arbeta på Stadshypotek Stockholm med frågor gällande värdering på 

kreditavdelningen. Under en treårsperiod från 1997 arbetade Heving på 

NAISVEFA som kontorschef i Stockholm med inriktning mot 

fastighetsanalys. Han återvände därefter tillbaka till Stadshypoteket och dess 

centrala avdelning gällande krediter och värderingar, där han nu är 

värderingschef. 

Marknaden 

Heving skulle påstå att det under en kortare period från hösten 2008 var 

svårare att få tag på pengar att låna ut i Sverige, detta bidrog till att marknaden 

blev låst samt att det blev svårare att emittera obligationer. Som en följd av det 

rådande marknadsläget blev det en strypning av tillgången på pengar, vilket 

medförde att det under en period från hösten 2008 var svårare att låna ut 

pengar. I och med att marknaden var i gungning är det enligt Heving ganska 

naturligt att efterfrågan på nytagna lån minskar.  Att efterfrågan på nytagna lån 

minskade har han främst sett i form av färre fastighetstransaktioner på den 

kommersiella marknaden. Heving anser även att banker och andra låneinstitut 

har blivit försiktigare när det gäller att låna ut krediter. I och med att banker 

och andra låneinstitut har blivit försiktigare med att låna ut krediter har det 

blivit svårare att få lån beviljade till det belopp kunden ursprungligen tänkt sig 

hos Stadshypotek/Handelsbanken. Heving skulle däremot påstå att Sveriges 

banker samt Sverige som land klarade krisen relativt bra, som en följd av att de 

hade en bra kontroll på både krediter samt säkerheter även innan krisen 2008. 
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När det gäller refinansiering av befintliga krediter skulle Heving påstå att det är 

för tidigt att svara på om villkor har förändrats. I dagsläget har han inte sett 

någon stor tendens till förändringar och säger därför att villkoren vid 

refinansiering av befintliga krediter är likvärdiga som tidigare.   

Belåningsvärde 

Hos Stadshypotek/Handelsbanken är det marknadsvärdet som ligger till grund 

för kreditgivningen. Heving vill inte påstå att metoden för bedömningen av 

marknadsvärdet har förändrats i och med krisen, däremot utförs i dagsläget 

noggrannare bedömningar till olika inputs såsom hyresnivåer, avkastningskrav, 

vakanser etc. för att få ett marknadsvärde med osäkerhetsvärden. Bortsett från 

ett bedömt marknadsvärde tar Stadshypotek/Handelsbanken hänsyn till 

kundens betalningsförmåga samt att en bedömning av 

kapitaltäckningskostnaden görs för varje enskild kredit. 

Säkerheter, risker och andra villkor 

Stadshypotek/Handelsbanken kräver enligt Heving i dagsläget 

direktpantsättning, det vill säga pantbrev i fastigheten. De kräver även en 

annan återbetalningsförmåga än vad de gjorde tidigare, vilket leder till att 

kunden ska kunna generera en högre avkastning på fastigheten än tidigare. 

Stadshypotek/Handelsbanken har alltid varit noga med att bedöma kundens 

återbetalningsförmåga, både innan och under krisen. Enligt Heving har de 

dock blivit lite mer noggranna när det kommer till att bedöma kassaflödet. De 

kräver i dagsläget även att en högre räntenivå ska klaras av, då eventuella 

räntehöjningar kan uppkomma på marknaden. Heving påpekar även att det 

hos Stadshypotek/Handelsbanken har blivit vanligare med så kallade 

belåningsvillkor, där de ställer vissa krav för att krediten ska beviljas. Ett 

sådant villkor kan vara att det görs en omvärdering av fastigheten efter ett år, 

skulle denna värdering visa att fastigheten har underskridit en viss 

belåningsgrad kan banken ha rätt att lösa krediten tidigare.  

Krisen på 1990-talet jämfört med krisen som uppkom 2008 

Enligt Heving utfördes det innan krisen 2008 bättre kreditbedömningar än vad 

som gjordes under krisen på 1990-talet. Heving påpekar även att de inför 

krisen 2008 hade en större kunskap om kunden än vid krisen under 1990-talet. 

Kunskapen om marknaden som ligger tillgrund för värderingen har även den 

varit bättre inför den senaste krisen jämfört med krisen på 1990-talet. Heving 
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anser att Sverige klarade sig mycket väl genom krisen 2008, det finns dock 

alltid saker som kan göras bättre.  

 

4.2. Nordea 

Magnus Forzelius är regionkreditanalytiker på Nordea i Karlstad. Efter 

avslutad gymnasieutbildning har han även gått en 

produktionsingenjörsutbildning samt interna kurser som banken erbjudit. 

Forzelius har arbetat med kreditgivning de senaste 15 åren, och har under de 

senaste fem till sju åren även haft en inriktning på kreditgivning till fastigheter. 

Göran Eng är regionkreditanalytiker på Nordea i Karlstad. Efter avslutad 

gymnasieutbildning med ekonomiinriktning började han direkt inom 

bankväsendet, där han har varit verksam de senaste 38 åren. Eng har arbetat 

med kreditgivning i nära 30 år, där han främst de senaste fem till tio åren har 

varit inriktad mot marknaden för fastigheter.    

Både Forzelius och Eng arbetar även som intervärderare, vilket innebär att de 

själva får värdera vissa fastigheter. De arbetar alltså både med att analysera 

företagen som ska köpa fastigheter samt objekten i sig.  

Marknaden 

I och med den finansiella krisen skapades det enligt Forzelius & Eng en stor 

oro på den finansiella marknaden där banker inte längre litade på varandra. 

Oron på den finansiella marknaden ledde i sin tur till att det blev dyrare för 

banker att låna upp pengar på internbankmarknaden, som en följd av att 

bankerna krävde högre avgifter. På finansmarknaden i Sverige märkte 

kunderna av oron i form av att marginalerna ökade. Den rådande 

lågkonjunkturen samt den låga produktionen i Sverige har enligt Forzelius & 

Eng medfört att förfrågan på krediter har minskat. Efterfrågan på krediter har 

minskat på både den kommersiella fastighetsmarknaden samt marknaden i 

övrigt. På den kommersiella fastighetsmarknaden har Forzelius & Eng sett en 

tendens till att investerare är tveksamma till att finansiera kommersiella 

fastighetsköp, en orsak till tveksamheten är den ökande vakansrisken som 

existerar på marknaden. Forzelius & Eng skulle däremot inte påstå att det har 

blivit svårare att få krediter beviljade hos Nordea, utan kunderna på Nordea 

kan liksom innan krisen förvänta sig en belåningsgrad på ungefär 60 till 75 

procent. 
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Forzelius & Eng skulle inte påstå att villkoren gällande refinansiering av 

befintliga krediter förändrats i någon större utsträckning. Den skillnad som 

däremot kan ha uppkommit är att marginalerna i vissa fall ökat, det vill säga att 

räntekostnaderna är högre. I och med att Nordea väger in känslighetsfaktorer 

vid sina första bedömningar, har de inte behövt ställa några nämnvärt högre 

krav på kompletterande säkerheter vid refinansiering av befintliga krediter 

inom kommersiella fastighetsbolag. 

Belåningsvärde 

Enligt Forzelius & Eng ser inte Nordea enbart till det aktuella marknadsvärdet 

vid kreditgivning gällande kommersiella fastigheter, utan de tar hänsyn till ett 

flertal faktorer när de ska bedöma värdet på fastigheten. Några av de faktorer 

som Nordea tar hänsyn till är hyresintäkter, vakansgrad eller vakansrisk, 

driftkostnad samt avsättning för framtida underhåll. Faktorerna vägs samman 

till ett driftnetto, vilket visar kundens betalningsförmåga. Driftnettot divideras 

även med en yield vilket då ger fastighetens marknadsvärde. Som en 

kompensation för den ökade osäkerheten på marknaden har yielderna enligt 

Forzelius & Eng gått upp, vilket medför att fastighetens marknadsvärde i vissa 

avseenden sjunker. 

Forzelius & Eng skulle påstå att det främst är kundens driftnetto som ligger till 

grund för bedömningen av belåningsvärdet hos Nordea, därför är det viktigt 

att kunder som söker lån hos dem har ett bra driftnetto. Anledningen till att 

kunden ska ha ett bra driftnetto är eftersom det är just driftnettot som ska 

täcka kostnaderna för räntor, amorteringar samt ge eventuella vinster till 

fastighetsägarna.  

Säkerheter, risker och andra villkor 

Nordea kräver enligt Forzelius & Eng en grundsäkerhet i form av pantbrev 

när de beviljar krediter till kommersiella fastighetsaffärer, de kan även utöver 

pantbrev kräva att kunden ska finansiera det resterande beloppet med eget 

kapital. När det gäller belåningsvillkor har inte Nordea vidtagit några större 

förändringar enligt Forzelius & Eng, de kan däremot ta ut en högre marginal 

för att täcka den risk och osäkerhet som kan finnas på marknaden.  

Krisen på 1990-talet jämfört med krisen som uppkom 2008 

Enligt Forzelius & Eng bildades Nordea genom en sammanslagning av Gothia 

banken och PK banken på 1990-talet. De två bankerna var då hårt drabbade 
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av krisen vilket fick till följd att de inte ville hamna i samma situation igen. 

Forzelius & Eng vill påstå att Nordea ständigt arbetar med att utvecklas samt 

stärka sin ställning på den svenska finansmarknaden och av den anledningen 

anser de att Nordea klarade sig bra genom krisen 2008. 

 

4.3. Swedbank 

Göran Råckle är chef på avdelningen för fastighetsanalys på Swedbank i 

Stockholm. Efter avslutande gymnasieutbildning studerade ha på KTH där 

han inriktade sig på bygg och fastighetsekonomi. Råckle har arbetat inom 

bankväsendet i 15 år, innan dess var han verksam som lärare och forskare på 

avdelningen för Bygg- och företagsekonomi på KTH i sju år.   

Sören Jonsson är fastighetsanalytiker på Swedbank i Stockholm. Efter avslutad 

gymnasieutbildning med ekonomiinriktning började han inom bankväsendet, 

där han har varit verksam de senaste 23 åren. Jonsson har dessutom gått 

interna utbildningar som banken erbjudit. Jonsson har även läst 

Fastighetsekonomi vid KTH samt ekonomi, juridik och marknadsföring vid 

Högskolan i Växjö under sin tid i banken.          

Både Råckle och Jonsson arbetar med att ta fram analyser och värderingar som 

de kundansvariga använder sig av vid utlåning till fastighetsföretag. De kan 

även bidra med ett professionellt stöd i fastighetsaffärer inom banken.   

Marknaden 

Den amerikanska finanskrisen har enligt Råckle & Jonsson påverkat Sverige i 

den utsträckningen att fastighetsvärden har sjunkit samt att det generellt har 

blivit högre räntemarginaler på lånen. De påstår även att efterfrågan på 

nytagna lån minskat, både generellt samt för kommersiella fastigheter. I och 

med den likviditetsbrist som uppkom på den finansiella marknaden skulle 

Råckle & Jonsson påstå att det har blivit svårare att finansiera belåningar för 

såväl lös- som fast egendom.    

Innan krisen var det enligt Råckle & Jonsson en hög konkurrens på 

fastighetsmarknaden, vilket i vissa fall kunde leda till att belåningsgraderna steg 

för bra och solida kunder. I dagsläget skulle de påstå att belåningsgraderna hos 

Swedbank är tillbaka på en normal nivå, det vill säga på 75 procent för 

kontorsfastigheter och 60 procent för industrifastigheter. Belåningsgrader på 

en ”normal” nivå tillsammans med bankers inriktning på konsolidering har 
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bidragit till att fastighetssektorn har upplevt en strypning av utlåningar, i och 

med den upplevda strypningen skulle säkert många fastighetsägare påstå att 

bankerna har blivit hårdare när det kommer till utlåning.        

Enligt Råckle & Eng har priset på pengar stigit, detta medför att det blir dyrare 

att låna pengar i form av högre räntekostnader.  Vid refinansiering gäller i 

princip samma villkor som vid nykreditgivning. Det skall ske utifrån aktuella 

värderingar och till normala belåningsgrader. I de fall några refinansieringar 

skulle få problem kan det bero på att värdena fallit sedan den ursprungliga 

krediten gavs. Det kan då ställas krav på att kunden ska gå in med mer eget 

kapital och att refinansieringen på så sätt sker på en något lägre nivå. 

Bedömningar görs från fall till fall och är till stor del beroende av vem som är 

kund och hur stabilt kassaflödet bedöms vara över tiden.  

Belåningsvärde 

Swedbank strävar alltid enligt Råckle & Jonsson efter att använda sig av ett så 

nybedömt marknadsvärde som möjligt. De poängterar dock att banker inte 

enbart kan titta på bara ett värde när de ska belåna fastigheter utan det är lika 

viktigt att väga in andra faktorer. Faktorer som Swedbank kan väga in är till 

exempel fastighetsbeståndets sammanställning, läget, kommande investerings- 

och underhållsbehov, kundens kassaflöde samt eventuella framtida vakanser. 

Det är även viktigt att de får en bild av kunden och vad han har för intresse 

med fastigheten. Råckle & Jonsson är dock överens om att den viktigaste av 

alla faktorer är den enskilda fastighetens förmåga att generera ett bra 

kassaflöde, eftersom det är kassaflödet som styr om banken får tillbaka sina 

pengar. 

Säkerheter, risker och andra villkor 

Enligt Råckle & Jonsson kräver Swedbank i första hand fastigheten som 

säkerhet i form av pantbrev, de kan dessutom i vissa fall komplettera med en 

borgen från moderbolaget eller fastighetsägaren. Det har blivit vanligare att 

Swedbank binder upp sina kunder till såkallade covenant paket, där banken 

bland annat ställer krav på att kunden skall hålla en viss LTV (loan to value) 

samt ha en viss räntetäckningsgrad. Swedbank kräver även i dagsläget att 

kunden ska klara av en lägre belåningsgrad än vad som tidigare krävts. Råckle 

& Jonsson skulle dessutom påstå att Swedbank har blivit hårdare med att 

kontrollera kundens kassaflöde, då detta som tidigare sagt styr om banken får 

tillbaka sina utlånade pengar.  
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Krisen på 1990-talet jämfört med krisen som uppkom 2008 

Under 2008 har det enligt Råckle & Jonsson inte varit någon kris i Sverige vid 

jämförelse med hur andra länder har drabbats. Sveriges banker lärde sig 

mycket från krisen på 1990-talet, vilket medförde att Sverige som land kom 

lindrigt undan den globala krisen som uppkom 2008. Vid krisen på 1990-talet 

ställde bankerna inte lika stora krav på kunden och dess ekonomiska tillgångar, 

därför drabbades många banker hårt och de har sedan dess strävat efter att 

vara väl förberedda inför en eventuell ny kris.  

 

4.4. SBAB I 

Gustav Hoorn är regionchef på SBAB i Göteborg. Han har i grunden en 

utbildning som ingenjör och därefter en civilekonomexamen. Hoorn har 

jobbat inom bank- och finansväsendet i 30 år, med allt från kapitalplaceringar 

till finansiell rådgivning. Under de senaste tjugo åren har Hoorn varit chef och 

ledare, varav han de senaste 15 åren har varit inriktad på 

bostadskreditgivningssidan. 

Marknaden 

Den amerikanska finanskrisen resulterade enligt Hoorn i en stor oro på den 

svenska finansmarknaden. En effekt av oron var att det blev svårare och 

dyrare för banker att låna pengar inom internbankmarknaden. I och med att 

det blev dyrare för finansiärerna att få tag på kapital ökade även kostnaderna 

för låntagarna. Enligt Hoorn var transaktionsvolymen på den kommersiella 

sidan väldigt hög innan krisen, den minskade dock kraftigt under 2008 samt 

2009. Utbud och efterfråga på fastigheter fanns men med allt för stor skillnad. 

Enligt Hoorn är den svenska marknaden på väg att komma tillbaka till den 

nivå som den var innan krisen gällande antal transaktioner för flerbostadshus. 

Däremot ligger kreditefterfrågan samt antal transaktioner för kommersiella 

fastigheter fortfarande mycket lägre än vad den gjorde innan krisen. 

Enligt Hoorn hade SBAB innan krisen ungefär samma högsta belåningsgrad 

för samtliga av sina kunder. Efter krisen har de varit tvungna att göra en 

kraftig differentiering, vilket innebär att sämre fastigheter, sämre 

fastighetslägen samt sämre kunder får låna mindre än tidigare. SBAB är dock 

mer villiga att låna ut kapital till kunder vars fastigheter klassas som bra, med 
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avseende på skick, läge samt kunden i övrigt. Generellt skulle Hoorn påstå att 

belåningsgraden hos SBAB har sjunkit med 10-15 procentenheter och han 

skulle påstå att belåningsgraderna för kommersiella fastigheter i dag varierar 

mellan 50-75 procent. Hoorn påstår att det har blivit svårare att få lån 

beviljade främst i form av att SBAB i dagsläget kräver mer av låntagaren när 

det gäller bland annat säkerheter, kassaflöden samt kontrakt. I och med att 

SBAB kräver mer av låntagaren får färre kunder lån beviljade.   

Refinansiering där låntagarna söker förmånligare lån hos andra banker har 

minskat enligt Hoorn. Han påstår att villkoren vid refinansiering har blivit 

tuffare efter krisen, främst i form av högre räntemarginaler, hårdare krav 

gällande villkor för krediter samt lägre belåningsgrader. 

Belåningsvärde 

SBAB försöker alltid enligt Hoorn att skaffa sig en bra uppfattning om 

marknadsvärdet, då det är marknadsvärdet som de utgår ifrån när de ska 

bedöma belåningsvärdet. De tar dock även hänsyn till andra faktorer än enbart 

fastighetens värde vid belåning, några viktiga faktorer som de beaktar kan i 

dagsläget vara kassaflödet, vakanser, hyresgäster, hyreskontrakten, fastighetens 

läge (inklusive bland annat ort, näringsliv samt skattekraft), vilka ägarna är 

samt dess långsiktiga styrka. Slutligen lägger de samman dessa faktorer med 

fastighetens värde, vilket leder till ett värde som de sedan kan basera 

kreditgivningen på. Fastighetens värde bedöms på samma sätt som innan 

krisen 2008, däremot har de ovannämnda faktorerna blivit allt viktigare vid 

kreditgivning.    

Säkerheter, risker och andra villkor 

Enligt Hoorn kräver SBAB i första hand pantbrev som säkerhet vid 

kreditgivning till fastigheter. SBAB brukar även använda sig av olika 

kompletteringssäkerheter, exempelvis borgen och aktier i låntagarens 

fastighetsbolag. Hoorn skulle påstå att SBAB har blivit hårdare på sin syn 

gällande säkerheter och villkor, så kallade covenants, som kunden måste 

uppfylla. Villkor som SBAB ställer är bland annat att låntagaren har en 

tillfredsställande soliditet, likviditet, kapitaltäckningsgrad samt 

räntetäckningsgrad.  
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Krisen på 1990-talet jämfört med krisen som uppkom 2008 

Krisen på slutet av 1980-talet och början på 1990-talet var enligt Hoorn en 

fastighetskris, då banker främst såg på säkerheter i form av pant och tog 

mindre hänsyn till andra säkerhetsfaktorer. Krisen som uppkom 2008 är enligt 

Hoorn till största delen en finansiell kris, där det finansiella upplägget runt 

fastighetsaffärer var grunden i krisen. SBAB var enligt Hoorn inte bättre 

förberedda inför krisen 2008 än vad de var inför krisen på 1990-talet. Han 

anser dock att Sverige som land har klarat krisen bättre tack vare 

fastighetskrisen på 1990-talet.  

 

4.5. SBAB II 

Kruno Trogrlic är kundansvarig för företagssidan på SBAB i Göteborg. Han 

är utbildat civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg och har tidigare 

arbetat på Swedbank. Trogrlic har varit verksam på SBAB i tre och ett halvt år, 

där han är insatt på marknaden gällande bostadsfastigheter samt kommersiella 

fastigheter. Till bostadsfastigheter räknas då inte villor samt bostadsrätter, utan 

det är medelstora till stora fastighetsbolag som äger hyresfastigheter.   

Marknaden 

Den amerikanska finanskrisen bidrog enligt Trogrlic till att det blev svårare 

även för svenska finansiärer att få tag på pengar under en period. Den ökade 

svårigheten att få tag på kapital medförde att det generellt blev svårare att 

finansiera lån. Enligt Trogrlic har SBAB haft ett enormt uppsving i form av en 

ökad efterfrågan. Han vill även påstå att de under finanskrisen har fått tag på 

pengar, vilket har gjort att SBAB har kunnat svara upp mot den ökade 

efterfrågan. Trogrlic skulle därför inte påstå att det har blivit svårare att få lån 

beviljade hos SBAB, däremot kan kunden i dag vara tvungen att acceptera en 

något lägre belåningsgrad vilket medför att kunden måste ha en större egen 

insats för att klara av finansieringen av fastighetsköpet. Belåningsgraderna som 

innan krisen kunde ligga på mellan 80 till 85 procent har nu gått ner till en nivå 

på mellan 60 till 70 procent. 

När det gäller refinansiering av befintliga krediter skulle Trogrlic påstå att det i 

vissa avseenden har blivit svårare att få tag på icke säkerhetsställt kapital, det 

vill säga kommersiellt kapital. I och med den minskade tillgången på 

kommersiella pengar så har priset på dessa ökat. 
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Belåningsvärde 

SBAB har enligt Trogrlic en egen värderingsenhet som värderar fastigheter, 

vilket enligt honom i vissa fall kan leda till att SBAB värderar till ett lägre 

marknadsvärde än vad fastigheten är köpt för. Trogrlic vill även poängtera att 

det sker få fastighetsaffärer på den kommersiella marknaden i dagsläget, vilket 

gör det svårare att se vilken avkastningsnivå som är bra. I och med att det inte 

sker så många fastighetsaffärer blir det också svårare att bedöma 

marknadsvärdet på fastigheten. Förutom det bedömda marknadsvärdet tittar 

alltid SBAB enligt Trogrlic även på styrkan i bolaget vid kreditgivning till 

kommersiella fastigheter. Ytterligare aspekter som spelar en avgörande roll är 

läget på fastigheten, hyresgästerna och dess fördelning samt köparna 

totalportfölj. SBAB riskklassar alla sina låntagare, vilket leder till att låntagarna 

klassificeras efter investeringens risk. De kunder som har en bra riskklass samt 

ett bra marknadsvärde brukar inte ha några problem med att få lån beviljade.  

Säkerheter, risker och andra villkor 

Enligt Trogrlic kräver SBAB idag pantbrev som säkerhet, i vissa fall kan de 

även kräva en borgen. Det händer också att SBAB går med på att pantsätta 

konton, vilket innebär att SBAB har rätt att ta pengar från kundens konto om 

något oförutsett skulle hända. Trogrlic vill även tillägga att SBAB har blivit 

mer noggranna med att kunderna ska kunna betala tillbaka de lån som de har 

blivit beviljade, därför är det viktigt att kunden har ett bra kassaflöde. Trogrlic 

poängterar vikten av att SBAB känner att det är bra låntagare som beviljas lån, 

det vill säga att vissa faktorer uppfylls. Faktorer som SBAB väger in kan vara 

att kundens balansräkning är tillfredsställande samt att ledningen gör ett bra 

jobb med fastigheterna. 

Krisen på 1990-talet jämfört med krisen som uppkom 2008 

Trogrlic skulle inte påstå att det var någon fastighetskris som Sverige 

drabbades av i och med krisen 2008. Jämfört med krisen på 1990-talet så 

värderas fastigheter på ett helt annat sätt i dagsläget, vilket har bidragit till att 

krisen inte har fått en så stor inverkan på fastighetsmarknaden. SBAB har inte 

drabbats speciellt hårt av krisen och de har haft bra tillgång till kapital. Enligt 

Trogrlic är det svårt att säga vad som skulle kunna ha gjorts för att reducera 

krisen då den inte drabbat fastighetsmarknaden speciellt hårt. 
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4.6. SEB 

Per S Holm är teamchef för Fastighetsgruppen på SEB Retail i Stockholm. 

Holm är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg och har 

arbetat inom bankväsendet i 34 år, varav huvuddelen på SEB. Holm har 

arbetat med kreditgivning i 22 år och sedan 1996 har han enbart ägnat sig åt 

kreditgivning rörande kommersiella fastigheter. Holm arbetar tillsammans med 

andra kollegor i en grupp som enbart ägnar sig åt fastighetskreditgivning, vilket 

är ovanligt i banker runt om i Sverige. 

Marknaden 

Enligt Holm är Sverige en del av den globala marknaden, vilket har lett till att 

även den svenska finansmarknaden har drabbats av finanskrisen. Den enda 

skillnaden mellan USA och Sverige är att den privata bostadssektorn drabbats 

hårdare i USA, vilket delvis har sin förklaring i att det var där det hela började. 

Enligt Holm försvann efterfrågan på nya lån nästan helt i och med krisen, på 

grund av att det inte förekom några affärer på fastighetsmarknaden. I SEB 

fortsatte de att försörja sina befintliga kunder med krediter under krisen, 

däremot hade nya kunder det betydligt svårare att finansiera sig genom SEB 

och övriga bankmarknaden. Han skulle även påstå att det idag är lite svårare 

att få lån beviljade vid nyförvärv av kommersiella fastigheter i Sverige överlag. 

Däremot vill han inte påstå att det har blivit svårare att få lån beviljade hos 

SEB. Även om det inte är svårare att få lån beviljade kan kunder vara tvungna 

att acceptera en något lägre belåningsgrad. Holm skulle uppskatta sänkningen 

av belåningsgrader till ungefär tio procentenheter. Vilka belåningsgrader som 

SEB använder sig av beror bland annat på objektets typ, läge samt attraktivitet. 

Holm anser att en rimlig belåningsgrad ska ligga på 70 procent. 

Vid refinansiering av befintliga krediter har Holm kunnat urskilja några 

problem, då främst i form av att kostnaderna för krediter har ökat samt att 

belåningsgraderna minskat.  

Belåningsvärde 

SEB tar enligt Holm hänsyn till många olika faktorer för att uppskatta ett 

värde på fastigheten. Det marknadsvärde som en extern värderare bedömer är 

en väldigt bra grund för SEB, de vill dock bilda sig en egen uppfattning av 

fastighetens värde. Den egna uppfattningen bygger på många olika faktorer, så 

som fastighetens läge, lokaltyper, bolagsstruktur, ägandeform, förvaltningen 

samt hur hyresgäststrukturen ser ut. SEB väger sedan in de olika faktorerna till 
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en egen bedömning, och bedömning kan utgå ifrån tre olika 

känslighetsanalyser. SEB jobbar med egna modeller för värderingar, de kan 

även använda sig av standardmodeller så som Datscha. SEB är enligt Holm 

egentligen mer intresserad av vilket kassaflöde fastigheten har vid olika 

antaganden än att endast bedöma ett marknadsvärde för fastigheten. 

Antaganden kan exempelvis handla om en ytterligare finanskris, 

räntehöjningar, dålig sysselsättning i samhället samt detaljhandelns utveckling. 

Holm påpekar att den huvudsakliga uppgiften som ligger tillgrund för 

kreditgivningen är kassaflödet och kundens förmåga att kunna betala tillbaka 

sitt lån och de räntor som medföljer. Holm skulle inte påstå att aspekterna 

som vägs in vid bedömning av krediten har förändrats i och med finanskrisen, 

men han vill poängtera att de i dagsläget fokuserar mer på kundernas 

räntekänslighet samt trenden i det svenska affärsklimatet. 

Säkerheter, risker och andra villkor 

Holm vill påstå att synen på säkerheter inom SEB skilja sig beroende på vad 

det är för fastighet och vem det är som ska låna pengar. SEB kräver dock 

liksom innan krisen pantbrev som säkerhet. Enligt Holm tar SEB hänsyn till 

en rad olika faktorer när de ska bevilja lån, exempelvis räntetäckningsgraden, 

att belåningsgraden går ner genom amortering samt att de vid behov kan 

värdera om fastigheten med jämna mellanrum.  

Krisen på 1990-talet jämfört med krisen som uppkom 2008 

Bankerna i Sverige har enligt Holm lärt sig ganska mycket av krisen på 1990-

talet. På slutet av 1980-talet trodde bankerna på en oerhört ljus framtid med 

stigande priser, vilket ledde till att bankerna inte tog hänsyn till fastigheternas 

framtida kassaflöden. I dag är SEB noggranna med att ta hänsyn till 

fastigheternas bedömda kassaflöden, vilket de har lärt sig från föregående kris. 

Holm skulle påstå att SEB har klarade sig bra genom krisen 2008, han ser inte 

vad de skulle kunna ha gjort annorlunda.  
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5. Analys 

 

I analysen kopplar vi samman vår teori med den insamlade empirin för att se hur den 

vetenskapliga teorin stämmer överens med empirin från verkligheten. I avsnittet analyserar vi 

även kopplingen mellan empirin och teorin med avseende till de frågeställningar som 

uppsatsen bygger på.  

 

 

Marknaden 

Enligt Finansinspektionen (2009a; 2009b) har den svenska finansmarknaden 

påverkats av krisen på så sätt att det uppstod en likviditetsbrist. 

Likviditetsbristen på den finansiella marknaden bidrog till att det blev både 

svårare och dyrare för bankerna att få tag på kapital, vilket i sin tur medförde 

att det blev dyrare för kunderna att låna pengar. På den svenska kommersiella 

fastighetsmarknaden märktes likviditetsbristen i form av färre transaktioner 

samt att det blev dyrare för låntagarna att finansiera sina lån då högre 

marginaler togs upp. 

Våra respondenter säger liksom Finansinspektionen (2009a; 2009b) att det har 

blivit både svårare och dyrare att få tag på kapital, både för bankerna samt de 

slutgiltiga kunderna i form av låntagare. Samtliga respondenter påpekar även 

att efterfrågan på lån för finansiering till kommersiella fastigheter har minskat. 

Detta som en följd av att det inte görs lika många kommersiella fastighetsköp 

på den svenska marknaden nu jämfört med innan krisen.    

Vid en jämförelse av den bakomliggande teorin och vår empiriska forskning 

gällande hur finanskrisen har påverkat den finansiella marknaden, kan det 

urskiljas att båda tar upp den likviditetsbrist som existerade på 

finansmarknaden i och med krisen. Det var helt enkelt svårare för bankerna att 

få tag på kapital i och med den oro som cirkulerade på marknaden. 

Svårigheten att få tag på kapital medförde att vissa banker var tvungna att ta 

upp högre marginaler för att täcka de ökade kostnaderna som uppstod.      

Genom att analysera respondenternas svar kan en viss variation urskiljas, där 

några anser att det inte har blivit svårare att få lån beviljade på deras bank 

medan andra anser att det har blivit svårare. Vi kan dock konstatera att 
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samtliga respondenter påpekar att det har skett någon form av förändring 

gällande belåningen. Samtliga långivare har enligt respondenterna vidtagit 

någon sort åtgärd i och med krisen. För att ytterligare poängtera några av dessa 

åtgärder kan en minskad belåningsgrad, högre marginaler samt hårdare 

kontroll av kundens återbetalningsförmåga nämnas.   

Två av våra åtta respondenterna skulle påstå att det har blivit svårare att få lån 

beviljade på deras bank. De hänvisar främst till att kunderna nu kan behöva 

acceptera en lägre belåningsgrad samt högre marginaler. Fyra av de resterande 

respondenterna anser dock inte att det har blivit svårare att få lån beviljade, 

däremot kan de i vissa fall väga in fler aspekter vid bedömningen av kreditens 

storlek.  

De sista två respondenterna skulle inte heller påstå att det har blivit svårare att 

få lån beviljade, däremot har belåningsgraden sjunkit från en tidigare hög nivå 

innan krisen, detta kan enligt respondenterna uppfattas som att bankerna har 

blivit hårdare med att bevilja krediter.   

I och med finanskrisen har många banker i Sverige fått sänka sina 

belåningsgrader, vilket är något som sex av respondenterna har påpekat under 

intervjuerna. En av de sex respondenter påpekar även att de befintliga 

kunderna kan ha lättare att få krediter beviljade till en högre belåningsgrad än 

vad nya kunder har. De kunder som har kunnat visa upp en bra 

betalningsförmågor samt ett bra objekt har haft lättare att få lån till en högre 

belåningsgrad. De respondenter som inte påstår att belåningsgraden har 

sjunkit påpekar ändå att fastigheter i vissa fall kan värderas till ett lägre värde 

än tidigare, som i sin tur bidrar till att mindre pengar lånas ut men till en lika 

stor procentuell belåningsgrad.   

När det gäller refinansiering har våra respondenter inte sett någon större 

skillnad mellan beviljandet av nya lån och refinansiering av befintliga krediter. 

De vill poängtera att det generellt har blivit dyrare att låna pengar, främst i 

form av högre räntekostnader. De kräver även att kunderna under den period 

som de varit låntagare hos respektive bank har skött sig och inte drabbats av 

betalningssvårigheter. 

Belåningsvärde 

Enligt Lind & Lundström (2009) är det viktigt att få fram ett så relevant 

marknadsvärde som möjligt vid investeringar av kommersiella fastigheter. En 

bra grund för bedömningen av marknadsvärdet är att undersöka likartade 
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transaktioner inom en relevant tidsperiod. Andra bedömningar som en 

långivare kan välja att göra för att kontrollera kundens lämplighet som 

låntagare är enligt Persson (2006) att bedöma fastighetens avkastningsförmåga. 

Avkastningsförmågan bedöms medhjälp av olika kalkyler som främst tar 

hänsyn till det driftnetto fastigheten genererar. Vid bedömning av 

marknadsvärdet måste även andra faktorer vägas in så som vilken verksamhet 

som ska bedrivas i fastigheten, hyresnivåerna i fastigheten samt objektet i 

övrigt. En långivare kan göra en känslighetsanalys där exempelvis olika 

direktavkastningskrav samt vakansgrader prövas (Persson 2006). 

Som den bakomliggande teorin beskriver är det inte enbart en bedömning av 

marknadsvärdet som ska ligga tillgrund för kreditgivningen, utan ett flertal 

andra bedömningar och kalkyler bör vägas in gällande beslutet om krediten ska 

beviljas eller inte. Samtliga av våra respondenter gör som teorin föreskriver, de 

bedömer oftast ett marknadsvärde men tar även hänsyn till andra 

bedömningar för att kunna bevilja en så rimlig kredit som möjligt. Genom att 

noggrant granska och kontrollera olika scenarium minskar risken för att 

misstag görs, då det handlar om stora summor pengar kan det få stora 

konsekvenser för både långivare och låntagare. De faktorer som våra 

respondenter främst använder sig av förutom ett bedömt marknadsvärde är att 

fastigheten ska generera ett bra kassaflöde samt driftnetto. De tar även hänsyn 

till andra faktorer så som fastighetens läge och skick, hyresgäststrukturen, 

ägarens tidigare fastighetsbestånd, styrkan i bolaget, samt eventuella 

marknadsförändringar. 

Säkerheter, risker och andra villkor 

För att en långivare inte ska drabbas av allt för stora ekonomiska risker vid 

beviljandet av en kredit, tar de i regel ut någon form av säkerhet gentemot 

krediten som beviljas. Den vanligaste säkerheten som långivare använder sig 

av är enligt Jensen (2008) att pantbrev tas ut i fastigheten, det vill säga att 

fastigheten intecknas till det belopp som lånet uppgår till. Exempel på andra 

säkerheter som kan förekoma är enligt teorin företagsinteckning, borgen, 

pantsatta aktier, pantsatta bankkonton samt skuldebrev. Långivarna kan även 

enligt FI (2009b) ställa andra krav och villkor som de vill att låntagaren ska 

uppfylla. 

Samtliga av våra respondenter använder främst inteckningar av fastigheter som 

säkerhet, det vill säga pantbrev. De påpekar dock att andra säkerheter kan tas 

ut utöver pantbrev så som borgen från moderbolaget eller aktieägarna samt 
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pantsättning av konton. Fyra av våra respondenter vill även tillägga att det är 

vanligt med såkallade tilläggsäkerheter, för att ytterligare minimera den risk 

som lånet kan medföra. En sådan tilläggsäkerhet kan vara att kreditgivarna 

binder upp kunderna i såkallade covenant paket, vilket tillexempel kan 

innebära att kunden ska ha en bra soliditet, likviditet, kapitaltäckningsgrad, 

räntetäckningsgrad samt att det kan göras en omvärdering av fastigheten efter 

en viss tid. Skulle villkoren i avtalet brytas kan det i värsta fall leda till att lånet 

sägs upp. 

För att banken ska bevilja krediter ställer de även vissa krav på låntagaren. 

Enligt våra respondenter kan kraven innebära att kunden ska klara av en lägre 

belåningsgrad samt högre räntenivå, generera ett bra kassaflöde, att de har en 

bra återbetalningsförmåga samt en viss LTV.  

Krisen på 1990-talet jämfört med krisen som uppkom 2008 

Vid jämförelser mellan krisen på 1990-talet och den kris som uppkom 2008 ser 

vi att de båda härstammar från fastighetsmarknaden. Vi kan dock konstatera 

att krisen som uppkom 2008 inte har fått lika stor inverkan på 

fastighetsmarknaden i Sverige som krisen på 1990-talet hade. Flera av våra 

respondenter samt den teori som ligger tillgrund för forskningen påpekar att 

krisen som uppkom 2008 inte var någon fastighetskris utan en finansiell kris. 

Krisen hade enligt Skaldeman (2009) sitt ursprung på den amerikanska 

fastighetsmarknaden, dock påverkade den hela den globala finansmarknaden i 

och med att en stor oro spred sig. Detta medförde enligt våra respondenter att 

både låneinstitut och kunder blev allt försiktigare. Både den bakomliggande 

teorin samt våra respondenter anser att de svenska låneinstituten klarade sig 

relativt bra genom krisen 2008 i jämförelse till andra länder. En av 

anledningarna till att Sverige klarade sig bra kan ha att göra med att de svenska 

låneinstituten drabbades hårt av krisen på 1990-talet vilket fick till följd att de 

var tvungna att utveckla sina system gällande bland annat kreditgivning till 

kommersiella fastigheter. Enligt våra respondenter har Sveriges långivare även 

varit noggranna med att ta ut säkerheter i form av pantbrev i fastigheter, vilket 

de lärde sig att bli bättre på i och med krisen på 1990-talet. 
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6. Slutsatser 

 

I följande avsnitt har vi presenterat de slutsatser som vi har fått fram genom den 

bakomliggande teorin, de empiriska undersökningarna samt den analys som tas upp i 

uppsatsen. 

 

 

Har det blivit svårare att få lån beviljade vid finansiering till nyförvärv av 

kommersiella fastigheter? 

Vi har i vår uppsats kommit fram till att det har blivit svårare att få lån 

beviljade till kommersiella fastigheter efter den finansiella krisens uppkomst 

hösten 2008. Den ökade svårigheten beror främst på att det har blivit svårare 

samt dyrare att få tag på pengar på internbankmarknaden. I och med att det 

var svårare för långivare att få tag på kapital bidrog detta till att de var tvungna 

att ta ut högre marginaler för de lån som de beviljade. Långivare har även blivit 

noggrannare med att ställa högre krav på kunden samt att kunden i vissa fall 

måste acceptera en lägre belåningsgrad för att få lånet beviljat.  

Kräver låneinstitut större säkerheter samt väger de in andra aspekter vid 

belåning?    

När det gäller säkerheter har de inte förändrats i någon större utsträckning 

enligt våra respondenter, utan bankerna kräver liksom innan krisen främst 

inteckningar i fastigheten i form av pant. Låneinstituten väger dock in andra 

aspekter vid bedömningen av krediter för att reducera den risk som lånen kan 

medföra. Några av aspekterna kan vara att låneinstituten vill att kunden ska ha 

ett bra kassaflöde, räntetäckningsgrad samt att de kan binda upp kunden i så 

kallade covenant paket där de ställer krav på att kunden ska uppfylla vissa krav 

så som en bra soliditet och likviditet. 

Har belåningsgraden förändrats?  

Då vi ser tillbaka till perioden innan krisen 2008 var belåningsgraderna för 

kommersiella fastigheter på en hög nivå på grund av den då rådande 

högkonjunkturen som fanns på marknaden. Den rådande högkonjunkturen 

medförde att det var en stor efterfrågan på fastighetsmarknaden, vilket ledde 
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till att det var en större konkurrens på den finansiella marknaden. 

Fastigheterna steg i värde vilket bidrog till att mer kapital lånades ut för att 

täcka efterfrågan. När krisen kom 2008 medförde den att efterfrågan på 

kommersiella fastigheter minskade och priserna sjönk. Som en följd av att 

priserna sjönk ville inte bankerna låna ut lika mycket pengar, vilket bidrog till 

att belåningsgraderna gick tillbaka till en mer rimlig nivå. Belåningsgraderna 

har i och med det rådande marknadsläget sjunkit med mellan 10 till 15 

procentenheter.  

Hur ser låneinstituten på refinansiering av befintliga krediter inom 

fastighetsbolag?   

I och med att krisen är så pass ny är det svårt att säga hur finanskrisen 2008 

har påverkat refinansieringen av befintliga krediter för fastighetsbolag. Den 

förändring som dock har kunnat urskiljas är att det även vid refinansiering har 

blivit dyrare för kunden i form av ökade marginaler. Villkoren samt krav 

gällande säkerheter har liksom för nya lån ökat, då det fortfarande råder en 

försiktighet på den finansiella marknaden. 

Bidrog krisen på 1990-talet till svenska låneinstitut var bättre förberedda 

inför krisen som uppkom 2008?  

I och med att Sverige drabbades hårt av krisen som var på 1990-talet var 

låneinstitut tvungna att se över sina utlåningssystem, vilket bidrog till att de 

hade en sund syn på säkerheter samt villkor inför krisen 2008. Sveriges syn på 

säkerheter och villkor kan vara en anledning till att Sverige klarade krisen 2008 

relativt bra, då Sverige hittills endast har drabbats av en finansiell kris och inte 

en fastighetskris. 

 

Slutord 

De slutsatser som vi har fått fram i och med uppsatsen är det har blivit en 

förändring vid finansiering till kommersiella fastigheter samt refinansiering av 

befintliga krediter. Förändringarna har främst skett i form av högre marginaler 

samt större krav på kundens betalningsförmåga.  
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7. Förslag till fortsatta studier 

 

Här ges förslag på fortsatta studier inom ämnet finansiering till kommersiella fastigheter, 

som framtida studenter kan välja att utveckla.  

 

 

Då finanskrisen har medfört att det har blivit svårare att få lån beviljade hos 

svenska låneinstitut främst i form av högre marginaler samt lägre 

belåningsgrader vore det intressant att se vilka fortsatta effekter krisen har på 

den svenska fastighetsmarknaden. Frågan är helt enkelt hur osäkerheten på 

marknaden kommer att påverka fastighetspriserna framöver. 

Då det är på tal att ett nytt Baselregelverk ska införas vore det även intressant 

att se hur det kommer att påverka svenska långivare och deras syn på 

säkerhets- och riskhantering. 
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Bilaga 1 

Telefonintervju med Johnny Heving på Handelsbanken.  

Måndagen den 3 maj -10 kl. 10.00 

Johnny Heving är värderingschef för Stadshypotek AB, bottenlåneinstitut i 

Handelsbankskoncernen. Heving avslutade sin utbildning 1991 på KTH där 

han studerade på lantmäterilinjen med inriktning fastighetsförvaltning. Efter 

sina studier arbetade han med fastighetsvärdering, innan han 1992 började 

arbeta på Stadshypotek Stockholm med frågor gällande värdering på kredit 

avdelningen. Under en treårsperiod från 1997 arbetade Heving på NAISVEFA 

som kontorschef i Stockholm med inriktning mot fastighetsanalys. Han 

återvände därefter tillbaka till Stadshypoteket och dess centrala avdelning 

gällande krediter och värderingar, där han nu är värderingschef. 

Finanskrisen har haft en stor inverkan på den amerikanska finansmarknaden, hur skulle 

ni säga att den har påverkat den svenska finansmarknaden? 

Enligt Heving har det under en kortare period på högst ett år troligtvis tre till 

fyra månader varit svårt att få ordning på upplåningen i Sverige, detta med 

start under hösten 2008. Med anledning av att det blev svårare att få tag på 

medel att låna ut. Detta bidrog till att marknaden blev låst samt att det blev 

svårare att emittera obligationer, vilket medförde att det blev en strypning av 

tillgångar på pengar. Detta ledde till att det blev svårare att låna ut pengar 

under denna period. Sveriges banker hade dock en bättre kontroll och ordning 

på krediter och säkerheter än många andra länder, därför klarade Sverige 

krisen relativt bra både inom banksektorn samt som land i helhet.  

Har ni sett någon förändring av efterfrågan på nytagna lån; generellt samt för kommersiella 

fastigheter? 

Enligt Heving är det ganska naturligt att efterfrågan på nytagna lån minskar då 

marknaden är i gungning. Han skulle däremot påstå att marknaden har blivit 

stabilare nu efter krisen. I och med den oro som har förekommit på 

marknaden så har omsättningen i form av fastighetstransaktioner gällande den 

kommersiella marknaden minskat. Banker och andra låneinstitut har blivit 

mycket försiktigare när det gäller att låna ut krediter. Utländska och framförallt 

tyska aktörer är väldigt försiktiga i sin kreditgivning och i dagsläget finns det 

knappt några tyska långivare kvar på marknaden. Enligt Heving finns det i 

dagsläget färre kreditgivningsinstitut kvar på den internationella marknaden.   
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Har det blivit svårare att få lån beviljade vid nyförvärv av kommersiella fastigheter i er 

bank, sedan krisens uppkomst? 

Enligt Heving har det blivit svårare att få lån beviljade till det belopp kunden 

ursprungligen tänkt sig. Detta har lett till att kunden har fått acceptera en lägre 

belåning och i vissa fall till en högre räntenivå.  

Vilket anses vara ett relevant belåningsvärde ur er banks synvinkel? Ser ni till det aktuella 

marknadsvärdet eller bedömer ni något annat sorts värde? 

Enligt Heving är det marknadsvärdet som ligger tillgrund för kreditgivningen 

hos Handelsbanken. Han definierar marknadsvärdet som det mest sannolika 

priset på en öppen och fri marknad. Det skall vara en normal försäljning av en 

fastighet det vill säga att flera intressenter ska vara villiga att köpa fastigheter 

för det värde som den är bedömd till. Sättet att bedöma marknadsvärdet har 

inte förändrats i och med krisen, däremot utförs noggranna bedömningar till 

olika inputs såsom hyresnivåer, avkastningskrav, vakanser etc. för att få ett 

marknadsvärde med osäkerhetsvärden. 

Vilka olika aspekter väger ni in vid kreditgivning till kommersiella fastigheter, bortsett från 

fastighetens värde? Har dessa aspekter förändrats sedan finanskrisen? 

Enligt Heving görs två olika bedömningar som sedan vägs ihop. Den första 

bedömningen gäller subjektet och den andra bedömningen gäller objektet. När 

det gäller subjektets bedömning granskas kassaflödet för den som skall belåna 

fastigheten. Det kan vara så att personen som skall belåna fastigheten har flera 

fastigheter eller kanske andra verksamheter, vilket vägs in i bedömningen. 

Stadshypotek/Handelsbanken kollar helt enkelt på om betalningsförmågan är 

bra. När de sedan ser till objektets bedömning kan det handla om en enskild 

fastighet eller ett helt bestånd. Vid en komplett bedömning av 

fastighetsbeståndet tar de hänsyn till alla fastigheter som finns i beståndet. 

Detta görs för att kunna bedöma hela kundens betalningsförmåga. 

Bedömningen gällande subjektet och objektet vägs sedan ihop till en 

bedömning som ligger tillgrund för kreditgivningen. Enligt det nya 

Baselregelverket genomförs även en bedömning av kapitaltäckningskostnaden 

för varje enskild kredit. Kapitaltäckning innebär att bankerna måste sätta av en 

viss del av det egna kapitalet som säkerhet vid utlåning av pengar. 

När det gäller kommersiella fastigheter, har ni sett någon förändring av belåningsvillkoren 

sedan krisens uppkomst, och i så fall vilka tendenser? 
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Särskilda kreditvillkor är enligt Heving mer vanligt förekommande nu än innan 

krisen. Ett sådant villkor kan vara att det görs en omvärdering av fastigheten 

efter ett år. Skulle denna värdering visa att fastigheten har underskridit en viss 

belåningsgrad, kan banken ha rätt att lösa krediten tidigare. Enligt Heving 

förekommer detta mer nu än innan finanskrisen.   

Vad kräver ni i dagsläget för säkerheter vid finansiering till kommersiella fastigheter, och 

vad ställde ni för krav på säkerheter innan krisen? Har finanskrisen påverkat er syn på 

säkerheter vid kommersiella fastighetsaffärer? 

Stadshypotek/Handelsbanken kräver i dagsläget direktpantsättning det vill 

säga pantbrev. Stadshypotek/Handelsbanken kräver även en annan 

återbetalningsförmåga än vad de gjorde tidigare, vilket leder till att kunden ska 

kunna generera en högre avkastning på fastigheten än tidigare. 

Stadshypotek/Handelsbanken har alltid varit noga med att bedöma kundens 

återbetalningsförmåga, både innan och efter krisen. Enligt Heving har de dock 

blivit lite mer noggranna när det kommer till att bedöma kassaflödet. 

Handelsbanken kräver i dagsläget även att en högre räntenivå ska klaras av, då 

eventuella räntehöjningar kan uppkomma på marknaden.    

Har ni sett någon tendens till att belåningsgraden på kommersiella fastigheter har förändrats 

i och med finanskrisen? 

Belåningsgraden har enligt Heving för Stadshypotek/Handelsbanken 

förändrats till det lägre. Det har dock endast skett en marginell förändring av 

belåningsgraden. Anledningen till denna marginella förändring är att kostnaden 

för utlånade pengar har ökat.  

Har ni sett några tendenser till att villkoren har förändrats vid refinansiering av befintliga 

krediter för kommersiella fastigheter, och i så fall hur ser dessa förändringar ut? Om 

förändringar har förekommit, anser ni att det beror på finanskrisen eller andra yttre 

omständigheter? 

Enligt Heving är det för tidigt att svara på om villkoren gällande refinansiering 

av befintliga lån har förändrats. Han anser att det blir alldeles för spekulativt 

då det inte finns tillräckligt med underlag. I dagsläget har han inte sett någon 

stor tendens till förändringar och säger därför att villkoren vid refinansiering 

av befintliga krediter är likvärdiga som tidigare.   
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Om ni ser tillbaka på krisen som var på 90-talet, skulle ni påstå att 

Stadshypotek/Handelsbanken var bättre förberedd inför krisen 2008, vad anser ni att man 

skulle kunna ha gjort för att förhindra och reducera finanskrisen? 

Heving har själv lite svårt att uttala sig om krisen på 1990-talet, detta beroende 

på att han inte var lika insatt i branschen vid denna tidpunkt. Det som Heving 

upplever skiljer sig från 1990-tals krisen är att man inför krisen 2008 hade 

utfört mycket bättre kreditbedömningar. Heving påpekar även att man inför 

krisen 2008 hade en större kunskap om kunden än vid krisen under 1990-talet. 

Kunskapen om marknaden som ligger tillgrund för värderingen har även den 

varit bättre inför den senaste krisen jämfört med krisen på 1990-talet. Heving 

anser att Sverige klarade sig mycket väl ur krisen 2008, det finns dock alltid 

saker som kan göras bättre.  

Hur ser ni på framtiden? Kommer krav, säkerheter, belåningsgrader osv. att regleras 

hårdare? 

Heving tror att det kommer bli mer harmoniserat gällande villkor både inom 

Sverige och internationellt. Marknaden för dem som köper obligationer samt 

de som investerar pengar i systemen är sådana aktörer som är internationella, 

dessa kräver likvärdiga villkor. Aktörerna på marknaden vill veta att banken 

har en bra rating, detta är en rating som skall kunna bedömas på ett likvärdigt 

sätt för olika banker runt om i världen. Av den anledningen finns det en stor 

efterfråga på ett internationelltregelverk eller ett system, som är mer likvärdigt, 

detta tror Heving är den stora skillnaden mot idag. Han kan dock inte säga vad 

detta kommer leda till när det gäller belåningsgrad och så vidare då det 

fortfarande är osäkert hur kriserna i Grekland, Spanien samt Portugal kommer 

att utvecklas. Heving tror att det kommer bli en större kontroll gällande den 

ekonomiska marknaden och dess kredithantering.  

 

Intervju med Magnus Forzelius och Göran Eng på Nordea.  

Onsdagen den 5 maj -10 kl. 08.30 

Magnus Forzelius är regionkreditanalytiker på Nordea i Karlstad. Efter 

avslutad gymnasieutbildning har han även gått en 

produktionsingenjörsutbildning samt interna kurser som banken erbjudit. 

Forzelius har arbetat med kreditgivning de senaste 15 åren, och har under de 

senaste fem till sju åren även haft en inriktning på kreditgivning till fastigheter. 
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Göran Eng är regionkreditanalytiker på Nordea i Karlstad. Efter avslutad 

gymnasieutbildning med ekonomiinriktning började han direkt inom 

bankväsendet, där han har varit verksam de senaste 38 åren. Eng har arbetat 

med kreditgivning i nära 30 år, under dessa år har han haft en koppling till 

kreditgivning till fastigheter. Det är däremot de senaste fem till tio åren som 

han har varit mera inriktad på marknaden för fastigheter.  

Både Forzelius och Eng arbetar även som intervärderare, vilket innebär att de 

själva får värdera vissa fastigheter. De arbetar alltså både med att analysera 

företagen som ska köpa fastigheter samt objekten i sig.  

Finanskrisen har haft en stor inverkan på den amerikanska finansmarknaden, hur skulle 

ni säga att den har påverkat den svenska finansmarknaden? 

Enligt Eng och Forzelius bidrog Lehman Brothers konkurs till en stor oro där 

bankerna inte litade på varandra. Detta medförde att det blev dyrare att låna 

upp pengar då bankerna tog ut högre avgifter på bankernas interna marknad. 

Detta hände framförallt i USA men påverkade även andra länder, inklusive 

Sverige som land. I och med internbankmarknadens kollaps var Sveriges 

banker tvungna att ta upp högre marginaler för lånen då även upplåningen 

blev dyrare här i Sverige.    

Har ni sett någon förändring av efterfrågan på nytagna lån; generellt samt för kommersiella 

fastigheter? 

I och med att det både är en lågkonjunktur samt en lägre produktion i Sverige, 

bidrar detta till att förfrågan på krediter har minskat både för marknaden 

generellt samt för den kommersiella marknaden. När man ser till den 

kommersiella marknaden har lågkonjunkturen medfört att vakansrisken ökat. 

Detta har lett till att det har blivit en osäkerhet på marknaden då investerare är 

tveksamma till att finansiera fastighetsköpen. Forzelius poängterar att det 

fortfarande finns företag som går bra och att marknaden fortfarande är vid liv.   

Har det blivit svårare att få lån beviljade vid nyförvärv av kommersiella fastigheter i er 

bank, sedan krisens uppkomst? 

Nordea har enligt Eng klarat sig bra ur krisen, och han skulle därför inte påstå 

att det har blivit svårare att få lån på Nordea än innan krisen. 

Vilket anses vara ett relevant belåningsvärde ur er banks synvinkel? Ser ni till det aktuella 

marknadsvärdet eller bedömer ni något annat sorts värde? 
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Enligt Forzelius ser inte Nordea enbart till det aktuella marknadsvärdet vid 

kreditgivning gällande fastigheter, utan de tar hänsyn till ett flertal faktorer när 

de ska bedöma värdet på fastigheten. Det är enligt Forzelius viktigt att de 

kunder som söker lån i Nordea har ett bra driftnetto, då det främst är detta de 

utgår ifrån vid bedömning av belåningsvärdet.  

Vilka olika aspekter väger ni in vid kreditgivning till kommersiella fastigheter, bortsett från 

fastighetens värde? Har dessa aspekter förändrats sedan finanskrisen? 

Enligt Forzelius tar inte Nordea enbart fram ett marknadsvärde på fastigheten, 

utan de väger in ett flertal andra faktorer. Dessa faktorer kan vara 

hyresintäkter, vakansgrad eller vakansrisk, driftkostnad samt avsättning för 

framtida underhåll. Faktorerna vägs samman till ett driftnetto, vilket visar 

kundens betalningsförmåga. Driftnettot ska täcka räntor, amortering samt 

eventuella vinster till fastighetsägarna. Därefter divideras driftnettot med en 

yield vilket ger fastighetens marknadsvärde. Enligt Forzelius har yielderna gått 

upp, detta för att kompensera den ökade osäkerheten på marknaden.  

När det gäller kommersiella fastigheter, har ni sett någon förändring av belåningsvillkoren 

sedan krisens uppkomst, och i så fall vilka tendenser? 

Enligt Eng har inte belåningsvillkoren förändrats särskilt mycket och han 

skulle inte påstå att kraven har blivit tuffare. Däremot kan de ta ut en högre 

marginal för att täcka den risk och osäkerhet som kan finnas på marknaden. 

Enligt Forzelius har Nordea även innan krisens uppkomst krävt att låntagarna 

skall finansiera en del av den kommersiella fastigheten med eget kapital, det 

vill säga att låntagaren inte tar upp ett lån för det resterande beloppet.   

Vad kräver ni i dagsläget för säkerheter vid finansiering till kommersiella fastigheter, och 

vad ställde ni för krav på säkerheter innan krisen? Har finanskrisen påverkat er syn på 

säkerheter vid kommersiella fastighetsaffärer? 

Enligt Forzelius kräver Nordea en grundsäkerhet i form av pantbrev. Han vill 

ytterligare poängtera att det är viktigt att låntagaren själv finansierar det belopp 

utöver pantbrevet med eget kapital det vill säga att soliditeten är bra.    

Har ni sett någon tendens till att belåningsgraden på kommersiella fastigheter har förändrats 

i och med finanskrisen?  

Belåningsgraden i sig har inte förändrats enligt Forzelius. Den förändring som 

däremot kan ha uppkommit är att bedömningen gällande risken av vakanser 

samt att yielden har ökat. Detta har bidragit till att värdet på fastigheten i vissa 
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fall kan ha bli något lägre än tidigare. Belåningsgraderna hos Nordea ligger 

idag på ungefär 60 till 75 procent för kommersiella fastigheter.  

Har ni sett några tendenser till att villkoren har förändrats vid refinansiering av befintliga 

krediter för kommersiella fastigheter, och i så fall hur ser dessa förändringar ut? Om 

förändringar har förekommit, anser ni att det beror på finanskrisen eller andra yttre 

omständigheter? 

Enligt Eng har inte villkoren gällande refinansiering av befintliga krediter 

förändrats i någon större utsträckning. Anledningen till att villkoren inte har 

förändrats beror på att Nordea har klarat sig relativt bra från krisen, detta 

beroende på att de som bank har stärkt sin ställning på den svenska 

kreditmarknaden sedan 1990-tals krisen. Den skillnad som kan ha uppkommit 

vid refinansiering av befintliga krediter är att marginalerna i vissa fall kan ha 

ökat, det vill säga att räntekostnaderna är högre. I och med att Nordea väger in 

känslighetsfaktorer vid sina bedömningar, har detta medfört att de inte 

behöver ställa några nämnvärt högre krav på kompletterande säkerheter vid 

refinansiering av kommersiella fastigheter.  

Om ni ser tillbaka på krisen som var på 90-talet, skulle ni påstå att Nordea var bättre 

förberedd inför krisen 2008, vad anser ni att man skulle kunna ha gjort för att förhindra 

och reducera finanskrisen? 

Nordea bildades i början på 1990-talet genom en sammanslagning av de två 

konkurs hotande bankerna Gothia banken samt den statligt ägda PK banken. I 

och med att dessa två banker hade problem vid krisen på 1990-talet, hade de 

som mål vid bildandet av Nordea att inte hamna i samma situation igen. Detta 

innebär att Nordea ständigt har arbetat med att utvecklas samt stärka sin 

ställning på den svenska finansmarknaden, vilket innebar att Nordea var noga 

med att inte satsa på riskfyllda fastighetsprojekt. Enligt Forzelius krävde 

Nordea innan krisen en stor känslighetsmarginal, vilket innebar att kunden 

hade en bra återbetalningsförmåga samt kunde klara av oförutsedda hädelse 

såsom hyresbortfall. Detta medförde att Nordea klarade sig bra ur krisen 2008. 

Forzelius och Eng påstår att Nordea var väl förberedda inför krisen och att de 

inte kunnat vidta några ytterligare försiktighetsåtgärder. 

Hur ser ni på framtiden? Kommer krav, säkerheter, belåningsgrader osv. att regleras 

hårdare?  

Både Forzelius och Eng tror att det kommer bli någon form av reglering för 

bankväsendet och kreditutlåning. Hur denna reglering skulle påverka framtida 
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krav, säkerheter samt belåningsgrader är enligt dem svårt att säga. Det tror 

däremot att privatbostadsmarknaden kommer att regleras hårdare i och med 

ett fastställt lånetak som inte får överskridas. 

 

Telefonintervju med Göran Råckle och Sören Jonsson på Swedbank.  

Onsdagen den 5 maj -10 kl. 13.00 

Göran Råckle är chef på avdelningen för fastighetsanalys på Swedbank i 

Stockholm. Efter avslutande gymnasieutbildning studerade ha på KTH där 

han inriktade sig på bygg och fastighetsekonomi. Råckle har arbetat inom 

bankväsendet i 15 år, innan dess var han verksam som lärare och forskare på 

avdelningen för Bygg- och företagsekonomi på KTH i sju år.   

Sören Jonsson är fastighetsanalytiker på Swedbank i Stockholm. Efter avslutad 

gymnasieutbildning med ekonomiinriktning började han inom bankväsendet, 

där han har varit verksam de senaste 23 åren. Jonsson har dessutom gått 

interna utbildningar som banken erbjudit. Jonsson har även läst 

Fastighetsekonomi vid KTH samt ekonomi, juridik och marknadsföring vid 

Högskolan i Växjö under sin tid i banken.          

Både Råckle och Jonsson arbetar med att ta fram analyser och värderingar som 

de kundansvariga använder sig av vid utlåning till fastighetsföretag. De kan 

även bidra med ett professionellt stöd i fastighetsaffärer inom banken.   

Finanskrisen har haft en stor inverkan på den amerikanska finansmarknaden, hur skulle 

ni säga att den har påverkat den svenska finansmarknaden? 

Enligt Råckle har den amerikanska finanskrisen påverkat finansmarknaden 

globalt. Den svenska finansmarknaden har påverkats med fallande 

fastighetsvärden samt generellt högre räntemarginaler. Det har även blivit svårt 

att finansiera belåningar allmänt för såväl lös egendom som fast egendom. 

Förhållandena på finansmarknaden har helt enkelt skakat hela den globala 

fastighets- samt finansmarknaden.     

Har ni sett någon förändring av efterfrågan på nytagna lån; generellt samt för kommersiella 

fastigheter? 

Enligt Jonsson har efterfrågan på nytagna lån minskat, både generellt och när 

det gäller kommersiella fastigheter. Bankerna har återgått till ett mer normalt 

läge, som för fastigheter innebär mer normala belåningsgrader mellan 60 - 75 
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procent. Högbelånade fastighetsbolag har därmed fått svårt att vara med och 

bjuda på fastigheter, vilket bidragit till lägre transaktionsvolymer. Enligt Råckle 

har det främst blivit svårare för den kommersiella fastighetsmarknaden sedan 

finanskrisens uppkomst.     

Har det blivit svårare att få lån beviljade vid nyförvärv av kommersiella fastigheter i er 

bank, sedan krisens uppkomst? 

Jonsson anser att finanssektorn under en period strax innan finanskrisens 

utbrott hösten 2008 samt delar av 2009 hade problem med likviditeten. För 

många banker innebar detta att konsolidering hamnade överst på 

dagordningen vilket fick till följd att t ex fastighetssektorn, som kräver mycket 

kapital, upplevde att bankerna ströp utlåningen. Idag har situationen på 

finansmarknaden normaliserats men bankerna har återgått till normala 

belåningsgrader vilket ställer högre krav på ett eget kapital vid förvärv av 

kommersiella fastigheter. Detta upplever säkert många fastighetsägare som att 

bankerna har blivit tuffare. 

Vilket anses vara ett relevant belåningsvärde ur er banks synvinkel? Ser ni till det aktuella 

marknadsvärdet eller bedömer ni något annat sorts värde? 

Enligt Råckle strävar Swedbank alltid efter att använda sig av ett så nybedömt 

marknadsvärde som möjligt. Han påstår att det under kriser är lätt att banker 

försöker finna ett långsiktigt värde på fastigheter, detta är dock ingen hållbar 

lösning då ett långsiktigt värde inte kan bedömas. Både Råckle och Jonsson 

poängterar att banker inte enbart kan titta på bara ett värde när de ska belåna 

fastigheter utan det är lika viktigt att väga in andra faktorer. Dessa faktorer kan 

till exempel vara fastighetsbeståndets sammanställning, läget, kommande 

investerings- och underhållsbehov, kundens kassaflöde eller eventuella 

framtida vakanser.    

Vilka olika aspekter väger ni in vid kreditgivning till kommersiella fastigheter, bortsett från 

fastighetens värde? Har dessa aspekter förändrats sedan finanskrisen? 

Enligt både Jonsson och Råckle är det viktigt att få en bild av kunden och vad 

denna har för intresse med fastigheten. Om banken inte skulle känna sig säker 

på kunden eller dennes syfte med köpet kan de välja att inte gå in i affären 

även då alla bedömda värden är bra. Enligt Jonsson är det viktigt att bedöma 

de risker som finns gällande så väl hyresgäster som marknaden där fastigheten 

är belägen. De väger även in sådana faktorer som planerat underhåll och 

övriga investeringar i fastigheten samt att de ser till kundens tidigare 
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fastighetsbestånd. Både Jonsson och Råckle är överens om att den viktigaste 

av alla faktorer är den enskilda fastighetens förmåga att generera ett bra 

kassaflöde. Råckle vill dessutom poängtera att det under de senaste åren har 

blivit viktigare att göra miljöriskanalyser, där en ordentlig undersökning av 

fastigheten samt kundens verksamhet görs. Dessa undersökningar görs för att 

undvika eventuella föroreningar och miljöproblem då dessa kan leda till en 

stor kostnad för fastighetsägaren. Vid eventuella miljöproblem är det bästa 

alternativet enligt Råckle att banken dra sig ur affären innan de hunnit bevilja 

krediter till projektet. 

När det gäller kommersiella fastigheter, har ni sett någon förändring av belåningsvillkoren 

sedan krisens uppkomst, och i så fall vilka tendenser? 

Enligt Råckle kräver Swedbank i dagsläget att kunden ska klara av en lägre 

belåningsgrad än vad som tidigare har krävts. Swedbank har blivit hårdare med 

att kontrollera kundens kassaflöde, vilket är viktigt då det är kassaflödet som 

styr om banken får tillbaka sina pengar.  

Vad kräver ni i dagsläget för säkerheter vid finansiering till kommersiella fastigheter, och 

vad ställde ni för krav på säkerheter innan krisen? Har finanskrisen påverkat er syn på 

säkerheter vid kommersiella fastighetsaffärer? 

Enligt Jonsson kräver Swedbank i första hand fastigheten som säkerhet i form 

av pantbrev. De kan i vissa fall dessutom komplettera med en borgen från 

moderbolaget eller fastighetsägaren. Det har enligt Jonsson blivit vanligare att 

Swedbank binder upp kunden till såkallade covenant paket, där banken ställer 

krav på att kunden skall hålla en viss LTV (loan to value) samt ha en viss 

räntetäckningsgrad. Det har blivit vanligare att banken gör avstämningar med 

kunde för att se om kassflödet är tillfredsställande över tiden. Detta behöver 

dock inte innebära att banken vidtar några åtgärder, utan det är för att 

säkerställa den risk som finansieringen medför.  

Swedbank har i och med krisen på 1990-talet blivit bättre på att ställa högre 

krav gällande säkerheter vid fastighetsaffärer. I slutet av 1980-talet och början 

på 1990-talet använde sig Swedbank enbart av pantsättning som säkerhet. 

Enligt Jonsson ställer Swedbank större krav på att kunden har ett 

tillfredställande kassaflöde, detta är något som de främsta har fokuserat på de 

senaste 15 åren. De senaste fem till tio åren har Swedbank lagt ner mer tid på 

att ta fram andra typer av tilläggssäkerheter, det vill säga ett covenant paket. 

Genom kriser lär man sig enligt Jonsson att se vad som fungerar och vad som 
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måste göras bättre. Sen krisen på 1990-talet har Swedbank arbetat med att få 

ett bättre system gällande säkerheter, vilket innebär att de var bättre 

förberedda inför krisen 2008. Jonsson anser att kriser för med sig ny kunskap 

och han tror att Swedbank kommer att lära sig något av krisen 2008 för att 

ytterligare förbättras.     

Har ni sett någon tendens till att belåningsgraden på kommersiella fastigheter har förändrats 

i och med finanskrisen?  

Enligt Råckle är det ofta fler som kan vara med och bjuda på fastigheter vid en 

högkonjunktur, vilket leder till en hög konkurens. Vid högkonjunkturer är det 

därför lätt att priserna stiger, vilket medför att fastighetsköparna inte har 

tillräckligt med eget kapital för att finansiera köpet. Detta leder till att 

fastighetsköparna måste låna mer pengar samt att bankernas belåningsgrader 

stiger. Enligt Råckle var nivåerna i stort sett de samma. Till följd av en högre 

konkurrens på fastighetsmarknaden kunde belåningsgraden i vissa fall stiga. 

Detta gällde främst riktigt bra och solida kunder. Även en del av de utländska 

fonderna som agerade kraftfult i den stigande marknaden var högt belånade, 

dock var de belånade med utländskt kapital eller obligationslösningar. Det är 

till stor del de utländska aktörerna som har fått problem på senare år när 

fastighetsvärdena har fallit. Enligt Råckle är i dagsläget belåningsgraderna hos 

Swedbank tillbaka till en normal nivå, det vill säga på 75 procent för 

kontorsfastigheter och 60 procent för industrifastigheter. 

Har ni sett några tendenser till att villkoren har förändrats vid refinansiering av befintliga 

krediter för kommersiella fastigheter, och i så fall hur ser dessa förändringar ut? Om 

förändringar har förekommit, anser ni att det beror på finanskrisen eller andra yttre 

omständigheter?  

Enligt Råckle och Jonsson har priset på pengar förändrats. I och med att det 

blev brist på pengar på finansmarknaden ledde det till att pengar blev dyrare, 

detta är något som har påverkat all sorts utlåning och inte bara fastigheter. 

Även då de anser att marknaden har normaliserats kommer det antagligen 

ändå vara dyrare att låna pengar, det vill säga att räntekostnaderna stiger. En 

annan anledning till att det blir dyrare är att Baselregelverket kommer kräva att 

bankerna själva går in med ett större eget kapital. Bankerna kommer antagligen 

i framtiden att ställa högre krav på vilken risk finansieringen medför. 

Vid refinansiering gäller i princip samma villkor som vid nykreditgivning. Det 

skall ske utifrån aktuella värderingar och till normala belåningsgrader. I de fall 
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några refinansieringar skulle få problem kan det bero på att värdena fallit sedan 

den ursprungliga krediten gavs. Det kan då ställas krav på att kunden ska gå in 

med mer eget kapital och att refinansieringen på så sätt sker på en något lägre 

nivå. Bedömningar görs från fall till fall och är till stor del beroende av vem 

som är kund och hur stabilt kassaflödet bedöms vara över tiden.  

Om ni ser tillbaka på krisen som var på 90-talet, skulle ni påstå att Swedbank var bättre 

förberedd inför krisen 2008, vad anser ni att man skulle kunna ha gjort för att förhindra 

och reducera finanskrisen? 

Enligt Råckle och Jonsson har det under 2008 inte varit någon kris i Sverige 

om man jämför med hur andra länder har drabbats. Sveriges banker lärde sig 

mycket från krisen på 1990-talet, vilket medförde att Sverige som land kom 

lindrigt undan den globala krisen 2008. Vid krisen på 1990-talet ställde 

bankerna inte lika stora krav på kunden och dess ekonomiska tillgångar. Detta 

medförde att många banker drabbades hårt och har därför strävat efter att vara 

väl förberedda inför en eventuell ny kris. De förluster som Swedbank har gjort 

rör inte den svenska marknaden utan det är främst den utländska marknaden i 

form av de baltiska länderna som drabbat Swedbank hårdast. Detta beroende 

på att Swedbank i de baltiska länderna inte har haft lika stor kontroll gällande 

bland annat säkerheter och krav som de har haft i Sverige. 

Hur ser ni på framtiden? Kommer krav, säkerheter, belåningsgrader osv. att regleras 

hårdare?  

Samma dag som intervjun utfördes hade finansinspektionen gått ut med ett 

förslag gällande ett lånetak för belåning på privatbostadsmarknaden. Detta tror 

dock inte Råckle och Jonsson kommer ske på den kommersiella 

fastighetsmarknaden. I och med ett nytt Baselregelverk tror Råckle och 

Jonsson att det kommer ställas högre krav på att banker själv ska ha större 

reserver. Detta tror de kommer påverka priset på kapitalmarknaden, vilket 

leder till att det blir dyrare för företag att belåna fastigheter. Så länge som 

bankerna har en förnuftig belåningsgrad tror Råckle och Jonsson att 

fastighetsmarknaden kan undvika problem. 

 

Telefonintervju med Gustav Hoorn på SBAB.  

Onsdagen den 5 maj-10 kl. 14.00 
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Gustav Hoorn är regionschef på SBAB i Göteborg. Han har i grunden en 

utbildning som ingenjör och därefter en civilekonomexamen. Hoorn har 

jobbat inom bank- och finansväsendet i 30 år, med allt från kapitalplaceringar 

till finansiell rådgivning. Under de senaste tjugo åren har Hoorn varit chef och 

ledare, varav han de senaste 15 åren har varit inriktad på 

bostadskreditgivningssidan.  

 Finanskrisen har haft en stor inverkan på den amerikanska finansmarknaden, hur skulle 

ni säga att den har påverkat den svenska finansmarknaden? 

Enligt Hoorn har finanskrisen haft en väldigt stor inverkan även på den 

svenska finansmarknaden. Från början trodde inte den svenska marknaden att 

Sverige skulle drabbas hårt av oron som fanns i Storbritannien och USA. Det 

var först i samband med Lehman Brothers konkurs som man blev 

uppmärksammad på att krisen även kunde komma att drabba Sverige som 

land. I och med Lehman Brothers konkurs blev hela den Svenska finansiella 

marknaden uppmärksammad på det som utspelade sig i USA. Detta 

resulterade i att en stor oro spred sig bland långivare, finansiella aktörer samt 

företag. En effekt av detta var att det blev svårare att låna pengar, 

riskpremierna drog iväg och det med förde att det även blev dyrare att låna 

pengar för finansiärer. Marknaden mellan banker, den så kallade 

internbankmarknaden havererade då vissa aktörer inte ville låna ut sitt 

överskottskapital. Även obligationsmarknaden drabbades hårt, säkerställda 

obligationer fungerade till viss del medan marknaden för bankobligationer 

nästan upphörde. De kortsiktiga finansieringarna upphörde även de under en 

kort period då det blev dyrare för finansiärer att få tag på kapital. Detta 

medförde i sin tur en högre kostnad för slutkunden då han skulle låna kapital. 

Har ni sett någon förändring av efterfrågan på nytagna lån; generellt samt för kommersiella 

fastigheter? Om förändringar har förekommit vad har dessa lett till? 

Enligt Hoorn räknar SBAB kontors-, logistik- samt industrifastigheter till den 

kommersiella sidan, medan de räknar flerbostadsfastigheter för sig. Innan 

krisen var transaktionsvolymen på den kommersiella sidan väldigt hög enligt 

Hoorn, den minskade dock kraftigt under 2008 samt 2009. Utbud och 

efterfråga på fastigheter fanns men med allt för stor skillnad. Det var även 

under denna period få investerare som ville låna ut pengar till kommersiella 

fastighetsaffärer, detta var anledningen till att transaktionsvolymen sjönk till en 

bråkdel av vad den var innan krisen. Enligt Hoorn är den svenska marknaden 

på väg att komma tillbaka till den nivå som den var innan krisen gällande antal 
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transaktioner för flerbostadshus. Däremot ligger kreditefterfrågan samt antal 

transaktioner för kommersiella fastigheter fortfarande mycket lägre än vad den 

gjorde innan krisen. På flerbostadssidan har marknaden enligt Hoorn varierat 

med både upp och nedgångar. Från krisens början till slutet av december 2008 

var det en kraftig minskning av efterfrågan på lån till flerbostadshus i Sverige. 

På flerbostadshussidan har även bostadsräntorna påverkats genom att räntorna 

först steg och därefter föll kraftigt i slutet av 2008 och början av 2009.  

Har det blivit svårare att få lån beviljade vid nyförvärv av kommersiella fastigheter, sedan 

krisens uppkomst? 

På kreditmarknaden har det enligt Hoorn blivit svårare att få lån beviljade, 

detta gäller både inom privatbostadsmarknaden samt för den kommersiella 

marknaden. SBAB kräver i dagsläget mer av låntagaren när det gäller bland 

annat säkerheter, kassaflöden samt kontrakt, vilket har lett till att färre kunder 

får lån beviljade.    

Vilket anses vara ett relevant belåningsvärde ur er banks synvinkel? Ser ni till det aktuella 

marknadsvärdet eller bedömer ni något annat sorts värde? 

SBAB försöker alltid skaffa en uppfattning av marknadsvärdet där de tar redan 

på vilket pris de kan få på en normal marknad, där utbudet möter efterfrågan. 

Detta värde använder SBAB för att bedöma belåningsvärdet enligt Hoorn.    

Vilka olika aspekter väger ni in vid kreditgivning till kommersiella fastigheter, bortsett från 

fastighetens värde? Har dessa aspekter förändrats sedan finanskrisen? 

Enligt Hoorn tar SBAB hänsyn till andra aspekter än enbart fastighetens värde 

vid belåning. Innan krisen på 1990-talet baserade bankerna sin bedömning till 

största del på fastigheternas värde. I och med krisen på 1990-talet har samtliga 

banker mer eller mindre varit tvungna att ser över sina utlåningssystem. Av 

denna anledning tar kreditgivarna hänsyn till fler faktorer när de ska bedöma 

en rimlig kreditnivå. Viktiga faktorer som de i dagsläget tar hänsyn till är bland 

annat kassaflödet, vakanser, hyresgäster, hyreskontrakten, fastighetens läge 

(inklusive bland annat ort, näringsliv samt skattekraft), vilka ägarna är samt 

dess långsiktiga styrka. Slutligen lägger de samman dessa faktorer med 

fastighetens värde, detta leder till ett värde som de sedan kan basera 

kreditgivningen på. Fastighetens värde bedöms på samma sätt som innan 

krisen 2008, däremot har de ovannämnda faktorerna blivit allt viktigare vid 

kreditgivning.   
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När det gäller kommersiella fastigheter, har ni sett någon förändring av belåningsvillkoren 

sedan krisens uppkomst, och i så fall vilka tendenser? 

Generellt har villkoren för kommersiella fastigheter successivt förändrats. 

Under slutet av 2008 var det näst intill omöjligt att få lån beviljade för 

kommersiella fastigheter. Det har dock enligt Hoorn blivit lättare under den 

senaste tiden, däremot skulle han påstå att de fortfarande har en lägre 

belåningsgrad än vad de hade innan krisen. Villkoren kring kreditgivning har 

blivit tuffare efter krisen 2008, de har även kunnat se en relativt högre 

räntenivå. Allt gällande kreditgivning har enligt Hoorn blivit relativt dyrare 

samt att det ställs tuffare villkor.         

Vad kräver ni i dagsläget för säkerheter vid finansiering till kommersiella fastigheter, och 

vad ställde ni för krav på säkerheter innan krisen? Har finanskrisen påverkat er syn på 

säkerheter vid kommersiella fastighetsaffärer? 

SBAB kräver i första hand pantbrev som säkerhet vid kreditgivning till 

fastigheter. De kräver att det ska vara en fullgod pant, vilket normalt innebär 

inteckningar i fastigheten. SBAB vill helst vara ensam långivare för att 

garantera att de får tillbaka det utlånade kapitalet. SBAB brukar även använda 

sig av olika kompletteringssäkerheter, detta kan exempelvis vara borgen och 

aktier i låntagarens fastighetsbolag. Enligt Hoorn har SBAB blivit hårdare på 

sin syn gällande säkerheter och villkor, så kallade covenants som kunden måste 

uppfylla. Dessa villkor är bland annat att låntagaren har en tillfredsställande 

soliditet, likviditet, kapitaltäckningsgrad samt räntetäckningsgrad. Inom SBAB 

görs kontinuerliga kontroller av låntagaren så att dessa villkor uppfylls. Skulle 

det visa sig att låntagaren inte uppfyller de krav som SBAB ställer gällande 

villkoren kan de utifrån stipulerade villkor säga upp krediterna. Det är dock 

inte speciellt vanligt att långivaren säger upp lånen, utan det sker en löpande 

diskussion och samarbete med låntagaren för att undvika att hamna i dessa 

situationer. Enligt Hoorn har det skett en förändring gällande 

kapitalbildningen efter krisens uppkomst. Han påpekar att det innan krisen var 

låntagarens marknad, med detta menar han att det var relativt lätt för låntagare 

att få lån beviljade utan större svårigheter dock krävdes vissa förutsättningar. 

Bankerna och marknaden var innan krisen en överskottsmarknad, vilket 

innebär att de hade en hög kapitalbas samt hög likviditet. Detta medförde att 

en ökad utlåning var en god möjlighet för bankerna i det marknadsläget. När 

sedan kapitalet och likviditeten blev en bristvara på marknaden minskade 

möjligheten för bankerna att expandera sin utlåning. Detta leder till att 

bankerna idag enligt Hoorn inte lånar ut lika mycket pengar som innan krisen. 
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Har ni sett någon tendens till att belåningsgraden på kommersiella fastigheter har förändrats 

i och med finanskrisen? Vilka tendenser har ni sett? 

Innan krisen 2008 hade SBAB enligt Hoorn ungefär samma högsta 

belåningsgrad för samtliga kunder. Efter krisen har de varit tvungna att göra 

en kraftig differentiering, vilket innebär att sämre fastigheter, sämre 

fastighetslägen samt sämre kunder får låna mindre än tidigare. SBAB är dock 

mer villiga att låna ut kapital till kunder vars fastigheter klassas som bra, detta 

med avseende på skick, läge samt kunden i övrigt. Generellt skulle Hoorn 

påstå att belåningsgraden hos SBAB har sjunkit med 10-15 procentenheter. 

Han skulle påstå att belåningsgraderna för kommersiella fastigheter i dag 

varierar mellan 50-75 procent medan den för flerbostadshus ligger på 85 

procent. 

Har ni sett några tendenser till att villkoren har förändrats vid refinansiering av befintliga 

krediter för kommersiella fastigheter, och i så fall hur ser dessa förändringar ut? Om 

förändringar har förekommit, anser ni att det beror på finanskrisen eller andra yttre 

omständigheter? 

Enligt Hoorn var det ganska vanligt innan finanskrisen att låntagare vid 

refinansiering gick runt till banker och långivare, detta för att jämföra deras 

priser och villkor. Det var relativt vanligt att låntagarna bytte till en annan bank 

med bättre priser. Låntagarnas sökande efter bättre priser samt villkor 

minskade drastiskt efter finanskrisen, detta som en följd av att låntagaren var 

nöjd med att han överhuvudtaget hade krediter. Vid refinansiering där 

låntagarna söker förmånligare lån hos andra banker har enligt Hoorn minskat. 

Han skulle även påstå att villkoren vid refinansiering har blivit tuffare efter 

krisen. Detta i form av högre räntemarginaler, hårdare krav gällande villkor för 

krediter samt lägre belåningsgrader. 

Om ni ser tillbaka på krisen som var på 90-talet, skulle ni påstå att SBAB var bättre 

förberedda inför krisen 2008, vad anser ni att man skulle kunna ha gjort för att förhindra 

och reducera finanskrisen? 

Krisen på slutet av 1980-talet och början på 1990-talet var enligt Hoorn en 

fastighetskris. Då banker främst såg på säkerheter i form av pant, och tog 

mindre hänsyn till andra säkerhetsfaktorer innebar det att marknaden 

kollapsade när värden föll. Krisen som uppkom 2008 är enligt Hoorn till 

största delen en finansiell kris, där det finansiella upplägget runt 

fastighetsaffärer var grunden i krisen. SBAB var enligt Hoorn inte bättre 
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förberedda inför krisen 2008 än vad de var inför krisen på 1990-talet. Hoorn 

anser dock att Sverige som land har klarat krisen bättre tack vare 

fastighetskrisen på 1990-talet.  

Hur ser ni på framtiden? Kommer krav, säkerheter, belåningsgrader osv. att regleras 

hårdare?  

Hoorn tror att den finansiella sektorn, olika villkor samt krav kommer regleras 

hårdare de närmaste åren. Idag finns det redan ett regelverk gällande de 

finansiella reglerna, det så kallade Baselregelverket. Baselregelverket består i 

dagsläget av Basel 1 som är verksam samt Basel 2 som var på väg att införas. 

Grundsyftet i Basel 2 var att krediter med låg risk skulle kräva lite kapital och 

vice versa, vilket för svenska banker skulle ha inneburit att kapitalkraven hade 

minskat. Av den anledningen tror Hoorn att Basel 2 kommer att läggas på 

hyllan. Istället skulle han tro att det kommer införas andra Baselregler i form 

av Basel 3 eller Basel 4. Detta tillsammans med övriga regleringar kan innebära 

en ökad kontroll samt strängare likviditets- och kapitalregler då banker ska ha 

mer eget kapital per utlånad krona.  

Idag kan myndigheter gå in och rädda banker som är på väg att gå i konkurs. 

Hoorn skulle tro att det kommer bli en hårdare reglering för att minska risken 

för räddningspaket, detta för att minska statens risk att behöva stå för 

kostnader som egentligen berör aktieägarna när det går dåligt för banker. 

Hoorn vill återigen poängtera att han tror att det kommer bli tuffare villkor ett 

antal år framåt i tiden. Åtminstone fram tills de senaste kriserna fallit i 

glömska.    

 

Telefonintervju med Kruno Trogrlic på SBAB.  

Torsdagen den 6 maj-10 kl. 10.00 

Kruno Trogrlic är kundansvarig för företagssidan på SBAB i Göteborg. Han 

är utbildat civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg och har tidigare 

arbetat på Swedbank. Trogrlic har varit verksam på SBAB i tre och ett halvt år, 

där han är insatt på marknaden gällande bostadsfastigheter samt kommersiella 

fastigheter. Till bostadsfastigheter räknas då inte villor samt bostadsrätter, utan 

det är medelstora till stora fastighetsbolag som äger hyresfastigheter.   

Finanskrisen har haft en stor inverkan på den amerikanska finansmarknaden, hur skulle 

ni säga att den har påverkat den svenska finansmarknaden? 
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Den finansiella krisen har enligt Trogrlic påverkat oss genom att det under en 

period var svårare att få tag på pengar, detta gällde framför allt utlåning till icke 

säkerhetsställda obligationer. Det var generellt svårare att finansiera 

kommersiella fastigheter. Trogrlic poängterar att Sverige är ett litet land och att 

finansmarknaden är global, vilket leder till att Sverige självklart har berörts av 

krisen.    

Har ni sett någon förändring av efterfrågan på nytagna lån; generellt samt för kommersiella 

fastigheter? Om förändringar har förekommit vad har dessa lett till?  

Tillskillnad från andra banker lånar SBAB enbart ut pengar till 

fastighetsaffärer, vilket har lett till att deras pengar enbart går till 

fastighetsköpare, som inte behöver konkurerar med andra låntagare. Detta har 

enligt Trogrlic varit en klar fördel för SBAB under krisen. SBAB har enligt 

Trogrlic haft ett enormt uppsving i form av en ökad efterfrågan. Trogrlic vill 

även påstå att de under finanskrisen har fått tag på pengar på ett bra sätt, vilket 

har gjort att SBAB har kunnat svara upp mot den ökade efterfrågan. 

Har det blivit svårare att få lån beviljade vid nyförvärv av kommersiella fastigheter, sedan 

krisens uppkomst? 

Trogrlic vill inte påstå att det har blivit svårare att få lån beviljade hos SBAB. 

Det som han anser ha förändrats är att belåningsgraden har sjunkit i och med 

krisen. En lägre belåningsgrad leder till att kunden måste har en större egen 

insats för att klara av finansieringen av fastighetsköpet.   

Vilket anses vara ett relevant belåningsvärde ur er banks synvinkel? Ser ni till det aktuella 

marknadsvärdet eller bedömer ni något annat sorts värde? 

SBAB har en egen värderingsenhet som värderar fastigheter, vilket enligt 

Trogrlic i vissa fall kan leda till att SBAB värderar till ett lägre marknadsvärde 

än vad fastigheten är köpt för. SBAB har ett förbehåll i sina offerter där det 

står att det är deras marknadsvärde som gäller, vilket leder till att det blir detta 

värde man räknar på. Trogrlic vill även poängtera att det sker få 

fastighetsaffärer på den kommersiella marknaden i dagsläget, vilket gör det 

svårare att se på vilken avkastningsnivå som är bra. I och med att det inte sker 

så många fastighetsaffärer blir det också svårare att bedöma marknadsvärdet 

på fastigheten.     

Vilka olika aspekter väger ni in vid kreditgivning till kommersiella fastigheter, bortsett från 

fastighetens värde? Har dessa aspekter förändrats sedan finanskrisen? 
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Det SBAB alltid tittar på vid kreditgivning till kommersiella fastigheter är 

styrkan i bolaget som ska köpa fastigheten. Andra aspekter som spelar en 

avgörande roll är läget på fastigheten, hyresgästerna och dess fördelning samt 

köparna totalportfölj. SBAB riskklassar alla sina låntagare, vilket leder till att 

låntagarna klassificeras efter investeringens risk. De kunder som har en bra 

riskklass samt ett bra marknadsvärde brukar inte ha några problem med att få 

lån beviljade. 

När det gäller kommersiella fastigheter, har ni sett någon förändring av belåningsvillkoren 

sedan krisens uppkomst, och i så fall vilka tendenser? 

I och med krisen har SBAB blivit mer noggranna med att kunderna ska kunna 

betala tillbaka de lån som de har blivit beviljade, därför är det viktigt att 

kunden har ett bra kassaflöde. Trogrlic poängterar vikten av att SBAB känner 

att det är bra låntagare som beviljas lån. Det vill säga att vissa faktorer uppfylls, 

dessa kan vara att kundens balansräkning är tillfredsställande samt att 

ledningen gör ett bra jobb med fastigheterna. I de fall som det inte känns rätt 

kan det vara så att SBAB tackar nej till att finansiera fastighetsaffären.  

Vad kräver ni i dagsläget för säkerheter vid finansiering till kommersiella fastigheter, och 

vad ställde ni för krav på säkerheter innan krisen? Har finanskrisen påverkat er syn på 

säkerheter vid kommersiella fastighetsaffärer? 

I dagsläget kräver SBAB pantbrev som säkerheter och i vissa fall kan en 

borgen krävas. Det händer också att SBAB går med på att pantsätta konton, 

vilket innebär att SBAB har rätt att ta pengar från kundens konto om något 

oförutsett skulle hända. Enligt Trogrlic kan det vara lite svårare för nya kunder 

att få krediter beviljade än vad det var för fyra år sedan. Det är dock inga 

dramatiska förändringar som skett, utan SBAB har en kreditprocess som de 

följer.   

Har ni sett någon tendens till att belåningsgraden på kommersiella fastigheter har förändrats 

i och med finanskrisen? Vilka tendenser har ni sett? 

I och med finanskrisens uppkomst så har belåningsgraden förändrats. 

Belåningsgraden kunde innan krisen ligga på mellan 80-85%, medan den efter 

finanskrisen ligger på mellan 60-70%. 

Har ni sett några tendenser till att villkoren har förändrats vid refinansiering av befintliga 

krediter för kommersiella fastigheter, och i så fall hur ser dessa förändringar ut? Om 
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förändringar har förekommit, anser ni att det beror på finanskrisen eller andra yttre 

omständigheter? 

Enligt Trogrlic har det i och med krisens uppkomst blivit en mindre tillgång på 

icke säkerhetsställda pengar det vill säga kommersiella pengar. I och med att 

tillgången har varit begränsad på kommersiella pengar har priset blivit högre. 

Det är enligt Trogrlic betydligt dyrare med kommersiella pengar än vad 

säkerhetsställda pengar är, med säkerhetsställda pengar menas krediter för 

bostadslån.    

Om ni ser tillbaka på krisen som var på 90-talet, skulle ni påstå att SBAB var bättre 

förberedda inför krisen 2008, vad anser ni att man skulle kunna ha gjort för att förhindra 

och reducera finanskrisen? 

Trogrlic vill poängtera att det inte är någon fastighetskris som vi har drabbats 

av i och med krisen 2008. Jämfört med krisen på 1990-talet värderas 

fastigheter på ett helt annat sätt i dagsläget, vilket har bidragit till att krisen inte 

har fått en så stor inverkan på fastighetsmarknaden. SBAB har inte drabbats 

speciellt hårt av krisen och de har haft bra tillgång till pengar. Enligt Trogrlic 

är det svårt att säga vad som skulle kunna ha gjorts för att reducera krisen då 

den inte drabbat fastighetsmarknaden speciellt hårt. 

Hur ser ni på framtiden? Kommer krav, säkerheter, belåningsgrader osv. att regleras 

hårdare?  

Det är enligt Trogrlic svårt att säga hur framtiden ser ut, detta beroende på de 

händelser som utspelar sig framförallt i Grekland. Skulle han dock utgå ifrån 

att det inte blir värre än vad det är i dagsläget, tror han att en eventuell höjning 

av belåningsgraden för kommersiella fastigheter kan komma att ske. Det är 

alltid en fråga om tillgång på pengar när ekonomin utsätts för kriser, vilket 

leder till frågor om var investerare ska placera sina pengar. När det gäller 

säkerheter och andra regleringar är det enligt Trogrlic svårt att säga vad som 

kommer ske. Han påpekar dock att ett nytt Baselregelverk är på gång, vilket 

kan leda till skärpta krav samt ny lagstiftning. 

  

Telefonintervju med Per S Holm på SEB.  

Måndagen den 10 maj -10 kl. 11.00 

Per S Holm är teamchef för Fastighetsgruppen på SEB Retail i Stockholm. 

Holm är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg och har 
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arbetat inom bankväsendet i 34 år, varav huvuddelen av denna tid är på SEB. 

Holm har arbetat med kreditgivning i 22 år och sedan 1996 har han enbart 

ägnat sig åt kreditgivning rörande kommersiella fastigheter. Holm arbetar 

tillsammans med andra kollegor i en grupp som enbart ägnar sig åt 

fastighetskreditgivning, vilket är ovanligt i banker runt om i Sverige.  

Finanskrisen har haft en stor inverkan på den amerikanska finansmarknaden, hur skulle 

ni säga att den har påverkat den svenska finansmarknaden? 

Sverige är enligt Holm en del av den globala marknaden, vilket har lett till att 

även den svenska finansmarknaden har drabbats av finanskrisen. Enligt Holm 

är den enda skillnaden mellan USA och Sverige att den privata bostadssektorn 

drabbats hårdare i USA, detta har delvis sin förklaring i att det var där det hela 

började.  

Har ni sett någon förändring av efterfrågan på nytagna lån; generellt samt för kommersiella 

fastigheter? Om förändringar har förekommit vad har dessa lett till? 

Enligt Holm försvann efterfrågan på nya lån nästan helt i och med krisen, 

detta på grund av att det inte förekom några affärer på fastighetsmarknaden. I 

SEB fortsatte de att försörja sina befintliga kunder med krediter, medan nya 

kunder fick betydligt svårare att finansiera sig i SEB och övriga 

bankmarknaden. I och med finanskrisen försvann likviditeten i marknaden, 

detta gällde inte bara Sverige utan problemet var globalt. Innan krisens 

uppkomst fanns det gott om utländska investerare på den svenska 

kommersiella fastighetsmarknaden. De utländska investerarna hade med sig 

utländska banker och finansinstitut som såg den svenska marknaden som 

attraktiv och ville finansiera fastighetsaffärer i Sverige. Detta är något som i 

dagsläget nästan har upphört enligt Holm, vilket har lett till att det knappt 

finns några utländska finansinstitut kvar på den svenska marknaden. Nu när de 

utländska finansinstituten har dragit sig ur är det de svenska bankerna som ska 

finansiera den svenska marknaden gällande fastigheter. Detta har varken de 

svenska banker råd eller lust med, vilket enligt Holm har lett till en större 

svårighet för företag att finna kapital till fastighetsförvärv.  

Har det blivit svårare att få lån beviljade vid nyförvärv av kommersiella fastigheter, sedan 

krisens uppkomst? 

Holm tror att det har blivit svårare att få lån beviljade vid nyförvärv av 

kommersiella fastigheter i Sverige överlag. Enligt Holm var ett antal av de 

svenska bankerna aggressiva på kreditmarknaden innan krisens uppkomst, det 
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vill säga att de var generösa med att låna ut kapital. Dessa banker började i och 

med krisen att banta sina låneportföljer, de började göra kraftiga reduceringar 

gällande sin fastighetsutlåning. Detta medförde att likviditeten på marknaden 

minskade ytterligare, vilket leder till att det blev svårare att få lån. Enligt Holm 

har dock SEB hållit samma tempo innan, under samt efter krisen och de var 

inte alls lika aggressiva på kreditmarknaden som vissa andra banker. Holm vill 

med detta säga att det inte har blivit svårare att få lån beviljade på SEB.  

Vilket anses vara ett relevant belåningsvärde ur er banks synvinkel? Ser ni till det aktuella 

marknadsvärdet eller bedömer ni något annat sorts värde? Vilka andra aspekter väger ni in 

vid kreditgivning till kommersiella fastigheter, bortsett från fastighetens värde? Har dessa 

aspekter förändrats sedan finanskrisen? 

Enligt Holm är SEB mer intresserad av vilket kassaflöde fastigheten har, det 

vill säga hur mycket fastigheten genererar över tiden samt vid olika 

antaganden. Dessa antaganden kan exempelvis vara en ytterligare finanskris, 

räntehöjningar, dålig sysselsättning i samhället samt detaljhandelns utveckling. 

Holm vill påpeka att den huvudsakliga uppgiften som ligger tillgrund för 

kreditgivningen är kassaflödet och kundens förmåga att kunna betala tillbaka 

sitt lån och de räntor som medföljer. 

SEB tar enligt Holm hänsyn till många olika faktorer för att uppskatta ett 

värde på fastigheten. Det marknadsvärde som en extern värderare gör är en 

väldigt bra grund för SEB, de vill dock bilda sig en egen uppfattning av 

fastighetens värde. Denna bygger på många olika faktorer, så som fastighetens 

läge, lokaltyper, bolagsstruktur, ägandeform, förvaltningen samt hur 

hyresgäststrukturen ser ut. Detta väger sedan SEB samman till en egen 

bedömning, och denna bedömning kan utgå ifrån tre olika känslighetsanalyser. 

Dessa analyser är worst case, base case samt best case. SEB jobbar med egna 

modeller för värderingar, de använder sig även av standardmodeller som 

Datscha. Holm skulle inte påstå att aspekterna som vägs in vid bedömning av 

krediten har förändrats i och med finanskrisen, men han vill dock poängtera 

att man i dagsläget fokuserar mer på kundernas räntekänslighet samt trenden i 

det svenska affärsklimatet. 

När det gäller kommersiella fastigheter, har ni sett någon förändring av belåningsvillkoren 

sedan krisens uppkomst, och i så fall vilka tendenser? 

När SEB bedömer en låntagare tar de hänsyn till olika faktorer så som 

räntetäckningsgrad, att belåningsgraden går ner genom amortering samt att 
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man vid behov kan värdera om fastigheten med jämna mellanrum. 

Belåningsgraden har enligt Holm gått ner sedan finanskrisen, detta beroende 

på att det finns mindre likviditet i bankmarknaden. Den tidigare höga 

likviditeten medförde att höga belåningsgrader var ett konkurrensmedel. Om 

man ser tillbaka på denna utveckling kan man enligt Holm konstatera att detta 

inte var bra för varken fastighets- eller bankmarknaden. Holm vill säga att SEB 

inte deltog i de tidigare höga belåningsgraderna och därför inte behövde 

justera sina principer under och efter krisen.  

Vad kräver ni i dagsläget för säkerheter vid finansiering till kommersiella fastigheter, och 

vad ställde ni för krav på säkerheter innan krisen? Har finanskrisen påverkat er syn på 

säkerheter vid kommersiella fastighetsaffärer? 

Enligt Holm kan synen på säkerheter inom SEB skilja sig beroende på vad det 

är för fastighet och vem det är som ska låna pengar. SEB kräver liksom innan 

krisen pantbrev som säkerhet. Enligt Holm skulle lånen bli mycket dyrare för 

kunden om inte banken tog ut säkerheter i form av pantbrev. Om banker 

bortsåg helt från realsäkerheter skulle detta medföra en stor kostnad för 

kunden, bland annat i form av höjda marginaler.  

Har ni sett någon tendens till att belåningsgraden på kommersiella fastigheter har förändrats 

i och med finanskrisen? Vilka tendenser har ni sett? 

Holm skulle påstå att belåningsgraden hos SEB har förändrats i och med 

finanskrisen. Han vill påstå att det har skett en sänkning av belåningsgrader, 

framför allt på den kommersiella sidan. Han uppskattar denna sänkning till 

ungefär tio procentenheter. Vilka belåningsgrader som SEB använder sig av 

beror bland annat på objektets typ, läge samt attraktivitet. Innan finanskrisens 

uppkomst kunde vissa banker ha väldigt höga belåningsgrader, nästintill för 

höga enligt Holm. När prisbilden på kommersiella fastigheter i Sverige sjönk 

bidrog det till att de utländska investerarna inte genererade någon vinst vid 

fastighetsförsäljningen. Av den anledningen skulle Holm säga att den gamla 

principen om en belåningsgrad på 70 procent är en rimlig nivå. Då kan de 

enligt Holm fortfarande generera ett överskott samt klara av ett värdefall på 

15-20 procent.  

Har ni sett några tendenser till att villkoren har förändrats vid refinansiering av befintliga 

krediter för kommersiella fastigheter, och i så fall hur ser dessa förändringar ut? Om 

förändringar har förekommit, anser ni att det beror på finanskrisen eller andra yttre 

omständigheter? 
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Enligt Holm har några problem gällande refinansiering kunnat urskiljas, då 

främst gällande utländska investerare. De utländska bankerna ser inte längre 

den svenska marknaden som attraktiv och vill därför dra sig ur för att bli av 

med låntagarna. För att bli av med låntagarna kan de sätta upp en orimligt hög 

marginal vilket leder till så höga räntekostnader att låntagaren måste vända sig 

till en annan bank. Om fastigheten samtidigt är högt belånad kan låntagaren 

även vara tvungen att amortera av en del av lånet hos den gamla banken för att 

få refinansiera lånen hos en annan bank. En effekt av de utländska bankernas 

höga marginaler blev att de svenska bankerna kunde ta ut en högre 

räntekostnad än innan krisen. Detta medförde att kostnaderna för krediterna 

ökade samt att belåningsgraderna minskade.  

Om ni ser tillbaka på krisen som var på 90-talet, skulle ni påstå att SEB var bättre 

förberedda inför krisen 2008, vad anser ni att man skulle kunna ha gjort för att förhindra 

och reducera finanskrisen? 

Holm vill påstå att bankerna i Sverige lärt sig ganska mycket av krisen på 1990-

talet. På slutet av 1980-talet trodde bankerna på en oerhört ljus framtid med 

stigande priser, detta ledde till att bankerna inte tog hänsyn till fastigheternas 

framtida kassaflöden. I dag är SEB noggranna med att ta hänsyn till 

fastigheternas bedömda kassaflöden, vilket de har lärt sig från föregående kris. 

Holm skulle påstå att SEB har klarade sig bra ur krisen 2008, han ser inte vad 

de skulle kunna ha gjort annorlunda. Självklart lär sig banker något av varje 

kris, det gäller bara att komma ihåg det till nästa eventuella kris. 

Hur ser ni på framtiden? Kommer krav, säkerheter, belåningsgrader osv. att regleras 

hårdare?  

Vid en återblick till slutet av 1990-talet och fram till mitten av 2000-talet, i 

vissa fall även fram till krisens början behandlades kunderna i Sverige väldigt 

lika enligt Holm. Detta oberoende på om kunden var ett börsnoterat bolag 

eller en enskild näringsidkare. Kunderna fick under denna period ungefär 

samma belåningsgrad samt pris oberoende på dess finansiella styrka. Den 

bakomliggande orsaken till detta var att det fanns gott om kapital på 

kreditmarknaden. Detta är något som Holm anser kommer att regleras hårdare 

i och med Europeisk lagstiftning. Holm påpekar att det under förra veckan 

kom restriktioner från Finansinspektionen att fastighetsköpare av 

privatboende ska finansiera 15 procent av fastighetsvärdet med en kontant 

insats, det vill säga ett belåningstak på 85 procent av fastighetens värde. Detta 

är ett exempel på styrning från myndigheter som även kan komma att omfatta 
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kommersiella fastigheter i framtiden. Holm vill påpeka att Finansinspektionen 

och andra stora organisationer tidigare inte har gått in och detaljstyrt, utan han 

tror att de kommer bli högre kontroll samt att det kommer ställas högre krav 

på motpartsbedömning och objektanalyser som kan komma att påverka 

belåningsgrader och kostnaden för fastighetsbelåningen.  

Gällande säkerheter vill Holm tillägga att pantbrev är ganska unikt för Sverige. 

Skulle det bli en gemensam europeisk lagstiftning där alla länder använda 

samma eller liknande system, kan detta bidra till att Sverige tvingas få en annan 

syn på säkerheter, vilket kan påverka vår syn på just pantbrev. 

Holm vill slutligen påpeka att försäljningsprocessen gällande kommersiella 

fastigheter tar längre tid nu än innan krisen. Detta beroende på att det finns 

färre intresserade köpare till varje fastighet, vilket medför att säljaren vill att 

intressenten har ett definitivt lånelöfte från banken redan i budgivningsskedet. 

Detta var aldrig något problem innan krisen då säljarna kunde nöja sig med att 

köparen hade ett indikativt lånelöfte.  



 

 


