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Sammanfattning 
 

Bakgrund: I början av 1990 – talet drabbades Sverige av en omfattande fastighetskris. 

Det fanns ett antal faktorer som gemensamt bidrog till att krisen uppstod men även 

påverkade dess omfattning. Perioden innan krisen hade kännetecknats av lång tid av 

stigande fastighetspriser och en tro från marknaden om en fortsatt god värdeutveckling. 

Även bankerna delade synen om en fortsatt värdestegring, vilket bidrog till att krediter 

beviljades mer utifrån en marknadsvärdering istället för en analys av bolagens 

återbetalningsförmåga. Införandet av de nya IAS/IFRS reglerna bidrar till en ökad 

jämförbarhet mellan företag vilket främst har efterfrågats av investerare. 

Förvaltningsfastighetsbolag kan välja att redovisa enligt ”fair value model” eller ”cost 

model”. Om bolagen väljer att redovisa enligt ”fair value model” skall fastigheterna i 

redovisningen värderas till verkligt värde. Det innebär att värdeförändringen kommer att 

justera årets vinst eller förlust via resultaträkningen vilket påverkar bolagets egna 

kapital. Syfte: Att se om vi kan finna att bankerna i sin bedömning av värdet på 

fastigheter kommer att påverkas av de nya redovisningsreglerna. Vi har även för avsikt 

att undersöka om dessa redovisningsregler kan bidra till en övervärdering av fastigheter 

och om det kan leda till en ny spekulationsbubbla. Genomförande: Vi har genomfört 

en litteraturstudie som har kompletterats med fem stycken kvalitativa intervjuer. 

Slutsats/resultat: Uppsatsens huvudsakliga resultat är: 

Lärdom av den tidigare krisen har gjorts enligt bankerna både hos dem själva och inom 

fastighetsbranschen. Nya värderingsunderlag används, bankernas bedömningar görs 

utifrån fastigheternas kassaflöde ibland i kombination med ortsprisanalyser. 

Fastighetsbolagen använder sig av olika räntesäkringsinstrument för att skydda sig mot 

kraftig stigande räntor. Att en ny fastighetskris skulle vara aktuell anser bankerna inte 

vara troligt. Den slutsatsen dras utifrån att de underliggande faktorer som tillsammans 

bidrog till fastighetskrisens uppkomst ser helt annorlunda ut idag jämfört med tiden 

innan krisen. Vi delar inte bankerna uppfattning fullt ut då vi anser att det finns en risk 

att omvärldsfaktorer snabbt kan ändras. Till exempel genom politiska beslut vilket kan 

bidra till en ny fastighetskris. Att de nya redovisningsreglerna ändå kan få betydelse för 

värdering av fastigheternas värde är enligt oss att det kan ske en omedveten justering av 

värderingsunderlaget. Det finns återigen en god likviditet på marknaden som enligt oss 

kan leda till en förhöjd vilja hos bankerna att öka sina kreditvolymer.  
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Förkortningar 

 
FASB   The Financial Accounting Standards Board 
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IAS   International Accounting Standards 
 
IASB International Accounting Standards Board, 

huvudkontor är beläget i London, England. 
 
IFRS   International Financial Reporting Standards 
 
RR    Redovisningsrådet  
  
ÅRL   Årsredovisningslagen 
 
 
 

Begreppsdefinitioner 

 

Förvaltningsfastigheter Förvaltningsfastigheter är fastigheter som 

innehas där ändamålet är att generera 

hyresinkomster, värdestegring av fastigheten 

eller en kombination av dessa. 

 

God redovisningssed God redovisningssed är en praxis som 

förekommer hos en kvalitativt representativ 

krets bokföringsskyldiga. 

 

Verkligt värde 1990 – talet Det verkliga värdet på fastigheter var 

detsamma som marknadsvärdet.  

 

Verkligt värde enligt IAS/IFRS Verkligt värde är det belopp som en tillgång 

skulle kunna överlåtas mot, eller skuld regleras 

mot mellan parter som är oberoende av 

varandra. 
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1 Inledning 

Vår avsikt med detta kapitel är att introducera läsaren i uppsatsens ämne. Vi inleder 

med att redogöra för uppsatsens bakgrund, problemställning, frågeställningar samt 

syfte. Sedan följer uppsatsens avgränsning, målgrupp och som avslutning sker en 

presentation av uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund 

En livlig diskussion har pågått i media under senare tid med anledning av en period med 

kraftigt stigande fastighetspriser. Det finns en oro för att vi är på väg in i en 

fastighetsbubbla. Det har lett till att paralleller dras till den fastighetskris som drabbade 

Sverige i början av 1990 - talet. Perioden i slutet av 1980 - talet kom att utmärkas av låg 

realränta, hög inflationstakt och höga marginalskatter, faktorer som tillsammans var 

spekulationsdrivande. Som en följd av avregleringarna på kreditmarknaden var 

dessutom kapitalmarknaden mycket likvid. (Nordlund & Persson 2003) Det som ansågs 

ligga bakom avregleringen var den accelererande utvecklingen på kapitalmarknaden 

samt att Riksbanken gjorde bedömningen att avregleringen skulle vara gynnsam för 

bankutlåningen, vilket skulle bidra till en ökad konkurrens på kreditmarknaden. 

(Bergström, Englund & Thorell 2002) De första varningssignalerna om den kommande 

krisen kom 1989 men togs inte riktigt på allvar av fastighetsbranschen 

(Nordlund & Persson 2003). Dock reagerade aktiemarknaden snabbt på signalerna, vid 

slutet av år 1990 hade fastighetsindex fallit med 52 procent jämfört med den högsta 

noteringen som var sommaren 1989. Detta var inledningen till en kris som blev 

verklighet i september 1990.  (Bergström, Englund & Thorell 2002)  

 

När fastighetskrisen uppstod och värdet på fastigheterna drastiskt minskade så 

drabbades även bankerna. Det var de som hade belånat fastigheter till ett värde som inte 

låg i linje med det verkliga värdet efter värdenedgången. (riksbanken) En annan faktor 

som fick stor påverkan på fastighets- och bankkrisen var att räntan var tidvis extremt 

hög på grund av försvaret av den svenska kronan. Även det bidrog till de stora 

kreditförlusterna som drabbade bankerna (Bergström, Englund & Thorell 2002). Ett 

stort antal av fastighetsbolagen var så högt belånade att deras egna kapital snabbt 

försvann. Fastigheternas uppskattade värde motsvarade inte längre anskaffningsvärdet 

och företagen blev därmed tvungna att skriva ner fastigheterna i bolagens räkenskaper 
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då nedgången ansågs varaktig. Nedskrivningarna ledde till att fastighetsföretagens 

soliditet sjönk kraftigt. Därför var bankerna tvungna att ta över ägandet av många 

fastigheter, belånade långt över deras verkliga värde. (SOU 1995:4) Det ledde till en att 

total kollaps för banksektorn inte var långt borta, men genom statligt ingripande 

förhindrades detta. Fastigheter för den otroliga summan av cirka 100 miljarder flyttades 

över till bankerna och förlusterna beräknades till cirka 120 miljarder. Därtill kom 

statens kostnader som beräknades till ett värde av cirka 65 miljarder kronor. 

(Nordlund & Persson 2003) 

 

År 1993 bildades Bankstödsnämnden, en statlig myndighet, vars uppgift var att hantera 

den kris som uppkommit. Med hjälp av internationella konsulter genomförde 

Bankstödsnämnden en genomgripande analys av bankernas kreditportföljer och det 

upprättades prognoser inför framtiden, på alla större banker förutom Handelsbanken 

som var den bank som drabbades minst av krisen. (Bergström, Englund & Thorell 2002) 

1.2 Problemdiskussion  

Från och med den 1 januari 2005 ska samtliga medlemsländer inom den Europeiska 

Unionen (EU) tillämpa de internationella redovisningsstandarderna IFRS/IAS. Dessa 

standarder gäller för samtliga noterade koncernföretag. För förvaltningsfastigheter 

gäller standarden IAS 40. (FAR 2005) IAS 40 erbjuder två alternativ till att redovisa 

fastigheter (IAS 40:35). Ett alternativ är att redovisa till verkligt värde, vilket innebär att 

värdeförändringarna löpande tas med i resultatet på samma sätt som om de vore 

realiserade genom en försäljning (”fair value model”). Det andra alternativet är att 

redovisa fastigheterna till anskaffningsvärde minus de ackumulerade avskrivningarna 

och nedskrivningarna (”cost model”). (Gustafsson & Nordlund 2001) Valet av 

redovisningsprincip får genomslag på samtliga förvaltningsfastigheter som företaget 

innehar. Vid värdering till verkligt värde redovisas vinsten eller förlusten över 

resultaträkningen. När redovisning sker till verkligt värde påverkar det direkt det egna 

kapitalet i bolaget. (IAS 40:35) 

Om företaget värderar fastigheterna till verkligt värde kan det få stora konsekvenser då 

det verkliga värdet kan gå upp och ner med 10 till 20 procent eller mer. Faktorer som 

påverkar fastigheternas värde är bland annat inflation och cykliska förlopp i den 

underliggande ekonomin. En åsikt som framförts av Gustafsson & Nordlund (2001) är 
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att om möjligheten att värdera fastigheter till verkligt värde hade varit tillämpbar på 

1990-talet, då Sverige hade en fastighetskris, skulle en konsekvens sannolikt ha blivit 

att fler företag gått i konkurs. Att Gustafsson och Nordlund drar dessa slutsatser har vi 

förståelse för. Den grundas i att en av oss författare var verksam inom bankväsendet 

under fastighetskrisen. De erfarenheter som finns är inte specifika utifrån hur 

värderingarna gjordes utav förvaltningsfastigheter utan är mer generella. Vår diskussion 

inför ämnet har handlat en del kring belåning av fastigheter och hur belåningsgraden 

påverkas av ”verkliga värden”. Under 1980-talet låg fokus på marknadsvärdet, det vill 

säga det bankerna bedömde som verkligt värde. Enligt oss var det endast denna 

parameter som det togs hänsyn till vid belåning av fastigheter. Utifrån våra erfarenheter, 

även om dessa är begränsade, bedömer vi att det var en av orsakerna till att krisen 

drabbade bankerna så hårt. Att vi har kopplat detta till IAS 40 beror på att det finns 

möjlighet till att värdera fastigheter till verkligt värde. Den av oss författare som var 

verksam inom bankväsendet under fastighetskrisen är idag anställd i en annan bank och 

har bland annat arbetat som Kundansvarig på företagssidan. Därav finns en egen 

erfarenhet av hur fastigheter värderades inom denna bank idag, innan de nya 

redovisningsreglerna trätt i kraft. Vid fastighetsvärdering i denna bank är fokus främst 

på kassaflödet, men även orten där fastigheten är belägen spelar in. En egen reflektion 

är att även om fokus är på kassaflödet så har det ändå en viss betydelse till vilket värde 

som ett bolag redovisar fastigheten till i årsredovisningen. Vi har utifrån ovanstående 

resonemang funnit det intressant att undersöka om de nya redovisningsreglerna 

möjligtvis kan leda till att bankerna återigen lägger större vikt vid vad som företagen 

redovisar i de finansiella rapporterna. Kan det vara så att bankerna kan hamna i samma 

fälla igen? Går det att finna gemensamma nämnare mellan fastighetskrisen under 1990-

talet och den situation vi befinner oss i idag? Eller är det så att de faktorer som 

gemensamt bidrog till fastighetskrisen är så speciella att samma situation inte skulle 

kunna uppstå igen? Denna diskussion har utmynnat i följande frågeställning: 
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1.3 Syfte 

Förvaltningsfastigheter kan enligt IAS 40 värderas till verkligt värde. Syftet med 

uppsatsen är att se om bankerna i sin bedömning av värdet på fastigheter kommer att 

påverkas av de nya redovisningsreglerna. Vi har även för avsikt att undersöka om dessa 

redovisningsregler kan bidra till en övervärdering av fastigheter och om det kan leda till 

en ny spekulationsbubbla. 

 

1.4 Frågeställningar 

• Hur agerade bankerna under 1990-talets fastighetskris som var inledningen till 

bankkrisen? 

• Innebär de nya redovisningsreglerna att fastighetsmarknaden kan ledas in i en ny 

kris? 

• Hur har bankerna tänkt sig agera vid en vikande marknad med sjunkande 

fastighetsvärden? 

 

1.5 Avgränsning 

Vi har för avsikt att belysa fastighetskrisen utifrån ett bankperspektiv. Vi kommer att 

beakta hur den nya internationella redovisningsregeln IAS 40, utifrån Fair value model 

kan påverka bankens synsätt.  

1.6 Målgrupp 

Uppsatsen är i första hand skriven för ekonomistudenter och personer med 

grundläggande kunskaper inom redovisning och uppsatsens ämne. Vi utgår i och med 

det att läsaren har grundläggande kunskap inom uppsatsens område och förutsätter 

därför att närmare förklaring av ekonomiska termer inte är nödvändig. Vi väljer ändå att 

beskriva några grundläggande begrepp samt förkortningar för att underlätta för läsaren.   
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1.7 Uppsatsens disposition 

Analys 

bningInledning 

Metod 

Krisen på 
1990 - talet

Referensram

Intervju 
resultat 

Analys 

Slutdiskussion 

Kapitel 1 Inledning 

I inledningskapitlet behandlar vi uppsatsens

bakgrund och dess frågeställningar. Vi presenterar

uppsatsens syfte, avgränsning och målgrupp. Till

slut sker en presentation av uppsatsens disposition.

Kapitel 2 Metod 

I metodkapitlet beskriver vi hur arbetet med

uppsatsen har fortskridit. Vi redogör för vårt

tillvägagångssätt, våra val och diskuterar metod-

och källkritik.   

Kapitel 3 Krisen på 1990 – talet 

Här kommer vi att förklara de faktorer som kom

att ligga till grund för fastighetskrisen och den

senare bankkrisen. Det kommer även att ske en

presentation av värderingsmetoder som varit och är

aktuella vid fastighetsvärderingar.   För att öka

förståelsen av hur fastighetskrisen uppkomst

presenteras några grundläggande marknadsteorier.

Kapitel 4 Referensram 

Vi gör en beskrivning av lagar, normer och

beslutande organ som är av vikt för uppsatsens

förståelse. Vidare följer en redogörelse av IAS 40.

Kapitlet avslutas med några redovisningsteorier

som är betydelsefulla för vår studie.  

Kapitel 5 Intervjuresultat 

Här redogörs för resultatet från undersökningens

intervjuer.  

Kapitel 6 Analys 

I detta kapitel presenteras vår analys av

undersökningen. 

Kapitel 7 Slutdiskussion 

I kapitel 7 redogör vi för de slutsatser vi kommit

fram till genom vår analys och avslutningsvis ges

rekommendationer till vidare forskning.  
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2 Metod 

Detta kapitel beskriver hur vi genomfört vår studie för att skapa tillförlitlighet och 

kvalitet. Vidare redogörs för hur vetenskapligt förhållningssätt uppnås och vilken slags 

studie som genomförts. Att skriva en teoretisk uppsats med empiriska inslag kan leda till 

att vissa avvägningar behöver göras. Vi behandlar vilka val och avvägningar som vi 

gjort och utifrån dessa diskuterar vi vad som kan ha påverkat studiens utfall.  

2.1 Inledning 

Valet av metod vid en undersökning har betydelse för dess utfall. Vi har därför för 

avsikt att steg för steg redogöra för hur vi har gått tillväga i vår studie. Redogörelsen 

görs för att möjliggöra för läsaren att bedöma kvaliteten på undersökningen. Vi har valt 

att göra en teoretisk studie, där vi använder oss av sekundärdata. 

(Björklund & Paulsson 2003) Vår avsikt är att kompletterar detta med empiri från fem 

stycken kvalitativa intervjuer. Genom att genomföra intervjuer blir studien enligt oss 

mer nyanserad än om vi enbart använt oss av sekundärdata och det förhöjer även 

uppsatsens kvalitet. När sekundärdata används är det viktigt att ha i åtanke att 

informationen oftast har samlats i ett annat syfte än det som avses i vår studie och att 

den informationen kan vara vinklad men även till viss del ofullständig 

(Björklund & Paulsson 2003). De källor som vi valt att använda har vi emellertid valt 

med omsorg och noggrannhet. 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

Våra tidigare erfarenheter inom studiens område, även om dessa erfarenheter är 

begränsade, kan få följden att det blir svårt att inta en helt objektiv syn gällande 

verkligheten. Den bedömningen gör vi med anledning av att en av uppsatsens författare 

var anställd i bank under tiden för bankkrisen. Den verklighet vi har för avsikt att 

studera kan till viss del därför bli subjektiv eftersom vi omedvetet kan ha påverkat 

studiens forskningsresultat. Vårt empiriska material kommer vi att samla in genom 

intervjuer, det vill säga genom en dialog mellan människor. Efter genomförda intervjuer 

kommer vi att tolka de svar som respondenterna ger. När det gäller övrigt material som 

består av text kommer även detta att tolkas. Detta leder till att vi får en ökad förståelse 

och kan sätta in resultaten i ett sammanhang. Vi har utifrån ovanstående resonemang 
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valt en tolkningsbaserad ansats i vår studie. Denna benämns även hermeneutisk ansats, 

vilket betyder tolkningslära (Jacobsen 2002). Utifrån denna syn närmar sig forskaren 

sitt forskningsobjekt subjektivt utifrån sin egen förförståelse. Genom att vi närmar oss 

undersökningsproblemet med engagemang, öppenhet och en hög grad av subjektivitet 

förstärks valet av en tolkningsbaserad ansats. (Patel & Davidson 1994) Att vår 

förförståelse inför det vi har för avsikt att studera kan påverka studiens utformning och 

till en viss del även dess utfall, är vi medvetna om. Men det är som författare omöjligt 

att helt göra sig fri från förförståelsens påverkan.  Att människan bestämmer utifrån sin 

egen referensram hur en uppsats skall genomföras och vilken teori som skall användas 

är något som är viktigt att vara medveten om. Värderingar är centralt vid arbetet med en 

uppsats samt strävan efter att vara objektiv, men det är konstaterat att uppsatser sällan är 

alltigenom objektiva. (Eriksson & Wiedersheim-Paul 1998) 

När forskaren ska bedöma vilken ansats som är mest lämpligt för undersökningen bör 

utgångspunkten vara studiens problemställningar. Det kan göras med utgångspunkt i tre 

dimensioner. För det första om forskaren har för avsikt att generalisera resultatet av sin 

forskning eller om det är av mindre betydelse, för det andra om problemställningarna är 

beskrivande eller förklarande och till sist om ansatsen är klara eller oklar. Då vår 

kunskap inom studiens problemområde till viss del är begränsad är vår ansats oklar till 

skillnad mot en klar ansats då forskaren har goda kunskaper. Då vår målsättning är att 

samla in ytterligare kunskap och öka vår förståelse är våra frågeställningar av en öppen 

karaktär. Studien har inledningsvis varit induktiv vilket innebär en oklar frågeställning 

och en öppenhet. Ansatsen i studien har även varit deduktiv, då vi inledningsvis studerat 

litteratur och i med det skapat förväntningar om hur verkligheter ser ut och som vi sedan 

kompletterat med insamlad empiri (Jacobsen 2002). 

Vi kommer endast att intervjua ett fåtal nyckelpersoner på de fyra storbankerna i 

Sverige. Detta medför att studien har ett intensivt upplägg, då vi vill åstadkomma en så 

fullständig bild av situationen som möjligt. (Jacobsen 2002) Vår avsikt är inte att 

använda vårt resultat för att dra slutsatser och generalisera om andra situationer som inte 

har ett direkt samband med vår studie. Om det däremot är av stor vikt att kunna 

generalisera bör istället ett extensivt upplägg väljas, där några få variabler undersöks 

men på många enheter. Det är även möjligt att kunna generalisera utifrån några få 
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undersökta enheter om dessa är representativa för en större mängd enheter. 

(Jacobsen 2002)  

En anledning till att genomföra intervjuer är för att vi ska få en ökad förståelse om hur 

bankerna i Sverige ser på den tidigare fastighetskrisen. Vidare vill vi få en uppfattning 

om hur bankerna resonerar och vilken betydelse de nya värderingsreglerna har för 

bankernas bedömningar gällande värdet på fastigheter. Till sist är vi även intresserade 

av att kunna tolka och förstå hur de bedömer risken för att en ny fastighetskris skulle 

kunna uppstå igen. I den kvalitativa ansatsen läggs fokus på detaljer, nyanser och det 

som är specifikt vid varje intervjutillfälle. Den kvalitativa ansatsen är mer 

anpassningsbar än den kvantitativa, då det inom den förstnämnda finns möjlighet att 

ändra frågorna under undersökningens gång. Det innebär att ansatsen i vår studie är 

kvalitativ. Det betyder att forskaren endast i ringa omfattning har en uppfattning om vad 

för slags resultat/data som intervjun kan leda till. (Jacobsen 2002)  

Oberoende av vilken metod som väljs vid informationsinsamlingen bör den granskas 

kritiskt, för att underlätta för läsaren att bedöma tillförlitlighet och giltighet i den 

information som samlats in. Reliabilitet betyder tillförlitlighet och är ett mått på i vilken 

omfattning tillvägagångssättet som valts ger samma resultat vid olika tillfällen vid 

liknande omständigheter. (Bell 1995) Att reliabilitet vid tolkande utredningar kan vara 

ett problem bör uppmärksammas. Betoning på att finna ett mätinstrument som ger 

stabila och tillförlitliga utslag är av stor vikt. Giltighet, validitet, står för 

mätinstrumentets precision när det gäller att mäta det som skall mätas. Validitet kan 

delas upp i en yttre och en inre del. Den yttre validiteten betyder att mätvärdet skall 

stämma överens med verkligheten. Den inre syftar till att hitta ett mätbart begrepp och 

definiera detta. (Eriksson & Wiedersheim-Paul 1998) För att höja tillförlitligheten i 

studien har vi valt att använda oss av två skilda metoder vid genomförandet av vår 

undersökning, litteraturstudie samt intervju. Till följd av detta har vi även valt att 

behandla validitet och reliabilitet för respektive metod var för sig. 

Källkritik är en form av urvalsmetod, när material har samlats in görs en bedömning av 

vad som kan vara relevant att använda sig av och resterande rensas bort. Det är även 

viktigt att testa källan utifrån flera olika aspekter, kontrollera dess validitet (om källan 

mäter det som avses), relevans (om källan är viktig utifrån arbetets frågeställning och 
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syfte) och om källan är reliabel, med andra ord att den är fri från systematiska fel. Dessa 

prövningar är förvisso svåra att genomföra och kräver ett visst omdöme. 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul 1998)  

Källor kan värderas utifrån några källkritiska kriterier, följande tre är centrala:  

• Samtidskrav; det innebär att källans tillförlitlig är högre ju närmare i tiden händelsen 

återberättas.  

• Tendenskritik; betyder att uppgiftslämnaren kan ha satt sin prägel på källan genom 

att tillföra egna åsikter eller ha ett egenintresse i ämnet. 

• Beroendekritik; som innebär att det sker en kontroll av om det finns ett beroende 

emellan olika källor. (Eriksson & Wiedersheim-Paul 1998)  

 

Samtidskravet anser vi är uppfyllt då respondenternas svar har antecknats av oss båda 

samt att vi gjort en sammanställning av intervjuerna i direkt anslutning till 

genomförandet. Att tendenskritik finns i arbetet är vi medvetna om då vi har frågat om 

respondenternas syn utifrån ett antal förutbestämda frågor. Beroendekritik kan till viss 

del förekomma då två av respondenterna arbetar på samma arbetsplats. Vi har gjort den 

bedömningen att detta inte borde påverka studiens utfall eftersom respondenterna har 

besvarat frågorna utan att känna till vad de övriga har svarat. 

2.3 Litteratursökning 

Den litteratur som utgör grunden för vår metod och empiriavsnitt har vi funnit genom 

att söka information via Internet men även på Linköpings universitetsbibliotek samt 

Motalas stadsbibliotek. Sökningen via Internet har vi gjort till största del med hjälp av 

sökverktygen Google, Alta Vista och Eniro. Vi har använt av ett stort antal olika sökord, 

några av dem är fastighetskrisen och IAS 40. Vi är medvetna om att olika källors 

information kan vara vinklade utifrån ett egenintresse. Vi har med omsorg valt att 

använda oss av källor som kan anses ha en hög grad av tillförlitlighet. Gällande böcker 

har eftersökning främst skett i den lokala bibliotekskatalogen. De samhällsvetenskapliga 

och ekonomiska teorierna vi har använt oss av i vår studie är av sådan karaktär att de 

återfinns i en del av den ekonomiska litteraturen. Vi har även använt böcker som vi haft 

kännedom om sedan tidigare studier. De teorier vi valt att använda oss av har vi valt 

utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. 
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2.3.1 Litteraturstudie 

För att möjliggöra för oss forskare att samla in information under en relativt begränsad 

tidsperiod har vi valt att utföra en litteraturstudie. Studien ska öka vår förståelse för 

händelseförloppet avseende fastighetskrisen. Den ska även utgöra en grund för att 

möjliggöra en diskussion och analys av dagens situation med en period av stigande 

fastighetspriser och de eventuella konsekvenser som de nya redovisningsreglerna kan 

leda till utifrån bankernas synvinkel. Enligt Björklund & Paulsson (2003) är en 

litteraturstudie, en studie av skrivet material som kan bestå av tidskrifter, böcker och 

broschyrer. Vi har även valt att inkludera den information som vi hämtat från Internet, 

då denna källa idag nyttjas i stor omfattning och då vi kritiskt granskat denna 

information och dess källor. Det som kan vara negativt är som vi tidigare påtalat, att 

informationen samlats in i ett annat syfte än det som avses i vår studie.  

Validitet/reliabilitet  

När en litteraturstudie genomförs är det betydelsefullt och av stor vikt att fundera över 

giltighet och tillförlitlighet när det gäller insamlat material. Vid valet av vilka källor 

som ska användas är det viktigt att de källor som väljs inte enbart stödjer författarnas 

egna åsikter eller hypoteser. (Bell 1995) Vi har kontinuerlig haft våra frågeställningar 

och vårt syfte i minnet för att hitta relevanta teorier som svarar mot dessa, vilket vi 

anser ha ökat validiteten i undersökningen. Inledningsvis valde vi att göra en 

bedömning av källans tillförlitlighet och endast använda oss av källor som vi ansåg nå 

upp till detta. Speciellt när det gäller källor som vi funnit på Internet kändes det extra 

viktigt. Att vi använt oss av Internetkällor från olika organisationer samt artiklar från 

tidningar kan inverka på uppsatsens giltighet. Informationen från dessa källor kan vara 

vinklad och framställd utifrån ett egenintresse. Vår bedömning är dock att de källor som 

vi valt är av sådan karaktär att de inte borde påverka vår studies relevans och risken för 

att felaktigheter skall uppstå. Vi har exempelvis använts oss av källor som publicerats 

av riksdagen och välrenommerade organisationer så som Redovisningsrådet. Vi gör 

utifrån detta den bedömningen att den insamlade informationen från vår litteraturstudie 

har både en hög reliabilitet och tillförlitlighet. 

För att kunna göra en bedömning av den information vi har erhållit, delade vi upp 

materialet mellan oss för att få en översiktlig granskning av dess användbarhet och 

relevans. Vi har därefter gemensamt bedömt vilka källor som vi funnit intressanta och 
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relevanta utifrån våra frågeställningar och vårt syfte. Vi har i den mån det varit möjligt 

använt oss av ursprungskällor för att öka tillförlitligheten i informationen. Endast då 

ursprungskällorna inte funnits tillgängliga via Linköpings universitetsbibliotek, Motala 

stadsbibliotek eller via fjärrlån har vi använt oss av andra källor. Vi har valt att betrakta 

det material vi funnit på Internet som ursprungskällor.  

2.4 Intervjuer 

Data som vi samlat in från fem genomförda intervjuer med banktjänstemän på de fyra 

storbankerna i Sverige är att anses som kvalitativ. Samtliga personer har god kännedom 

om fastighetsbranschen, de var även verksamma under fastighetskrisen och är väl 

insatta i de interna direktiven i respektive bank avseende värderingar av fastigheter. 

Samtliga respondenter har mer än 20 års erfarenhet ifrån kreditbranschen. Avsikten är 

att finna ett mönster med teoriavsnittet och valet av den kvalitativa metoden stärker 

detta. Valet av insamlingsmetod bidrar till syftet genom att vi genomfört intervjuerna på 

Sveriges fyra största banker. 

Vårt val av respondenter i samtliga genomförda intervjuerna har skett utifrån 

rekommendationer från personliga kontakter. En av uppsatsen författare är anställd i en 

av bankerna och har tidigare varit anställd i en av de andra. Vi har valt att intervjua 

anställda från fyra av de stora bankerna i Sverige för att se om det kan finnas skillnader 

i synen på värdering av fastigheter samt vilka eventuella konsekvenser som kan 

uppkomma på grund av de nya värderingsreglerna. Vår ambition var inledningsvis att få 

till stånd en intervju på respektive bank. Vid en första kontakt med Handelsbanken 

framkom det ett intresse av vår studie, vilket bidrog till att vi fick möjlighet att intervjua 

ytterligare en respondent. Namn och titel samt vilken bank respondenterna är anställda i 

presenteras i kapitel 4, där vi behandlar resultatet av våra genomförda intervjuer.  

Inför genomförandet av intervjuerna skapade vi en intervjuguide som stöd. Genom att 

använda sig av en intervjuguide skapas det möjlighet att vidhålla en hög grad av 

standardisering jämfört med intervjuer som genomförs utan i förväg bestämda frågor. 

Vilken grad standardisering av frågorna har är lika med i vilken omfattning ansvaret för 

utformning och ordning vilar på intervjuaren. Att vid kvalitativa intervjuer med endast 

ett mindre antal respondenter använda sig av standardiserade frågor är inte något krav. 

(Patel & Davidsson 1994) Vi var emellertid av den åsikten att vi ansåg att det är en 
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fördel att i förväg kunna utforma frågorna för att underlätta vid intervjutillfället, vilket 

det även har gjort. Att använda en intervjuguide är ett sätt att se till att alla respondenter 

får samma frågor men det bidrar även till att underlätta vid sammanställningen av 

intervjuresultaten.  

Vid intervjutillfället lämnade vi till respondenterna ett visst utrymme till att fritt tolka 

frågorna och även ge sin egen åsikt i frågor som inte omfattades av intervjuguiden. 

Intervjuerna genomfördes trots det med en förhållandevis hög grad av standardisering 

och med en lite mindre grad av strukturering. Enligt Patel & Davidsson (1994) har 

graden av strukturering att göra med i vilken omfattning respondenter själv kan tolka 

frågorna utifrån egna erfarenheter och ståndpunkter. 

Samtliga intervjuer genomfördes på respektive bankkontor. Varje intervju utfördes med 

respondenterna var och en för sig och tog tidsmässigt cirka 1 timme att genomföra. Vi 

var vid samtliga intervjuer närvarande båda två för att kunna fördela arbetet med att 

ställa frågor och anteckna de svar vi erhöll mellan oss. Vi valde att växelvis ställa frågor 

och anteckna för att få en jämn fördelning mellan dessa uppgifter. För att försäkra oss 

om att intervjuguiden innehöll frågor som var relevanta utifrån vårt syfte valde vi att 

utföra en pilotstudie. En sådan används då informationsinsamling är i behov av att testas 

(Patel & Davidson 1994). Vi valde att ställa våra frågor enligt vår intervjuguide till en 

person som arbetar som kreditkontroller i Östergötland på en av de fyra storbankerna. 

Vi ville ha möjlighet att få en bedömning avseende frågornas relevans men även att 

kontrollera att frågorna följde varandra på ett naturligt sätt. Det gav även oss som 

intervjuare en tillfällighet att öva intervjuteknik. Efter genomförandet av pilotstudien 

fick personen möjlighet att ge förslag på kompletteringar och förändringar. Några 

mindre justeringar gjordes efter den genomförda pilotstudien. Inledningsvis innehåller 

vår intervjuguide fyra demografiska frågor avseende respondentens namn, företagets 

namn, antal anställningsår och titel. Huvuddelen av intervjuguiden består av frågor av 

en mer öppen karaktär, utan fasta svarsalternativ. Intervjuguiden finns som bilaga 1. 

Som vi tidigare redogjort för, antecknade vi båda två den informationen vi samlat in vid 

intervjutillfället för att på det sättet kunna säkerställa informationens giltighet. Det gavs 

möjlighet för respondenten att fråga om denne inte uppfattat frågan, eller för oss att 

ställa om frågan, alternativt att utveckla den vidare. Vid varje intervjutillfälle gavs det 
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möjlighet för respondenten att framföra sin egen åsikt och förklaring till fenomenet. I 

nära anslutning till genomförda intervjuer valde vi att sammanställa och renskriva våra 

anteckningar. Det gjorde vi för att begränsa förlusten av information som vi eventuellt 

inte antecknat och att stämma av att vi som intervjuare hade uppfattat den erhållna 

informationen på samma sätt. När vi genomfört alla intervjuer granskade vi samtliga 

frågor och svar för att kunna bedöma vilka frågor som utmynnat i de för vårt syfte och 

våra frågeställningar mest relevanta svaren.  

När vi bestämde vart respektive intervju skulle äga rum tog vi hänsyn till flera faktorer. 

Miljön var en faktor, det skulle vara lättillgängligt för respondenten men vi ansåg även 

att det skulle vara i ett sammanhang där personen ”kände sig hemma” då vi bedömde att 

det skulle underlätta genomförandet av intervjun. Vi är medvetna om att dessa faktorer 

kan påverka studiens resultat. När det är faktorer som miljö eller sammanhang som har 

betydelse benämns det som kontexteffekter, när påverkan däremot kommer från 

intervjuaren betecknas det intervjuareffekt. (Jacobsen 2002) Vi har gjort den 

bedömningen att trots de brister som kan uppkomma vid genomförandet av intervjuerna 

är det denna metod som var bäst lämpad för att tillsammans med vår litteraturstudie 

uppfylla studiens syfte. 

Vårt val av respondenter har skett genom etablerade kontakter som vi tidigare har 

beskrivit. Vi har med andra ord gjort ett medvetet urval av de personer som ska 

medverka i intervjuerna utifrån tillgänglighet samt respondenternas kompetens inom 

studiens område. Detta medvetna val skulle kunna påverka studiens utfall men vår 

bedömning är att de eventuella negativa effekterna övervägs av de positiva, då vi på 

detta sätt har haft möjlighet att få respondenter från samtliga fyra storbanker i Sverige. 

Då även samtliga medverkande har stor kompetens inom området stärks det medvetna 

val som vi gjort av urvalet. Om vi gjort ett slumpmässigt urval hade det kunnat bidra till 

att vi fått bortfall på grund av att personen inte har varit tillgänglig eller att 

respondenten saknat adekvat kunskap inom undersökningsområdet. Vår bedömning är 

därför att valet av respondenter inte torde ha en negativ påverkan på studiens utfall utan 

det istället bidragit till att vi kunnat genomföra samtliga planerade intervjuer. Att 

genomföra intervjuer med en kvalitativ ansats kräver som oftast mer efterarbete än vid 

kvantitativa undersökningar då det finns givna svarsalternativ. Vi har därför valt att 

endast genomföra intervjuer med fem olika respondenter.  
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Validitet/reliabilitet 

Vi bedömer att validiteten är hög gällande data som vi samlat in från respondenterna. 

Ungefär en vecka innan intervjuerna ägde rum sändes intervjuguiden till respondenterna 

för att de skulle ha möjlighet att sätta sig in i frågeställningarna. Vi presenterade även 

uppsatsens bakgrund och syfte. Detta bidrog enligt oss till att öka respondenternas 

förståelse avseende studiens syfte. Det finns dock en risk med att i förväg ge 

respondenten möjlighet att studera intervjufrågorna. Det kan vara så att de svar som 

samlas in dels kan vara vinklade så att de ska uppfylla uppsatsens syfte men svaren kan 

även vara anpassade till vad som anses lämpligt utifrån den bild som företaget vill visa 

utåt. Då vi inte har för avsikt att redogöra eller citera vad varje respondent har svarat 

bedömer vi att risken för det senare är relativt liten. 

 

Det är av stor vikt att värdera informationens giltighet avseende hur mätinstrumentet är 

uppbyggt men även över giltigheten av den information som insamlats vid intervjuerna 

(Patel & Tebelius 1987). Vi bedömer att vår intervjuguide har en hög grad av giltighet 

då vi testat den genom en pilotstudie som vi genomfört med en person med kompetens 

inom vårt undersökningsområde. Den har även en hög grad av relevans på grund av att 

frågornas formulering har stämts av mot studiens syfte. De svar som vi erhållit från 

intervjuerna borde även de vara av en hög relevans då dessa genomförts med 

respondenter med goda kunskaper inom undersökningsområdet.  

Till en början gjorde vi den bedömningen att det skulle bli svårt att kunna dra några 

generella svar utifrån att endast ett mindre antal intervjuer har genomförts. De svar som 

har kommit ut av de genomförda intervjuerna har dock varit starkt överstämmande när 

det gäller flera av våra frågeställningar. Av den anledningen tror vi att det finns en 

möjlighet till att kunna generalisera. Enligt Jacobsen (2002) finns det möjlighet att 

generalisera även om endast ett fåtal intervjuer har genomförts, om de som intervjuats är 

representativa för ett stort antal enheter.  
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3 Krisen på 1990 - talet 

I detta kapitel kommer vi att ge läsaren en inblick i de faktorer som gemensamt 

påverkade den fastighetskris som drabbade Sverige och senare kom att utmynnade i en 

bankkris. Vidare följer en redogörelse av olika värderingsmetoder avseende fastigheter. 

Det finns flera marknadsteorier som kan bidra till förståelsen av fastighetskrisens 

uppkomst. Vi avslutar med att beskriva några av dessa.  

3.1 Bankkrisens orsaker  

Den utlösande faktorn av bankkrisen var bankernas stora kreditförluster på 

fastighetsrelaterade lån. Dessa krediter hade främst beviljats till kommersiella 

fastigheter. En allmän uppfattning är därför att anledningen till bankkrisens uppkomst 

var spekulation på fastighetsmarknaden. Den kan förklaras utifrån en tro på framtida 

prisstegringar samt en tro hos investerare om den egna förmågan om att kliva av 

marknaden i ”rätt” tid. Detta är början till en självgenererande utveckling, som till sist 

får ett oväntat slut. (SOU 1995:4) 

Att krisen förklarats utifrån en spekulativ bubbla kan belysas utifrån följande exempel 

på en ”vanlig” investeringskalkyl för ett fastighetsköp; 

Investering: 100 miljoner  

Finansiering via bank: 100 miljoner 

Total intäkt efter avdrag för löpande kostnader: 5 miljoner  

Räntekostnaden vid en ränta på 13 %: 13 miljoner  

Fastighetens värdeökning beräknades till 10 miljoner per år. 

Totalt blir slutsumman en vinst på 2 miljoner per år. Exemplet utgår från två 

förutsättningar som var typiska för perioden före fastighetskrisen. Den första var att 100 

procent av investeringen finansierades via bank. Den andra var att prisökningen på 

fastigheter var minst 10 procent. Utifrån en tro på dessa kalkyler var det många som 

ville ta chansen och bli fastighetsmiljonär. (Afrell & Sundqvist 1992)  
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Senare delen av 1980 - talet kännetecknades av högkonjunktur, vilket var en bidragande 

orsak till en överhettning av marknaden och att priserna ökade på fastigheter. Men det 

fanns också andra faktorer som drev upp fastighetspriserna. Några av dessa var de 

omfattande skattesubventionerna som rådde innan skatteomläggningen, en lägre 

byggmoms, frikostiga avdragsmöjligheter gällande räntekostnader, faktorer som 

tillsammans med en stark tillväxt lade grunden för prisutvecklingen. Det kan noteras att 

för de kommersiella fastigheterna låg ökningstakten på hyrorna långt under 

fastigheternas prisutveckling under denna period. (riksbanken) Ytterligare faktorer som 

bidrog till de ökade fastighetspriserna var att inflationen var hög i Sverige och hade 

varit det under en längre tid, vilket var gynnsamt för värdeutvecklingen. Vidare så 

slopades bankernas utlåningstak 1985, bankerna jublade för nu hade hjälpen till den 

döda lånemarknaden kommit. Riksbanken som tidigare kontrollerat bankernas 

utlåningskapacitet, trodde sig även fortsättningsvis kunna göra detta men på annat sätt. 

Det var en felbedömning och bankerna konkurrerade ut de finansbolag som tidigare 

tillhandahållit den utlåning som bankerna inte haft möjlighet till. Det bidrog till att 

finansbolagen gav sig ut på mer riskfyllda projekt som banken i sin tur indirekt lånade 

ut pengar till då utlåning även gjordes till finansbolagen. (Afrell & Sundqvist 1992) De 

större bankerna hade en betydligt lägre lönsamhet än de mindre och medelstora under 

1980 - talet. För att komma ikapp ledde detta till att de större bankerna valde en högre 

riskexponering. Den ekonomiska nedgången som skedde med bland annat fallande 

priser på fastigheter drabbade därför de större bankerna hårdare. Ett av argumenten till 

denna investeringsprofil enligt Ljungqvist (1993) landar i att det var en medveten 

satsning från de större bankerna, eftersom de kunde förvänta sig stöd från staten om 

investeringarna skulle gå alltför illa. Resonemanget har sitt ursprung i att Riksbanken 

har som möjlighet att fungera som lender of last resort för banker om det skulle uppstå 

akuta likviditetsproblem. Möjligheten för bankens kunder att få tillbaka insatt kapital 

antingen via banken eller ifrån staten, kan indirekt vara ett incitament för bankerna att 

välja en högre riskexponering. Ett agerande som i sin tur kan förklara varför 

nyproduktion av fastigheter vid en ekonomisk uppgång leder till en för hög kostnad 

utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. En hög belåningsgrad var del av bankernas 

frikostiga utlåningspolitik. När bankerna tillåter högre belåningsgrader bidrar det till att 

fastighetsinvesterare blir mer intresserade att ta risker i form av exempelvis mer 

omfattande projekt. (Ljungqvist 1993)  
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Tiden efter avregleringen kom att följas av en omfattande kreditexpansion. Mellan åren 

1986 till 1990 skedde en ökning av kreditvolymerna med mer än 1 000 miljarder 

kronor. Bankerna kom att svara för halva den ökningen. En ansenlig del av ökningen 

placerades på tillgångsmarknader, som exempelvis fastigheter och aktier, med starkt 

stigande priser som följd. Detta belyses av att bankernas utlåning till 

förvaltningsfastigheter femdubblades emellan åren 1985 och 1990. Värdestegringarna 

på tillgångsmarknaderna var dock relativt kortvariga. Runt 1989-1990 skedde en 

stabilisering av värdena för att därefter följas av en kraftig tillbakagång. När tron på 

fortsatt hög inflation och en låg realränta minskade accelererade värdenedgången på 

fastigheterna. De hastigt minskande värdena ledde till ansenliga kreditförluster för 

bankerna. (SOU 1995:4) Av de kommersiella fastigheterna var det kontorsfastigheter 

som drabbades hårdast. Detta på grund av att det hade skett en överproduktion av dessa. 

(Jaffee 1994) I och med den hastigt försämrade ekonomin, de höga realräntorna samt ett 

fortsatt prisfall på fastigheter, övergick fastighetskrisen till en bankkris (SOU 1995:4). 

Det hade i Sverige skett stora omvälvande förändringar på så kort tid som några 

månader. Sverige hade från att ha varit ett land med högkonjunktur och hög inflation 

gått till att vara ett land med lågkonjunktur och låg inflation. Utöver detta hade ett helt 

nytt skattesystem införts och regeringen hade deklarerat en vilja om att ansöka om 

medlemskap i EG. Så många förändringar under en så begränsad tid är svårt att kunna 

förutspå. (Afrell & Sundqvist 1992) Det tillsammans med bankernas sätt att driva på 

belåningen bidrog till att kreditförlusterna enligt Afrell & Sundqvist (1992) blev så 

omfattande som de blev. Effekterna förstärktes av samverkan mellan avskaffandet av 

valutaregleringen, kreditmarknadens avreglering och skattereformen. (SOU 1995:4) 

Afrell & Sundqvist (1992) är av den åsikten att Bankinspektionen (senare 

Finansinspektionen), till viss del kunnat mildra utgången av krisen. Men deras 

arbetsformer var från tiden innan avregleringen av kreditmarknaden och någon 

anpassning till de nya förhållandena hade inte skett. De krediter som bidrog till 

kreditförlusterna var i stort sätt beviljade under perioden mellan då utlåningstaket 

slopades, 1985 och fram till 1990. Riksbanken var också ett organ som borde ha 

bevakat kreditexpansionen bättre, tyvärr var det ingen av dessa myndigheter som 

vaknade till liv förrän det var för sent. (Afrell & Sundqvist 1992) 
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Slutsumman av fastighetskrisen och den efterföljande bankkrisen blev att fastigheter till 

ett värde av 100 miljarder förflyttades till bankerna. Statens kostnader blev cirka 65 

miljarder och bankernas kreditförluster beräknas till cirka 120 miljarder. 

(Nordlund & Persson 2003) Det kan tyckas att kreditförlusterna borde ha drabbat 

bankerna i ganska lika omfattning, men så var inte fallet. Handelsbanken och SEB var 

de banker som drabbades minst av krisen.  (Bengtsson & Polesie 1998) Priserna på 

fastigheter kom att sjunka med 75 procent under de 5 efterföljande åren. Utav de 

fastighetsbolag som var noterade på börsen under 1980-talet (ca: 40 st) hamnade tre 

fjärdedelar av dessa i så kraftiga problem att de rekonstruerades eller gick i konkurs. 

(ekonomisk debatt) 

3.2 Ekonomisk – politiska beslut  

En omfattande förändring av den finansiella politiken i Sverige skedde under 1980 -

 talet och i början av 1990 – talet. Speciellt gäller det beslutet om en ny skattereform, 

avreglering av kreditmarknaden samt penning- och valutapolitiken. Under nästan hela 

1980 –talet var kostnaden för krediter låg och inflationen bidrog till att realräntan efter 

skatt var negativ. Det fanns starka förväntningarna om att den höga inflationen skulle 

bestå, vilket inledningsvis även sannolikt gällde tron på höga nationella skattesatser. 

Tillgången till krediter innebar att det gick att dra nytta av skattesystemet fullt ut. En 

ökning av skuldsättningsgraden sågs som ett rationellt beteende. Värdeuppgången 

ökade låntagarnas möjlighet att tillhandahålla säkerheter till bankerna för krediterna. 

Marknadsvärdet, det som bankerna bedömde som verkligt värde, på säkerheterna var 

mer betydelsefullt vid kreditbedömningar än låntagarnas betalningsförmåga på lång 

sikt. På en marknad med snabbt stigande priser är det inte bara de aktuella värdena som 

ligger till grund för utlåningsbeslut utan även en tro på framtida värdeökningar. Vid en 

sådan marknad spelar kassaflödena mindre roll. Det som avgör belåningsgraden är inte i 

första hand en bedömning av huruvida låntagaren har tillräckligt stora löpande 

hyresintäkter för att täcka rörliga kostnader samt räntor. (SOU 1995:4) 

 

1989 började förutsättningarna på fastighetsmarknaden att förändras. Avskaffandet av 

valutaregleringen bidrog till minskad prisuppgång beträffande kommersiella fastigheter, 

eftersom det nu blev möjligt för fastighetsbolagen att i större utsträckning köpa 

fastigheter i utlandet. Från politikerna kom signaler om betydelsen av 
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inflationsbekämpning, vilket bidrog till en minskning av tron på fortsatt stigande 

värden. De nominella räntorna låg dock kvar på en hög nivå vilket ledde till kraftigt 

stigande realräntor före skatt när inflationen började gå ner. Vidare medförde 

omläggningen av kapitalbeskattning att realräntorna steg efter skatt. Värdeminskningen 

på fastigheter förstärktes av höjda driftskostnader som ett led i skattereformen, bland 

annat infördes moms på el. Avkastningskraven på fastigheter tilltog drastiskt. När 

konjunkturen vände neråt ledde det till att efterfrågan på kommersiella lokaler minskade 

med reducerade hyror som en konsekvens, detta ledde till att prisfallet förstärktes 

ytterligare. (SOU 1995:4) 

 

Staten meddelade också att den offentliga sektorn skulle krympas, vilket bidrog till en 

massiv utförsäljning av statliga lokaler samtidigt som efterfrågan på kontor minskade 

från statens sida. Detta bidrog ytterligare till prisfallet. (Afrell & Sundqvist 1992) De 

frikostiga bostadssubventionerna började avvecklas. Förutom det så ökade 

fastighetsskatten och reglerna gällande avskrivning för företag som bedrev handel med 

fastigheter skärptes. (SOU 1995:4) 

 

Det skattesystem som existerade före skattereformen bidrog till kreditexpansionen 

genom att subventionera investeringar som var finansierade med lån. (SOU 1995:4) Ett 

av syftena med skattereformen var bland annat att minska inflationen 

(Afrell & Sundqvist 1992). Valutareglering avskaffades i januari 1989, följden blev att 

efterfrågan på förvaltningsfastigheter minskade, då investeringar utomlands blev 

möjliga (Bengtsson & Polesie 1998). I Sverige bedrevs vid denna period en politik med 

fast växelkurs, som gick ut på att räntenivån och penningmängden skulle anpassas så att 

en önskad växelkurs kunde vidmakthållas. Det innebar begränsningar då exempelvis 

räntan inte mer än marginellt kunde användas till att påverka efterfrågan. Normalt sett 

skulle den kraftigt ökade kreditexpansionen ha lett till valutaflöden som hindrade 

expansionen. Detta skulle ha skett genom höjda räntor, dessa utflöden komplicerades av 

valutaregleringen. Den politik som bedrevs under denna period var inte hållbar då den 

var svår att förena med en fast växelkurs. Finanspolitiken var heller inte stram nog att 

hejda en överhettning av inflationen. När åtstramningen påbörjades 1990 skedde 

exempelvis en minskning av bostads- och byggsubventioner, vilket bidrog till det 

inledande prisfallet på fastigheter. (SOU 1 995:4) Den svenska lågkonjunkturen kom 
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som ett ”brev på posten” när alla dessa politiska beslut genomförts. Till att börja med 

var det faktorer som skapades inom Sverige som drev på lågkonjunkturen, senare kom 

också den internationella lågkonjunkturen att göra sitt till. Internationellt sett hände 

mycket under denna tid bland annat Tyskland återförening och Sovjets sönderfall. 

(Afrell & Sundqvist 1992) 

Nedan följer en figur för att på ett tydliggöra hur de olika parametrarna som beskrivits 

tidigare hänger ihop. 

 

Figur: Enligt egen bearbetning efter Afrell & Sundqvist (1992, sidan 60) 
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3.3 Värderingsmodeller 

Att bankerna har använt sig av olika värderingsmetoder vid bedömningar av värdet 

gällande fastigheter från tid till tid har redogjorts för i studien. Nedan beskrivs kortfattat 

tre av dessa metoder som var vanligt förekommande under fastighetskrisen och senare. 

 

3.3.1 ”Verkligt värde” under fastighetskrisen 

Denna ”metod” var vanligt förekommande hos flera banker. Det verkliga värdet på 

fastigheter var liktydigt med marknadsvärdet. (SOU 1995:4) Bankregleringen 

prioriterade utlåning mot säkerheter, och utlåningen som skedde till fastigheter 

uppfyllde detta kriterium (Jaffee 1994).  

 

3.3.2 Kassaflödesmetoden 

I kassaflödesmetoden återspeglas de förväntade verkliga förhållandena då dessa baseras 

på löpande in- och utbetalningar. Om kassaflödesmodellen används rätt ger den bra 

flexibilitet och de förändringar som sker fångas upp i perioden. Metoden är användbar i 

många olika situationer, till exempel när: marknadsvärdet på fastigheter bedöms 

(marknadssimulering) och vid bedömningar av det individuella avkastningsvärdet. Det 

skall tydligt framgå vad analysen skall användas till, detta främst beroende på att de 

olika parametrarna får olika tyngdpunkt, på grund av syftet med analysen. Några av de 

ingående parametrarna är kalkylränta, hyra och driftskostnader.  

 

När en kassaflödesanalys görs för att bedöma marknadsvärdet på fastigheten är det 

viktigt att basera detta på indata som är specifika för objektet. Om indata avviker från 

det som anses marknadsmässigt korrigeras det under den period som beräkningen avser. 

Perioden kan variera från exempelvis 1 år upp till 10 år beroende på syftet med 

analysen. Ett nuvärde beräknas på de framtida in- och utbetalningarna som kommer att 

ske under perioden. Det är svårt att upprätta kassaflödesanalyser eftersom de baseras på 

framtida in- och utbetalningar. Omvärldsfaktorer kan påverka beräkningen i efterhand, 

exempelvis skulle konjunktursvängningar kunna inverkar på vakansgraden samt 

hyresnivåerna.(Nordlund 2004) 

 

 



Kapitel 3 – Krisen på 1990 – talet 
 
 

   22 

3.3.3 Ortsprismetoden 

Vid ortsprismetoden görs en bedömning av marknadsvärdet genom att jämföra likartade 

objekt i området. Det gäller att kunna avgöra om jämförelseobjekten är jämförbara med 

det aktuella objektet. För att kunna göra detta krävs god kännedom om objekten i 

ortsprismaterialet. Det som ortsprismetoden baseras på är marknadsanalyser av 

överlåtelser som gäller liknande fastigheter. Grovt kan ortsprismetoden indelas i två 

grupper, den indirekta och direkta metoden. Den indirekta metoden bygger på allmänna 

erfarenhetsbaserade nyckeltal som grundar sig på prisnivåerna. I den direkta metoden 

sker en ”normering” av jämförelseobjekten. (Nordlund 2004)  

3.4 Marknadsteorier 
Det var ett antal faktorer som gemensamt bidrog till fastighetskrisen uppkomst. Nedan 

beskrivs några teorier som kan tydliggöra uppkomsten av krisen. 

3.4.1 Marknadskonjunktur 

Hög- och lågkonjunktur är drivkraften för efterfrågan och utbud. När högkonjunktur 

råder är produktion hög och det råder brist på resurser. Överhettning bildas och gör att 

högkonjunkturen mattas av, ibland så lågt att en lågkonjunktur uppstår. När 

lågkonjunktur råder är produktionsnivån under den potentiella nivån. 

Kapacitetsutnyttjandet är lågt och det finns ett överskott av tillgängliga resurser. Vid en 

högkonjunktur ökar efterfrågan och företagen bygger upp sin kapacitet, vilket bidrar till 

lägre arbetslöshet, högre löner och en större vilja att investera och konsumera. När 

trenden bryts så infinner sig lågkonjunkturen och förutsättningarna spegelvänds. 

(Eklund 2005) Detta påverkar utbudet och efterfrågan. När det är jämvikt på markanden 

är efterfrågan och utbud lika. När denna jämvikt rubbas påverkas priset, är utbudet 

större än efterfrågan sjunker priset och tvärtom. (föreningssparbanken)  

3.4.2 Finansiella och reala samband 

Det som skiljer de finansiella marknaderna jämfört med många andra marknader är 

nivån på de problem som kan uppstå på grund av den asymmetriska informationen. 

Kunskapen om den asymmetriska informationens innebörd har fört med sig en 

förändrad syn av den finansiella sektorn i makroekonomisk teori. Flertalet av de 

makroekonomiska teoribildningarna har konsekvent tonat ned betydelsen gällande den 
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finansiella sektorn. Grovt förenklat kan sägas att penningmängden, har ansetts vara det 

enda sambandet mellan den reala och finansiella sektorn. (SOU 1995:4) 

Ett antagande som tidigare gjordes var att reala investeringsbeslut inte berördes av hur 

investeringen finansierats. På en väl fungerande marknad borde den sammanlagda 

finansieringskostnaden av en investering vara densamma oavsett finansieringsform. 

Denna delning mellan reala investeringsbeslut och investeringen finansieringsform är 

inte hållbar när betydelsen av den asymmetriska informationen beaktas. När det gäller 

skillnader i information mellan företagsledning och deras fordringsägare visar det på en 

konflikt dem emellan på grund av olika intressen. Ett exempel kan vara att om en 

kapitalplacerare inte har full tillgång till att kontrollera företagsledningen leder det till 

att företagets kapitalstruktur får reala effekter. Val av metod har betydelse för 

företagsledningens incitament. Det kan illustreras enligt följande; låt oss anta att en 

företagsledning innehar fem procent av aktierna i företaget och resterande delen är 

finansierad av utomstående aktieägare. En konsekvens av detta kan bli att 

företagsledningen inte gör sitt yttersta för att maximera företagets vinst, eftersom endast 

fem procent av den extra vinsten tillfaller dem. Det finns en risk för att om skulder 

svarar för en investerings finansiering kan det leda till att företagsledningen väljer 

riskfyllda projekt. Det med anledning av att företaget då kan bevara de höga vinsterna 

från de projekt som är lyckade medan kostnaden för ett projekt som misslyckats hamnar 

hos långivarna. Vilket val av finansieringsmetod som ett företag väljer kan även ge 

signaler till kapitalmarknaderna om företagets värde. De bolag som har projekt som ser 

lovande ut borde vara mer intresserade av att satsa mer eget kapital än de bolag som har 

mer riskfyllda projekt. Ett företags balansräkning har stor betydelse för dess 

ekonomiska resultat. Företag med en hög andel nettoförmögenhet och en god likviditet 

är mer villig att genomföra investeringar samt expandera verksamheten jämfört med ett 

bolag med en svag balansräkning som är beroende av extern finansiering. (SOU 1995:4) 

3.4.3 Det finansiella systemets stabilitet  

Vid en granskning av den finansiella lagstiftningen är det viktigt att beakta vad som är 

det finansiella systemets huvuduppgift och om det finns intressen som behöver skyddas 

genom speciallagstiftning. En utgångspunkt vid reglering av finansiella system borde 

vara utifrån de uppgifter det finansiella systemet ska utföra. Enligt Falkman (2002) kan 

det finansiella systemet anses ha tre centrala uppgifter. Den första är att göra en 
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omfördelning av kapital mellan de företag och hushåll som har ett överskott till dem 

som har ett underskott. Uppgift nummer två är riskhantering. Det finansiella systemet 

ska bidra till att begränsa och omfördela risker i ekonomin på ett effektivt sätt. Den 

tredje och sista centrala uppgiften är att erbjuda trygga och effektiva betalningskanaler 

samt rutiner.  

Risken för att det finansiella systemet utsätts för en genomgripande störning som kan 

leda till att systemet allvarligt skadas kallas med ett annat ord för systemrisk. Med andra 

ord innebär systemrisken faran för att en oväntad och plötslig kris i ett eller flera 

finansiella företag skulle kunna starta en kedjereaktion, vars följd kan leda till att hela 

det finansiella systemet skulle bryta samman. (Falkman 2002)  
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4 Referensram 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av de lagar, normer och beslutande organ som 

behandlar redovisning och betydelsefulla begrepp som berör denna. Vidare följer en 

beskrivning av IAS 40 som avser värdering av fastigheter. Beskrivningen är av ett 

informativt slag och i och med detta kommer den inte att analyseras. Kapitlet avslutas 

med att vi behandlar teorier som stödjer undersökningsfenomenet.  

 

I Sverige finns ett antal ramlagar som omfattar generella bestämmelser för hur företag 

ska redovisa för att följa god redovisningssed. En av dessa är Årsredovisningslagen 

(ÅRL). Några av de normgivande organ som har störst inflytande på redovisningen är 

Redovisningsrådet (RR) och när det gäller de finansiella företagen Finansinspektionen 

(FI). Redovisningsrådets rekommendationer avsåg företag som var noterade på börsen 

men även företag som på grund av sin storlek var av intresse för allmänheten. 

Redovisningsrådets uppgift för dessa bolag har övertagits av International Accounting 

Standards Board (IASB) som är ett internationellt redovisningsorgan som ger ut normer. 

(FAR 2004) Från och med den 1 januari 2005 gäller de av EU antagna 

redovisningsreglerna International Financial Reporting Standards/International 

Accounting Standards (IFRS/IAS) utgivna av IASB för samtliga bolag som är 

börsnoterade inom gemenskapen. (FAR 2005) 

4.1 Lagar och normer 

I Sverige liksom i de flesta länder har det funnits en sedvänja att hellre redovisa 

försiktigt än att ge en rättvisande bild av värdet på ett företags tillgångar. Traditionellt 

sett har det funnits ett borgenärsperspektiv vilket innebär att det har ansetts viktigt att 

skydda långivare då företag oftast är finansierade med hjälp av banklån. 

(Thomasson 2000) Denna princip innebär att värdering skall ske med en rimlig 

försiktighet, exempelvis bör ett företag hellre värdera en tillgång för lågt än för högt och 

en skuld vice versa. Detta medför att det resultat som företaget redovisar hellre bör vara 

för lågt än för högt. (Bohlin 1998)  

 
 Redovisningen i Sverige kännetecknas även av den starka kopplingen som finns mellan 

redovisning och skattelagstiftningen (Deegan 2001). Under de senaste åren har ett 
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förändrat synsätt med avseende på syftet med börsnoterade koncerners finansiella 

rapporter kunnat märkas. Istället för det traditionella borgenärsperspektivet kan en 

tendens mot ett investeringsperspektiv märkas då de finansiella rapporterna ska 

medverka till att kapitalmarknadens krav och behov tillgodoses. 

(Lundström & Nordlund 2003) Borgenärsperspektivet bygger mer på regler än 

investeringsperspektivet. Främst när det gäller formen av redovisningshandlingar, 

ordningsföljder i balans- och resultaträkningar och benämningar på poster och så vidare. 

Förhållandet avseende värderingsfrågor har däremot varit det motsatta. I Sverige har 

den civilrättsliga lagstiftningen i vissa situationer angett det högst tillåtna värdet på 

tillgångar och skattelagstiftningen har angett vilket lägsta tillåtna värde som en tillgång 

kan åsättas. Så är fallet för exempelvis värdering av anläggningstillgångar. I de länder 

som har ett investeringsperspektiv finns i vissa fall frikopplade värderingsregler mellan 

redovisning och beskattning. Denna åtskillnad har bidragit till att de finansiella 

rapporter som företagen i dessa länder lämnar bättre tillgodoser marknadens krav på 

information. (Smith 2000) Det finns en koppling mellan tillvägagångssättet att redovisa 

och vilken vinst ett företag presenterar. Den vinst som ett företag uppvisar blir oftast 

högre när investeringsperspektivet används. (Artsberg 2003) 

4.1.1 Årsredovisningslagen 

ÅRL gör ingen åtskillnad mellan olika typer av tillgångar utan anger endast vad som är 

en anläggningstillgång och vad som är en omsättningstillgång. Lagen definierar 

anläggningstillgång som en tillgång som innehas i företagets verksamhet och som inte 

är avsedd att omsättas. En sådan tillgång ska i räkenskaperna redovisas till sitt 

anskaffningsvärde. Avskrivning ska ske systematiskt över tillgångens ekonomiska 

livslängd och de kostnader som avskrivningen ger upphov till ska redovisas över 

resultaträkningen. Om värdet på anläggningstillgången är högre eller lägre än det 

bokförda värdet och om värdeförändringen inte är av tillfällig art tillåter ÅRL att en 

uppskrivning sker men kräver att nedskrivning görs av värdet i räkenskaperna. Enligt de 

krav som ställs upp av ÅRL ska den information som lämnas i företagets årsredovisning 

vara systematisk, relevant samt överblickbar. (Lag 1995:1554) Den information som 

lämnas ska med andra ord ge en rättvisande bild över företagets balansräkning, 

resultaträkning samt noter, genom att anlägga ett ”användarperspektiv”. Informationen 

som lämnas ska vara i rätt mängd och i rätt tidpunkt men även vara väsentlig för 
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användaren. Detta ska leda till att informationen är av god kvalitet. Brist på relevant 

information kan bero på att företaget som lämnar informationen, inte vet vad som 

efterfrågas. God redovisningssed ska underlätta för företaget att ge en rättvisande bild 

över företagets ställning. (Eriksson 2002)  

4.1.2 Bankrörelselagen 

Bankrörelselagen innehåller bestämmelser där det klargörs vilken typ av rörelse en bank 

får bedriva och på vilket sätt. Den myndighet som kontrollerar att bankerna driver sin 

rörelse enligt lagen är Finansinspektionen. Lagen kräver att en kredit endast får beviljas 

om låntagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra sina åtaganden avseende 

låneförbindelsen. Dessutom ställer lagen krav på betryggande säkerheter i fast eller lös 

egendom, till exempel i form av borgen. Banken kan dock i vissa fall avstå från sådana 

säkerheter om det kan anses obehövligt eller om det föreligger särskilda skäl. I lagens 

2: a kapitel beskrivs de förhållanden som kan göra det möjligt för en bank att erhålla 

egendom som ej är kopplad till den egna verksamheten. Lagen tillåter att bankerna 

endast äger de fastigheter som egen rörelse bedrivs i, förutom i viss specifika fall. Det 

klargörs också att den egendom som förvärvats snarast skall avyttras när 

marknadsförhållandena är lämpliga eller senast när banken kan avyttra egendomen utan 

förlust för banken. (Lag 1987:617)  

4.1.3 God redovisningssed  

I ÅRL finns begreppet god redovisningssed omnämnt. I ÅRL: s 2 kap 2 § står följande: 

årsredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god 

redovisningssed. (Lag 1995:1554) Företagets årsredovisning är den officiella rapport 

som återger dess verksamhet för företagets olika intressenter. Valet av värderingsprincip 

kan leda till olika utfall, vilket medför att årsredovisningen är känslig för vilken princip 

företaget väljer att använda. (Leonardz & Blomqvist 2001) God redovisningssed är ett 

begrepp som inte är helt lätt att ge en beskrivning av. Rekommendationer, lagkrav och 

redovisningspraxis ska tillsammans utmynna i god redovisningssed inom de ramar som 

ÅRL dragit upp. De som stiftat lagen har valt att beskriva god redovisningssed på 

följande sätt: En faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets 

bokföringsskyldiga. (Kellgren 2004, s 51) 
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4.1.4 Rättvisande bild 

I FARs samlingsvolym definieras rättvisande bild med följande ord: 

Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge 

en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att en 

rättvisande bild skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar. (FAR 2004, s 358)  

Sedan 1973 är termen ”true and fair” en princip i EG: s redovisningsdirektiv som ska 

gälla i samtliga medlemsländer inom unionen. Begreppet har sitt ursprung från de 

engelska redovisningsstandarderna. Sverige har i ÅRL översatt denna term till 

”rättvisande bild”. Missuppfattningar finns kring hur detta begrepp skall tolkas. 

Borgenärsperspektivet anser att begreppet ”rättvisande bild” innebär att 

rekommendationer och lagar är centrala och att redovisningen upprättas efter dessa. 

(IFRS/IAS 2005) I Storbritannien fanns en oro över denna strikta inställning och 

verkade för att begreppet ”true and fair” skulle tas in i EG-direktiven för att möjliggöra 

en mer rättvisande redovisning av resultat och ställning (Rundfelt 2005). 

IASB är den organisation som utarbetar de nya standarder som ligger till grund för 

redovisningen i noterade företag inom EU och som även jobbar för en internationell 

standardisering (IFRS/IAS 2005).  

4.1.5 Redovisningsprinciper 

I svensk redovisningspraxis liksom i flera andra länders redovisningspraxis, finns det 

några grundläggande redovisningsprinciper som fått stor betydelse utöver god 

redovisningssed och rättvisande bild. Dessa principer bidrar till att bestämma vad god 

redovisningssed är. Ifall det uppstår särskilda skäl finns det möjlighet att avvika från 

principerna men endast om årsredovisningen fortfarande är överskådlig, ger en 

rättvisande bild samt följer god redovisningssed. Om avvikelser görs skall företaget 

upplysa i not varför det skett samt vilka effekter det fått på bolagets ställning och 

resultat. Specificeringen möjliggör för användare av finansiella rapporter att justera för 

de förändringar som gjorts. (FAR 2004) 
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Nedan redogörs för några av de grundläggande principer/postulat som haft betydelse för 

redovisningen i Sverige avseende värdering av tillgångar: 

Försiktighetsprincipen; värdering enligt denna princip innebär att tillgångar ska värderas 

med rimlig försiktighet. Det innebär att om tillgången minskat i värde ska en kostnad 

redovisas även om tillgången inte avyttrats. Principen ska inte dras så långt att det 

uppkommer en konflikt med principen om en rättvisande bild av företagets resultat och 

ställning, med andra ord är det inte tillåtet att tillgångarnas värde undervärderas så att 

dolda reserver byggs upp inom företaget. (FAR 2004) 

Anskaffningsvärdeprincipen; en tillgång respektive skuld tas upp till högst 

anskaffningsvärde även om marknadspriset har förändrats efter anskaffningstidpunkten. 

Denna princip har sin utgångspunkt från kravet på att en objektiv bedömning ska göras 

där grunden utgör den historiska anskaffningskostnaden. (Eriksson 2002) 

Realisationsprincipen; en inkomst anses realiserad först när företaget har uppfyllt 

samtliga eller så gott som samtliga åtaganden i samband med en leverans av en vara 

eller tjänst. Dessutom ska en motprestation ha erhållits från motparten. (Eriksson 2002) 

Jämförbarhetsprincipen; innebär ett förbud mot att byta redovisningsprinciper mellan 

olika räkenskapsår. Det finns dock några undantag. Dessa är om bytet är föranlett av en 

ny lag, redovisningsrekommendation eller att det kan påvisas att byte av 

redovisningsprincip ger en mer rättvisande bild av företagets resultat och ställning. 

(FAR 2004)  

4.2 Normgivande organ 

4.2.1 Redovisningsrådet – RR  

Redovisningsrådet grundades genom stiftelsen för utvecklande av god redovisningssed 

som bildades 1989 (FAR 2004). År 1998 skedde en ombildning och Föreningen för 

utvecklande av god redovisningssed tillkom, medlemmar är: Svenskt Näringsliv, 

Svenska Bankföreningen, FAR, Stockholmsbörsen, Svenska Fondhandlarföreningen 

och Sveriges Försäkringsförbund.  I föreningen finns idag tre enheter Akutgruppen, 

Övervakningspanelen och Redovisningsrådet. Rådets främsta uppgifter är att främja 

utvecklingen av den goda redovisningsseden främst från ett aktiemarknadsperspektiv. 
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(Redovisningsrådet) Från och med januari 2005 gäller IFRS/IAS, vilket innebär att 

rådets rekommendationer idag främst handlar om att avge remissynpunkter på nya 

standarder (Rundfelt 2005).  

4.2.2 Finansinspektionen – FI 

Finansinspektionen har en lång historia som sträcker sig från år 1659. 1991 slås 

Bankinspektionen samman med Försäkringsinspektionen och då bildas det som idag har 

namnet Finansinspektionen (finansinspektionen 1) 

Finansinspektionens huvudområden är idag: 

• Regelutgivning; vilket innebär att finansinspektionen ger ut föreskrifter som 

kompletterande regler, till de lagar och regleringar som finns.  

• Tillsyn; Finansinspektionen utövar tillsyn av de finansiella företagen för att 

säkerställa deras stabilitet och att de har en sund balans mellan risker och 

kapital. 

• Tillståndsgivning; Finansinspektionen utfärdar tillstånd till företag som erbjuder 

finansiella tjänster till allmänheten. Missköts förtroendet, har myndigheten rätt 

att dra in deras tillstånd. (finansinspektionen 2) 

4.2.3 IASB/IASC 

IASB bildades år 2001 och deras huvudkontor återfinns i London. IASB är inom 

redovisning ett oberoende expert- och normgivande organ vars uppgift är att utveckla 

internationella redovisningsstandarder för en ökad jämförbarhet i de finansiella 

rapporterna som lämnas av företagen. Mellan IASB och FASB finns ett nära samarbete 

för att åstadkomma ett gemensamt regelverk. IASB har gett ut standarderna IFRS. (iasb) 

IASB ersatte IASC som normgivande organ år 2001. IASC har gett ut standarderna 

IAS, vilka övertagits av IASB. De organ som ger ut redovisningsstandarder som har 

störst betydelse i världen idag är IASB och FASB. (Rundfelt 2005) 

4.2.4 FASB 

FASB bildades i USA år 1973 och är den organisation i landet som är ledande avseende 

normgivning för privata företag. Deras huvuduppgift är att utveckla nationella 

standarder men då USAs inflytande är världsomspännande bidrar det till en efterfrågan 

på standarder som är internationellt gångbara. Detta efterfrågas av investerare, 
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leverantörer och andra intressenter som har behov av standarder som är användbara över 

landsgränser. En av FASB:s uppgifter är därför även att medverka till att utarbeta 

standarder som leder till en ökad jämförbarhet i ett internationellt perspektiv. Detta sker 

i första hand genom ett aktivt deltagande i IASB. (fasb)  

4.3 IAS 40 

IAS 40 behandlar hur förvaltningsfastigheter ska redovisas i koncernredovisningen. 

Förvaltningsfastigheter är byggnader och mark, dessa måste uppfylla kravet och ha 

syftet att generera värdestegringar eller hyresinkomster för att klassas som en 

förvaltningsfastighet. (Axelman, Phillips, Wahlqvist 2004) I vissa fall kan det finnas 

behov av att göra en delning av fastigheten, då en del av fastigheten är att betrakta som 

förvaltningsfastighet och en del som rörelsefastighet. Det som styr hur fastigheten skall 

klassificeras är om de olika delarna kan säljas var för sig eller inte. Klassas endast en 

liten del av fastigheten som rörelsefastighet är det möjligt att betrakta hela fastigheten 

som förvaltningsfastighet. Det kan vara svårt att avgöra om en fastighet skall klassas 

som en förvaltningsfastighet eller inte, då detta är en fråga om bedömning. Det är 

viktigt att konsekvent använda sig av samma kriterier och riktlinjer när bedömningarna 

görs. Det ska i företagets finansiella rapporter lämnas upplysningar om vilka kriterier 

som valts att utgå ifrån. (IFRS/IAS 2005) 

 

Enligt IAS 40 finns två valmöjligheter hur en tillgång skall redovisas, antingen till det 

verkliga värdet (”fair value model”) eller till anskaffningsvärdet (”cost model”) minskat 

med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar om sådana finnes. När metod valts 

gäller den för företagets samtliga förvaltningsfastigheter. Om redovisningen sker till 

verkligt värde redovisas förändringarna som uppstår varje år, som en vinst eller förlust i 

resultaträkningen. Värdet som förs in i balansräkningen är det verkliga värdet vid 

bokslutstidpunkten. Det finns undantag då det inte finns någon fungerande marknad, då 

baseras uträkningen på anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och 

nedskrivningar trots att de resterande fastigheterna värderas till verkligt värde. Om 

fastigheterna redovisas till verkligt värde skall denna metod användas till dess att 

fastigheten avyttras. (Axelman, Phillips, Wahlqvist 2004) Omklassificering av en  
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fastighet kan ske när ändring sker i fastighetens användningsområde. Om en fastighet 

tidigare hyrt ut till extern part och nu istället används i egen verksamhet skall den 

klassas om till rörelsefastighet (IAS 40:57). Under punkt 75 i IAS 40 framgår det vilka 

upplysningar som skall lämnas av fastighetsförvaltande företag samt vilken 

redovisningsmetod som de valt att tillämpa. (IFRS/IAS 2005)  

 

Möjlighet att tillämpa verkligt värde på förvaltningsfastigheter var starkt omstridd när 

standarden diskuterades inom IASC i slutet av 1990 - talet. Vid omröstningen av IAS 

40, blev det åtta ja mot åtta nej röster. Detta tyder på att det finns starka motsättningar 

kring den här principen. Det gällde inte i första hand redovisningen i balansräkningen. 

Istället var det dess konsekvens för resultaträkningen som ifrågasattes, det vill säga att 

”orealiserad” vinster kom att påverka årets resultat. (Rundfelt 2005) 

 

Möjligheten att värdera fastigheter till verkligt värde har fått stort genomslag bland 

svenska fastighetsförvaltande företag. Genom egen Internetsökning har vi funnit att i 

stor sett samtliga bolag noterade på Stockholms Fondbörs A- och O-lista har valt att 

använda sig av denna princip. 

 

För att visa hur värdeförändringarna kan påverka ett företags resultat har vi valt att 

använda oss av ett exempel. Vi har valt att titta i Kungsledens halvårsrapport för 

perioden januari – juni 2005. Kungsleden är ett börsnoterat fastighetsbolag som valt att 

värdera sina fastigheter enligt verkligt värde. Halvårsrapporten visar på ett resultat efter 

värdeförändringar på 764 miljoner kronor. Av dessa 764 miljoner kronor står 

orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter för 513 miljoner 

kronor. Det innebär att värdeförändringen på förvaltningsfastigheterna svarar för dryga 

67 procent av företagets halvårsresultat. (kungsleden)  

4.4 Redovisningsteori 

Det har utvecklats en rad olika teorier om och för redovisning under åren som gått. 

Några av dessa teorier har blivit mer dominerande än andra och kan tydligt märkas i 

dagens externredovisning. Företagen vänder sig genom de finansiella rapporter som 

publiceras till externa beslutsfattare. Denna grupp har i huvudsak endast den 

publicerade informationen att grunda sina beslut på. Teorier influeras av vad eventuella 
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beslutsfattare har för krav på den redovisningsinformation som publiceras. Det är av 

stor vikt att den komplexa informationen som lämnas är begriplig. Förståelse är även 

mycket viktigt när det handlar om teoriutveckling. (Falkman 2000) 

 

Det har genom alla år och finns även idag en stark koppling mellan reglering av 

redovisning och innehållet i den traditionella redovisningen. Det starka sambandet leder 

till att redovisningen i många fall bara återspeglar regleringens innehåll det vill säga en 

strävan efter att redovisa bara det som regelverket kräver. I denna utveckling har de 

normgivande organen varit högst delaktiga. Detta är ett dilemma och det är viktigt att 

skilja på vad som är redovisningsteori och vad som är reglering. Redovisningsteori är en 

viktig komponent i regleringen av redovisning. Teorin ligger till grund till utvecklingen 

av regler och rekommendationer som till slut utmynnar i de finansiella rapporterna som 

företagen publicerar. (Falkman 2000)  

 

Redovisningens viktigaste uppgift är att värdera en organisations ”riktiga” 

förmögenhet samt förändringen i densamma. Den andra målformuleringen är influerad 

av beslutsteori och utgår från att redovisningsinformation möjliggör rationalitet i 

beslutsprocesser. Slutligen bör den information som efterfrågas vara den som 

redovisas. Användarna kommer att välja den information som bäst reducerar 

osäkerheten om framtiden. (Falkman 2000 s 23)  

 

Redovisning kan ses som ett verktyg vars uppgift är att mäta, värdera, registrera samt 

redogöra för olika typer av transaktioner. Regler finns för hur olika transaktioner skall 

mätas, värderas, beräknas samt beskrivas.(Falkman 2000)  

4.4.1 Traditionell redovisningsteori 

Externredovisningen har sedan sin uppkomst påverkats av antagandet att människan är 

rationell i sitt agerande och att hon/han handlar utifrån att maximera sin egennytta. Det 

antas inom denna teori att det råder en perfekt arbets- och kapitalmarknad. Genom ett 

rationellt handlande säkerställer människan effektiviteten i samhället och detta 

återspeglas i teorin om den effektiva marknaden. Som stöd för att samma kategori av  
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redovisningsproblem får en likartad lösning kan redovisningsteorierna användas, vilket 

sannolikt borde bidra till en ökad harmonisering av redovisningspraxis. Att olika 

intressenter efterfrågar olika slags information har inneburit att det inte har utvecklats 

bara en specifik teori. (Artsberg 2003) 

 

Ett av redovisningens främsta mål borde vara att fastställa ett företags förmögenhet och 

förändringen av densamma enligt Falkman. Redovisningsinformationen ska även göra 

det möjligt för en intressent att fatta rationella beslut. Till slut bör det vara den 

informationen som efterfrågas av olika intressenter, som redovisas. Det är viktigt utifrån 

ett intressentperspektiv att redovisningsinformation bidrar till att minska osäkerheten 

inför framtiden.  Det aktörer fäster stor vikt vid är att de utifrån den företagsinformation 

som lämnas ska kunna förutse dess avkastningsmöjligheter. Tidigare tagna beslut 

utvärderas för att dra lärdom av vad som skett, men kunskapen kan även användas till 

att prognostisera ett företags framtida avkastning. (Falkman 2000) 

4.4.2 Internationalisering av svensk redovisningspraxis 

Förändringarna inom redovisningen har varit många i Sverige. Intresset för 

redovisningen och dess betydelse kom att öka i och med börskraschen 1929. Innan 

börskraschen ansågs företagets förmögenhet vara det centrala, fokus var på 

balansräkningen. Efter kraschen blev redovisningen mer resultatorienterad det som 

ansågs vara viktigt var intäkterna minus kostnaderna för perioden. Resultaträkningen 

kom att stå i centrum medan balansräkningen fick en mer underordnad betydelse, det är 

också detta synsätt som varit dominerande i Sverige fram till idag. (Falkman 2000)  

 

Internredovisningen används av beslutsfattare inom företaget för att ta beslut om hur 

verksamheternas resurser ska användas. Externredovisningen riktar sig till placerare och 

övriga finansiärer för att de skall kunna få information innan de beslutar sig om var de 

ska placera sitt kapital. Tidigare spelade den externa redovisningen inte lika stor roll 

eftersom det var ägaren själv som investerat kapital i verksamheten. Idag har 

externredovisningen en mer central roll eftersom företagen har blivit större och mer 

beroende av riskkapital utifrån. (Falkman 2000) 
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När Sverige anpassade sig till EG-direktiven under 1990 - talets mitt innebar detta en 

översyn av den svenska redovisningen. Idag har ytterligare ett steg tagits genom 

harmoniseringen inom EU. Från och med den första januari 2005 gäller de nya 

IFRS/IAS reglerna villkorat av att de fastställts av EU-kommissionen. IASB som är 

utgivare av IFRS/IAS reglerna lägger större tonvikt vid de kvalitativa egenskaperna och 

har en mer värdebaserad modell. Vilket innebär att redovisa mer till verkligt värde, detta 

betyder att den svenska redovisningsmodellen som är mer transaktionsinriktad kommer 

att fasas ut. De tidigare så viktiga principerna; försiktighet, anskaffningsvärde och lägsta 

värde har fått ge vika för det nya sättet att se på redovisningen genom verkligt värde, i 

vart fall för de noterade företagen. (Fagerström & Lundh 2005)  

4.4.3 Beslutsteori 

I den klassiska beslutsteorin är utgångspunkten att beslutsfattaren gör sina val utifrån att 

maximera sin egennytta. Inom denna teori är det valmöjligheter som är i fokus. 

Beslutsteorin har sitt ursprung i nationalekonomin. (Falkman 2000) Med anledningen av 

detta ska redovisningsinformationen likställas med övriga varor och tjänster genom att 

den efterfrågan som uppkommer ska avgöra den optimala tillgången av information som 

ett företag ska tillhandahålla. Om ett företag väljer att inte tillgodose intressenterna krav 

på information kan det leda till att intressenter drar den slutsatsen att företaget enbart 

drivs för att tillgodose ägarnas intressen och/eller att de vill dölja något i sin 

redovisning. (Deegan 2001)  

 

Det har riktats en del kritik mot beslutsteorin. Det finns exempelvis ingen möjlighet för 

en beslutsfattare att ta hänsyn till samtliga tillgängliga alternativ samt att det är 

förknippat med kostnader för att ta del av denna information. (Falkman 2000) 

Ytterligare en åsikt som har framförts är att utan reglering av redovisningen skulle 

privata egenintressen ligga till grund för den redovisningsinformation som lämnas. 

(Deegan 2001)  
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4.4.4 Kapitalmarknadsperspektivet 

Inom kapitalmarknadsperspektivet är det kapitalmarknaden och investerare som är av 

intresse. Den redovisningsinformationen som lämnas av företagen är till för att 

underlätta för investerare att kunna ta ekonomiska beslut. Det kan exempelvis vara att 

bedöma, förutsäga och jämföra olika investeringsalternativ med beaktande av den 

förväntade avkastningen på olika investeringsalternativ. Hos denna grupp av 

intressenter finns det ett behov av att den redovisningsinformation som lämnas är 

enhetlig, men även relevant och tillförlitlig, detta för att göra det lättare att jämföra olika 

alternativ. Detta perspektiv har brett ut sig över världen i och med en växande 

aktiemarknad med starkt fäste i USA. (Artsberg 2003)  
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5 Intervjuresultat 

I detta kapitel redovisar vi en sammanställning av våra intervjuresultat. Inledningsvis 

sker en kort presentation av de banker som ingått i studien. Vi fortsätter med att 

redogöra för respondenternas syn på uppsatsens ämnesområde. 

5.1 Kort presentation av de banker som ingått i 

undersökningen 

FöreningsSparbanken 

FöreningsSparbanken är en nordisk-baltisk bankkoncern med drygt 8 miljoner 

privatkunder samt 396 tusen företagskunder i Sverige, Lettland, Litauen och Estland. 

FöreningsSparbanken bildades 1998 genom ett samgående mellan Sparbanken Sverige 

och Föreningsbanken. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har banken 

drygt 750 kontor i Sverige och i de baltiska länderna finns det cirka 250 bankkontor. 

Utöver de nämnda länderna har banken närvaro i Köpenhamn, Oslo, Helsingfors, 

Moskva, St Petersburg Kaliningrad, London, Luxemburg, Marbella, New York, Tokyo 

och Shanghai. I september 2005 var antalet anställda i Sverige cirka 8 900. 

FöreningsSparbanken är noterad på Stockholmsbörsen. (föreningssparbanken).  

Vid årsskiftet 1992/1993 förvarnade dåvarande Sparbanken Sverige om att det fanns ett 

behov av statligt stöd, detta behövde aldrig infrias då banken genomförde en nyemission 

på 2 miljarder. När det gäller Föreningsbanken utfästes en garanti om bankstöd under 

hösten 1993. Den skulle vid ökade förluster under 1994 - 1996 kunna nyttjas, denna 

garanti behövde dock aldrig användas. (Larsson 2001)  

Handelsbanken 

Handelsbanken öppnade sitt första kontor redan 1871 under namnet Stockholms 

Handelsbank, idag är Handelsbanken en universalbank som levererar tjänster inom hela 

bankområdet. I september 2005 hade Handelsbanken cirka 9 400 anställda, 454 

bankkontor i Sverige men verksamhet bedrivs även i Norge (36 kontor), Danmark (35 

kontor), Finland (36 kontor) och Storbritannien (18 kontor). Handelsbanken är noterad 

på Stockholmsbörsen.  
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Under bank och fastighetskrisen i början av 1990 - talet var Handelsbanken den enda 

större svenska bank, som inte förde diskussion kring det statliga stödet som staten gav 

ut för att rädda banksektorn. (handelsbanken) 

Nordea Bank 

Nordea är en finanskoncern som verkar i Norden och i Östersjöregionen. Den har sitt 

ursprung i de fyra nordiska bankerna: Nordbanken, Merita Bank, Unibank samt 

Christiania Bank og Kreditkasse, från Sverige, Finland, Danmark och Norge. Sedan 

december 2001 bedrivs all verksamhet i koncernen under namnet Nordea. Kundbasen 

omfattar drygt 9 miljoner privatkunder, 960 tusen företagskunder samt tusen 

storföretagskunder. Koncernen har 1 150 bankkontor varav 254 stycken (2004) finns i 

Sverige. Nordea är noterad på börserna i Stockholm, Helsingfors samt Köpenhamn. 

(nordea) 

Nordbanken var den bank som drabbades hårdast under bankkrisen. Statens 

sammanlagda stödinsats som utbetalades uppgick till 40,2 miljarder kronor. 

Nordbanken förvärvade under 1993 den krisdrabbade banken Gota Bank med 

överseende av Bankstödsnämnden. (Larsson 2001) 

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) 

SEB bildades 1972 då man slog samman Stockholms Enskilda bank och Skandinaviska 

Banken. SEB är en finanskoncern som har Norden, Polen, Tyskland, Ukraina och de 

baltiska länderna som sin hemmamarknad. Koncernen har cirka 20 000 anställda och 

finns representerade i ett tjugotal länder runt om i världen. SEB har ca 5 miljoner 

privatkunder och har 680 bankkontor i sitt distributionsnät. SEB: s aktier finns listade 

på Stockholmsbörsen. (skandinaviska enskilda banken) 

Något stöd utgick aldrig till SEB under bank och fastighetskrisen i början av 1990-talet. 

(skandinaviska enskilda banken). Däremot hade banken varnat för ett kommande behov 

av statligt stöd men det behövde aldrig infrias. (Larsson 2001) 

5.2 Inledning 

Efter att vi genomfört samtliga intervjuer kunde vi urskilja viss samstämmighet och 

liknande uppfattningar i flera av undersökningens frågor. Vi har inte för avsikt att citera 

de enskilda respondenterna med namn, då vi främst är intresserade av att se om vi kan 
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finna några allmänna tendenser gällande undersökningsområdet. Vid genomförandet av 

intervjuer använde vi oss av vår intervjuguide, se bilaga 1. 

 

De fem respondenterna är som vi tidigare nämnt, anställda i de fyra stora bankerna i 

Sverige. Tre av respondenterna arbetar i Linköping och två i Stockholm. Gemensamt 

för samtliga respondenter är att de har god kännedom om fastighetsmarknaden och de 

nya internationella redovisningsreglerna. Samtliga var även verksamma under 

fastighetskrisen. 

 

De respondenter som har deltagit i intervjuerna är: 

• Chatarina Dahlberg, Rörelsechef regionnivå, Handelsbanken Linköping  

• Anders Fagerdahl, Stf kreditchef regionnivå, Handelsbanken Linköping 

• Staffan Harrysson, Kreditchef regionnivå, Nordea Linköping 

• Stefan Schelin, Kreditanalytiker, Föreningssparbanken Stockholm 

• Rune Torp, under krisen kreditchef på Trygg Hansa Stockholm, nu medverkar 

han i större projekt gällande fastigheter, Skandinaviska Enskilda Banken 

Stockholm 

 

5.3 Fastighetskrisen på 1990 - talet 

Det kan finnas många olika faktorer som kan ha bidragit till att fastighetskrisen uppstod 

i början på 1990 - talet. Utifrån genomförda intervjuer har det framkommit att några av 

dessa faktorer tros ha haft större betydelse än andra. De centrala är enligt samtliga 

banker: den relativt långa period av högkonjunktur som bidrog till en hög likviditet på 

marknaden samt en tro på en fortsatt god värdeutveckling, avregleringen av den 

finansiella marknaden, förhållandevis höga räntenivåer samt fördelaktiga 

skattesubventioner. En av bankerna nämner också avsaknaden av långsiktighet i de 

bedömningar som gjordes av bankerna och att det till viss del fanns brister gällande 

kompetensen att göra ”riktiga” bedömningar av fastigheters värde. Relativt nystartade 

fastighetsbolag, som i vissa fall hann uppnå en ansenlig storlek, såg möjligheter till att 

göra fastighetsklipp (likt pyramidspel), de belånade fastigheterna högt och trodde att 

prisstegringen skulle göra att belåningsgraden sjönk. Flera av respondenterna nämner 

även att bolag som normalt inte handlade med fastigheter gavs sig in i handeln med 
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fastigheter för att kunna göra snabba ”klipp”. Det fanns en tro på att fastigheter skulle 

fortsätta att oavbrutet öka i värde. Innan fastighetskrisen byggdes fastigheter till viss del 

i spekulationssyfte, idag ses det mer till att det verkligen finns hyresgäster till de 

fastigheter som byggs. Det var främst dessa nystartade bolag samt de som normalt inte 

handlade med fastigheter som drabbades hårdast av krisen och i flera fall gick i konkurs. 

Men även bolag som ägde ett fastighetsbestånd som bestod av en mix av nyförvärvade 

fastigheter samt sådana som införskaffats betydligt tidigare drabbades. Bolagen hade 

vid nyförvärv använt de äldre fastigheterna som säkerhet, skillnaden här var att dessa 

bolag gick mer jämt ut ur bankens perspektiv. 

 

Bankernas fokusering när fastighetskrisen var ett faktum, låg på att minska effekten av 

de misstag som skett innan krisen samt att lösa de problemen som uppstod. Det kunde i 

vissa fall innebära att kunden behövde vara öppen för nya förslag. När fastigheterna 

minskat i värde och kundernas krediter inte längre låg inom belåningsvärde valde 

bankerna att agera på olika sätt. En bank valde att inte agera alls så länge kunden skötte 

den avbetalningsplan som fanns för fastigheten. Andra ställde krav på ökade 

amorteringar, att ägarna tillsköt pengar till bolaget eller i vissa fall kompletterande med 

ytterligare säkerheter. Om inte något av detta var möjligt var den enda utvägen att sälja 

fastigheterna. Vid denna tidpunkt var det inte alltid lätt att sälja till ett pris som för 

säljaren var acceptabelt, då fastighetsmarknaden var mättad och osäkerheten inför 

framtiden var stor. I vissa fall fick bankerna överta ägandet av fastigheter på grund av 

att fastighetsbolag gick i konkurs. För att bankerna skulle klara denna kris på bästa sätt 

valde flera av de större bankerna att träffas, och tillsammans dela upp fastigheterna som 

nu ägdes av bankerna mellan sig på ett så bra sätt som möjligt. För att underlätta 

försäljningen plockade bankerna ihop ”paket” av fastigheter.  

 

Vid en tillbakablick på händelseförloppet kan tankar finnas om ett annorlunda agerade. 

Idag fokuseras det mer på hur kassaflödet ser ut i fastighetsbolagen, säger flera av 

respondenterna. Vid fastighetskrisen fanns ett annat synsätt hos flertalet av bankerna då 

säkerhetsbelåningen var mer central än kassaflödet. En av respondenterna framhåller att 

om detta uppmärksammats tidigare hade bankernas förluster troligtvis inte varit lika 

stora.  
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Under krisen bildade flera av bankerna obeståndsbolag där de övertagna fastigheterna 

förvaltades. Det skall observeras att detta är exceptionella omständigheter säger 

bankerna, då de enligt lag inte egentligen tillåts att äga fastigheter utöver de fastigheter 

där det bedrivs egen verksamhet. Bankernas iver att avyttra de ”nyförvärvade” 

fastigheterna var stor. En åsikt som framförs av flera respondenter är att de kanske inte 

skulle ha varit så snabba för att få tillstånd en försäljning utan inväntat den återhämtning 

som skedde på fastighetsmarknaden. Ivern kan till viss del förklaras av att bankerna 

ville att de finansiella rapporter som lämnats skulle vara fria från effekter av krisen. Det 

grundas i att bankledningen ville ge en positiv bild av banken för att intressera 

investerare och befintliga kunder. Om avyttringen av fastigheterna skett i ett 

långsammare tempo kunde det ha bidragit till att bankernas kreditförluster inte blivit i 

den omfattning som det nu blev ansåg samtliga respondenter. Enligt en respondent 

kunde en del bolag kanske ha räddats om bankerna gjort en räntesänkning eller 

efterskänkt räntan helt under en period, tills bolaget uppvisade ett positivt kassaflöde, 

det hade kunnat bidra till banken inte behövt göra några förluster. 

 

5.4 Fastighetsvärdering enligt IAS 40 

Samtliga banker är av den uppfattningen att IAS 40 reglerna när det gäller värdering av 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde inte påverkar bankernas synsätt. Beslut tas 

utifrån egna bedömningar. En skillnad som ändå nämndes av en bank var att förut 

justerades balansräkningen för att få fram substansen i bolaget. Vid IAS 40 kommer 

justeringen istället att ske i resultaträkningen. En av bankerna kommenterade att 

fastighetsbolagen gärna vill diskutera utifrån verkligt värde och belåna fastigheter 

utifrån ett marknadsvärde. De nya redovisningsreglerna kan bidra till att övervärden på 

fastigheter hos förvaltningsbolagen inte blir lika central i diskussionen mellan banken 

och bolaget vid belåning av fastigheter. Någon av bankerna framhäver också att de ser 

sitt åtagande vid fastighetsbelåningen utifrån ett långsiktigt perspektiv upp till 40-50 år.  

 

Generellt är bankerna positivt inställda till de nya värderingsreglerna, men ännu har inte 

någon praxis grundats. Samtliga banker gör den bedömningen att fastighetens 

kassaflöde är det viktigaste för banken, inte vilket marknadsvärde fastigheten har. 

Bankerna gör en egen värdering av fastigheten, någon tillägger att den kan vara gjord av 
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en utomstående värderingsman om bankens krav är uppfyllda. Banken ställer krav på 

den som utför värderingen vilket bland annat innebär att värderaren ska ha god 

kännedom om den lokala marknaden och använda alternativa värderingshjälpmedel; till 

exempel kassaflöde och ortprisanalys. Banken gör också en egen besiktning av 

fastigheten på plats för att se vilket skick fastigheten har. De kassaflödesanalyser som 

upprättas tar hänsyn till bland annat intäkter, kostnader och inflation upp till en 10 - års 

period. Allmänt tycker bankerna att det idag finns högre kompetens inom området 

internt, och drar den slutsatsen att om denna kunskap funnits under fastighetskrisen 

hade det kunnat ha bidragit till att minska bankernas kreditförluster. 

 

 Det anses viktigt med kompetenta och oberoende värderingsmän som kan bidra till en 

rättvisande bild av fastighetens värde i företagens finansiella rapporter. En sak som 

nämndes av en bank var att revisorernas roll kan komma att bli mer central, funderingar 

hos dem har funnits på att från bankens sida ställa krav på att företagen använder sig av 

de större revisorsbyråer som har specialist kompetens gällande IAS/IFRS reglerna. 

 

De nya redovisningsreglerna bedöms bidra till en mer enhetlig värdering som troligtvis 

leder till en ökad samsyn mellan bolag och bank. Några nya rutiner efter införandet av 

de nya värderingsreglerna har inte skett i någon av bankerna. Däremot har de befintliga 

rutinerna till viss del förfinats och det har satsats på grundlig information till de 

personer som berörs av de nya reglerna inom organisationen säger samtliga 

respondenter. 

5.5 En ny fastighetskris 

Risken för en ny fastighetskris bedömer bankerna som tämligen marginell. Detta med 

anledning av att marknaden skiljer sig mot hur den såg ut då jämfört med idag. Tre av 

bankerna kommenterar dock att det kan förekomma mindre ”fastighetskriser” på vissa 

orter redan idag beroende på exempelvis avflyttning. Det kan vara så att en stor 

arbetsgivare på en liten ort beslutar om nedläggning vilket leder till att det blir svårt att 

sälja fastigheter, marknaden fungerar dåligt. Men detta betyder inte att det skulle kunna 

uppstå en kris av samma dignitet som under 1990 - talet. 
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Idag bedömer samtliga banker som medverkat i intervjuerna att de tagit rejäl höjd för 

ränteökningar och övriga kostnadsökningar i sina kalkyler. Det som inte går att skydda 

sig emot är om ledningen för olika fastighetsbolag gör ett dåligt jobb. Men det senare 

leder inte till en generell fastighetskris då dålig förvaltning av ett bolag inte beror på 

konjunkturen säger någon av respondenterna. Fastighetsbolag som är professionella 

räntesäkrar idag vilket betyder att vid en viss räntenivå låses räntan och blir bunden. 

Detta bidrar till uppfattningen att fastighetsbolagen inte skulle kunna vara de som driver 

på en ny fastighetskris. Småhusägarna anses ha så liten påverkan på marknaden att inte 

heller de borde vara de som utlöser en ny fastighetskris och stigande fastighetspriser är 

ingen komponent i sig. En högre belåningsgrad kan dock innebära större risk att banken 

förlorar pengar. En av bankerna uttalar sig ändå om att en snabb ränteuppgång kan leda 

till spruckna kalkyler. Det kan i sin tur leda till att bolag behöver se sig om efter 

billigare lokaler eller att de går i konkurs. Följden skulle kunna bli ett större utbud, när 

utbudet är större än efterfrågan sjunker priset och detta kan leda till att banken förlorar 

pengar, säger respondenten. Dock ser bankerna ingen snabba förändring av marknaden i 

nuläget. Ovanstående är skäl som bidrar till att bankerna inte tror på en kommande 

fastighetskris även om det i vissa situationer skulle kunna leda till kreditförluster för 

banken. Flera av bankerna vidhåller dock att de expertuttalanden som skett i media 

under senare tid inte avfärdas lättvindigt av bankerna. Kommentarerna är ändå att de 

underliggande faktorerna inte ser ut på samma sätt idag som de gjorde innan och under 

fastighetskrisen. När det gäller att agera vid en vikande fastighetsmarknad är strategin 

att verka preventivt, rimliga betalflöden skall tåla en räntehöjning. Buffertar finns i 

kalkylerna redan initialt. Filosofin förr var att låna ut 100 procent av köpesumman, idag 

krävs en egen kontantinsats. Idag sker det regelbundna avstämningar med 

förvaltningsbolagen minst en gång per år, där genomgång av bokslut och fastigheter 

görs. Dessa årliga avstämningar kan ibland leda till att vissa justeringar behöver göras, 

det kan exempelvis vara att höja amorteringstakten på beviljade krediter. Värdering görs 

även av ägarnas förmåga och vilja att tillföra eget kapital. Det som är viktigast för 

bankerna är bolagens återbetalningsförmåga, alltså ett positivt kassaflöde. En bank säger 

också att en strategi inom banken kan vara att välja vissa orter före andra, beroende på 

hur väl marknaden fungerar på en ort.  
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Om en ny fastighetskris är i sikte så kan bankerna tänka sig följande faktorer som kan 

vara utlösande: 

• Räntehöjningar 

• Överutbud av fastigheter på marknaden 

• Avsaknad av en väl fungerande konjunktur 

• Minskad köpkraft 
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6 Analys 

I detta kapitel redogör vi för vår tolkning och analys av ämnet. Vår avsikt är att 

sammanfoga studiens referensram med de intervjuresultat vi erhållit samt kommentera 

och analysera respondenternas åsikter. 

6.1 Fastighetskrisen på 1990 - talet 

Det finns en mängd skilda faktorer som gemensamt ledde fram till att fastighetskrisen 

på 1990 - talet kunde uppstå. De som tydligast framkommer av våra intervjuer är 

avregleringen av finansmarknaden, skattesubventioner i form av ränteavdrag samt en tro 

på fortsatta goda värdeökningar inom fastighetsbranschen, tillsammans med övriga 

faktorer bidrog till en spekulationsbubbla. En slutsats som kan dras är att det inte var de 

enskilda faktorer i sig som skapade fastighetskrisen utan att de tillsammans skapade en 

situation som ledde fram till krisen. Denna slutsats framkommer både av vår 

litteraturstudie samt i våra intervjuer, det är även en slutsats som delas av oss författare. 

 

Fastighetsmarknaden hade under en lång period kännetecknats av stigande värde på 

fastigheter. Bolagen hade utifrån en tro på att värdeökningen skulle vara konstant 

missbedömt investeringarnas förväntade avkastning. Flertalet av de bolag som 

drabbades hårdast var relativt nystartade men även vissa ”äldre” bolag med en stor 

andel nyförvärvade fastigheter. Att de ”äldre” bolagen drabbades berodde på att de vid 

nyförvärv använt de tidigare förvärvade fastigheterna som kompletterande säkerheter 

till bankerna. När värdeökningarna låg konstant på 10 procent uppmärksammades också 

fastighetsmarknaden av bolag vars egentliga verksamhet låg långt ifrån 

fastighetsmarknaden. Hos dessa bolag fanns ett intresse av att spekulera i fastigheter då 

det fanns möjlighet till att tjäna stora pengar. Som vi tidigare nämnt så var den 

finansiella marknaden mycket likvid vid denna period vilket vi bedömer bidrog till att 

bankerna var villiga att belåna fastigheterna så högt. Sverige har en lång tradition av att 

redovisa enligt borgenärsperspektivet som innebär att det är viktigt att skydda långivare 

då företagen främst är finansierade med hjälp av banklån. Motsättningar till detta finns 

enligt oss när det gäller bankernas eget agerande. Bankernas vilja att belåna fastigheter 

var större än att se till försiktighetsprinciperna som normalt är det som är överordnat. 
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Att fastighetsbolag agerade för att maximera sin egennytta kan förstås. Även tron på att 

en fortsatt värdeutveckling skulle leda till ett ”klipp” för fastighetsbolagen. Men att 

bankerna drogs med i detta agerande utifrån traditionen av försiktighet kan tyckas vara 

främmande. Det grundar vi på att det enligt Bankrörelselagen står att i första hand är det 

bolagets återbetalningsförmåga som är det primära. Endast om återbetalningsförmågan 

är fastställd ska en bedömning av fastigheternas värde göras.  

 

När fastighetskrisen väl var ett faktum tvingades bankerna att handla. En 

samstämmighet av de alternativ som fanns att tillgå kan märkas i de svar vi fått. En av 

bankerna tryckte dock på att de inte agerade om det inte var föranlett av att kunden inte 

betalade sina krediter. Ett av de alternativ som framkom var att det ställdes krav på 

amorteringar av krediter, men det var oftast inte genomförbart eftersom 

fastighetsbolagen sällan var likvida och högt belånade. Under denna period var många 

fastighetsbolag så högt belånade att det egna kapitalet försvann vilket ledde till konkurs. 

Ytterligare ett alternativ var att ställa krav på kompletterande säkerheter vilket endast 

var möjligt i vissa bolag med ett äldre fastighetsbestånd. Trots att bankerna försökte att 

agera för att minimera effekterna av krisen så är vi av den åsikten att deras 

handlingsutrymme i stora delar var begränsade. Bolagens förmåga till att tillskjuta 

kapital borde ha varit små då kassaflödet troligtvis inte förmått att täcka de löpande 

kostnaderna. Alternativet att avyttra fastigheterna med en trolig förlust som följd på 

grund av värdenedgången bedöms enligt oss inte heller som något alternativ. Att 

tillskjuta nya reala säkerheter i en period av fallande värden ses inte heller som särskilt 

troligt, med några få undantag. Exempelvis av de bolag som ägde fastigheter som 

förvärvats tidigare än i slutet på 1980 - talet och som inte använt dessa som säkerhet för 

nyförvärv. 

 

När bankerna ser tillbaka på krisen och dess följder så är även här svaren övervägande 

samstämmiga. Om bankernas fokus mer varit på bolagens kassaflöden hade krisen 

kanske inte blivit så djup som den blev. Enligt Banklagen får bankerna endast låna ut 

till bolag som har återbetalningsförmåga. Om återbetalningsförmåga finns ska även 

säkerhet lämnas i form av lös eller fast egendom om inte det föreligger särskilda skäl för 

undantag. Att bankerna mer gjorde sina bedömningar utifrån säkerheter istället för 

kassaflöden anser vi går emot det som lagen stipulerar. Att det under denna period fanns 
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en viss osäkerhet i branschen om vilket agerande som ansågs vara korrekt anser vi har 

sin utgångspunkt i avregleringen. Vad gjorde att bankerna valda att frångå de normer 

och regler som tidigare gällt innan avregleringen. Var det så att bankerna drev på 

varandra i jakten efter ökade marknadsandelar. Lutade sig branschen mot det faktum att 

de visste att Riksbanken i sin roll som lender of last resort skulle gå in och ”täcka upp” 

för deras misstag. En bidragande orsak till deras agerande bedömer vi var att bankerna 

själva såg en möjlighet till att öka sina kreditvolymer och att göra goda vinster.  

 

Banklagen påvisar också att bankerna inte får äga och förvalta fastigheter förutom de 

som är avsedda att nyttjas i rörelsen. Om banken kommer i besittning av egendom som 

de inte har för avsikt att nyttja i rörelsen skall denna snarast avyttras när 

marknadsförhållandena är lämpliga eller senast när banken kan avyttra egendomen utan 

förlust. Under fastighetskrisen blev bankerna tvungna att överta vissa fastigheter. För att 

särskilja dessa från ordinarie verksamhet bildade vissa av bankerna obeståndbolag där 

de övertagna fastigheterna förvaltades och sedermera såldes. Krisen ledde även till att 

det förekom ett visst samarbete mellan bankerna som inte normalt sker. Ett visst 

ägarbyte av fastigheter ägde rum genom att ”paketera” fastigheter vilket skulle 

underlätta försäljning och förhoppningen var att det skulle minska kreditförlusterna. 

Bankernas iver över att snabbt realisera fastigheterna bidrog till en mättad marknad 

varefter priserna sjönk ytterligare. Detta bidrog till att kreditförlusterna säkerligen blev 

större än om bankerna inväntat marknadens återhämtning. Fokus i 

kapitalmarknadsperspektivet ligger på kapitalmarknaden och investerare. Som vi 

bedömer det fanns det en vilja hos bankerna att lägga krisen och dess konsekvenser 

bakom sig. En av respondenterna framhåller att det fanns en önskan hos ledningen att de 

finansiella rapporterna som banken lämnade skulle vara fri från poster förknippade med 

fastighetskrisen och sedermera bankkrisen. Anledningen var att öka intresset hos 

investerare men även för att ge en positiv bild av banken till dess kunder. 

6.2 Fastighetsvärdering enligt IAS 40 

Bankerna är av den åsikten att det inte innebär några större förändringar med det nya 

sättet att redovisa förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Deras bedömning av värdet 

tas utifrån egna analyser. En positiv inställning kan ändå utläsas, då 

redovisningsreglerna bidrar till enhetligare värderingsregler. En harmonisering av 
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redovisningsprinciper ökar jämförbarheten mellan företag vilket efterfrågats av främst 

investerare men även andra intressenter såsom banker. De nya värderingsreglerna 

IAS/IFRS har sin utgångspunkt i ett investerarperspektiv som anser att marknadsvärde 

är det bästa sättet att värdera sina tillgångar på. Sverige har en lång historia som grundas 

på borgenärsperspektivet. I strävan efter en ökad internationalisering av 

redovisningsregler har investeringsperspektivet fått mer utrymme. FASB som är det 

normgivande organet inom redovisning i USA förespråkar investeringsperspektivet. 

FASB har fått en central roll vid utvecklingen av internationella standarder då USA: s 

inflytande är världsomspännande inom redovisningsområdet på grund av sin stora 

kapitalmarknad. IASB och FASB strävar idag efter att i viss mån anpassa respektive 

standards för att öka jämförbarheten mellan länder.  

 

En positiv effekt vid införandet av IAS 40 bedömer en av bankerna vara att 

diskussionen mellan bank och fastighetsbolag om övervärden inte kommer att få så stor 

roll längre. Bankens syn på investering av fastigheter är att den är långsiktig och fokus 

ligger på företagets återbetalningsförmåga. När banken skall fastställa värdet på en 

fastighet, är det viktigaste kassaflödet. För att göra en korrekt bedömning använder sig 

banken av olika värderingshjälpmedel några av dessa är ortsprisanalys och 

kassaflödesanalys. Det som är viktigt vid en kassaflödesanalys är att fastställa och 

återspegla de verkliga förhållandena. Att indata som används är korrekta är viktigt för 

att få en så bra analys som möjligt. Vi ser att samtliga banker valt att använda sig av 

kassaflödesmetoden men den används ofta i kombination med ytterligare 

värderingsanalyser som nämnda ortsprisanalysen. Några av bankerna nämner hur viktigt 

det är att även ha en närhet och lokal kännedom om marknaden där banken agerar. Alla 

bankerna uttrycker tydligt att det är kassaflödet som är det centrala, men vi ser också att 

några av bankerna lägger stor vikt vid att vara nära sin marknad, på det viset fås en 

automatisk ortprisanalys. Några nya eller förändrade rutiner efter införandet av IAS 40 

reglerna har inte skett i bankerna. Emellertid har de redan befintliga rutinerna till viss 

del förfinats det har även skett en grundlig information till de individer som berörs i sitt 

arbete av de nya reglerna. Att bankerna valt att göra egna bedömningar av fastigheters 

värde anser vi vara rimligt. Bankerna ska i sin bedömning fokusera på 

återbetalningsförmågan hos ett företag samt möjligheten till att få tillbaka utlånat kapital 

med avkastning. Som en del av det finansiella systemet är det även en banks uppgift att 
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på ett ”säkert” sätt bidra till en omfördelning av ekonomiska risker på ett effektivt sätt. 

Av den anledningen så ska inte verkliga värden som till viss del är marknadsvärden få 

för stor genomslagskraft vid den värdering som görs av bankerna.  

 

Bankerna ställer krav på dem som värderar fastigheter, både de interna och externa 

värderingsmännen ska ha en god kännedom om den lokala marknaden. Värderaren blir i 

sin tur en länk till närheten på marknaden, vilket förbättrar chansen för banken att få en 

korrekt bild av fastighetens värde. Förhoppningsvis är det fastighetsvärde som banken 

får fram relativt nära det värde som företaget har bokfört tillgången till i sin 

balansräkning. För att uppnå en rättvisande bild skall redovisningen upprättas som en 

helhet samt ge en rättvisande bild av företagets resultat och ställning.  

 

En svårighet i marknadsvärderingen som vi ser det är att det kan uppstå en brist på 

kompetenta värderingsmän, om många bolag väljer att redovisa enligt den nya IAS 40 

regeln. Risken som finns är att de värderingsmän som besitter kunskap kanske anlitas av 

både förvaltningsbolag och banker. På mindre orter kan det bli problem om 

förvaltningsbolaget anlitat en värderingsman för fastighetsvärderingen och det inte finns 

någon mer att anlita som innehar den kunskap om orten och kompetensen för att värdera 

en förvaltningsfastighet. Banken kan i vissa fall förlora närheten till marknaden, vilket 

gör att det kan bli svårt för banken att göra en korrekt fastighetsvärdering då det på de 

mindre orterna ofta kan vara svårare att hitta jämförbara objekt som avyttras för 

jämförelse. I och med att den nya IAS 40 har införts tror bankerna att det kommer att 

finnas en bättre samsyn mellan bank och fastighetsbolag. Den uppfattningen delar vi 

eftersom kompetensen inom detta område kommer att behöva ökas ytterligare, både 

förvaltningsbolag och banker har idag intresse av en riktig marknadsvärdering. Tidigare 

var det endast bankerna som hade ett djupare intresse i marknadsvärderingen av 

fastigheten. De nya reglerna gör att fastighetsbolagen är tvungna att redovisa alla sina 

fastigheter till verkligt värde alternativt till anskaffningsvärdet minus ackumulerade 

avskrivningar och nedskrivningar. Det viktiga är också att IAS 40 kräver att det tydligt 

framgår hur man gått till väga i uträkningen av marknadsvärdet på de 

förvaltningsfastigheter som bolaget innehar. Dessa krav gör att behovet på kompetens 

inom området har ökat. Men det innebär även att en utomstående intressent lättare kan 

göra egna bedömningar utav bolagen då det klart framgår hur värdet av fastigheterna 
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har fastställts. En bank nämner också att det diskuterats om större krav på vilka 

revisorer som anlitats skall ställas från bankens sida. Vi förstår att det kan förekomma 

en viss osäkerhet, en mindre revisorsfirma har inte samma möjligheter till utbildning 

och diskussion inom firman för att hitta stöd att revidera de bolag som redovisar enligt 

IAS/IFRS.  

6.3 En ny fastighetskris 

Risken för att det skulle kunna uppstå en ny fastighetskris i dignitet med den som 

inträffade på 1990 - talet bedömer bankerna som försvinnande liten. De grundar sin 

ståndpunkt på den bedömningen att de underliggande faktorer som ansågs bidra till 

krisen ser helt annorlunda ut idag jämfört med perioden då krisen inträffade. 

Räntenivåerna är betydligt lägre i Sverige likaså inflationen, vi har även ett nytt 

skattesystem som inte uppmuntrar på samma sätt att ha krediter. Men det finns vissa 

liknelser med perioden kort innan krisen som det finns just nu. Särskilt kan nämnas att 

nu liksom då kännetecknas marknaden av en lång period av värdestegring på 

fastighetsmarknaden. Detta faktum har lett till att vissa experter har uttalat en risk för en 

kommande spekulationsbubbla som kan leda till en ny fastighetskris. Dessa uttalanden 

ser bankerna seriöst på men tron är trots allt att det inte kommer att uppkomma någon 

kris inom överskådlig tid. 

 

Efter att ha genomfört våra intervjuer finns en känsla av att bankerna har dragit lärdom 

av fastighetskrisen och den efterföljande bankkrisen. Det finns en medvetenhet framför 

allt hos några av bankerna om att tidigare fokus mer varit på att grunda beslut om 

beviljade krediter till fastigheter på säkerhetsbelåning. Som vi tidigare berört fattar 

bankerna idag sina beslut gällande krediter till fastigheter i första hand med hjälp av 

kassaflöden, i vissa fall i kombination med exempelvis ortsprismetoden. Om dessa inte 

är positiva så spelar säkerhetsmassan ingen betydelse, vilket är mer i enlighet med vad 

Banklagen föreskriver.  Bankerna drar även den slutsatsen att de i sina kalkyler lagt in 

goda marginaler avseende risker för räntehöjningar samt kostnadsökningar. Samtliga 

dessa åtgärder borde leda till minskade risker för bankerna att kreditförluster ska 

uppkomma. Det är en slutsats som delas av oss författare. Att vissa fastighetsbolag 

däremot har en dålig förvaltning kan bankerna aldrig skydda sig fullt emot, även om det 

sker kontinuerliga avstämningar både av resultat och av förvaltning samt ägarnas 
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förmåga och vilja att kunna ”skjuta till” ytterligare kapital om behov finns. Dålig 

förvaltning skulle kunna leda till kreditförluster men det skulle knappast leda till en 

generell fastighetskris då en sådan omständighet inte kan anses beror på konjunkturen. 

Enligt bankerna har även merparten av fastighetsbolagen lärt sig något av krisen och de 

flesta använder sig av olika slags räntesäkringsinstrument, detta stödjer uppfattningen 

om att fastighetsbolagen inte skulle kunna vara de som driver på en ny fastighetskris. 

Sammantaget är även vi av den åsikten att bankerna i realiteten har lärt sig något av den 

tidigare krisen och dragit lärdom av de misstag som tidigare hade begåtts. Under 

fastighetskrisen blev Finansinspektionen (dåvarande Bankinspektionen) kritiserad för 

att övervakningen av bankerna inte hade fungerad tillfredssällande. Finansinspektionen 

är den myndighet som granskar att bankerna följer lagar och föreskrifter och de följer 

bankernas agerande noggrant. Det finns en ökad medvetenhet både hos övervakande 

myndighet men även hos andra intressenter som granskar utvecklingen på marknaden 

och bankernas beteende.  

 

Att fastighetspriset har stigit under en längre period bedöms inte som enskild faktor 

kunna bidra till en ny fastighetskris. Om bankerna däremot till viss del skulle falla 

tillbaka till att återigen bedöma fastigheter mer utifrån marknadsvärde istället för 

kassaflödesberäkningar, är vi av den åsikten att det kan leda till högre belåningsgrader. 

Vilket i sin tur skulle kunna innebära en större risk för kreditförluster för bankerna. Om 

det sker en snabb ränteuppgång och kalkyler spricker kan det leda till att bolag behöver 

se sig om efter biligare lokaler eller att de går i konkurs. En konsekvens är att detta 

skulle kunna innebära att utbudet av lokaler blir större än efterfrågan vilket leder till 

sjunkande priser, som i sin tur kan leda till att banken förlorar pengar. Någon volantil 

utveckling av marknaden bedöms dock inte finnas i nuläget.  Den slutsats som ändå kan 

dras är att bankerna inte tror på någon kommande fastighetskris även om de 

expertuttalanden som förekommit i media inte nonchaleras. Bedömningen grundas på 

att de underliggande faktorerna som anses ha lett till krisen inte ser ut på samma sätt 

idag. Att en kris av samma dignitet som under 1990-talet skulle kunna hända igen 

utesluts inte även om det inte anses troligt för närvarande. En mix av faktorer som trots 

allt skulle kunna bidra till utlösandet av en ny fastighetskris, skulle kunna vara kraftiga 

räntehöjningar, minskad köpkraft, överutbud av fastigheter på marknaden samt 

avsaknad av en väl fungerande konjunktur.  
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7 Slutdiskussion 

I detta kapitel sker en presentation av våra slutsatser av studien. Därutöver ges det 

förslag på vidare forskning. 

 

• Fastighetskrisen på 1990 - talet  

Vi kan konstatera att det fanns ett antal faktorer som gemensamt bidrog till att 

fastighetskrisen uppstod och att dess omfattning blev så djup som den blev. 

Fastighetsbolag men även bolag som tidigare inte handlat med fastigheter trodde på en 

fortsatt värdeuppgång och såg en möjlighet till att göra ”ett klipp” vilket bidrog till 

stigande fastighetspriser. Men även omvärldsfaktorer bidrog till krisen, de som bedöms 

ha påverkat är främst avregleringen av finansmarknaden, förmånliga skattesubventioner 

och en förhållandevis lång period av högkonjunktur. 

 

Till följd av avregleringen var den finansiella marknaden mycket likvid vilket bidrog till 

bankernas vilja att finansiera fastigheterna. Det kan noteras att även bankerna, i olika 

grad påverkades i sin bedömning av tron på stigande fastighetspriser. Bedömningarna 

grundades mer utifrån om det fanns reala säkerheter kopplade till krediterna och om det 

fanns så hade inte kassaflödet så stor betydelse. Värdeuppgången på fastigheterna skulle 

justera för bolagens brist på eget kapital. 

 

När väl fastighetskrisen var en realitet tvingades bankerna att agera. En slutsats som 

ändå kan dras av de alternativ som fanns för bankerna att tillgå var, att i de flesta fall 

hade inte bolagen någon möjlighet att tillföra något ytterligare. Flera av bolagen gick 

även i konkurs vilket ledde till att bankerna fick överta förvaltningen utav fastigheterna. 

Bankerna arbetade även aktivt med att försöka minimera effekterna av de ”misstag” 

som gjorts när man belånat fastigheterna till högre värde än vad som var berättigat. 

Enligt Banklagen får endast en bank äga fastigheter däri egen verksamhet bedrivs med 

den anledningen bildade några av bankerna obeståndbolag. Dessa bolag fick ta över 

ansvaret för fastigheterna och tillhörande krediter. Uppgiften var att så avyttra 

fastigheterna så fort det var möjligt. Med facit i hand borde kanske inte bankerna haft så 

bråttom med att sälja av fastigheterna utan inväntat den relativt snabba återhämtningen 
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som ändå skedde på marknaden. Det borde sannolikt ha bidragit till att kreditförlusterna 

blivit betydligt lägre än vad de blev.  

 

• Värdering av fastigheter 

Utifrån våra intervjuer kan vi dra den slutsatsen att bankerna utifrån deras perspektiv 

gör den bedömningen att redovisa förvaltningsfastigheter till verkligt värde inte innebär 

några större förändringar jämfört med tidigare. Bankerna gör sin egen bedömning av 

fastigheters värde vid förvärvstillfället men det sker även årliga avstämningar. När 

värdet på fastigheterna görs använder samtliga banker kassaflöden som beslutsunderlag, 

ibland i kombination med ortsprisanalyser. Samtliga banker förordar även god kunskap 

om den egna lokala marknaden. Om vi ser till hur bankerna gjorde sina värderingar av 

fastigheter under krisen har vi kunnat märka att krisen ledde fram till ett förändrat 

synsätt. Det finns en ökad fokusering på främst bolagens återbetalningsförmåga. Om 

den inte anses tillfredsställande så är värdet på fastigheten av mindre betydelse. 

 

Kanske är det så att bankerna tar lite för lätt på de nya IAS 40 reglerna, vi kan tänka oss 

ett scenario där vi ser en dragning till de tidigare värderingarna. Utgångspunkten i vår 

bedömning är att bankerna efter ett tag blir mer bekväma med de nya reglerna. Varför 

göra en värdering igen när det redan finns en gjord av en kompetent värderingsman 

utifrån en väl underbyggd modell? Problem som då kan uppstå är att värderingsmannen 

förvisso är kompetent men är anställd av förvaltningsbolaget och därför tillgodoser 

deras intressen. En annan parameter som kan påverka är att det idag finns mycket 

likvida medel att tillgå precis som det fanns innan fastighetskrisen, det gör att bankerna 

är mer villiga att låna ut kapital. För att öka sina kreditvolymer finns det en risk att 

bankernas synsätt med tiden sakta förändras utan att de själva är helt medvetna om 

förändringen. 

 

• En ny fastighetskris 

Efter genomförda intervjuer kan det konstateras att risken för en ny fastighetskris i den 

omfattning som inträffade på 1990 - talet bedömer bankerna som obetydlig. De gör det 

antagandet utifrån att de underliggande faktorer som ansågs bidra till krisen ser helt 

annorlunda ut idag. Detta trots att det finns en del motsvarigheter med perioden kort 

innan krisen som även kan påträffas just nu. Framför allt kan nämnas att även nu 
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kännetecknas fastighetsmarknaden av en lång period av värdestegringar. Att 

fastighetspriser stigit under en längre period bedömer bankerna inte som enskild faktor 

ska kunna bidra till att en ny fastighetskris uppstår. Det görs även den bedömningen att 

både bankerna själva och fastighetsbolagen har dragit lärdom av den dåvarande krisen. 

Bankerna har tagit höjd i sina kalkyler och fastighetsbolagen ”skyddar sig” mot 

eventuella räntehöjningar med hjälp av olika räntesäkringsinstrument.  

 

De funderingar som vi har kring en ny fastighetskris är om bankerna inte är för 

självsäkra på att en ny kris inte kan uppstå. Idag har vi en kontinuerlig värdestegring på 

fastigheter, vad är det som hindrar en ny spekulationsbubbla? Faktorer som låg ränta 

och en ständig värdeökning av fastigheter borde vara spekulationsdrivande. Bankerna 

anser att de har hittat det bästa sättet som går för att värdera fastigheter och därför anser 

de att en fastighetskris är ytterst osannolik. Vi tror att det finns en fara i att vara för 

säker på utvecklingen. Som vi såg på fastighetskrisen under 1990 - talet så förändrades 

många faktorer på marknaden genom politiska beslut som var helt oförutsebara. 

Bankernas fokusering ligger idag på parametrar som går att följa, liknande 

ränteutveckling och så vidare, men marknadens spelregler kan förändras och de 

förutsättningar som banken kalkylerar utifrån idag kanske blir helt värdelösa. 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Under och efter uppsatsens genomförande har det uppstått en del frågor som vi funnit 

intressanta men på grund av uppsatsens begränsade tidsram inte haft möjlighet till att 

undersöka vidare. Det är framför allt tre förhållanden som vi funnit vara av intresse att 

studera ytterligare, dessa är:  

 

• Det vore intressant att se om och i så fall hur IAS 40 reglerna kommer att påverka 

fastighetsbolagens resultat och balansräkningar. Utifrån denna infallsvinkel skulle vi 

vilja fokusera på hur de utdelningsbara medlen kan påverkas. Balansräkningen och 

resultaträkningens påverkan av IAS 40 har ingen koppling till en ökad inkomst från 

verksamheten, utan bidrar endast till ett bättre resultat och därigenom en ökad andel 

eget kapital.  Hur mycket utdelning skulle kunna göras till följd av de nya reglerna?   
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• Ett annat område som vore av intresse är om aktiemarknaden har uppmärksammat 

de nya IFRS/IAS reglerna och vilken innebörd dessa kan få på företagens olika 

resultat. Hur har aktiemarknaden reagerat på de nya reglerna?   

 

• Idag finns inget tydligt skydd i aktiebolagslagen för att skydda mot för stora 

aktieutdelningar till följd av de nya IFRS/IAS reglerna. Är vi ordentligt skyddade 

vid den nya aktiebolagslagen som införs under 2006?  
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Bilaga 1 – Intervjuguide  
Namn:   Företag:    
Titel:   Antal år inom yrket:  
 
Fastighetskrisen på 1990 - talet 
1) Vilka faktorer bedömer du kan ha påverkat att fastighetskrisen på 1990 – talet 

uppstod i Sverige? 
 

2) En del av bankerna ”tvingades” ta över ägandet av en del fastigheter under 
krisen. Var dessa fastighet främst sådana som köpts i slutet av 1980 –talet och 
därmed haft ett högt anskaffningsvärde (ev. övervärderade) och även varit högt 
belånade eller var det fastigheter som förvärvats betydligt tidigare? 
 

3) Hur agerade Er bank när fastigheterna minskade i värde och kundernas krediter 
inte längre låg inom belåningsvärde? 
 

4) Med facit i hand kunde banken ha agerat annorlunda under krisen?  På vilket 
sätt?  

 
Fastighetsvärdering enligt IAS 40 
5) Vad anser du vara den stora skillnaden när det gäller att redovisa 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde jämfört med att redovisa till 
anskaffningsvärde minus avskrivningar samt med tilläggsupplysning i not om 
marknadsvärde? 
 

6) Kan det vara fallet att banken inte alls i någon stor omfattning tar hänsyn till vad 
fastigheterna värderas till i balansräkningen utan att det finns andra bedömningar 
som styr vilket värde banken åsätter fastigheterna? Utveckla! 
 

7) Har det skett någon förändring avseende rutiner/instruktioner efter införandet av 
de nya redovisningsreglerna? Om ja, på vilket sätt? 

 
En ny fastighetskris 
8) En del så kallade experter har gjort uttalanden om att det kan komma en ny 

fastighetskris med anledning av en längre period av stigande fastighetspriser. Är 
dessa uttalanden något som banken tar på allvar eller är tron att en ny kris inte 
skulle kunna hända igen? 

 
9) Vilken strategi har din bank när det gäller att agera i en eventuell situation med  

vikande fastighetsmarknad på grund av exempelvis ökade marknadsräntor? 
 

10) Har du eller finns det någon uppfattning inom banken om att det kan finnas 
andra faktorer som skulle kunna leda till en ny fastighetskris förutom de nya 
värderingsreglerna? 

Övrigt 
11) Får vi återkomma med kompletterande frågor vid behov? Mailadress? Telnr? 

 
12) Anonymitet:  Ja, inte namn på respondenten.  Ja, varken namn eller företag. 

 Nej 


