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Sammanfattning 
 
Syftet med studien var att undersöka hur fastighetsbolag värderar historisk ekonomisk 
information och information från kompletterande källor vid kreditbedömning av aktiebolag 
som hyresgäster. Utgångspunkten för studien var att de på grund av den komplexa 
kreditgivningen fastighetsbolagen har, så måste de ta hänsyn till en rad faktorer. Förutom att 
ta hänsyn till historisk ekonomisk information, så bör fastighetsbolagen även ta hänsyn till 
ickefinansiella källor som t.ex. hyresgästens affärsidé och hyresgästens kompetens som 
företagsledare. Vi ville även undersöka om det fanns upparbetade rutiner för 
kreditbedömningen och om fastighetsbolagen gjorde skillnad vid kreditbedömningen av 
nystartade och etablerade företag. I studien undersökte vi förekomsten av upparbetade rutiner 
för kreditbedömningen i fastighetsbolagen och om kreditgivaren gör skillnad i 
kreditbedömningen av nystartade respektive etablerade företag. För att besvara 
frågeställningen genomfördes semistrukturerade intervjuer med de tre personer som gör 
kreditbedömningarna på respektive fastighetsbolag. Alla fastighetsbolag är för övrigt 
verksamma i Östersundsområdet. Studien visar att fastighetsbolagen inte tillämpar hela det 
teoretiska underlaget vid kreditbedömningen. Även kreditbedömarens utbildnings- och 
yrkesbakgrund påverkar valet av information. En annan slutsats är att fastighetsbolagen vid 
kreditbedömningen av nystartade företag, baserar kreditbedömningen på ickefinansiella 
källor. Dessa källor kan vara till exempel rekommendationer från respondentens 
kontaktnätverk eller bedömning av den presumtive hyresgästens marknadsplan eller budget. 
Undersökningen visar att det, ur ett ägar- och koncernperspektiv, finns skillnader i rutiner och 
kredithanteringspolicys. Vi anser att fastighetsbolagen är reducerat rationella med 
kreditbedömningsprocessen, och att de i första hand väljer att prioritera andra riskfaktorer. 
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Abstract 
 
The purpose with this essay was to investigate how real estate companys, value historical 
economic information and information from other sources at credit appraisal of corporation as 
tenants. The starting point of the study was as a result of the complexed granting of credits the 
real estate company has, which means they have to consider many factors. Other then 
considering the historical economic information, the real estate company also should consider 
non-financial sources such as tenant´s business idea and the tenant´s competence as a business 
leader. We also wanted to investigate if the real estate companys had any policys or rutines 
they had to follow in their credit analysis and if they make any different judgement in their 
credit analysis between new- and already established companys. To answer these questions 
we made three semistructured interviews with the person that makes the credit analysis at 
each real estate company, which are all located in Östersund. The results of the investigation 
show that the real estate companys doesn´t use all the theoretical basis there is, when they 
make the credit analysis. The information they use and value depends on their backgrounds, 
former experience and education. Another conclusion is that real estate companys at credit 
analysis of a new started company base their credit analysis on non financial sources. These 
sources could for example be recommendations from respondent´s network of contacts or the 
judgemet of the presumptive tenant´s market plan or financial budget. The investigation also 
shows that from an owner – and concernperspektive there´s divergence in rutines and credit 
management policys. We consider that the real estate companys are reduced rational with the 
credit management process and that they choose to prior other risk factors.  
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Förord 
 
Ämnesområde för denna kandidatuppsats är Finansiering inom kursblocket Företagsekonomi 
C. Studien har genomförts vårterminen 2008 vid samhällsvetenskapliga institutionen på 
Mittuniversitetet i Östersund. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till de företag som har tagit sig tid att svara på våra frågor och 
därmed gjort studien möjlig att genomföra.  
 
Vi vill även tacka vår handledare Darush Yazdanfar för tips, hjälpsamhet, snabb respons och 
ett kritiskt granskande. 
 
Ett stort tack riktas även till vänner och bekanta som läst och kommenterat uppsatsen. 
 
 
 
Östersund 30 maj 2008 
 
 
 
 
 
Jerker Jämthagen Linda Kristoffersson 
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1. Introduktion 
 
I det här inledande kapitlet kommer vi att ge läsaren en inblick i ämnet, bakgrunden till 
varför vi valt det och varför vi anser ämnet är värt att belysa. 
 
1.1 Problemdiskussion och bakgrund 
 
Huvudsakligen är två risker förknippade med kreditförsäljning. Dessa är risken att inte få 
betalt i tid och risken att inte få betalt alls. (Alwert 2002, 3:4:1) En kreditförlust uppstår när en 
betalning från kund helt eller delvis uteblir. (Ibid 3:4:2) Kreditförluster inträffar t.ex. när 
kunden begärs i konkurs. I Sverige går mellan 30 och 40 företag i konkurs varje dag1. Under 
första hälften av 1990-talet förlorade svenska leverantörer över 55 miljarder kronor på 
redovisade kreditförluster (Alwert 2002, 3.2.2.2). 
 
Komplexiteten i kreditbedömningen beror på vilken karaktär affären har. Ett företag som 
säljer t.ex. byggvaror direkt till slutkund är intresserat av betalningsförmågan på kort sikt, 
d.v.s. just nu. Fastighetsbolag eftersträvar ofta en lång relation med sina kunder och ser därför 
kreditbedömningen på lång sikt.  
 
Kredithantering är en process där kreditgivare bedömer huruvida kredit ska medges till en 
kredittagare eller inte. För att minska risken för kreditförluster måste kreditgivarna arbeta 
förebyggande och med aktiv kreditstyrning. (Alwert 2002, 5:1) Trots det har de flesta företag 
ingen policy för hur kreditförsäljningen ska hanteras, vilket kan leda till onödiga 
kreditförluster och försämrad lönsamhet (Stenberg 2003:11) 
 
Vid kreditgivning kan kreditgivaren göra kreditbedömningen med hänsyn tagen till historisk 
ekonomisk information i form av nyckeltal, eller bedöma negativ information som 
betalningsanmärkningar på företaget eller personer i företagsledningen. 
Kreditupplysningsföretagen har - förutom att utveckla kreditupplysningstjänster som är ett 
vanligt hjälpmedel vid kreditbedömning - även utvecklat kreditratingmodeller som 
automatiskt väger samman kredittagarens positiva och negativa egenskaper till ett kreditbetyg.  
 
Kreditgivaren kan även ta hänsyn till annan information som inte finns i årsredovisningen. 
Det kan till exempel vara att granska kredittagarens marknadsplan eller granska eventuella 
koncernförhållanden som kan påverka kreditvärdigheten. Om ingen historisk ekonomisk 
information finns om kredittagaren, tvingas kreditgivaren att göra bedömningen endast utifrån 
annan information. Fastighetsbolagen kan även ställas inför faktumet att kredittagarens 
historiska ekonomiska information inte är representativ för den verksamhet de kommer att 
bedriva i den nya lokalen.  

                                                 
1 www.konkurs.se 
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1.2 Problemformulering 
 
Vilken information tar fastighetsbolag hänsyn till vid kreditbedömning av aktiebolag som 
hyresgäster?  
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka hur fastighetsbolag värderar historisk ekonomisk 
information och information från kompletterande källor vid kreditbedömning av aktiebolag 
som hyresgäster.  
 
Utgångspunkten för studien var att de på grund av den komplexa kreditgivningen som 
fastighetsbolagen har, så måste de ta hänsyn till en rad faktorer. Förutom att ta hänsyn till 
historisk ekonomisk information, så bör fastighetsbolagen även ta hänsyn till ickefinansiella 
källor som t.ex. hyresgästens affärsidé och hyresgästens kompetens som företagsledare. Vi 
vill även undersöka om det finns upparbetade rutiner för kreditbedömningen och om 
fastighetsbolagen gör skillnad vid kreditbedömningen av nystartade och etablerade företag. 
 
1.4 Disposition  
 
Kapitel 2  Metod 

I kapitel två redogörs för hur undersökningen är genomförd, med vilket syfte 
studien är genomförd samt vilka metodologiska ställningstaganden som gjorts 
och varför. Vidare diskuteras studiens validitet och reliabilitet.  

 
Kapitel 3  Teori 

I kapitlet presenteras en relevant teoretisk referensram.  I kapitlet behandlas 
teorier om kredithantering och kreditprocessen, vilken information som finns att 
tillgå för kreditbedömning i form av finansiell- och ickefinansiell information. 
Hur kreditupplysningsföretagens ratingmodeller fungerar som princip förklaras 
också. 
 

Kapitel 4  Empiri 
I detta kapitel presenteras det empiriska material som insamlats in under 
intervjuerna med fastighetsbolagen.   

 
Kapitel 5  Analys 

I det femte kapitlet analyseras det empiriska materialet och jämförelser görs 
mellan de olika fastighetsbolagens arbetssätt. Teori ställs mot empiri och  
jämförelser görs för att hitta skillnader och likheter. 

 
Kapitel 6  Slutdiskussion 

I det avslutande kapitlet besvaras syftet/frågeställningen och slutsatser dras. 
Uppsatsen avslutas med förslag inom ämnesområdet där det finns skäl till 
fortsatta studier. 
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2. Metod 
 
I detta kapitel redogör vi för vårt tillvägagångssätt. För att besvara frågeställningen har vi 
använt oss av ett kvalitativt angreppssätt och genomfört fallstudier i form av tre intervjuer 
med fastighetsbolag.  
 
2.1 Tillvägagångssätt  
 
Undersökningen inleddes med litteraturstudier vilken gav den teoretiska kunskap som var 
nödvändig för att genomföra studien. Vi använde en deduktiv ansats då vi först letade efter 
teorier för att utifrån dessa göra förutsägelser om verkligheten.  Som undersökningsmetod 
valde vi att genomföra en fallstudie med tre fastighetsföretag. Enligt Merriam (1994:46) väljs 
undersökningsmetod utifrån forskningsproblemets art och utifrån de frågor man ställer.  
 
Eftersom syftet med uppsatsen var av beskrivande och förklarande karaktär var fallstudie som 
undersökningsform lämplig. (Merriam 1994:26) Materialet som samlades in under 
intervjuerna jämfördes med det teoretiska materialet som insamlades under 
litteraturgenomgången. 
 
2.2 Val av företag 
 
Studien genomfördes på tre fastighetsföretag som hyr ut lokaler till företag. Vi valde att 
avgränsa oss till fastighetsbolag belägna i Östersund vilket beror på närheten till 
intervjuobjekten. Anledningen till att vi valde att undersöka fastighetsbolag var att de har en 
komplicerad kreditgivningsprocess. Utgångspunkten var att desto större omsättning 
fastighetsbolagen har desto fler kreditkontroller genomförs. Genom att utföra studien på stora 
fastighetsbolag ökade möjligheten att få svar på vår frågeställning. Motivet till valet av tre 
jämbördiga företag var att vi då på ett effektivt sätt skulle kunna jämföra och skapa förståelse 
genom att beskriva dessa tre företags kredithantering. Många av kunderna är juvenila och 
saknar ”en egen historia” eftersom de inte tidigare haft någon verksamhet. När kontraktet väl 
är undertecknat löper det också ofta över lång tid. Vi valde att basera studien på tre företag. 
De två första fastighetsbolagen ville vara anonyma. Det tredje fastighetsbolaget är Fältjägaren 
Fastigheter AB.  
 
2.3 Datainsamlingsmetod 
 
Vi inledde datainsamlingen med litteratursökningar i Mittuniversitetets bibliotekskatalog 
MIMA samt i den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS. Vi sökte även på Internet med hjälp 
av Google. Som sökord valde vi begreppen kredithantering, kreditbedömning, risk 
management, credit management och kundförluster. 
 
Som datainsamlingsmetod valde vi personliga intervjuer. Att vi valde denna metod beror dels 
på att personliga intervjuer ger tillfälle att ställa följdfrågor, dels på att dessa ger möjlighet att 
få svar på komplicerade frågor. (Eriksson, m.fl. 2006: 98) Intervjuerna genomfördes på plats 
på respektive företag. Detta för att underlätta för respondenterna samt för att de skulle känna 
sig bekväma i miljön. Intervjuerna genomfördes med ett i förväg utformat frågeschema. Detta 
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för att gruppen relativt oerfarna forskare som vi fortfarande tillhör, känner oss mer bekväma 
med strukturerade intervjuer (Merriam 1994:93). 
 
Intervjufrågorna skickades till respondenterna i förhand för att ge dem en chans att förbereda 
sig samt för att öka validiteten. Intervjuerna genomfördes i samtliga fall med en person som 
genomför kreditkontrollen på företaget. Ingen av författarna kände till personerna som 
medverkade i studien sedan tidigare. Intervjuerna spelades in med hjälp av 
inspelningsutrustning. Det innebar att råmaterialet fanns tillgängligt vid analysen. Därigenom 
har vi ökat tillförlitlighetsgraden samtidigt som risken för feltolkningar av respondentens svar 
minskat.  
 
2.4 Metodproblem 
 
Vid litteratursökningen fann vi att det fanns relativt lite litteratur om kreditbedömning mellan 
företag. Detta har försvårat litteraturgenomgången.  
 
2.5 Validitet 
 
Begreppet validitet innehåller två delar och dessa är giltighet och relevans. Med giltighet 
menas, om det som studeras är giltigt d.v.s. är den teori som använts relevant för den 
empiriska undersökningen och är det relevant, kan undersökningens empiriska data svara på 
den uppställda frågeställningen. (Andersen 1998:85) Problem med validiteten kan uppstå om 
frågorna blivit felaktigt utformade, d.v.s. inte genererat de svar som problemfrågeställningen 
avsett eller att frågorna utformats på sätt att de inte har samma innebörd för respondenterna. 
(Merriam 1994:88) För att undvika ledande frågor har vi låtit en oberoende part läsa och 
granska frågorna. Vår utgångspunkt var den teori som vi studerat i litteraturgenomgången. 
Enligt Merriam kan det vara en nackdel att använda bandspelare. Respondenten kan t.ex. 
känna sig hämmad. Vi förfrågade och respondenten visade inga problem med detta 
förfaringssätt. 
 
2.6 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten anger mätprocedurens tillförlitlighet. Hög tillförlitlighet finns om någon 
oberoende undersökare med samma metod, kommer fram till samma resultat som forskaren 
gjorde (Eriksson, m.fl. 2006:61) Reliabilitetsproblem kan ha uppstått i de fall vi påverkat 
respondenten att svara på ett visst sätt, den så kallade intervjuareeffekten. (Eriksson, m.fl. 
2006:98) Genom att redan i frågeschemat försöka undvika frågor av ledande och hypotetisk 
karaktär, har vi försökt höja reliabiliteten avseende problemet med intervjuareeffekten.  
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3. Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel har vi utformat en teoretisk referensram genom att utgå från befintliga teorier 
inom ämnet. Först beskrivs riskerna som är förknippade med kreditförsäljning och vad 
kredithantering innebär. Sedan redovisar vi för vilken information och vilka hjälpmedel som 
finns för kreditbedömning. 
 
3.1 Risker vid kreditförsäljning 
 
Huvudsakligen är två risker förknippade med kreditförsäljning. Dessa är risken att inte få 
betalt i tid och risken att inte få betalt alls. Varukrediterna måste finansieras genom att de 
utomstående fordringarna i genomsnitt utgör ett bundet kapital som företaget inte kan förfoga 
över, eller utnyttja i företagets dagliga drift. Därmed kan företaget inte förränta kapitalet i 
företaget eller hos banken. 
  
Kapitalet måste företaget antingen låna med en räntekostnad eller ta ur företagets tillgångar. 
Detta innebär en kostnad för kapitalet som annars skulle kunna förräntas. (Alwert 2002, 3:4:1) 
Undersökningar visar att kapitalbindningen i kundfordringar utgör mellan 30 och 60 % av 
balansomslutningen i de 16 största företagen på Stockholmsbörsen (Stenberg, m.fl. 2003:11). 
 
Ett exempelföretag med en genomsnittlig kredittid på 60 dagar (svenskt genomsnitt) 
(Stenberg, m.fl. 2003:15) och en kalkylränta på 10 % får en kreditkostnad enligt följande: 
 
60 dagar kredittid x 10 % kalkylränta / 360 dagar på året = 1.67%.  
 
För ett företag som omsätter ett hundra miljoner kronor under ett år blir kostnaden för 
kreditgivningen:  
 
Ett hundra miljoner kronor i årsomsättning x 1.67 % kreditkostnad = 1 670 000 kr i 
kreditkostnad per år. 
 
3.2 Kreditförluster 
 
Kreditförluster uppstår när en betalning från kund helt eller delvis uteblir. Detta inträffar t.ex. 
när kunden begärs i konkurs. Om leverantören i det läget inte kan täcka sitt krav genom 
realisering av eventuella säkerheter, måste hela eller delar av krav - beroende på om det 
utbetalt någon utdelning från konkursboet - bokföras som förlust. Det är vanligt att det inte 
blir något kvar från konkursboet till oprioriterade fordringsägare. Under en lågkonjunktur kan 
en norm för kundförluster för många branscher vara 0,5 % - 1 %. (Alwert 2002, 3:4:2) 
 
Ett sätt att mäta kreditförluster är att räkna ut hur mycket företaget måste öka försäljningen för 
att kompensera förlusten. Ett exempel: Ett företag omsätter ett hundra miljoner kronor och har 
kreditförluster som uppgår till en procent av årsomsättningen. Företaget har en 
nettovinstmarginal på fem procent. För att täcka kreditförlusten måste företaget öka 
försäljningen med 20 miljoner kronor för att göra en vinst på en miljon kronor. (Ibid 3:4:2)  
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3.3 Kredithantering 
 
Kredithantering är en process där kreditgivare bedömer huruvida kredit skall ges till en 
kredittagare eller inte. För att minska risken för kreditförluster måste varje företag ha en aktiv 
kreditstyrning. Kreditstyrningen utgår vanligen från företagets situation vilket innefattar bland 
annat marknad, konkurrens, bransch, kundstruktur, storlek på företaget och organisation. 
Utöver detta tillkommer en annan viktig faktor, risknivån företaget vill ha.  
 
Företaget bör budgetera för kreditförluster som en del i försäljnings- och årsbudgeten och inte 
låta dem inträffa successivt, på så sätt blir den planerade mängden kreditförluster ett uttryck 
för den risk företaget vill ta/orkar med. (Alwert 2002, 5:1) 
 
Även Alwert (2002, 5:1) skriver att det väsentligaste för en bra kredithantering är att öka 
kvalitén på kreditvärderingen före försäljningstillfället samt förbättra övervakningen av 
utestående fordringar. Vidare delar hon in kredithanteringen i två nivåer, en på företagsnivå 
och en på kundnivå och poängterar att allt för många företag arbetar endast på kundnivå.  
 
Företagsnivå: 

• Målstyrd och mätbar strategi och taktik för valet av kunder, försäljning, m.m. 
• Aktuell och önskvärd riskprofil i kundreskontran. 
• Kreditpolicy eller kreditinstruktioner för styrningen av företagets betalflöden. 

 
Kundnivå: 

• Regler för kreditvärdering av den enskilda kunden 
• Ansvarsfrågor reglerade per befogenhetsnivå 
• Säljarens uppföljning av betalning från kunden. 

 
Det skiljer mellan hur olika kreditgivare arbetar med kredithanteringen. Ett företag kan 
bedömas vara kreditvärdig hos en kreditgivare men bedömas som icke kreditvärdig hos en 
annan. Vilket beror på att kreditgivare är olika riskbenägna. Det som ett företag anser är en 
rimlig risk kan vara en alldeles för stor risk för ett annat. Detta är helt som det ska, eftersom 
företag befinner sig i olika faser samt i branscher med olika riskexponering. Ett nystartat 
företag klarar oftast inte att ta så stora kreditförluster och kan därmed inte ta lika stora risker 
som ett företag som befinner sig i en mogen fas. (Därför finns det inget enskilt system att 
tillämpa för alla) (Stenberg m.fl. 2003:77) 
 

3.4 Betalningsförmåga och betalningsvilja 
 
Som kreditgivare är det viktigt att kunna skilja på betalningsförmåga och betalningsvilja.  
Betalningsförmågan kan uttryckas som risken för att kunden förlorar möjligheten att kunna 
betala oavsett betalningsviljan. Uppgifterna som tas fram om betalningsförmågan ska ställas i 
relation till den marginal som affären ger. Går företaget i konkurs så spelar det ingen roll hur 
mycket kunden än vill göra rätt för sig när pengarna saknas. Sen finns det företag med god 
förmåga att göra rätt för sig men som inte har någon vilja att göra det. Att företag har 
betalningsanmärkningar behöver inte betyda att det inte går att göra lönsamma affärer med 
dem, så länge det inte handlar om betalningsoförmåga. (Stenberg m.fl. 2003:68-69) 
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För att en kreditgivare ska uppnå optimal lönsamhet till en kontrollerad risk. Bör han 
kontrollera betalningsförmåga, betalningsvilja men även skilja mellan goda betalare, sena 
betalare samt icke betalare. En annan viktig del är kredituppföljning det vill säga att följa upp 
sina kunder eftersom att kreditvärdigheten snabbt kan förändras. Uppföljning kan exempelvis 
ske dagligen, veckovis eller månadsvis. På detta sätt kan åtgärder sättas in i ett tidigt skede 
och onödiga kreditförluster kan undvikas. (Stenberg m.fl. 2003:68-69) 
 
3.5 Kreditbedömning 
 
I en kreditbedömningssituation är kreditgivare hänvisad till att använda främst historiskt 
material för en bedömning av framtiden. Kreditgivaren kan ta hänsyn till ekonomisk historisk 
information hämtad från bland annat Bolagsverket, Kronofogdemyndigheter och tingsrätter. 
Kreditgivaren kan även ta hänsyn till annan information som hämtas från andra källor som att 
tala med kredittagarens revisor eller granska styrelsens kompetens. Många företagare väljer 
av tidsbesparande skäl att hämta den ekonomiska informationen från kreditupplysningsföretag 
men det är möjligt att hämta informationen direkt från källorna. Det som är väsentligt är att 
informationen är så aktuell som möjligt. Vi har här valt att redogöra för vilken information 
och vilka hjälpmedel som finns för kreditgivaren att använda vid kreditbedömningen. 

3.5.1 Olika tidsperspektiv 
 
Företagsanalyser kan skifta beroende på vilken kreditsituation och vilket tidsperspektiv som 
är anledningen till analysen (Stenberg m.fl. 2003:104). Fastighetsbolag ser 
kreditengagemanget med kunden långsiktigt. Det innebär att kreditbedömningen måste ses i 
ett långt tidsperspektiv.  Kreditgivare med långa kreditengagemang är vid kreditgivningen - 
förutom att använda historisk ekonomisk information om kredittagaren - tvungen att försöka 
bedöma affärsidé, företagsledningens kompetens, återbetalnings- och konkurrensförmåga. 
Dessutom är de tvungna att försöka prognostisera kassaflöden och göra känslighetsanalyser, 
det vill säga hur känsligt företaget är för oförutsedda händelser. Dessa kan vara förändringar i 
efterfrågan, uppgång i räntor, valutakänslighet och konjunkturkänslighet. (Stenberg, m.fl. 
2003:106) 

3.5.2 Aktiebolag 
 
Lagstiftningen i Sverige gör att kreditgivare har goda möjligheter att bedöma aktiebolags 
finansiella ställning och lönsamhet genom att aktiebolaget varje år ska lämna en 
årsredovisning till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets utgång. (Sundberg 
1998:5) Årsredovisningen är en offentlig handling och går att beställa från Bolagsverket eller 
från ett kreditupplysningsföretag.  
 
Från 1995 har inlämningsreglerna för årsredovisningar blivit strängare till följd av att många 
aktiebolag tidigare lämnade årsredovisningen sent eller helt uteblev med den. Efter införandet 
har det visat sig att 93 procent av alla aktiebolag sänder in årsredovisningen i tid. Att 
årsredovisningen inte har sänts in i tid kan vara ett tecken på att företaget har problem. 
Verksamheten kan ha visat en stor förlust som styrelsen inte vill offentliggöra och 
konkursrisken är avsevärt större i företag där bokslutet inte är aktuellt (Alwert 2002, 8.3.3.3).  
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3.5.3 Nyckeltal 
 
En årsredovisning med resultat- och balansräkning ger läsaren en stor mängd siffermässig 
information. Oftast rör det sig om absoluta siffror som t.ex. omsättning eller vinst.  En absolut 
siffra saknar i sig själv betydelse. En miljon i vinst som absolut mått säger inte mycket, om 
man inte också jämför den med någon annan siffra som t.ex. investerat kapital. (Nyckeltal ger 
en sammanfattande och överskådlig bild av företagets ekonomiska hälsa och utveckling. 
Fördelen med nyckeltal är att de dels gör det möjligt att följa ett företags ekonomiska 
utveckling över tiden, dels medger meningsfulla jämförelser mellan företag.) (Sundberg, 
1998:6) 
 
Alwert delar in nyckeltalen i: 
Soliditetsmått; som beskriver företagets långsiktiga finansiella ställning  
Likviditetsmått; som beskriver företagets finansiella ställning i ett kortsiktigt perspektiv 
Finansieringsmått; som beskriver hur företaget är finansierat  
Effektivitetsmått; som beskriver effektiviteten i kapitalanvändningen   
Avkastningsmått; som beskriver hur lönsamt företaget är för investerarna. (2002, 8.3.5.15) 
 
Kredittagarens nyckeltal bör jämföras med nyckeltalen i identiska företag, vanligen genom att 
jämföra med nyckeltalen i den bransch företaget är verksamt i. Oftast är det de företag som 
har sämre nyckeltal än branschsnittet som har sämst överlevnadsförmåga (Ibid). 
Bedömningsgrunden bör utgöra ett flertal år för att få fram en rättvisande bild av 
kreditvärdigheten. Utvecklingsriktningen är också en viktig bedömningsgrund för 
kreditbedömningen. (Stenberg m.fl. 2003:133) 

3.5.4 Betalningsanmärkning 
 
En betalningsanmärkning är en uppgift om en faktura som är inte har betalats i tid. 
Betalningsanmärkningar är i de flesta fall ett mycket allvarligt varningstecken vid 
kreditbedömning (Stenberg m.fl. 2003:91). Dessutom bestäms betalningsmoralen i mindre 
företag ofta av betalningsmoralen hos ägaren. (Alwert 2002, 8.3.2.2)  
 
En betalningsanmärkning finns kvar i kreditupplysningsföretagens register i tre år från 
anmärkningens tillkomst. Detta gäller för fysiska personer (privatpersoner och enskilda 
näringsidkare)2 medan tiden är fem år för juridiska personer (företag som t.ex. aktiebolag och 
handels- och kommanditbolag)3. Kreditupplysningsbolagen redovisar aktuellt skuldsaldo hos 
kronofogdemyndigheten vilket gör att en betalningsanmärkning kan ha passerat gränsen för 
presentation i kreditupplysningen men trots det visar att skulden fortfarande finns kvar och 
med vilket belopp (Stenberg m.fl. 2003:93). 
 
Stenberg (2003:69) gör skillnad på förmågan att göra rätt för sig och viljan att göra rätt för 
sig. Betalningsförmågan kan uttryckas som risken för att kunden förlorar möjligheten att 
kunna betala för sig oavsett betalningsviljan. Ett företag kan ha god betalningsförmåga men 
dålig betalningsvilja. Ett företag med låg betalningsvilja påverkar kreditkostnaden eftersom 
kredittiden förlängs och därmed ökar kreditkostnaden. Ett företag kan ha hög betalningsvilja 
men låg betalningsförmåga. Till exempel en konkurs innebär att kredittagaren förlorar 
                                                 
2 http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/kreditupplysning/hur-lange-finns-uppgifterna-kvar-i-registret1/ 
3 http://uc.se/show.php?id=1002843 
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betalningsförmågan. Företaget kan inte betala oavsett hur mycket företaget än skulle vilja. En 
kredittagare kan även rent finansiellt ha en god förmåga att betala i rätt tid, men betalar vissa 
fordringsägare sent av rena cash-managementskäl (Stenberg, m.fl. 2003:107).   
 
Vid förekomst av betalningsanmärkningar hos kredittagaren ligger anmärkningens art, storlek 
och frekvens till grund för hur allvarlig situationen är. Enstaka betalningsanmärkningar kan ha 
en naturlig förklaring som till exempel att kredittagaren har en tvist med en leverantör. 
Företag får påminnelser om att skatter och avgifter inte är betalda och därför klassas restförda 
skatter som allvarliga betalningsanmärkningar.(Stenberg, m.fl. 2003:97) 

3.5.5 Kreditupplysning 
 
Det finns ett flertal kreditupplysningsföretag på den svenska marknaden varav Upplysnings 
Centralen (UC) och Dun & Bradstreet Sverige AB (D&B) är bland de största. Ett av de 
viktigaste instrument ett företag kan använda vid kreditbedömning av kunder är 
kreditupplysning. Kreditupplysningsföretagen samlar in information från ett flertal källor som 
Bolagsverket, SCB, RSV, KFM, SEMA-Spar och tingsrätter. Kreditupplysningsföretagen 
sammanställer informationen till en dataproducerad företagsupplysning där kreditgivaren 
enkelt får en överblick över den ekonomiska situationen hos kredittagaren.  
 
Informationen går att hämta direkt från källorna, men det är ofta ett tidskrävande arbete och i 
regel väljer företagaren istället att betala för tjänsten. Det går att beställa kreditupplysning på 
både företag och privatpersoner. 
 
Kreditupplysningens tre huvudsyften är enligt Stenberg (2003:68) att: 
 

1. Kontrollera kundens/affärspartnerns identifierings- och faktauppgifter. 
2. Ta fram uppgifter som avslöjar betalningsförmåga och vilja att göra rätt för sig. 
3. Ge en signal huruvida kreditgivaren behöver ta reda på mer om det aktuella företaget.   

 
I de flesta fall räcker det med en dataproducerad kreditupplysning, men flera av 
kreditupplysningsföretagen erbjuder manuellt framställda rapporter där upplysningsföretaget 
vart i kontakt det omfrågade företaget, dess bankförbindelse och revisor. (Stenberg, m.fl. 
2003:70) 

3.5.6 Altmans Z‐modell 
 
1968 utvecklande Altman Z-modellen som är en prognostiseringsmodell för att kunna 
förutspå finansiell kris i ett företag, främst avsedd för tillverkande företag. Modellen baseras 
på en multipel diskriminantanalys av fem finansiella nyckeltal. Altmans tankesätt och 
originalmodell används än idag för att förutsäga konkurs och av investerare vid värdepappers- 
och portföljanalys. (Altman 1968:594) 
 
Altman (1968:593) utvecklade Z-modellen genom att använda två grupper med tillverkande 
företag, en grupp med 33 konkursmässiga och en grupp med 33 icke konkursmässiga. Altman 
valde ut tjugotvå variabler som i tidigare studier visats vara betydande tecken på problem 
inom företag. Altman (1968:594) gjorde en sammanställning av dessa variabler och delade in 
dem i fem kategorier: likviditet, lönsamhet, hävstångseffekt, betalningsförmåga på lång sikt 
och aktivitet. 



 16

 
Ett Z-värde räknas sedan fram för varje företag för att kunna klassificera dessa till kris eller 
icke krisföretag. Ett högt Z-värde, över 2,99, innebär att företaget är icke-konkursmässigt och 
ett lågt Z-värde, under 1,81, innebär att företaget är konkursmässigt. Spannet mellan dessa tal 
kallas för gråzon på grund av att de företag som ligger inom detta spann är svåra att 
klassificera som kris- eller icke krisföretag. (Altman 1968:606) 

3.5.7 Kreditrating 
 
Kreditratingmodeller är statistiska metoder som kreditupplysningsföretag har vidareutvecklat 
från Altmans Z-modell för att underlätta kreditbedömningen för kreditgivare. De olika 
kreditupplysningsföretagen har egna modeller för bedömningen men principen för 
bedömningen är samma oavsett vilket företag man tar hjälp av. Upplysnings Centralen som är 
det bankägda kreditupplysningsbolaget definierar sin kreditratingmodell som: 
 
”en metod där all väsentlig information, på ett optimalt sätt, vägs samman till en enda siffra 
som speglar en person eller ett företags kreditvärdighet” 4 
 
Det innebär att kreditratingmodeller väger ett stort antal positiva egenskaper (till exempel hög 
soliditet) och negativa egenskaper (till exempel förekomst av betalningsanmärkningar) mot 
varandra. Resultatet blir ett kreditbetyg. Kreditbetyget används sedan som en indikation på 
företagets ekonomiska ställning och kan användas vid kreditbedömning. (Alwert 2002, 8.5) 
Det kreditbetyg som genererats har tagit hänsyn till alla aspekter av den tillgängliga 
datamängden. Den enskilda informationen i årsredovisningen och det andra materialet som 
används för bedömningen ska inte säga mer om kreditvärdigheten än det kreditbetyg som 
genererats.5  
 
Vi har utifrån ”Företagarhandboken – kredithantering” (Alwert 2002, 8.5.3) förklarat hur en 
ratingmodell principiellt fungerar. Ratingmodellerna är indelade i ett antal delomdömen som 
bland annat bedömer företagets likviditet, soliditet, riskbuffert, lönsamhet och 
trendutveckling. Poängen som företaget får på respektive delområde läggs sedan samman till 
ett totalbetyg och klassas sedan på en kreditvärdighetsskala.  
 
Bedömning av finansiellt utrymme på kort sikt 
 
Kassalikviditeten är ett mått som visat ett företags finansiella utrymme på kort sikt och 
används i denna modell som bedömning av företagets likviditet. 
 

Kassalikviditet (%) Poäng 
> 150 3 
> 75 – 150 2 
> 30 – 75 1 
   30 eller mindre 0 

 
Exempelföretaget hade år 2006 en kassalikviditet som uppgick till 117 % och ligger därmed i 
spannet mellan 75 och 150 % och får två poäng på bedömningen av kassalikviditet. 

                                                 
4 https://www.uc.se/source.php?id=1077512 
5 https://www.uc.se/source.php?id=1077512 
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Bedömning av finansiellt utrymme på lång sikt 
 
För bedömning av soliditet används nyckeltalet soliditet som är ett mått som visar ett företags 
finansiella utrymme på halvlång sikt. Eftersom företag med låg soliditet är mycket beroende 
av en bra riskbuffert, kompletteras soliditetsmåttet med riskbufferten, som inte är ett 
soliditetsmått. Samtidigt som beräkningen genomförs undersöks att det egna kapitalet minst 
uppgår till 50 % av aktiekapitalet. Om det egna kapitalet är lägre än 50 % av aktiekapitalet 
ges generellt kreditbetyget ”kredit avrådes”. 
 

Soliditet (%) Poäng 
> 30 3 
> 20 – 30 2 
> 10 – 20 1 
   10 eller mindre 0 

 
Exempelföretaget hade år 2006 en soliditet som uppgick till 29 %. Exempelföretaget hamnar 
därmed i spannet mellan 20 och 30 % och får två poäng. 
 
Bedömning av riskbuffert 
 
Riskbufferten talar om ifall företagets avkastning på sysselsatt kapital överstiger företagets 
låneränta eller ej. Om nyckeltalet är positivt anger det vilken minskning i avkastning på 
sysselsatt kapital eller ökning av låneräntan företaget klarar av utan att förlora 
skuldfinansieringen. 
 

Riskbuffert (%) Poäng 
> 8 3 
> 1 – 8 2 
> -1 – 1 1 
   -1 eller lägre 0 

 
Exempelföretaget hade år 2006 riskbufferten, 8,1 % - 3,2 % = 4,9 %. Exempelföretaget ligger 
därmed i intervallet (>1-8) och får två poäng. 
 
Bedömning av lönsamhet 
 
För bedömning av lönsamheten används avkastning på eget kapital. Avkastningen på totalt 
kapital är också ett viktigt lönsamhetsmått detta mått finns med i riskbufferten som också 
ingår i bedömningen av företagets ekonomi. Avkastning på eget kapital är ett mått på hur 
effektivt ett företag använder sina tillgångar för att skapa vinster. 
 

Avkastning på eget kapital (%) Poäng 
> 15 3 
> 5 – 15 2 
> -5 – 5 1 
   -5 eller lägre 0 

 
Exempelföretaget hade år 2006 en avkastning på eget kapital som uppgick till 20,1 %. 
Exempelföretaget hamnar därmed i området (> 15 %) och får tre poäng. 
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Bedömning av trend 
 
I bedömningen tar modellen hänsyn till hur samtliga nyckeltal har utvecklats sig sedan 
föregående år. Om nyckeltalen har förbättrats är trenden positiv (1 delpoäng) och om 
nyckeltalen försämrats är trenden negativ (0 delpoäng).  
 

Nyckeltal 2005 2006 Trend Poäng 
Kassalikviditet 112,5 % 116,9 % ↑ 1 
Soliditet 22,6 % 29,0 % ↑ 1 
Riskbuffert 2,6 % 3,2 % ↑ 1 
Avkastning på EK 15,3 % 20,1 % ↑ 1 
Totalpoäng    4 

 
Delpoängen räknas sedan ihop till totalpoäng och den slutgiltiga poängen på delområdet fås 
på den sammanräknade trenden. 
 

Totalpoäng Trend Slutpoäng 
4 Stark positiv 3 
3 Positiv 2 
2 Neutral 1 
0 – 1 Negativ 0 

 
Exempelföretaget får fyra delpoäng, vilket ger tre slutpoäng för bedömningen av trend. 
 
Totalbetyg företagets ekonomi 
 
För att få ett totalbetyg på företagets ekonomi summeras slutpoängen för samtliga 
delomdömen och summan av dessa är betyget på företagets ekonomi. 
 

Summa poäng Kreditrating 
14 – 15 Högsta kreditvärdighet  
10 – 13 God kreditvärdighet  
5 – 9 Kreditvärdig 
Under 5 Kredit mot säkerhet 
Eget kapital < 50 % av aktiekapitalet Kredit avrådes  

 
Exempelföretaget har totalt tolv poäng i delomdömet företagets ekonomi. Det egna kapitalet 
överstiger 50 % av aktiekapitalet och ekonomipoängen hamnar i området 10 – 13. Betyget blir 
således ”god kreditvärdighet”. 
 
I exempelmodellen tas endast hänsyn till ett fåtal variabler av ett företagets ekonomi. 
Kreditupplysningsföretagens ratingmodeller kombinerar fakta om företagens ålder, 
verksamhet, ägare/ledning, nuvarande ekonomi, ekonomiskt historik, nyckeltal för branschen 
och många andra fakta. Dun & Bradstreets bedömningsmodell tar hänsyn till 2600 
beslutsregler för kreditbedömningen vilket gör den svår att beskriva på ett enkelt sätt, men 
principen är den samma som i exemplet ovan.6 

                                                 
6 http://www.dbsverige.se/Swedish/default.htm?Loc=/Swedish/DataBase/rating.htm 
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3.6 Kompletterande informationskällor 
 
Eftersom fastighetsbolagens kreditbedömning ses i ett långt tidsperspektiv måste de ta hänsyn 
till kredittagarens långsiktiga konkurrens- och överlevnadsförmåga. En analys av historisk 
ekonomisk information säger inte hela sanningen, och att använda kompletterande 
informationskällor kan ibland vara ett krav. Vid uthyrning av lokaler kan t.ex. hyresgästen 
vara ett nystartat företag där historisk ekonomisk information inte finns att tillgå. 
Kredittagaren kan ha varit verksam i en annan lokal tidigare och den redovisade ekonomiska 
informationen är inte representativ för den kommande verksamheten i den nya lokalen. I de 
fallen måste kreditgivaren försöka skaffa sig en bild av företaget genom kompletterande 
informationskällor. 

3.6.1 Företagets styrelse 
 
I mindre företag är det vanligt att det är samma personer som är företagsledare och sitter i 
styrelsen. Vanligen är det ägaren och kanske någon till. Styrelsefunktionen blir då en ren 
formalitet eftersom lagstiftningen kräver en viss styrelsetillsättning. Vid bedömning av 
börsföretag läggs stor vikt vid ledningskompetens och styrelsesammansättning. Stenberg drar 
slutsatsen att det bör gälla även i små och medelstora företag. (Stenberg m.fl. 2003:108) 
Alwert skriver att det går att se tydliga tendenser till större konkursrisk när styrelseledamöter 
har varit intressenter i andra företag som försatts i konkurs. Undersökningar visar att 
konkursrisken är cirka tre gånger större i företag där styrelsen har privata 
betalningsanmärkningar än i de där styrelseledamöter inte har det. (Alwert 2002, 8.3.2.2) 
Uppgifter om styrelseledamöternas privata ekonomi och eventuella andra styrelseuppdrag 
finns att hämta från kreditupplysningsföretag. 

3.6.2 Marknadsplan 
 
Vid långsiktig kreditbedömning är det värdefullt att ta del av kredittagarens marknadsplan. 
Det kan hjälpa kreditgivaren att få en förståelse för kundens förmåga att själv bedöma 
framtiden. Det som är avgörande är vilket grundmaterial som används för utformandet av 
marknadsplanen och budgeten. Kreditgivaren bör t.ex. titta på vilka marknadsundersökningar 
som är underlag för försäljningsprognosen och hur beroende kredittagaren är av ett fåtal 
kunder eller leverantörer. (Stenberg m.fl. 2003:109)  

3.6.3 Företagets revisor 
 
Revisorns roll har förändrats under de senaste åren. Undersökningar visar att revisorn i de 
flesta fall - och lång tid i förväg - haft vetskap om konkursbolags dåliga affärer och att 
boksluten eventuellt har manipulerats. Idag fungerar revisorn som både kontrollant och 
ekonomisk rådgivare åt företagaren. Revisorn har tystnadsplikt rörande kredittagarens 
ekonomi men det går att avtala bort i kreditavtalet genom avtalsklausuler vilket utnyttjas av 
många banker. (Stenberg m.fl. 2003:110) 
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3.6.4 Koncernförhållanden 
 
Om kredittagaren ingår i en koncern bör kreditgivaren undersöka koncernens ekonomi. Det 
finns fall där lönsamma och starka företag försatts i konkurs på grund av konkurser inom 
samma koncern. Om koncernen har svag ekonomi bör koncerninterna mellanhavanden 
undersökas. Finns det t.ex. fordringar på stora belopp på andra företag inom koncernen bör 
kreditgivaren vara försiktig. (Stenberg m.fl. 2003:81) 
 
3.7 Säkerhet vid kreditgivning ‐ borgen och bankgaranti 
 
När kredittagaren avtalar med en person att gå i borgen för honom, innebär det att den 
personen lovar att träda in och betala, om kredittagaren inte fullgör sina skyldigheter mot 
kreditgivaren. (Bergström m.fl. 1997:36)  
 
Borgen är en mycket vanlig säkerhetsform för att säkerställa fullgörande av t.ex. ett 
kreditavtal eller ett hyreskontrakt. Med borgen menas att en person (borgensman), förbinder 
sig i ett avtal med en annan person (borgenär), att prestera till borgenären istället för tredje 
person (gäldenär), om denne inte fullgör sina förpliktelser mot borgenären enligt ett 
skuldebrev mellan gäldenären och borgenären. Ett borgensåtagande av en bank kallas för 
bankgaranti. (Bergström m.fl. 1997:277)  
 
Det finns två huvudformer för borgensåtagande. Dessa är proprieborgen och enkel borgen. 
Proprieborgen innebär att borgenären så snart en kredit är förfallen kan söka betalning hos 
kredittagaren eller hos borgensmannen.  En proprieborgen innehåller orden ”såsom för egen 
skuld” och om de citerade orden saknas är borgensförbindelsen en enkel borgen. En enkel 
borgen innebär att borgenären måste kräva gäldenären i första hand genom att söka utmätning 
eller försätta gäldenären i konkurs. Först när inte det lett till betalning kan borgenären kräva 
borgensmannen på återstående fordringsbelopp. Om flera personer tecknat borgen kan 
borgenären vända sig mot vilken som helst av borgensmännen för att kräva återbetalning av 
hela beloppet. (Bergström m.fl. 1997:288) 
 
En bankgaranti som borgensförbindelse är en proprieborgen utfärdad av en bank till förmån 
för tredje man. Det innebär att om bankens uppdragsgivare inte uppfyller sitt åtagande träder 
banken in och ersätter genom garantin upp till ett i visst i garantin angivet belopp för den 
skada borgenären lidit. Banken kräver i sin tur i normalfallet någon form av säkerhet av 
uppdragsgivaren. (Tegin 1997:286) 
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4. Resultatredovisning 
 

Nedan presenterar vi resultaten från de intervjuer vi genomfört med tre fastighetsbolag i 
Östersund. Två av fastighetsbolagen vi besökte hade önskemål om att vara anonyma, det är 
något som vi har respekterat. 
 
4.1 Fallstudie A 
 
Fastighetsbolaget äger i dagsläget fastigheter som är indelade i två fastighetsområden. 
Affärsidén är att köpa upp fastighetsområden och förädla dem för att sedan avyttra dem. 
Företaget har för närvarande 65 företag som hyresgäster varav 35 är aktiebolag. Lokalerna 
hyrs av allt från enskilda firmor som hyr tio kvadratmeter till stora verksamheter som hyr 
tiotusentals kvadratmeter. Företaget har flera vakanta lokaler och arbetar med att fylla dessa. I 
många fall kundanpassas lokalen till det företag som hyr lokalen vilket medför kostnader för 
att få in nya hyresgäster. Vi träffade projektekonomen på företaget som arbetat där i tre år. 
Projektekonomen gör kreditbedömningar på hyresgästerna och ger en rekommendation till 
vd:n som i regel följer rekommendationen. Företaget ingår i en koncern som har en 
upparbetad kredithanteringspolicy med riktlinjer för dotterbolagen att följa. Koncernen har 
beslutat att alla ska använda kreditupplysningsföretaget Business Check vid tecknandet av 
hyreskontrakt. Många gånger kundanpassas lokalerna vilket medför att den initiala 
kreditbedömningen av hyresgästen anses viktig. Hyreskontrakten tecknas med en löptid på 
minst tre år.  

4.1.1 Kredithantering 
 
Det undersökta företaget upplever att det lönar sig att arbeta förebyggande och göra grundliga 
kreditbedömningar innan hyreskontraktet tecknas. Risken är annars att de får in företag som 
går i konkurs efter ett par år. Det skulle medföra kostnader med att hitta en ny hyresgäst och 
eventuell ny ombyggnad av lokalen. De nämner även att det är lönsamt att hålla en låg 
riskprofil på kundstocken till följd av att fastighetsvärdet ökar. Koncernledningen har under 
åren genomfört en del förändringar i hanteringen av kreditbedömningar. De är försiktigare 
och försöker minska risken genom att arbeta förebyggande mot kreditförluster. 
Koncernledningen har utarbetat policys, utbildat personalen samtidigt som rutinerna har 
stramats upp - allt för att alla i koncernen ska arbeta på samma sätt och mot samma mål.  

4.1.2 Kreditbedömningen 
 
När en presumtiv hyresgäst kontaktar företaget och är intresserade av ett hyreskontrakt 
påbörjas kreditbedömningen med en kreditupplysning. Fastighetsbolaget har kravet att 
kredittagaren bedriver momspliktig verksamhet vilket de direkt kontrollerar i 
kreditupplysningen. Skattelagstiftningens utformning gör att de är beroende av att få lyfta 
moms. Vid kreditupplysningen granskas eventuella betalningsanmärkningar och historisk 
ekonomisk information från företagets årsredovisning utvärderas. Ser helheten bra ut lägger 
de inte ner mer tid på kreditbedömningen. Finns det registrerade betalningsanmärkningar 
granskas företaget ytterligare genom att Bolagsverket kontaktas. Vid detta tillfälle 
kontrolleras om revisionsberättelsen ”är ren” eller innehåller anmärkning av något slag. 
Respondenten anser att om revisionsberättelsen innehåller anmärkning så innebär det oftast att 
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företaget har problem. Vidare kontrolleras styrelsemedlemmarnas privata ekonomi samt det 
ekonomiska utfallet hos andra företag där styrelsen varit eller är verksamma inom. Finns det 
ekonomiska problem hos andra företag där styrelsemedlemmarna varit verksamma, så har det 
hänt att de tackat nej eller begärt säkerhet i form av bankgaranti eller i vissa fall borgen. Det 
kreditgivande företaget upplever att de bolag som gått i konkurs, ofta har bolagsmän som varit 
med om konkurser tidigare. Ingen kreditkontroll hämtas på styrelsen om företaget bedöms 
kreditvärdigt. 
 
Det företag som vi belyser är negativt inställt till kreditupplysningsföretagens ratingmodeller 
och anser att den är otillräcklig. Kreditupplysningsföretagen har sina kriterier för 
kreditbedömningen och de upplever kreditratingen som trubbig. Respondenten anser att det 
finns mycket annat att ta hänsyn till som t.ex. företagets storlek och aktiekapital och 
svårigheten att göra en automatisk kreditbedömning. Det företag som vi belyser har även 
själva negativ erfarenhet av kreditrating då de själva var ett nystartat dotterbolag inom 
koncernen. Företaget hade god finansiell styrka men fick inte kredit på ett litet belopp hos ett 
elektronikvaruhus. Orsaken var, enligt respondenten, att företaget var nystartat. Om kravet 
från koncernledningen att använda Business Check vid kreditbedömningen inte hade funnits, 
så hade de istället valt att hämta informationen direkt från källorna på Bolagsverket och 
Kronofogdemyndigheten.  
   
Eventuella betalningsanmärkningar på hyresgästen värderas utifrån antal, när i tiden de 
inträffat och betalningsanmärkningens art. Betalningsanmärkningar från statliga 
organisationer väger tyngre än de från privata företag. De påtalar att de är medvetna om att 
alla fordringsägare inte lämnar in sina krav till kronofogdemyndigheten eftersom det är 
mycket jobb att bevaka fordringen och det kostar pengar. 
 
I de fall de är osäkra begärs ett års hyra i bankgaranti som finns kvar under hela avtalstiden. 
Säkerheten omförhandlas ofta efter en tid. I vissa fall tillåts även borgen. Då handlar det 
främst om situationer där ett antal kreditvärdiga företag gemensamt borgar för ett nystartat 
företag. Bankgarantin föredras eftersom den är lättare att bedöma/värdera i jämförelse med en 
borgensförbindelse. Särskilt om borgensmannen är en privatperson. När det företag som vi 
undersöker, i ett initialt skede informerar presumtiva hyresgäster att det krävs säkerhet, så 
upplever företaget att förfarandet sållar bort en stor del av de oseriösa företagen.  
 
Om hyresgästen inte har presenterat någon årsredovisning, och det därmed saknas historisk 
ekonomisk information, får kunden presentera en budget för de första verksamhetsåren. I de 
fallen måste hyresgästen först registrera företaget och momsregistrera det. 
Kreditbedömningen görs utifrån styrelsens privata ekonomi och den uppfattning respondenten 
fått av företagets överlevnadsförmåga utifrån budgeten. Har de bedrivit verksamhet i andra 
företag granskas dessa företag för att få en uppfattning om hur de är som företagare.  
 
I de fall där det finns ekonomiskt historisk information i kreditupplysningen - men 
informationen av olika skäl inte kan anses vara representativ för verksamheten i den nya 
lokalen - så pratar företaget med styrelsen i bolaget och de får redogöra varför de vill byta 
lokal och vad de har för planer för verksamheten. Företaget kanske expanderar och vill därför 
ha större lokaler eller önskar nå en ny kundmarknad. En annan anledning kan vara att 
företaget ämnar dra ned på verksamheten. Vilket skäl det än är, så gör företaget en bedömning 
av kredittagarens situation innan hyreskontraktet undertecknas.  
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Ingår företaget i en koncern granskas hela koncernens ekonomiska situation för att få en 
överblick av helheten. Respondenten får försöka bedöma om bolagen bedrivs på ett bra sätt 
eller om de försöker göra snabba vinster för att sedan försätta företagen i konkurs. 
 
När det gått så långt att den initiala kreditbedömningen godkänts, så vet kreditgivaren hur stor 
lokalyta kunden vill hyra, och vilken hyreskostnad det innebär. Då försöker kreditgivaren 
sätta sig in i hyresgästens situation och i det skedet görs en bedömning, hyreskostnaden i 
förhållande till företagets omsättning och lönsamhet.  
 
Hittills har arbetet med kredithanteringen gjort att de klarat sig från kreditförluster. Däremot 
har de vid ett par tillfällen förlorat hyresintäkter på grund av att hyresgäster har fått 
ekonomiska problem på grund av för höga lokalkostnader. Det undersökta företaget månar om 
sina hyresgäster och har därför låtit dem omförhandla sina kontrakt vilket resulterat i mindre 
lokalyta och lägre hyra. Självklart leder det i sin tur till en minskad hyresintäkt för uthyraren. 
Företaget upplever att små kundförluster inte påverkar företagets ekonomiska ställning men 
att en stor skulle kunna göra det. 
 
4.2 Fallstudie B 
 
Fastighetsbolag två som vi undersökt, ingår även det i en koncern. Koncernens strategi är att 
förvärva attraktiva fastigheter, eller fastighetsbestånd på prioriterade orter. Efter förvärvet 
förädlas fastigheterna. När fastigheterna är ”färdigförädlade”, eller på orter där marknaden 
inte visar tillväxt, säljs fastigheterna. Dotterföretaget som ingår i vår studie är ansvarigt för 
marknadsområdet Östersund, som består av cirka ett hundra tusen kvadratmeter lokalyta. 
Antalet hyresgäster är cirka ett hundra. I dagsläget har dotterbolaget en uthyrningsgrad på 95 
%. Hyresgäster är allt från små företag med små lokaler till stora företag med stora ytor. Vi 
intervjuade förvaltaren som har arbetat på företaget i sex år och har stor branscherfarenhet och 
är gymnasieingenjör i botten. Förvaltaren gör kreditbedömningen i samråd med 
marknadsområdesansvarige. Det vid hyreskontrakt där ombyggnationer upp till hundratusen 
kronor krävs. Är ombyggnationen mer omfattande måste hyresgästen godkännas av 
ledningsgruppen.  
 
Huvudsyftet idag är att få samtliga lokaler uthyrda. När det gäller lokaler utan förberedande 
ombyggnationer följer dotterbolaget policyn ”låt kunderna få prova - går det så går det”. 
Respondenten är medveten om att de tar en större risk med den inställningen, men de anser att 
det ger bättre resultat än om lokalerna står outhyrda. Krävs ombyggnationer innan hyresgästen 
flyttar gör företaget en mer omfattande kreditkontroll för att minska risken. Företaget 
upplever att konkurrensen på fastighetsmarknaden i Östersund har ökat de senaste åren. Det 
bland annat på grund av att flera nya fastighetsområden har tillkommit vilket ökat utbudet av 
lokaler. I dagsläget finns många lediga lokaler i området och utbudet är fortfarande stort. 
Hyreskontrakten skrivs på lägst tre år, och omsättningen i kundstocken är i dagsläget låg men 
”går i vågor”. 

4.2.1 Kredithantering 
 
På koncernnivå har företaget tecknat ett avtal med kreditupplysningsförtaget Business Check. 
Det för att dotterbolagen ska ha tillgång till hjälpmedlet. Det finns ingen upparbetad 
kredithanteringspolicy. Förvaltarna på respektive marknadsområde väljer själv arbetssätt. 
Strategin för kreditbedömningen har inte förändrats de senaste åren. Företagets representant 
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upplever dock att det idag ställs högre krav på kredithanteringen, det bland annat beroende på 
att koncernen har fått en bredare bas av aktieägare. 

4.2.2 Kreditbedömning 
 
Vid samtal med etablerade företag som är intresserade av en lokal att hyra, diskuteras vilken 
typ av lokal de är intresserad av och faktorer som rör själva hyresavtalet. Innan 
kontraktsskrivning görs en kreditkontroll på den presumtive hyresgästen. Vid kreditkontrollen 
används de kreditupplysningstjänster som företaget har tillgång till genom koncernen. 
Respondenten använder främst ratingen i kreditupplysningen till grund för bedömningen av 
den ekonomiska informationen, och beskriver ratingen som att ”det är svårt att få något som 
är säkrare än den”.  
 
En viktig variabel som respondenten tar hänsyn till är om det finns betalningsanmärkningar på 
hyresgästen. Respondenten anser att snabb och korrekt information om hyresgästen är viktig 
information att ha vid tidpunkten för kreditbedömningen. Till dags datum har det inte funnits 
några registrerade betalningsanmärkningar på de kunder som företaget hyrt ut till. Skulle det 
finnas registrerade anmärkningar vidtar företaget försiktighetsåtgärder.  
 
När företaget granskar bokslutsinformationen i kreditupplysningen, tar de hänsyn till trenden i 
nyckeltalen. Ingen större vikt läggs vid de enskilda siffrorna eller nyckeltalen. Vid 
ombyggnationer tar de hänsyn till om kunden är momsregistrerat eller inte. Det med 
anledning av att det är viktigt att veta om de får lyfta momsen eller ej.  
 
Vidare påpekar företaget att bokslutsinformationen inte är ”färsk” information, eftersom det 
oftast tar lång tid efter räkenskapsåret slut innan informationen finns i kreditupplysningen. 
Det är viktigt att komma ihåg, anser företaget. Företagets representant poängterar fördelen 
med förfaringssättet att det inte går ut någon kopia på kreditupplysningarna till den som det 
tas upplysningar om. Det innebär bland annat att affärsrelationen inte störs även om de i flesta 
fall talar om att kreditkontroll kommer att genomföras. 
 
När kreditbedömningen rör företag där det inte finns någon historisk information av 
ekonomisk art, så finns heller inte någon kreditrating. Då gäller det, enligt företaget, att vara 
försiktig. Bedömningen får i de fallen baseras på vilken känsla företaget får för ”personerna 
bakom företaget” och vilka företagsidéer de har. Respondenten har vart verksam i näringslivet 
i Östersund under lång tid och har byggt upp ett stort kontaktnätverk som företaget nu 
använder vid kreditbedömningen. - Känner inte någon ”kompis” till kunden så är det ofta 
någon bekants  kompis som känner till dem och kan lämna en rekommendation om företaget 
eller personerna, menar företagaren. Nätverkets rekommendation väger tungt. När den 
presumtive kunden är helt okänd, samtidigt som möjligheterna att kontrollera kunden är små, 
är det oerhört viktigt att göra en grundligare bedömning av företagets ekonomiska information 
i kreditupplysningen sett i historiskt perspektiv. Kreditgivaren begär inte in någon budget eller 
marknadsplan av kunden. Är kunden okänd för respondenten och ingen historisk ekonomisk 
information finns får kreditbedömningen baseras på känslan de får för personerna och deras 
företagsidéer. 
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Krävs det omfattande ombyggnationer så har kreditgivaren i några fall begärt bankgaranti. 
Företaget kan även tänka sig att gå med på borgen. Det har inte varit aktuellt under de år den 
intervjuade personen har arbetat på företaget. 
 
Om en kund skulle drabbas av ekonomiska problem till följd av för höga hyreskostnader och 
för stora lokaler, startar en öppen omförhandling av hyreskontraktet. Det för att öka 
hyresgästens möjligheter att driva verksamhet vidare. Det kreditgivande företaget vill gärna 
bidra till ett starkt och livskraftigt näringsliv på orten. Kreditgivaren poängterar att värdet på 
fastigheterna höjs om det finns en stor spridning av den verksamhetsinriktning som 
hyresgästerna bedriver. Det är också viktigt att det finns ett levande och expansivt näringsliv i 
fastighetsområdet. Under åren har det kreditgivande företaget drabbats av endast ett fåtal 
konkurser bland sina hyresgäster, vilka givit kreditförluster. När det inträffat har det drabbat 
små företag som hyrt små lokaler och där ingen ombyggnation har krävts. 
 
4.3 Fallstudie C ‐ Fältjägaren Fastigheter AB 
 
Det tredje fastighetsbolaget vi har intervjuat är Fältjägaren Fastigheter AB. Ägarna bakom 
företaget är PEAB AB och Fabös AB. Gemensamt äger de gamla I5-området, numera kallat 
Stadsdel Norr. Företaget arbetar med att utveckla och förädla fastigheter för att öka 
marknadsvärdet på området. För närvarande äger de ett sextiotal hus. De har 55 hyresgäster, 
samtliga är företag och 95 % är aktiebolag. I dagsläget har de en uthyrningsgrad på 90 %. 
Fastighetsområdet tillhörde tidigare militären och sedan köpet i september 2005 har 
huvudsyftet vara att anpassa och fylla de tomma lokalerna med hyresgäster. Vi träffade 
Fastighetschefen Hans Carlsson som arbetat på företaget sedan starten. Carlsson gör 
kreditbedömningarna i samråd med Daniel Kindberg som är vd på företaget. Båda har 
bakgrund som yrkesofficer. Målsättningen med verksamheten är att få ett levande 
fatighetsområde med stora och mindre hyresgäster.  
 
Ett prioriterat område har vart att få in olika servicefunktioner som exempel restaurang, gym, 
frisör på området. Eftersom området tidigare nyttjats av militären har det krävts omfattande 
ombyggnationer för att anpassa större delen av lokalerna efter hyresgästens behov. 
Hyresavtalen som tecknas har ofta en löptid på fem år men viss korttids uthyrning finns till 
tillverkande företag med produktionstoppar. 

4.3.1 Kredithantering 
 
När den presumtive hyresgästen kontaktar företaget och har hittat en lämplig lokal eller 
byggnad som de vill hyra påbörjas processen med att räkna ut vilka ombyggnationer som 
krävs. Ombyggnationerna ställs i förhållande till den längd hyresavtalet löper över och vilken 
hyresnivå som parterna framförhandlat. När ritningsförslaget är klart och det närmar sig 
kontraktsskrivande påbörjas - i vissa fall - kreditbedömningen genom att Carlsson skickar ett 
e-postmeddelande till sin kontaktperson på ett av ägarföretagen. Kontaktpersonen beställer en 
kreditupplysning via Upplysnings Centralen som skickar tillbaka kreditupplysningen med e-
post till respondenten. Efter att respondenten i samråd med VD:n har godkänt hyresgästen 
lämnar de en rekommendation till styrelsen som fattar det slutgiltiga beslutet om hyresgästen 
godkänns. Hittills har ingen hyresgäst nekats. I ett fall har styrelsen begärt bankgaranti 
eftersom de inte trodde på hyresgästens företagsidé.  
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Företaget har ingen upparbetad kredithanteringspolicy utan kreditbedömningen görs i fall till 
fall. Det som är avgörande för behovet av kreditbedömning är i vilken omfattning 
ombyggnationer krävs, och om lokalen kan hyras till en annan hyresgäst om hyresgästen 
flyttar. 

4.3.2 Kreditbedömning 
 
Om den presumtive hyresgästen är ett stort företag med välkända varumärken eller om det är 
korttidsuthyrning tecknas hyreskontrakten direkt och inflyttning sker utan kreditkontroll. Det 
beror till stor del på att de anser det viktigt att få in stora hyresgäster på området. I vissa fall 
har lokaltidningarna skrivit positiva nyheter om den presumtive hyresgästen som till exempel 
att de expanderar och nyanställer personal. Även i de fallen har de avstått från att begära ut 
kreditupplysning. 
 
I de fall då hyresgästen är ett mindre företag eller är okänd för uthyraren används 
informationen i kreditupplysningen för bedömning av kreditvärdigheten. I kreditupplysningen 
granskar de främst hur helheten ser ut och om något ”känns slarvigt”. Förutom hur länge 
företaget har funnits är även betalningsanmärkningar viktig information. Ingår företaget i en 
koncern gör de motsvarande kontroll på moderbolaget. I ett antal fall har det funnits 
betalningsanmärkningar på hyresgästen. I de fallen har det rört sig om färdiga lokaler utan 
krav på ombyggnad och hittills har samtliga hyresgäster godkänts av styrelsen.  
 
Är företaget nystartat har de hänt att de begärt att se en marknadsplan eller budget och anser 
att det är viktigt att de tror på företaget och personerna. Har det gått så långt att de är 
intresserade av ett hyreskontrakt har de oftast vart i kontakt med sin bank och övertygad dem 
att det finns ekonomiskt underlag för verksamheten. Tror hyresgästens bank på kunden och vi 
tror på kunden så är det positivt. Företagaren har många kontakter inom näringslivet och i 
flera fall har nätverket använts för att få information om hyresgästen. 
 
Sedan starten har de drabbats av en kreditförlust som uppstod när en hyresgäst gick i konkurs. 
Kreditförlusten innebar inte några större ekonomiska problem eftersom företaget hyrde en 
mindre lokal utan omfattande ombyggnationer.  
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4.4 Sammanfattande tabell 
 
För att få en överblick över vilken information respektive fastighetsbolag tar hänsyn till vid 
kreditbedömning har vi sammanställt en tabell som är uppdelad på finansiell information och 
icke-finansiell information. Observera att modellen inte tar hänsyn till i vilken omfattning 
fastighetsbolagen använder sig av informationen. 
 
Finansiell information Fall A Fall B Fall C 
Använder kreditupplysning som källa Ja Ja Ja 
Använder kreditrating som grund för kreditbeslut Nej Ja Ja 
Värderar bokslutsinformation i kreditupplysning Ja Nej Ja 
Värderar nyckeltal i kreditupplysning Ja Nej Nej 
Värderar betalningsanmärkningar Ja Ja Ja 
Kreditupplysning på moderbolag vid koncernförhållande Ja Ja Ja 
Kreditupplysning på styrelsens privata ekonomi Ja Nej Nej 
Begär in marknadsplan eller budget  Ja Nej  Ja 
Icke-finansiell information    
Används respondentens kontaktnätverk för information Nej Ja Ja 
Upparbetad kreditpolicy/-rutiner från ledning/ägare Ja Nej Nej 
Granskar revisionsberättelsen Ja Nej Nej 
Kontakt med hyresgästens revisor Nej Nej  Nej 
Använder de upplevd känsla för styrelsens kompetens Ja Nej Nej 
Granskas kundens affärsidé vid kreditbeslut Ja Ja Ja 
Kontroll om kunden bedriver momspliktig verksamhet Ja Ja Ja 
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5. Analys 
 
I detta kapitel analyserar vi resultatet utifrån fallstudierna och jämför det med den teoretiska 
referensramen. 
 
Enligt Alwert utgår kreditstyrningen vanligen från företagets situation vilket innefattar bland 
annat marknad, konkurrens, bransch, kundstruktur, storlek på företaget och organisation. 
(Alwert 2002, 5:1)  
 
Fastighetsbolagen vi har intervjuat är ungefär lika stora med 50-100 hyresgäster och större 
delen av lokalytan är uthyrd. Företagen är verksamma på Östersunds lokala hyresmarknad 
som respondenterna upplever är under stor konkurrens till följd av tillkomsten av nya lokaler 
och fastighetsområden. Respondenterna anser att huvudsyftet hittills med verksamheterna har 
vart att fylla vakanta lokaler. Respondenterna vi har intervjuat har arbetat på företagen mellan 
2,5 och 6 år. Den stora skillnaden mellan respondenterna är deras utbildnings- och 
yrkesverksamma bakgrund. I fall A är respondenten ekonomutbildad, i fall B en bakgrund 
som gymnasieingenjör och i fall C bakgrund som yrkesofficer. 
 
5.1 Kredithantering 
 
De undersökta företagen initierar kreditbedömningsprocessen under olika skeden i 
affärsprocessen. Alwert skriver att det väsentligaste för en bra kredithantering är att öka 
kreditvärderingen före försäljningstillfället. (2002, 5.6.1.1) I fall A initieras 
kreditbedömningen direkt när den presumtive hyresgästen kontaktar företaget. I fall B och C 
påbörjas kreditbedömningen i ett senare skede när det närmar sig tecknandet av 
hyreskontraktet. Gemensamt har de att kreditbedömningen görs innan hyreskontraktet 
tecknas. 
 
I teorikapitlet delar Alwert (2002, 5:1) in kredithanteringen i två delar, en på företagsnivå och 
en på kundnivå. På företagsnivå menar hon att det handlar om att bland annat utarbeta en 
kreditpolicy och välja en riskprofil i kundreskontran. På kundnivå handlar det bland annat om 
att utarbeta regler för kreditvärdering av den enskilda kunden och ansvarsfrågor per 
befogenhetsnivå. Alwert poängterar vidare att allt för många företag arbetar endast på 
kundnivå. 
 
I fall A har koncernledningen utarbetat policys för kreditbedömningen, utbildat personalen 
och stramat upp rutinerna vid kreditbedömning. I fall B finns inga upparbetade rutiner för 
kreditbedömning utan förvaltarna på respektive marknadsområde får arbeta efter egna rutiner. 
Koncernen har tecknat ett avtal med Business Check för att hjälpmedlet ska finnas tillgängligt 
vid kreditbedömningen. Förvaltaren upplever det som att det ställs högre krav från ägarna på 
senare tid rörande kreditbedömningen. Även i fall C tillhandahåller ett av ägarföretaget 
möjligheten till kreditkontroll av kunderna, dock är det något som inte alltid används av 
respondenten.  
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5.2 Finansiell information  
 
Samtliga företag vi har intervjuat använder främst kreditupplysningen som hjälpmedel för att 
få information om den finansiella ställningen hos hyresgästen. Informationen i 
kreditupplysningen används på olika sätt inom företagen men det som är gemensamt är att 
huvudsyftet är att få en överblick över ekonomin.  
 
Fall A granskar först helheten och den ekonomiska informationen. Ser helheten bra ut 
godkänns hyresgästen. Den framräknade kreditratingen lägger respondenten ingen vikt vid. 
Finns det betalningsanmärkningar eller om de känner sig osäkra hämtas kreditkontroll på 
styrelsen och de företag de är/vart verksamma inom. Även fall B använder kreditupplysningen 
för att göra kreditbedömningen av kunderna. Till skillnad från fall A granskar inte 
respondenten den enskilda informationen utan tar beslutet utifrån den framräknade 
kreditratingen. I de situationer där Fall C gör kreditupplysning används den för att få en 
överblick av ekonomin och ingen granskning av enskilda siffror i bokslutsinformationen görs. 
I de fall de inte gör kreditupplysning är det oftast stora företag med kända varumärken eller 
företag som omnämnts positivt i lokalpressen.  
 
Enligt Stenberg (2003:97) bör betalningsanmärkningarna utvärderas utifrån anmärkningens 
art, storlek och frekvens. Generellt är betalningsanmärkningar ett mycket allvarligt 
varningstecken vid bedömning av kreditvärdigheten.  
 
Om det finns betalningsanmärkningar granskar företag A de utifrån antal, när i tiden de 
inträffat och betalningsanmärkningens art. Vidare säger respondenten att de är medveten om 
att alla fordringsägare inte lämnar in sina krav till kronofogdemyndigheten. Även fall B säger 
att betalningsanmärkningar är viktig information att ta hänsyn till och att anmärkningarna är 
skäl till försiktighet. Även fall C anser att betalningsanmärkningar är viktig information. I de 
fallen potentiella hyresgäster har haft betalningsanmärkningar har det rört uthyrning där ingen 
omfattande ombyggnation krävts. Risken har i de fallen ansetts låg och trots 
betalningsanmärkningarna har hyreskontraktet tecknats. 
 
5.3 Icke finansiella källor 
 
I de fall där det saknas ekonomisk historisk information i kreditupplysningen ber fall A 
kunden att presentera en budget för de första verksamhetsåren. För att bilda sig en uppfattning 
om kundens verksamhet och överlevnadsförmåga. Fall B, som baserar sin bedömning till stor 
del på kreditratingen, blir försiktig i de fall kredittagarna inte har lämnat in någon 
årsredovisning och rating saknas. Bedömningen baseras på vilken känsla som de får för 
personerna bakom företaget och deras företagsidéer. Med det stora nätverk respondenten har, 
får denne ofta information om personerna bakom företaget vilket de värderar högt vid 
kreditbedömningen. De begär aldrig att kunden ska presentera en budget eller marknadsplan. 
Är kunden okänd och ingen historisk ekonomisk information finns, baserar de bedömningen 
helt på den känsla de får för personerna och deras företagsidéer. Även fall C har begärt att se 
en marknadsplan eller budget för verksamheten när kundens företag är nystartat. Har kundens 
bank tilltro till kundens verksamhet är det positivt för kreditbedömningen.  
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5.4 Kreditförluster 
 
Samtliga fastighetsföretag i undersökningen har vart relativt förskonade från kreditförluster. 
Fall A har klarat sig från kreditförluster sedan starten, men har omförhandlat ett fåtal 
hyreskontrakt där hyresgästen haft svårt att klara hyreskostnaden vilket minskat hyresintäkten. 
Fall B har haft ett fåtal mindre hyresgäster som har gått i konkurs och som har inneburit 
kreditförluster, men detta har inte utgjort något hot mot verksamheten. Fall C har haft en 
mindre hyresgäst som har gått i konkurs. 
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6. Slutdiskussion 
 
I det här kapitlet presenterar vi de slutsatser vi kommit fram till samt förslag till vidare 
forskning. 
 
Syftet med studien var att undersöka hur fastighetsbolag värderar historisk ekonomisk 
information och information från kompletterande källor vid kreditbedömning av aktiebolag 
som hyresgäster.  
 
Utgångspunkten för studien var att de på grund av den komplexa kreditgivningen 
fastighetsbolagen har, så måste de ta hänsyn till en rad faktorer. Förutom att ta hänsyn till 
historisk ekonomisk information, så bör fastighetsbolagen även ta hänsyn till ickefinansiella 
källor. Vi ville även undersöka om det fanns upparbetade rutiner för kreditbedömningen och 
om fastighetsbolagen gjorde skillnad vid kreditbedömningen av nystartade och etablerade 
företag. 
 
Ur ett ägar- och koncernperspektiv får vi intrycket av att kreditkontroller av hyresgäster är en 
risk som har uppmärksammats, detta eftersom de köpt in kreditupplysningstjänster som finns 
tillgängligt för dotterbolagen. Dock anser vi att två av respondenterna inte lägger någon större 
vikt på det i dagsläget. Fall A som arbetar mest aktivt med kreditbedömningen har en 
upparbetad kreditpolicy från koncernledningen för att säkerställa att kreditkontroll görs.  Vi 
anser att undersökningen ger stöd åt Alwerts (2002, 5:1) påstående om att allt för många 
företag arbetar endast på kundnivå. 
 
I likhet med den teoretiska referensramen anser företagen i undersökningen att 
betalningsanmärkningar på presumtiva hyresgäster är ett allvarligt varningstecken och i 
många fall kan tyda på ekonomiska problem. Vi anser att respondenterna är medvetna om att 
informationen om betalningsanmärkningar inte kan läsas som ”svart och vit” och måste 
utvärderas utifrån vad anmärkningen beror på och hanteras därefter. 
 
En slutsats studien visar är att fastighetsbolagen vid uthyrning till företag utan historisk 
ekonomisk information baserar kreditbedömningen på icke finansiella källor. Det genom att 
använda sitt kontaktnätverk och genom att begära in en marknadsplan eller budget för 
kundens verksamhet. 
 
En annan slutsats är att fastighetsbolagen i vår undersökning inte tillämpar hela det teoretiska 
underlaget vid kreditbedömningarna. Troligen beror det på att fastighetsbolagen är relativt 
nystartade och har i huvudsak arbetat med ambitionen att fylla lokalerna med hyresgäster. 
Samtliga fastighetsbolag har haft små eller inga kreditförluster. Det kan vara ett resultat av att 
företags- hyresgäster vid ekonomiska problem i regel väljer att prioritera att betala hyran före 
andra fakturor. Det för att öka möjligheten att bedriva verksamheten vidare så länge som 
möjligt. Utan lokal kan det bli svårt att generera intäkter. Vi anser även att det kan vara värt 
att tänka på att varken stora företag eller kända varumärken garanterar något när det gäller 
kreditvärdigheten. 
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Vi anser att fastighetsbolagen i dagsläget bedömer risken för kreditförluster som ganska låg 
när de har tomma lokaler som behöver fyllas med hyresgäster. Risken att stå med tomma 
lokaler anses större vilket prioriteras av företagen. Risken ökar i samband med kostnader för 
de ombyggnationer som görs före hyresgästen flyttar in i lokalen och där ökar behovet av en 
grundlig kreditkontroll. Att hantera risker är en avvägning mellan kostnaden att hantera risken 
och att drabbas av konsekvensen av den. Vår slutsats är att fastighetsbolagen i 
undersökningen är reducerat rationella vad det gäller att hantera risken för kreditförluster och 
istället fokuserar på risker de anser viktigare. 
 
Vi har även sett att kreditgivarens bakgrund påverkar arbetsprocessen med 
kreditbedömningen. Respondent A är ekonomutbildad och arbetar aktivt med att förebygga 
kreditförluster och genomför grundliga kreditbedömningar. Respondent B är i grunden 
gymnasieingenjör och jobbar enligt den traditionella skolan och vill hjälpa företag och låter 
dem prova ”Går det så går det”. Kreditbedömningen baseras i stort på kreditratingen de får 
genom kreditupplysningen. Respondent C har en bakgrund som yrkesofficer och använder 
sunt förnuft vid kreditbedömningen och tittar endast på hur företaget skött sina betalningar 
och hur helheten ser ut. Fastighetsbolaget månar om vilka företag som kommer in på området 
och gör inga kreditbedömningar i onödan. Respondent C gör inte kreditbedömningar på stora 
företag med starka varumärken eftersom de vill ha in dem på området.  
 
6.1 Förslag till vidare forskning 
 
Samtliga företag i vår studie har lediga lokaler och arbetar med huvudsyftet att fylla de 
vakanta lokalerna. Vårt förslag till intressanta uppslag till vidare forskning är att undersöka 
om resultatet blir annorlunda om fastighetsbolaget inte har vakanta lokaler. Det hade även 
vart intressant att besöka stora fastighetsbolag och fastighetsbolag verksamma i en storstad 
där en större andel av kunderna är okända för uthyraren. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
Syftet är att undersöka vilka variabler fastighetsbolag tittar på vid kreditbedömning av nya 
aktiebolags- hyresgäster. 
 
Hej! 
Här kommer våra intervjufrågor. Intervjun är av semistrukturerad form vilket innebär att 
frågorna är en form av grundstomme och frågor kan komma att tillföras eller plockas bort 
under intervjuns gång beroende på tidigare svar. Vi kommer att vara två stycken på intervjun. 
 
Grundfrågor 

1. Hur många fastigheter äger ni? 
2. Hur många företags- hyresgäster hyr ni ut till för tillfället? 
3. Hur länge har du arbetat på företaget? 
4. Beskriv din bakgrund på företaget? 
5. Vilka eller vilken tar beslut och skriver på avtal med nya hyresgäster? 

Kreditinformation 
6. Beskriv hur ni arbetar för att minska/förhindra kundförluster? 
7. Hur får ni tag på kreditinformationen? 
8. Hur går en kreditprövning till av en ny intressent på en av era lokaler? 
9. Vilka variabler tittar ni på när ni ska hyra ut en lokal till en potentiell kund? 
10. Är det några variabler ni lägger extra tyngd vid? 
11. Gör ni någon skillnad vid kreditbedömning mellan nya och gamla kunder? 
12. Gör ni någon skillnad vid kreditbedömning av nystartade och etablerade företag? 
13. Hur hanterar ni om en kund har betalningsanmärkningar? 
14. Har kreditupplysningen en kreditrating, dvs. ett kreditbetyg på företaget? 
15. Om ja, litar ni på den? 
16. Hur korrekt (felaktig) har er bedömning varit under de senaste 3 åren? Hur förklarar ni 

detta. 
17. Om kredittagaren ingår i en koncern undersöker ni då koncernens ekonomi och i så 

fall på vilket sätt? 
18. Gör ni kreditkontroll på styrelseledamöternas privata ekonomi? 

Övrigt 
19. Hur ser hyresavtalen ut? (T ex är de krångliga att häva) 
20. Har ni någon historik över kundförlusterna? 
21. Har ni ändrat strategi under åren med riskhantering, lägger ni ner mer energi på det nu 

eller är det samma hantering nu som för tio år sedan? 
22. Hur stor vikt lägger ni ned på andra aspekter som ägarens utstrålning, tar ni in budget 

eller marknadsplan eller någon annan källa för att bedöma ägaren? 
 

 
Tack för er medverkan! 
 
 
  


