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Sammanfattning 
 

Bakgrund I januari 2005 drabbades södra Sverige av den värsta naturkata-
strofen på 100 år. Stormen Gudrun blåste ner skog i en omfatt-
ning som enligt uppskattningar motsvarar omkring en normal 
årsavverkning sett över hela Sverige. Dock koncentrerades den 
nedblåsta skogen på en betydligt mindre yta, nämligen vissa delar 
av södra Sverige. I de drabbade delarna ägs skogen till största de-
len av privata skogsägare och de har nu lidit ekonomisk förlust 
till följd av stormen. 

Syfte Syftet med uppsatsen är att beskriva hur olika kreditgivare agerar 
när skogsfastighetspanter sjunker i värde, samt beskriva eventuel-
la åtgärder som kan komma att vidtas av kreditgivarna mot bak-
grund av den kraftiga stormen i södra Sverige 2005. 

Metod Med hjälp av en kvalitativ metod undersöktes hur olika kreditgi-
vare agerar när skogsfastighetspanter sjunker i värde. Intervjuer 
gjordes med tre kreditgivare, nämligen SEB, Landshypotek och 
FöreningsSparbanken i Jönköpings och Kronobergs län. 

Slutsats Med utgångspunkt från empiri, analys och egna reflektioner har 
vi kommit fram till att kreditgivarna inte kommer att genomföra 
några övergripande förändringar av kreditgivningen till skogsfas-
tigheter till följd av stormen. Kreditgivarnas etablerade policy har 
visat sig hålla även i den här extremt svåra situationen. 
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Abstract 
 

Background The hurricane in the south of Sweden in January 2005 was the 
worst storm in Sweden for the last hundred years. The storm 
named Gudrun has blown down forest that according to estima-
tion is corresponding to one year of cutting down in the entire 
country.  

Purpose The purpose of this thesis is to describe how credit granters act 
when facing falling forest real estate mortgage and describe if 
they will make considerations due to the storm in the south of 
Sweden 2005. 

Method With help of a qualitative method, we investigated how the credit 
granters act when facing falling forest real estate mortgage. Inter-
views were obtained with three credit granters, SEB, Landshypo-
tek and FöreningsSparbanken in the county of Jönköping and 
Kronoberg. 

Conclusion The conclusion is based upon the empirical study, the analysis 
and our own reflections and it shows that the credit granters do 
not change their policy concerning credit granting to forest real 
estate properties. The policy of the credit granters has proven to 
be valid even in this extreme situation. 
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1 Inledning 
Det här kapitlet är till för att ge läsaren en övergripande bild över uppsatsämnet. Kapitlet 
inleds med en bakgrund som sedan utmynnar i en problemdiskussion och ett syfte. Dessut-
om ryms i kapitlet avsnitt om perspektiv, avgränsningar, definitioner, undersökningsan-
sats och litteraturval. Kapitlet avslutas med en disposition över hela uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 
Svensk skogsindustri är idag en mångteknologisk processindustri i världsklass då det 
gäller kompetens, teknik och produkter och i Sverige har skogsindustrin större bety-
delse för ekonomin än i något annat land inom EU, Finland undantaget. Skogsindu-
strin och skogsbruket svarar för fyra procent av Sveriges BNP och andelen skogsrela-
terade produkter utgör 15 % av Sveriges totala varuexport, vilket gör Sverige till värl-
dens näst största exportör av sågade trävaror. Skogsnäringen ger sysselsättning både 
direkt och indirekt åt fler än 200 000 personer i Sverige och den ger även inkomster 
till tusentals privata skogsägare över hela landet (Skogsindustrierna, 1997; 2000; 2004). 

I Sverige är tillväxten av skog större än avverkningen. Varje år avverkas cirka 84 mil-
joner m3sk1 medan tillväxten är 101 miljoner m3sk (Skogsindustrierna, 2004). Den 
storm som drabbade Sverige natten mellan den 8-9 januari 2005 har tillfälligt föränd-
rat dessa uppgifter, då det är den värsta naturkatastrofen på 100 år. Stormen som gick 
under namnet Gudrun blåste ned skog i en omfattning som enligt uppskattningar 
motsvarar omkring en normal årsavverkning sett över hela Sverige. Den nedblåsta 
skogen koncentrerades dock på en betydligt mindre yta. De största skadorna ägde 
rum i Kronobergs, Jönköpings och Hallands län samt delar av Västra Götalands län. 
Även Kalmar, Blekinge och Skåne blev drabbade. Enligt bedömningarna kan det på 
vissa platser röra sig om skog motsvarande två till sju årsavverkningar som blåste ned 
på bara några timmar (se bilaga 2). I de drabbade delarna av Sverige ägs skogen till 
största delen av privata markägare, i Jönköpings län är andelen privata ägare 82 % och 
i Kronobergs län är motsvarande andel 80 % (Skogsvårdsorganisationen, 2005a). Det 
här betyder att tusentals enskilda små skogsägare har drabbats mycket svårt ekono-
miskt och förlusterna beror bl.a. på för tidig avverkning och högre avverkningskost-
nader än normalt (Baudin, Björheden, Thörnquist & Örlander, 2005). Det stora vir-
kesutbudet leder till prisras i hela Sverige och även skogsnäringen i andra delar av 
landet som inte drabbats av stormen får kraftiga känningar. Det här yttrar sig i att det 
blir svårt att sälja virket till bra priser när utbudet är enormt efter stormen (”Kännba-
ra följder”, 2005). Det uppkomna läget innebär inte bara allvarliga hot mot den en-
skilde skogsägaren, som riskerar att få stora problem med återbetalningar av lån, utan 
även mot skogsnäringen som helhet och mot samhällsekonomin i stort. Långsiktiga 
konsekvenser är den virkesbrist som kan uppstå till följd av stormen, vilket kan ge 
förödande effekter för skogsindustrin då ingen vill investera i en bransch med för-
sörjningsproblem (Baudin m.fl., 2005). 

                                                
1 Skogskubikmeter 
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1.2 Problemställning 
Det finns tre olika sätt att förvärva en skogsfastighet, nämligen genom köp, arv eller 
gåva. När en privatperson lånar pengar för att förvärva en skogsfastighet måste långi-
varen ha ett bevis på att lånet verkligen betalas tillbaka. Det här beviset kallas för 
pantbrev och ses som en säkerhet (Lundén & Svensson, 1995). Säkerhetens främsta 
roll är att främja kreditgivning (Bergström & Lennander, 2001). Kommer kredittaga-
ren på obestånd kan kreditgivaren utnyttja pantbrevet som han fått som säkerhet för 
sin fordran och sälja fastigheten (Lundén & Svensson, 1995). 

Bankrörelselagen (1987:617) ålägger banker och andra kreditinstitut att kräva betryg-
gande säkerhet när pengar lånas ut, dessutom stadgas i 2 kapitlet 13 § att kredit endast 
får beviljas om låntagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra låneförbindelsen. 
Det framgår av lagtexten att det är återbetalningsförmågan och säkerheten som är kri-
terierna för att banken ska bevilja krediter. Med betryggande säkerhet avses att dess 
värde, efter en försiktig värdering vid kreditgivningstillfället ska täcka krediten med 
god marginal (Jensen, 2004). 

Under 2004 var efterfrågan på jord- och skogsmark stor. I de nu stormdrabbade södra 
delarna av landet var prisuppgången cirka 17 % under andra och tredje kvartalet 2004 
och det fanns inget som visade på att dessa marknadsförutsättningar skulle förändras. 
Dock har stormen som blåste ner närmare 70 miljoner m3sk i alla fall tillfälligt för-
ändrat förutsättningarna för prissättningen. Eftersom priset på skogsfastigheter i hu-
vudsak utgår från skogsvärdet, d.v.s. värdet på skogen mätt i kubikmeter, väntas de 
skogsfastigheter som blivit av med skog tappa i värde motsvarande den skog som gått 
förlorad. Det här betyder att skogsfastigheter som blivit av med hälften av sin skog, 
även tappat hälften av sitt totala värde (Simonsson, 2005). Det uppkomna läget inne-
bär att de skogsägare som har finansierat sina skogsfastigheter med hjälp av belånade 
pengar, kan inte längre tillhandahålla goda säkerheter åt banker och andra kreditinsti-
tut, eftersom värdet på fastigheten och därmed även fastighetspanten sjunkit i värde. I 
en situation där skogsägare inte längre kan tillhandahålla betryggande säkerheter eller 
klarar av de återbetalningar som långivarna erfordrar, riskerar de att långivarna säger 
upp krediterna. 

Från kreditgivarnas synvinkel tjänar fastighetspanten syftet att minimera riskerna. 
Enligt Lindahl (2000) finns det flera olika risker att ta hänsyn till vid kreditgivning. 
Lindahl (2000) nämner bl.a. kreditrisk som en av de viktigare risker som bör beaktas. 
Det kan i många fall vara svårt att bedöma hur återbetalningsförmågan hos en kredit-
tagare ser ut i framtiden, därför bör återbetalningsförmågan noga analyseras innan 
kredit ges eftersom det här stadgas i bankrörelselagen.  

Banker har skärpt sina riskbedömningar och de senaste åren har de höjt kravet på 
eget kapital vid kreditgivning. Banker och andra kreditgivare har alltid önskat säkra 
lönsamma engagemang och traditionellt sett har skogsfastigheter hört till kategorin 
goda säkerheter (Andersson, 2004; Jensen, 2004). 
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Vi har kommit fram till följande frågeställningar: 

Hur går kreditgivare tillväga vid kreditbedömning till skogsfastigheter? 

Vilka risker ser kreditgivare med att ge krediter till skogsfastigheter? 

Hur agerar kreditgivare när fastighetspanter sjunker i värde och lever de då upp till lagens 
villkor vad gäller betryggande säkerheter? 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva hur olika kreditgivare agerar när skogsfastighets-
panter sjunker i värde, samt beskriva eventuella åtgärder som kan komma att vidtas 
av kreditgivarna mot bakgrund av den kraftiga stormen i södra Sverige 2005. 

1.4 Perspektiv 
Det finns många olika perspektiv att fördjupa sig i inom ett problem och det kan där-
för vara intressant att studera problemet utifrån mer än ett av dem. I vårt fall finns 
det två huvudsakliga perspektiv som är relevanta, det ena perspektivet är utifrån kre-
ditgivares syn och det andra är utifrån kredittagares perspektiv. Vi har tänkt utgå från 
kreditgivarnas perspektiv, eftersom vårt syfte är att beskriva hur olika kreditgivare 
agerar när skogsfastighetspanter sjunker i värde, samt beskriva eventuella åtgärder 
som kan komma att vidtas av kreditgivarna mot bakgrund av den kraftiga stormen i 
södra Sverige 2005. 

1.5 Avgränsningar 
På den svenska kreditmarknaden finns en mängd kreditgivare, exempelvis banker, 
försäkringsbolag, finansieringsbolag, hypoteksinstitut, myndigheter med flera (Bro-
omé, Elmér & Nylén, 1998). I den här studien har vi valt att avgränsa oss till två 
svenska banker, FöreningsSparbanken och Skandinaviska Enskilda Banken, SEB. 
Dessutom har vi gjort en avgränsning till Sveriges skogsägares eget låneinstitut nämli-
gen Landshypotek AB. 

Då det skulle bli allt för omfattande att studera alla stormdrabbade områden, har vi 
valt att basera vår studie på hur situationen ser ut i två av de drabbade områdena, 
nämligen Jönköpings och Kronobergs län (Skogsvårdsorganisationen, 2005b). Vi är 
medvetna om att det finns andra län som är minst lika hårt drabbade, men tror att re-
sultatet vi kommer fram till är applicerbart även på dessa områden, det eftersom ban-
ker tillämpar samma lagar och förordningar vid kreditgivning till skogsfastigheter. 

1.6 Definitioner 
Eftersom vår studie bl.a. handlar om de privatägda skogsfastigheterna är det av vikt 
att definiera benämningen fastighet. Enligt jordabalken (1970:994) 1 kapitlet 1 § ut-
görs fast egendom av jord som är indelad i fastigheter. 
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Enligt jordabalken 2 kapitlet 1 § hör till fastighet: 

byggnad, ledning, stängsel och annan anläggning som anbragts i eller ovan jord för sta-
digvarande bruk, 

på rot stående träd och andra växter, 

naturlig gödsel. 

Ytterligare en term som återkommer i studien är säkerheter vilket betyder att den 
som ger kredit d.v.s. kreditgivaren kräver att kredittagaren ställer säkerhet, alltså om 
kredittagaren kommer på obestånd är kreditgivaren garanterad återbetalning av lånet 
(Bergström & Lennander, 1997). Ett exempel på säkerhet är skogsfastighetspant. 

1.7 Undersökningsansats 
Det som fäller det främsta avgörandet för vilken metod som ska användas är syftet 
(Trost, 2005). Ejvegård (2003) menar att den valda metoden kommer att genomsyra 
hela uppsatsen. Hänsyn tas även till det teoretiska perspektivet och den frågeställning 
som ska användas (Trost, 2005). 

Det finns i huvudsak två alternativa ansatser att utgå från, nämligen den kvalitativa 
och den kvantitativa (Patel & Davidson, 1994). Den kvalitativa ansatsen passar vårt 
syfte bäst eftersom vi ska beskriva hur olika kreditgivare agerar när skogsfastighets-
panter sjunker i värde, samt beskriva eventuella åtgärder som kan komma att vidtas 
av kreditgivarna mot bakgrund av den kraftiga stormen i södra Sverige 2005. Efter-
som vårt syfte är beskrivande är den kvalitativa ansatsen mest lämpad då den ämnar 
ge djupare och annan kunskap än den som erhålls vid kvantitativa metoder (Patel & 
Davidson, 1994). Den kvantitativa metoden passar inte vårt syfte eftersom metoden 
oftast bygger på stora urval som sedan omvandlas till siffror med hjälp av statistiska 
metoder. 

1.8 Litteraturval 
När en uppsats ska skrivas är det viktigt att finna litteratur som är lämpad för upp-
satsämnet. Med hjälp av uppslagsverk och databaser är det möjligt att söka passande 
litteratur. Enligt Ejvegård (2003) är det viktigt att använda relevanta sökord för upp-
satsämnet för att få fram den bästa tillgängliga litteraturen. 

Vi har valt att använda oss av litteratur inom kreditgivnings- och panträttsområdet. 
Det finns bra litteratur inom dessa områden på högskolebiblioteket i Jönköping och 
där har vi även utnyttjat tillgängliga databaser som Julia, AffärsData och Libris för att 
hitta nyhetsartiklar, tidskrifter och forskningsrapporter inom området. Vi har använt 
oss av sökmotorerna AltaVista och Google. Sökord vi använt oss av är exempelvis 
kreditgivning, kreditsäkerhet, fastighetsköp, skogsfastigheter, fastighetspanter och 
banklån. Vi har även använt oss av Sveriges Rikes Lag och då främst jordabalken, 
bankrörelselagen, lagen om finansieringsverksamhet och konsumentkreditlagen för 
att finna definitioner och lagstadgade regler som kreditgivare måste följa. Vi har varit 
i kontakt med en banktjänsteman som handlägger skogs- och jordbrukskrediter och 
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han har gett oss förslag på lämpliga sidor på Internet, där vi hittat bred och aktuell in-
formation om stormen. Hemsidor vi använt oss av är bl.a. ATL-lantbrukets affärstid-
ning, SVO- skogsvårdsorganisationen och Dagens Nyheter. 
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1.9 Disposition 
Kapitel 1 

Kapitlet inleds med en bakgrund 
som utmynnar i en problemdiskus-
sion och ett syfte. Dessutom be-
handlas perspektiv, avgränsningar, 
definitioner, undersökningsansats 
och litteraturval. 

Kapitel 2 

Kapitlet behandlar de huvudområ-
den som är relevanta för att uppnå 
vårt syfte, nämligen kreditmarkna-
den och panträtten. 

Kapitel 3 

I det här kapitlet redovisar vi vårt 
val av metod och de tillvägagångs-
sätt som används för att uppnå 
uppsatsens syfte.  

Kapitel 4  

Här redovisar vi de svar som erhål-
lits från respondenterna. Svaren är 
strukturerade efter vår referensram 
och intervjuguide och återges i lö-
pande text. 

Kapitel 5 

I det här kapitlet analyseras den in-
samlade empirin. Vi kommer att 
jämföra teorin med de resultat som 
vi erhållit från den empiriska studi-
en. 

Kapitel 6 

I det här kapitlet kommer uppsat-
sens frågeställningar att besvaras 
och visa att syftet med uppsatsen är 
uppnått. Vidare följs en diskussion 
samt egna reflektioner och förslag 
till fortsatta studier. 

Figur 1.1 Disposition. 
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       Kap 5 
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2 Referensram 
I det här kapitlet redovisar vi de teorier som vi anser är väsentliga utifrån vår litteratur-
studie och som vi kommer att bygga vår undersökning på. Vi kommer att behandla de 
huvudområden som är relevanta för att uppnå vårt syfte med uppsatsen, nämligen kre-
ditmarknaden och panträtten. 

2.1 Kreditmarknaden 
Kreditmarknaden är en del av den totala samhällsekonomin (Broomé m.fl., 1998). I en 
modern ekonomi spelar krediten en central roll. Företag och hushåll är i behov av 
krediter i olika former för investeringar, produktion och konsumtion (Bergström & 
Lennander, 1997). Kreditmarknaden är en viktig del av den finansiella marknaden 
och den har tre huvuduppgifter. Den ska för det första omfördela sparande till inve-
steringar, det här sker genom att sparande omfördelas från individer med överskott 
av kapital till individer med underskott av kapital. För det andra gör kreditmarkna-
den det möjligt att hantera och sprida risker och för det tredje ska kreditmarknaden 
försörja ekonomin med betalningsmedel. För att klara ovanstående tre uppgifter 
krävs det ett antal finansiella institutioner som är specialiserade på olika finansiella 
funktioner. Institutionerna agerar mellanhänder och utgörs av banker, kreditmark-
nadsföretag, värdepappersbolag och försäkringsbolag (Bäckström, 1998). 

Kreditmarknaden kan i sin tur delas in i penning- och obligationsmarknaden samt 
den övriga lånemarknaden. Det är främst de stora låntagarna som agerar på penning- 
och obligationsmarknaden medan små företag och privatpersoner är anvisade till den 
övriga lånemarknaden. De viktigaste långivarna på den övriga lånemarknaden är 
bankerna (Svensson & Ulvenblad, 1994). 

2.1.1 Kreditgivare till skogs- och jordbruket  
I tabellen nedan visas skogs- och jordbrukets skuldsättning på respektive kreditgivare 
under perioden 1996 till 2003. Siffrorna avser utlåningen till det privata skogs- och 
jordbruket. Aktörerna inom lantbrukskrediter (skog och jord) är bl.a. Landshypotek, 
FöreningsSparbanken Jordbrukskredit, FöreningsSparbanken, Affärsbanker och 
Nordea. 
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Tabell 1 Lantbrukets skuldsättning 1994–2003 (miljoner kronor) 

 

 

Som framgår av tabellen uppgick den sammanlagda utlåningen vid årsskiftet 
2003/2004 till 114 miljarder kronor. Det här är en ökning under 2003 med knappt 7 
miljarder kronor eller ca 6 procent. Av den sammanlagda utlåningen på 114 miljarder 
kronor till skogs- och jordbruket står banksystemet för ca 96 miljarder. Störst kredit-
givare är FöreningsSparbanken inklusive Jordbrukskredit och samverkande Sparban-
ker som ökat utlåningen till ca 44,6 miljarder kronor (Lantbruksbarometern, 2004).  

Landshypotek är ett medlemsägt kreditinstitut specialiserat på utlåning till svenskt 
skogs- och jordbruk. Koncernen ägs av ca 68 000 medlemmar genom moderbolaget 
Landshypotek ekonomisk förening. Den huvudsakliga verksamheten med utlåning är 
samlad i Landshypotek AB med dotterbolagen Lantbrukskredit AB och Landshypo-
tek Jordbrukskredit AB. Landshypotek erbjuder bottenlån i skogs- och jordbruksfas-
tigheter och i samarbete med Länsförsäkringar Bank erbjuds medlemmarna bank-
tjänster såsom skogskonto, betaltjänster och krediter i form av topplån. Föreningen 
står under Finansinspektionens tillsyn (Landshypotek Årsredovisning, 2001). 

FöreningsSparbanken Jordbrukskredit AB är ett helägt dotterbolag till bolåneinstitutet 
Spintab som i sin tur är dotterbolag till FöreningsSparbanken. Jordbrukskredit läm-
nar bottenlån upp till 75 % av värdet på skogs- och jordbruksfastigheter (Förenings-
Sparbanken Jordbrukskredit, 2005).  

FöreningsSparbanken bildades 1997 genom en sammanslagning av Föreningsbanken 
och Sparbanken. 1920 bildades landets första Sparbank och dess idé fick snabbt fäste i 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Landshypotek1 (inkl. Lantbrukskredit)  27 759 28 159 28 814 30 257 31 950 33 670 34 588 34 810 

Föreningsbanken1  8 886        

Sparbanken1  5 081        
FöreningsSparbanken & 
samverkande Sparbanker1   16 953 16 613 16 942 18 212 18 590 19 370 19 860 
FöreningsSparbanken, 
Jordbrukskredit1 5 424 6 290 10 028 13 840 15 915 18 364 20 989 24 727 
Danske Bank, Östgöta, 
m.fl. provinsbanker1 3 300 1 100 2 000 2 600 3 100 3 624 4 073 

Nordea1  3 3 867 4 776 4 867 5 623 7 172 7 514 8 400 

Länsförsäkringar Bank1        3 2 700 

Övriga Affärsbanker2  4 800 2 100 2 200 2 300 2 400 2 500 2 800 1 500 

Leverantörskrediter2  5 330 5 400 5 400 5 300 4 700 5 050 4 600 4 400 

Släktlån2  6 080 6 540 6 980 7 860 8 090 8 200 8 300 8 200 

Övrigt2  6 640 5 891 5 289 4 734 5 310 5 154 5 315 5 230 
SUMMA  70000 75500 81200 88100 94800 101800 107100 113900 
Källa: SCB samt egen bearbetning         
1 Rapporterade värden         
2 Skattade värden         
3 Uppgift saknas         
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Sverige. Föreningsbanken har sitt ursprung i jordbrukskassorna vars syfte var att till-
godose jordbrukets växande kapitalbehov (FöreningsSparbanken, 2005). 

Övriga Affärsbanker är t.ex. Skandinaviska Enskilda Banken, SEB. SEB är en nordeu-
ropeisk finansiell koncern. Deras affärsidé är att genom sina Internettjänster, telefon-
bank och sina mobila tjänster vara tillgängliga för sina kunder oberoende av tid och 
plats och tillhandahålla finansiella råd, samt hantera risker och transaktioner på ett 
sådant sätt att kunderna blir nöjda (Skandinaviska Enskilda Banken, 2005). 

2.1.2 Kreditreglering 
Bankrörelselagen (1987:617) bestämmer i hög grad kreditmarknadens struktur och 
hur kreditgivning går till i Sverige (Broomé m.fl., 1998). Bankrörelselagen och lagen 
(1992:1610) om finansieringsverksamhet har som syfte att bevara stabilitet, sundhet, 
effektivitet och integritet i det finansiella systemet (Lehrberg, 2002). Dessa två lagar 
utgör tillsammans den s.k. rörelselagstiftningen (Wärnsund & Johansson, 1998). 

Bankers verksamhet har stor betydelse för samhällslivet och är dessutom förenad med 
stora risker. Eftersom de krediter banker ger består av insättarnas pengar är huvud-
syftet med lagstiftningen att skydda insättarna mot kreditförluster. Det här innebär 
att låg risk ska genomsyra bankernas placeringar (Wärnsund & Johansson, 1998). 

En annan lag som även den påverkar hur en bank eller ett kreditinstitut får agera är 
konsumentkreditlagen (1992:830). Den här lagen omfattar all typ av kreditgivning 
som lämnas eller erbjuds till en konsument för enskilt bruk och som ges av såväl 
banker som andra låneinstitut. Även fristående krediter, d.v.s. krediter som inte har 
någon relation med köp av en vara eller en tjänst exempelvis lån till skogsfastighet 
omfattas av bestämmelsen (Wärnsund & Johansson, 1998). Eftersom banker står un-
der Finansinspektionens tillsyn är det den som övervakar att lagarna efterföljs. 

2.1.3 Bankrörelse och annan finansieringsverksamhet 
Banker fungerar som tidigare nämnts (se avsnitt 2.1) som mellanhänder på kapital-
marknadens olika delmarknader men även som finansiella rådgivare till hushåll och 
företag samt tillhandahållande av säkra placeringsalternativ till sparare (Falkman, 
2002). Den stora skillnaden för banker gentemot andra typer av affärsverksamheter är 
att banker måste välja sina kunder vid utlåning. Banker prioriterar vissa segment och 
kategorier och blir ibland tvungna att neka potentiella kunder krediter (Lundgren, 
1999). 

Bankrörelselagens regleringar gör betydande avgränsningar för bankers verksamhets-
områden. Avgränsningen sker genom lagens definition av begreppet bankrörelse i 1 
kapitlet. Här stadgas att bankrörelse endast får drivas efter att tillstånd s.k. oktroj har 
beviljats av regeringen (Falkman, 2002). 

Även lag om finansieringsverksamhet gör avgränsningar av ett kreditmarknadsföre-
tags verksamhetsområden. I 1 kapitlet stadgas att verksamheten endast får bedrivas ef-
ter att tillstånd medgetts av Finansinspektion. I 3 kapitlet stadgas vilka rörelseregler 
som ett kreditmarknadsföretag måste följa. 
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Med kreditmarknadsföretag enligt lagen om finansieringsverksamhet förstås ett 
svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som har till ändamål att lämna 
och förmedla krediter till konsumenter. 

Med bank förstås bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank. Bankrörelselagens 2 
kapitel innehåller bestämmelser om vilka verksamheter och förvärv som får göras. 
Med tillstånd att bedriva bankrörelse följer vidare i kapitel två att bankerna har en 
skyldighet att ta emot inlåning från allmänheten. Det betyder att inlåning ska ske på 
kontot, belåningen på kontot ska vara nominellt bestämd och den ska vara tillgänglig 
för insättaren med kort varsel. Det här är den verksamhet som banken är skyldig att 
bedriva, ytterligare verksamheter som banken kan ägna sig åt är frivilliga (Falkman, 
2002). 

Enligt bankrörelselagen 2 kapitlet 4-6a § får bankrörelser endast i vissa fall förvärva 
fast egendom, dock inte bedriva handel med den. En bankrörelse är i princip förbju-
den att förvärva annan egendom än det som framgår i lagen. De har däremot enligt 
bankrörelselagen 2 kapitlet 8 § möjlighet att förvärva i princip alla typer av egendom 
då förvärvet sker i syfte att skydda en fordran, exempelvis när fastighetspanter sjun-
ker i värde (Falkman, 2002). 

2.1.4 Förvärv för skyddande av fordran 
Undantaget i 2 kapitlet 8 § 1 st. 2 p bankrörelselagen möjliggör att banken kan bli 
ägare av fast egendom, även skogs- eller jordbruksfastighet. Att en bank har rätt att 
överta egendom har med kraven på stabilitet att göra. Utan den här möjligheten att 
reducera kreditförluster skulle kredittagare, banker och i förlängningen allmänheten 
kunna drabbas ekonomiskt (Finansdepartementet, 1984). Enligt jordabalken 4 kapit-
let 1 § 1,3 st. finns det krav på formalavtal vid köp av fast egendom. Förutom formal-
avtal finns det ytterligare bestämmelser när det gäller fastigheter som är taxerade som 
jordbruksfastigheter. I dessa fall utgår lagen från att tillstånd behövs vilket i före-
kommande fall ges av lantbruksnämnden. Det här för att säkerställa att överlåtelsen 
ska bidra till utvecklingen av rationella jordbruk. Undantag görs när det är staten 
som förvärvar eller säljer en jordbruksfastighet. Vid försäljning mellan fysiska perso-
ner är det bara förvärv från make till make och försäljning till barn som är undanta-
get från tillståndsplikt. Dessutom finns det vissa andra undantag, bl.a. att tillstånd inte 
behövs när det gäller förvärv vid exekutiv auktion (Cervin, 1985). 

Förvärv som görs utan lantbruksnämndens förvärvstillstånd vid exekutiv auktion är 
tillåtna under förutsättning att egendomen säljs vidare till tillståndsberättigad köpare 
inom två år, alternativt att förvärvaren själv inom den tidsperioden ansöker om till-
stånd. Vid förvärv som genomförts för skyddande av fordran gäller även att länssty-
relsen kan ge förvärvaren tillstånd att behålla jordbruksfastigheter under en längre tid 
om det är sannolikt att en vidareförsäljning vid en bestämd tidpunkt skulle resultera i 
en förlust (Cervin, 1985). 

När banker gjort förvärv för att skydda en fordran sägs i 2 kapitlet 8 § 6 st. bankrö-
relselagen att sådan egendom ska avyttras när det med hänsyn till marknadsförhållan-
dena lämpligen kan ske. Dock senast när det kan ske utan förlust för banken. Vad det 
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här innebär framgår av Regeringens Proposition (1992/93, s.40) som låg bakom ett 
förslag till lag om ändring i bankrörelselagen. Propositionen stadgar att:  

”Kriterierna för när en försäljning ska äga rum innebär att den egendom som tagits in för 
att skydda fordran ska säljas när marknaden stabiliserats och prisbilden klarnat.” Vidare 
sägs det: ”När priser i linje med den långsiktigt hållbara nivån har etablerats ska banken 
avyttra egendomen, även om engagemanget i sin helhet åsamkat banken en förlust” (Re-
geringens Propositioner 1992/93, s.40). 

Lagstiftaren menar att när en långsiktig hållbar prisnivå stabiliserats finns det ingen 
anledning att förutsätta att ett bibehållet ägande leder till ett högre ekonomiskt resul-
tat. Det här eftersom det inte är rimligt att förvänta att en viss tillgång systematiskt 
skulle ge högre avkastning än en annan tillgång justerat för risk och därför bör ban-
kerna agera för att avyttra egendomen ifråga (Finansdepartementet, 1984). 

2.2 Kreditbedömning 
En viktig fas när det gäller att bevilja krediter är att kreditgivare skaffar sig den in-
formation som krävs för det framtida kreditbeslutet (Svensson & Ulvenblad, 1994). 
Det är upp till varje kreditgivare att självständigt avgöra om de ska bevilja kredit eller 
inte men det finns ingen bestämmelse som säger att de måste. Om de däremot väljer 
att bevilja kredit måste de dessförinnan göra en kreditbedömning av den kreditsö-
kande (Wärnsund & Johansson, 1998). Kreditbedömningen ska tjäna flera syften. En-
ligt rörelselagstiftningen d.v.s. enligt bankrörelselagen och lagen om finansierings-
verksamhet ska bedömningen ge kreditgivare ett underlag för värderingen av den risk 
som finns för att inte återfå det utlånade kapitalet. Föreskrifter angående hur bedöm-
ning ska gå till finns i bankrörelselagen och konsumentkreditlagen.  

Bankrörelselagen 2 kapitlet 13 § stadgar att: 

”Kredit får beviljas endast om låntagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra låneför-
bindelsen. Dessutom krävs betryggande säkerheter i fast eller lös egendom eller i form av 
borgen. Banken får dock avstå från sådan säkerhet om den kan anses obehövlig eller om 
det annars föreligger särskilda skäl för att avstå från säkerhet.”  

Ur lagtexten framgår att det är återbetalningsförmågan och säkerheten, den ordning-
en, som är kriterierna för att bevilja kredit. 

Konsumentkreditlagen 5 § stadgar att: 

”Näringsidkaren ska i sitt förhållande med konsument iaktta god kreditgivningssed och 
därvid ta tillvara konsumentens intressen med tillbörlig omsorg.”  

Det här betyder i allmänna drag att kreditgivare ska tillgodose låntagares intresse av 
att få krediter till skäliga villkor samt att kreditgivare inte ska utsätta sig själva och 
andra insättare för onödiga risker som kan leda till kreditförluster (Wärnsund & Jo-
hansson, 1998). 
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2.2.1 Återbetalningsförmåga 
En kreditbedömning börjar med att kreditgivare analyserar den kreditsökandes åter-
betalningsförmåga, d.v.s. dennes förväntade möjlighet att betala ränta och amorte-
ringar på krediten, både vid kreditgivningstillfället och på lång sikt (Wärnsund & Jo-
hansson, 1998). Det är återbetalningen som är grunden vid all kreditriskbedömning 
och huvudfrågan blir då givetvis om kredittagare kan återbetala krediten till hela be-
loppet och i rätt tid (Broomé m.fl., 1998). Saknas återbetalningsförmåga ska inte nå-
gon kredit beviljas (Wärnsund & Johansson, 1998). Anledningen till att kreditgivare 
gör en kreditbedömning är för det första att de vill undvika kreditförluster så att in-
sättarnas pengar skyddas och för det andra vill kreditgivare motverka att privatperso-
ner tar lån som de inte klarar av att betala tillbaka (Wärnsund & Johansson, 1998). I 
lagstiftningen finns inga regler som stadgar vilka uppgifter som bör inhämtas för att 
kreditbedömningen ska anses tillfredställande. Dock har Finansinspektionen i sina 
allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden FFFS2 2000:2 lämnat anvisningar 
och rekommendationer om hur en kreditbedömning bör gå till (Wärnsund & Johans-
son, 1998). Finansinspektionen föreskriver i de allmänna råden om krediter i konsu-
mentförhållanden FFFS 2000:2 att: 

 en kreditbedömning ska göras även om säkerhet ställs. 

 bedömningen ska syfta till att uppskatta kredittagarens framtida betalnings-
förmåga och denna ska grundas på ett skriftligt underlag. 

 en traditionell kreditupplysning ska inhämtas, här finns nämligen information 
om inkomst och förmögenhet och om den kreditsökande har krediter sedan 
innan, både med och utan ställda säkerheter.  

 bedömningen av den sökandes återbetalningsförmåga ska utgå från den sökan-
des inkomst, tillgångar, utgifter och skuldförhållanden. 

2.2.2 Betryggande säkerhet 
Förutom att låntagare ska uppfylla kraven för återbetalning av krediten, krävs en 
betryggande säkerhet i fast eller lös egendom eller i form av borgen. Kreditgivare kan 
avstå från säkerhet om det anses obehövligt eller om det föreligger särskilda skäl. 
Skogsfastigheter har traditionellt hört till kategorin goda säkerheter, men självklart 
går det en gräns för värdet på dem. En säkerhet anses vara betryggande om dess värde, 
efter en försiktig värdering vid kreditgivningstillfället, med god marginal täcker kre-
diten (Jensen, 2004). 

2.2.3 Värdering av skogsfastighet (säkerhet) 
För att säkerheten ska vara tillförlitlig och betryggande krävs att den är rätt värderad. 
Kreditgivare brukar ha för vana att anlita särskilda värderingsmän för att värdera 
skogsfastigheterna, men om panträtten har en god förmånsrätt (se avsnitt 2.5.2) kan 

                                                
2 Finansinspektionens författningssamling 
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de nöja sig med en vanlig skrivbordsvärdering. Det här betyder att de förlitar sig på 
taxeringsvärdet som finns att hämta i Lantmäteriverkets dataterminaler (Jensen, 
2004). Taxeringsvärdet är den viktigaste uppgiften vid en sådan enkel värdering. Fas-
tighetstaxeringslagen (1979:1152) stadgar att taxeringsvärdet ska vara 75 % av fastighe-
tens marknadsvärde och därmed är det verkliga värdet på fastigheten 133 % av taxe-
ringsvärdet. När kreditgivare gör en värdering bör de utgå ifrån vad de kan förvänta 
sig av en exekutiv försäljning och det här ger betydligt sämre priser än om en frivillig 
värdering görs (Jensen, 2004). 

Om inte kreditgivare väljer att göra en enkel skrivbordsundersökning så finns det 
framförallt två metoder för att värdera skogsfastigheter på, nämligen jämförande vär-
dering, den s.k. ortprismetoden, samt avkastningsvärdering. Metoderna ska försöka 
ge en rättvisande bild av fastighetens aktuella marknadsvärde. Definitionen av mark-
nadsvärde är att det utgörs av priset som faktiskt betalas på en öppen och oreglerad 
marknad. Marknadsvärdet på en skogsfastighet påverkas av utbud och efterfrågan, 
miljöhänsyn, skogstillstånd, läge, avverkningsnetto samt lagar och regler (Sandell, 
2001). 

Ortprismetoden utgår från noterade försäljningspriser för jämförbara skogsfastigheter 
på samma ort. Då marknadsvärdet utvecklas olika i olika orter är det viktigt att jäm-
förelser görs inom samma ort och mellan liknande fastigheter (Sandell, 2001).  

Avkastningsvärdering utgår från den framtida avkastning som en skogsfastighet 
kommer att generera under en tioårsperiod. Under den här perioden antar värderaren 
att avkastningen är konstant. Det här innebär att skogsfastighetens förväntade fram-
tida betalningsströmmar diskonteras till nuvärde givet ett visst avkastningskrav (Lin-
deborg & Söderberg, 1985). Det beräknade avkastningsvärdet bildar tillsammans med 
värderarens lokalkännedom och ett antal andra faktorer som nämndes i andra stycket 
under avsnitt 2.2.3, marknadsvärdet för fastigheten, d.v.s. vad marknaden sannolikt 
kommer att betala för den specifika fastigheten. Två faktorer som har betydelse för 
avkastningsvärderingen, är valet av kalkylränta och förväntade överskott, då dessa an-
taganden kan ha stor betydelse för värdet (Sandell, 2001).  

När marknadsvärdet är fastställt ska kreditgivare bestämma belåningsvärdet. Belå-
ningsvärdet är vanligtvis 75 % av skogsfastighetens marknadsvärde och det här värdet 
kan låntagaren använda som säkerhet. Den del av krediten som ligger inom belå-
ningsvärdet benämns bottenlån och kan kompletteras med ett topplån (Wärnsund & 
Johansson, 1998). 

2.3 Kreditavveckling 
Kreditgivare kan i vissa fall med stöd av lagtexten säga upp lånekrediter mot kundens 
vilja. Kreditgivares rätt att säga upp krediten till betalning i förtid finns lagstadgat i 
både bankrörelselagen och konsumentkreditlagen. 

Banken förbehåller sig enligt 2 kapitlet 19 § bankrörelselagen rätten att säga upp kre-
diten till betalning sex månader efter uppsägning. 
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Enligt 21 § konsumentkreditlagen har banken och andra kreditinstitut dessutom rätt 
att säga upp krediten till betalning vid tidpunkt som långivaren bestämmer, om nå-
gon av följande omständigheter föreligger: 

1. kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp 
som överstiger tio procent av kreditfordringen 

2. kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalningen av ett belopp 
som överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller flera 
poster som förfallit vid olika tidpunkter 

3. kredittagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen 

4. säkerhet som ställts för krediten har försämrats avsevärt 

5. det står klart att kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller på 
annat sätt undantar sig att betala sin kredit 

Om det skulle visa sig att en låntagare stämmer in på någon av dessa ovanstående 
punkter, är det upp till kreditgivarna att avgöra vilka åtgärder som måste vidtas i det 
enskilda fallet. Det finns inte utrymme för kreditgivarna att ta social hänsyn. Kredit-
givare ska enligt bankrörelselagen ta i beaktning att inte den egna rörelsen lider onö-
diga kreditförluster, eftersom det kan få som följd att insättarnas och andra intressen-
ters pengar eller medel riskeras (Wärnsund & Johansson, 1998). 

2.4 Olika typer av risker 
Risk härleds från ett fenomen som kan påverka en verksamhets resultat och är därför 
viktig att ta hänsyn till (Bäckström, 1998). Enligt Svedin (1992) finns flera olika typer 
av risker t.ex. likviditetsrisk, operationell risk, legal risk, marknadsrisk och kredit-
risk. Det är upp till kreditgivare själva att bestämma vilken risk de bör beakta. Dock 
bör kreditgivare i första hand ta hänsyn till marknadsrisk och kreditrisk. 

Det är förändringar av systematiska faktorer som påverkar värdet av tillgångsmassan 
och gör att marknadsrisk uppstår. Marknadsrisk kan även benämnas som systematisk 
risk och alla institut utsätter sig för den här risken när de förvärvar tillgångar. Med 
marknadsrisk menas risken att marknadsvärdet på ett instituts tillgångsmassa föränd-
ras p.g.a. förändringar i bl.a. växelkurser, marknadsräntor och andra samhällsekono-
miska faktorer som instituten inte kan påverka. Den här risken kan säkras men inte 
helt elimineras bort (Bäckström, 1998; Santomero, 1996). 

Till följd av en låntagares bristande förmåga eller motvilja att fullfölja sina kontrakts-
enliga förpliktelser, uppkommer kreditrisken. Det är låneportföljens avvikelse från 
förväntat resultat som gör att kreditrisk uppstår vid långivning (Santomero, 1996). 
Kreditrisken är därför diversifierbar men svår att helt eliminera och kreditgivare mås-
te vid kreditgivning alltid göra en riskbedömning av i huvudsak två tänkbara fakto-
rer. Det här förklaras med: 
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 risken för en betalningsinställelse 

 risken vid en betalningsinställelse 

Faktorn risk för en betalningsinställelse är knuten till hur kredittagarens återbetal-
ningsförmåga ska bedömas, alltså risken att låntagaren inte fullföljer sina åtaganden 
att betala ränta och amorteringar. Risk vid en betalningsinställelse är knuten till vär-
det på säkerheterna, d.v.s. att kreditgivaren bör säkerställa att värdet på säkerheten är 
betryggande i förhållande till krediten (Broomé m.fl., 1998). 

2.5 Fastighetspant 
Det är fastigheter som intecknas och pantsätts. Den primära rättskällan för fastig-
hetspanträtten är jordabalken. Fastighetspant är kreditmarknadens viktigaste säker-
het, då den lätt kan omsättas till likvida medel vid en exekutiv försäljning (Jensen, 
2004). 

2.5.1 Pantsättningsprocessen 
I 6 kapitlet 1-2 §§ jordabalken finns reglerna om hur pantsättningsprocessen går till. 
Beträffande att panträtten utövas först vid fastighetens exekutiva försäljning, bör även 
den här företeelsen förekomma i den grundläggande modellen (Jensen, 2004). 

 

 

 

Figur 2.1 Pantsättningsprocessen 

Första steget är att fastighetsägaren ansöker om inteckning (Jensen, 2004). Inteckning 
är liktydigt med inskrivning i fastigheten av ett visst penningbelopp och inskrivning 
återfinns i fastighetsregistret och då närmare bestämt i fastighetsregistrets inskriv-
ningsdel (Andersson, Björklund, Lydén & Sandin, 1995; Jensen, 2004). Dagens fastig-
hetsregister består av en allmän del med fastighetsbildningsuppgifter, den nämnda in-
skrivningsdelen, adress- och byggnadsdelar samt taxeringsuppgifter från skattemyn-
digheterna (Jensen, 2004). En inteckning kan gälla både enskilda och flera fastigheter 
och kallas då antingen för enkel eller gemensam inteckning. Som bevis på att en in-
skrivning verkligen skett lämnas ett pantbrev (Andersson m.fl., 1995). Med pantbrev 
menas en skriftlig handling, en lösgjord del av fastigheten som representerar en del av 
fastighetens värde. Pantbrevet tillhör fastighetsägaren och kan inte disponeras av nå-
gon annan genom pantsättning (Grauers, 2001).  

Det andra steget är att fastighetsägaren pantsätter och lämnar ifrån sig pantbrevet som 
en säkerhet för en kreditgivares fordran. Panträtten är oanvändbar om det inte existe-
rar en fordran. Enbart innehavet av ett pantbrev ger inte kreditgivare rätt att få betalt 
ur fastigheten, utan kreditgivare måste kunna styrka såväl att det finns en fordran 
som omfattningen av den (Andersson m.fl., 1995). Enligt jordabalken 6 kapitlet 2 § 
kommer panträtten till stånd genom att fastighetsägaren överlämnar pantbrevet till 

1. Ansökan om in-  
teckning, pantbrev 
utfärdas 

2. Pantsättning 3. Exekutiv 
försäljning 
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en annan person, kreditgivaren, som säkerhet för en fordran som denne har mot 
pantsättaren eller annan person. Ur lagtexten framgår att fyra moment är avgörande 
för att pantbrevet ska ha något värde för kreditgivare nämligen:  

1. pantsättningen ska vara gjord av ägaren till fastigheten 

2. pantbrevet ska svara för en fordran 

3. pantbrevet ska vara knutet till förbindelsen genom en pantförskrivning 

4. pantbrevet ska ha överlämnats till borgenären 

Med fastighetens ägare menas den civilrättsligt riktiga ägaren, d.v.s. vars anspråk står 
sig i en rättslig prövning. När det gäller den andra punkten skulle det istället för ford-
ran mycket väl kunna stå förpliktelse eftersom pant kan lämnas som säkerhet för an-
nat än rena fordringar. Dock är den vanligaste förpliktelsen vid pantsättningar förstås 
penningfordran. Enligt den tredje punkten måste kreditgivarens fordran knytas till 
pantbrevet genom en pantförskrivning och det här görs vanligtvis i skuldebrevet. 
Pantförskrivningen måste klart visa vilka eller vilket pantbrev den avser. Den sista 
punkten stadgar att låntagaren inte själv får handha pantbrevet när det knutits till en 
fordran utan det måste överlämnas till kreditgivaren (Jensen, 2004). 

Det sista steget i pantsättningsprocessen är att fastigheten utmäts och säljs exekutivt. 
Innehavaren av pantbrevet erhåller härmed betalning ur köpeskillingen. Det är först 
vid fastighetens exekutiva försäljning som panträtten utövas och det är här det avgörs 
hur mycket panträtten är värd för kreditgivaren. Oftast går det aldrig så långt som till 
exekutiv försäljning. Fastighetsägaren ansvarar i normalfallet för sina lån och när han 
betalat tillbaka hela lånet till kreditgivaren återfår fastighetsägaren pantbrevet (Jensen, 
2004).  

2.5.2 Panträttens inomläge 
Pantbrevets nominella värde stämmer för det mesta inte överens med dess ekonomis-
ka värde. Anledningen till det här är att fastighetsägaren kan ansöka om hur många 
pantbrev som helst i olika belopp. Inskrivningsmyndigheten beviljar pantbrev i den 
ordningen som ansökningarna kommer in till myndigheten. Pantbreven erhåller vart 
och ett sitt förmånsrättsläge som går under benämningen inomläge. Det är ordnings-
följden, d.v.s. tidpunkten för inteckningens beviljande som är avgörande för pantbre-
vens förmånsrätt. Det här betyder att det först beviljade pantbrevet eller inteckningen 
har bättre rätt än ett senare beviljat. Inomläget eller förmånsrätten är angeläget att 
känna till om exempelvis fastigheten blir föremål för en exekutiv försäljning och för-
säljningssumman ska fördelas mellan de olika pantbrevsinnehavarna (Broomé m.fl., 
1998). Pantbrevets inomläge är avgörande för hur kreditgivaren kan tillgodogöra sig 
panten om kredittagaren inte återbetalar lånet efter den uppgjorda planen som kre-
ditgivaren och kredittagaren har kommit överens om. 
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2.5.3 Förmånsrätt 
Förmånsrättslagen (1970:979) reglerar den ordning som fordringar ska betalas vid ut-
mätning eller konkurs. Förmånsrätterna kan antingen vara särskilda eller allmänna. 
Särskilda förmånsrätter gäller vid utmätning eller konkurs och belastar endast en viss 
bestämd egendom, exempelvis den förmånsrätt som följer med panträtt. De allmänna 
förmånsrätterna är inte begränsade till viss slags egendom och kan exempelvis vara 
förmånsrätter för fordringar förenade med företagsinteckning och lönefordringar. 
Allmänna förmånsrätter kan inte göras gällande annat än vid konkurs, undantaget 
ackord och liknande (Walin & Gregow, 2004). 

Den nya förmånsrättslagen (2003:535) innebär att ordningen som fordringar ska beta-
las ut vid utmätning och konkurs har ändrats. Det är inte säkert att exempelvis ban-
ker kommer att vara de som först får betalt för sina fordringar och det gör att ban-
kerna måste ta hänsyn till större risker vid kreditbedömning. En effekt av den nya la-
gen kan bli att banker tvingas ställa högre krav på säkerheter och kräva betydande 
privata säkerheter (Walin & Gregow, 2004). 
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3 Metod 
I det här kapitlet redovisar vi vårt val av metod och de tillvägagångssätt som används för 
att uppfylla uppsatsens syfte. Det här kapitlet innefattar även datainsamling, intervjuer, 
utformning av frågeformulär och kritik mot vald metod. 

3.1 Metodansats och val av metod 
Det finns ett flertal olika angreppssätt som kan nyttjas, exempelvis explorativ, de-
skriptiv och hypotesprövande (Patel & Davidson, 1994). Det angreppssätt som passar 
studien bäst är det deskriptiva angreppssättet då vi vill beskriva hur olika kreditgivare 
agerar när skogsfastighetspanter sjunker i värde, samt beskriva eventuella åtgärder 
som kan komma att vidtas av kreditgivarna mot bakgrund av den kraftiga stormen i 
södra Sverige 2005. Deskription begränsas till att undersöka endast några aspekter av 
ett problem. 

En explorativ studie kan användas som en slags förstudie för att ge en grundläggande 
syn på vad den deskriptiva studien bör inrikta sig på (Patel & Davidson, 1994). För 
att få bättre förståelse och inblick inom vårt uppsatsämne gjorde vi en förundersök-
ning. Den bestod av ett antal informella frågor ställda via e-post till en skogs- och 
jordbruksansvarig tjänsteman på FöreningsSparbanken i Skillingaryd. Svaren gav oss 
större förståelse för vad vi borde lägga vikt på i vår deskriptiva studie. När vi sedan 
gjorde den deskriptiva studien, insamlade vi data i form av tidigare skriven litteratur, 
därefter kategoriserades och organiserades den i vår referensram. Slutligen valde vi ut 
det som var relevant för uppsatsens syfte genom utformningen av frågeformuläret. 
Den deskriptiva studien lämpar sig bäst när det redan finns kunskap inom problem-
området och det gör det i vårt fall med kreditgivning och panträtt (Ejvegård, 2003). 

Patel och Davidsson (1994) skiljer på två olika typer av studier, nämligen den kvalita-
tiva och den kvantitativa studien. Beteckningarna syftar på hur den insamlade infor-
mationen behandlas och utvärderas. Den kvalitativa studien bygger på en forskares 
uppfattning eller tolkning av information. Studien strävar inte efter att generalisera 
utan vill ge en djupare förståelse av problemet. Den kvantitativa studien innebär 
mätningar vid själva datainsamlingen som sedan bearbetas och analyseras med statis-
tiska metoder (Patel & Davidson, 2003). Kvantitativ data ses ofta som säker då många 
beslutsfattare vill ha siffror som är baserade på stora slumpmässiga urval. Det här gör 
att urvalet är representativt för hela befolkningen i statistisk mening (Trost, 2005).  

Vi har valt den kvalitativa ansatsen, eftersom den är mest passande för att uppfylla 
vårt syfte, d.v.s. beskriva hur olika kreditgivare agerar när skogsfastighetspanter sjun-
ker i värde, samt beskriva eventuella åtgärder som kan komma att vidtas av kreditgi-
varna mot bakgrund av den kraftiga stormen i södra Sverige 2005. Den kvalitativa 
metoden lämpar sig för att kunna beskriva, tolka och förklara resultaten av våra in-
tervjuer.  
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3.2 Datainsamling 
Det finns två olika huvudtyper av datainsamling till en studie, nämligen primär- och 
sekundärdata (Arbnor & Bjerke, 1994). Vi har valt att använda oss av både primära 
och sekundära källor, det för att kunna förstå hur kreditgivare agerar vid sjunkande 
säkerheter. 

3.2.1 Primärdata 
Primärdata är data som kommer till stånd under projektets gång (Bell, 1995). Ordet 
primär kommer av ett latinskt ord som betyder först. Primärdata kan samlas in på 
fyra olika sätt genom personlig intervju, telefonintervju, postenkät och gruppenkät 
(Arbnor & Bjerke, 1994).  

Vi har valt att göra personliga intervjuer med kreditgivare. Personliga intervjuer kän-
netecknas av att det blir färre missförstånd och det blir lättare att se hur respondenten 
förhåller sig till olika frågor genom kroppsspråket. En fördel med att använda inter-
vjumetoden är att den är flexibel d.v.s. intervjuaren uppfattar känslor och kan följa 
upp idéer på ett sätt som är omöjligt vid en enkät. Dock tar intervjuer lång tid att 
genomföra och det kan vara svårt att analysera de svar som erhållits (Bell, 1995). 

3.2.2 Sekundärdata 
Sekundärdata är existerande data som används i ett annat sammanhang än till det data 
först anskaffades till. Ordet sekundär kommer av ett latinskt ord som betyder den 
andre. En sekundärkälla innebär en tolkning av saker och ting som redan har ägt rum 
och som baseras på en primärkälla (Lekvall & Wahlbin, 2001). Den här typen av data 
är oftast både billigare och enklare att samla in jämfört med primärdata och den ger 
en bra översikt av hur ämnet tidigare studerats (Bell, 1995). Våra sekundärdata består 
av redan gjorda studier och litteratur inom områdena kreditgivning och panträtt. Vår 
litteraturstudie byggde på att vi undersökte och fördjupade oss i litteratur och däref-
ter valde vi ut den information som var relevant för uppsatsen. 

3.2.3 Källkritik 
Det är av vikt att alltid vara kritisk i granskningen och tolkningen av sina källor. 
Samtidskrav och tendenskritik är de två viktigaste kriterierna vid källkritik. Med 
samtidskrav menas att den data som samlats in är av aktuellt slag och med tendenskri-
tik menas i vilken utsträckning uppgiftslämnaren förhåller sig subjektiv (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 1991). 

Vi har varit tvungna att dra analogier från litteraturen som behandlar kreditgivning 
till företag eftersom vi inte hittat litteratur om kreditgivning till skogsfastigheter. 
Dock har vi använt oss av aktuell litteratur när det gäller kreditgivning till företag, 
med det menas att litteraturen är av nytänkande och tillförlitlig i den meningen att 
litteraturen är skriven av forskare kunniga inom kreditgivningsområdet. 
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3.3 Intervjuer 
Att ställa frågor är oftast det lättaste sättet att få information om hur en person upp-
fattar eller känner inför en specifik företeelse. För att utfrågningen ska kunna bli ett 
användbart redskap i yrkesmässiga sammanhang, måste särskilda krav ställas. Re-
spondentens svar är data som genom analys blir resultat och det ligger till grund för 
en slutsats eller ett beslut. Respondentens svar måste vara tillförlitligt för att det ska 
vara användbart. Svaren ska alltså kunna granskas och därefter ska det vara möjligt att 
dra en säker slutsats. En skicklig intervjuare ska kunna bevisa hur han/hon använt 
sina metoder och utifrån dessa dragit säkra slutsatser. Intervjuaren ska kunna skapa 
och hantera en bra intervjusituation och det är samspelet mellan den som intervjuar 
och respondenten som är föremål för analysering (Lantz, 1993). 

Enligt Lantz (1993) ska en yrkesmässigt genomförd intervju uppfylla tre krav på an-
vändbar data. Dessa är i vetenskapliga sammanhang: 

1. kravet på reliabilitet, d.v.s. att metoden ska ge ett tillförlitligt resultat (Ejve-
gård, 2003; Lantz, 1993) 

2. kravet på validitet, d.v.s. att metoden mäter det som ämnas att mäta (Ejvegård, 
2003; Lantz, 1993) 

3. kravet på att andra ska ha möjlighet att kritiskt granska slutsatserna (Lantz, 
1993) 

3.3.1 Olika intervjuformer 
Det finns många olika sätt som en intervju kan utformas på. Utgår man från skillna-
der i struktureringsgraden, kan en intervju vara antingen helt strukturerad eller också 
helt öppen (Lantz, 1993). 

En helt strukturerad intervju innebär att intervjuaren i förväg ställer formulerade frå-
gor i en bestämd ordning, som sedan respondenten svarar på med hjälp av uppgjorda 
svarsalternativ. Det kan ses som en form av intervju där intervjuaren är ett så kallat 
levande frågeformulär. Här har frågorna formulerats för att fånga respondentens in-
ställningar och erfarenheter av i förväg bestämda fenomen och frågorna har här fasta 
svarsalternativ. En fördel med strukturerade intervjuer är att det är lätt att jämföra 
svaren mellan olika respondenter. En helt strukturerade intervju bör väljas när in-
formation söks om samband mellan tidsperioder eller orsaker och förklaringar till ett 
fenomen (Lantz, 1993). 

En helt öppen intervju innebär att intervjuaren ställer öppna frågor till respondenten. 
Respondenten kan sedan svara på frågorna genom att fritt utveckla sina tankar kring 
det aktuella ämnet. Här beskriver respondenten sitt sätt att uppfatta fenomen och re-
sonerar med sig själv kring sammanhang som är betydelsefulla för beskrivningen. In-
tervjun ger data som ökar förståelsen för människors subjektiva erfarenheter och re-
spondenten beskriver sin bild av verkligheten, vilket gör att det är svårt och ibland 
omöjligt att jämföra svaren mellan olika respondenter. Vill intervjuaren ha förståelse 
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av hur ett fenomen uppfattas och om det är bestående, bör en helt öppen intervju väl-
jas (Lantz, 1993). 

En intervju, oberoende om en strukturerad eller öppen väljs, kan vara av låg eller hög 
standardisering. Med standardisering menar Trost (2005) att frågorna till responden-
terna är de samma för alla och de har ingen variation. Oftast används en hög grad av 
standardiserad datainsamling vid kvantitativa metoder medan en låg standardiserings-
grad används vid kvalitativa metoder. Låg standardisering innebär att frågorna ställs i 
det språkbruk som passar respondenten bäst. Respondenten får gärna styra frågornas 
ordningsföljd vilket inte är fallet med hög standardisering (Trost, 2005). 

3.3.2 Val av intervjuform 
Vi har valt att använda oss av en blandning mellan en strukturerad och en öppen in-
tervju med hög form av standardisering. Med det menar vi att frågorna är på förhand 
bestämda och ställs i bestämd ordning, men respondenterna kommer fritt få svara på 
frågorna utan svarsalternativ. Respondenterna kommer även att bli intervjuade av 
samma person och respondenterna har möjlighet att ställa eventuella följdfrågor. Alla 
författare deltog i intervjuerna för att öka tillförlitligheten i resultatet. Det var samma 
författare som genomförde samtliga intervjuer medan de andra två tog anteckningar. 
Vi spelade även in intervjuerna på band, det för att vara säkra på att vi inte skulle gå 
miste om någon information under intervjuerna. 

3.3.3 Urval av respondenter 
Vid en kvalitativ undersökning är det väldigt sällsynt att en totalundersökning görs. 
Tanken med en kvalitativ undersökning är att exemplifiera och oftast väljs inte mer 
än 3-4 respondenter ut. Det finns inga direkta regler för hur ett urval ska gå till vid en 
kvalitativ undersökning. Det som är viktigt är att välja ut de respondenter som har 
betydelse för undersökningens resultat (Holme & Solvang, 1997). Vi har valt att göra 
ett icke sannolikhetsurval och vårt urval blev att intervjua en tjänsteman på vardera 
SEB, Landshypotek och FöreningsSparbanken som handlägger skogs- och jordbruks-
krediter. Eftersom de flesta skogsägare som drabbats av stormen bor i Jönköpings och 
Kronobergs län, valde vi ut tre kreditgivare inom dessa områden. 

FöreningsSparbanken blev ett naturligt val eftersom de är de största aktörerna inom 
skogs- och jordbrukskrediter. Landshypotek AB föll sig också naturligt då de är 
skogsägarnas eget låneinstitut. Eftersom Landshypoteks närmaste kontor är beläget i 
Växjö valde vi att besöka FöreningsSparbanken på samma ort. För att få en bredare 
grund i vår undersökning har vi även valt SEB som är en vanlig affärsbank och i det 
fallet valde vi kontoret i Jönköping. Effekten blev tvåfaldig då SEB i Jönköping är en 
bank med färre kunder i skogssegmentet och dessutom geografiskt sett befinner sig i 
ett område som inte blev lika hårt drabbat av stormen, som Kronobergs län och södra 
delen av Jönköpings län (se bilaga 2). 
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De personer vi har intervjuat är: 

Anders Lundberg, företagsrådgivare på SEB i Jönköping. 

Lars-Eric Johansson, regionchef för Landshypotek AB i Småland m.fl. provinser. 

Stellan Gustafsson, rådgivare för skogs- och jordbruk på FöreningsSparbanken i Väx-
jö. 

3.4 Utformning av frågeformulär 
Det är av vikt att frågor som ställs till respondenten är kopplade till uppsatsens pro-
blemformulering och teori (Dahmström, 2000). Vi använde Dahmströms (2000) re-
kommendationer och gick igenom frågorna och problemformuleringen systematiskt 
och noggrant för att verkligen få klart för oss att frågorna till respondenten var sam-
mankopplade till vår problemformulering och teori. För att få struktur i frågeformu-
läret har vi utgått från teorikapitlet och försökt bygga upp det i den ordning som teo-
rin följer. 

Enligt Ejvegård (2003) är tillvägagångssättet av betydelse vid utformningen av fråge-
formuläret. Svarsfrekvensen kan komma att påverkas av hur frågorna är formulerade 
och i vilken ordning frågorna ställs (Lekvall & Wahlbin, 2001). För att få ett mer 
rättvisande resultat valde vi att skicka ut frågeformuläret några dagar innan själva in-
tervjun skulle hållas så att respondenterna i förväg kunde tänka igenom svaren. Det är 
då viktigt att frågeformuläret inte har några språkfel och är snyggt uppställt (Ejve-
gård, 2003). 

Innan frågeformuläret skickas ut till respondenterna bör en provundersökning göras. 
Dess syfte är att ta reda på om det är några frågor som är oklara eller anses svårtolka-
de (Dahmström, 2000). Vi har diskuterat frågeformuläret med vår handledare och 
studiekamrater på Internationella HandelsHögskolan i Jönköping. De frågor som an-
sågs lite oklara formulerade vi om för att sedan få en ökad förståelse till intervjuerna. 
Med hjälp av provundersökningen har vi minimerat risken för oklara frågeformule-
ringar och misstolkningar. 

3.5 Kritik mot vald metod 
Undersökningen som gjorts ska ge en sann och rättvis bild av verkligheten och därför 
måste en bedömning och utvärdering göras på den information som inhämtats. Det 
finns därför två viktiga begrepp som bör uppmärksammas, nämligen reliabilitet och 
validitet (Eriksson & Wiedesheim-Paul, 2001). Reliabilitet och validitet används på 
olika sätt beroende på om det görs en kvalitativ eller kvantitativ undersökning (Mal-
terud, 1998). 

3.5.1 Reliabilitet 
Reliabilitet eller med ett annat ord tillförlitlighet avser att en mätning är stabil och 
inte utsatt för exempelvis slumpinflytelser. Situationen ska vara lika för alla respon-
denter och intervjuaren ska ställa frågorna på samma sätt (Trost, 2005). Reliabilitet 
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ses som en säkerhet i en mätning och visar att de mätningar vi gjort är korrekta. En-
ligt Christensen, Andersson, Carlsson och Haglund (2001) har reliabiliteten att göra 
med om en undersökning får samma resultat oavsett hur och när den genomförs. 

Vid mätningar av reliabiliteten i en kvalitativ metod är det viktigt att både de med-
verkande utför sin uppgift på ett trovärdigt sätt och att den tekniska utrustningen 
fungerar. Det är även av vikt att forskaren kan genomföra intervjuer på ett bra sätt, 
d.v.s. ha förmågan att arbeta objektivt för att inte rikta intervjuerna åt något håll eller 
påverka resultatet (Christensen m.fl., 2001). 

I våra intervjuer har vi försökt ge alla respondenter samma förutsättningar för att be-
svara frågorna. Frågeformulären till kreditgivarna är en standardiserad form av un-
dersökning eftersom utgångspunkten var att ställa samma frågor till alla responden-
ter. I vissa intervjuer ställde författarna följdfrågor och i några andra frågade respon-
denterna om något när en fråga ansågs oklar. Det här gjorde att i slutändan såg inte 
alla intervjuer exakt lika ut men det är något som vi författare inte anser påverka till-
förlitligheten på undersökningen. 

Vi anser att tillförlitligheten har ökat eftersom alla författare av uppsatsen närvarade 
vid intervjuerna samt att samma person intervjuade och de andra två antecknade re-
spondenternas svar. Dessutom spelades intervjuerna in på band, det för att vi inte 
skulle gå miste om någon information. När vi sedan skrev empirin lyssnade vi på in-
tervjuerna upprepade gånger, det för att svaren på frågorna skulle bli så exakta som 
möjligt gentemot respondenternas svar. 

3.5.2 Validitet 
Validitet eller giltighet, innebär att verkligen mäta det som är av vikt att mäta (Trost, 
2005). Validitet är enligt Bell (1995) ett mått på om en viss fråga mäter och beskriver 
det som användaren vill att den ska mäta och beskriva. 

Vid en kvalitativ metod bygger undersökningen på ett mindre antal intervjuer och 
det leder till att slutsatsernas generaliserbarhet och dess validitet måste resoneras ur en 
annan aspekt än om stickprovet var representativt för hela populationen (Lantz, 
1993). 

I en kvalitativ metod kan inte noggrannheten beräknas med siffror. Det går att be-
döma validitet utifrån två sätt, nämligen genom en yttre och inre validitet. Om resul-
tatet inte stämmer överens med problemet i uppsatsen drabbas den yttre validiteten 
negativt. Den inre validiteten påverkas positivt om författarna beskriver hur respon-
denterna valts ut och hur datainsamlingen har genomförts (Malterud, 1998). Vi har 
ökat den allmänna validiteten genom att respondenterna har fått möjlighet att läsa 
igenom de svar vi sammanställt efter intervjutillfället, det för att ha möjlighet att rätta 
till missförstånd och göra förtydliganden. Det här visade sig behövas på vissa frågor, 
då vi hade missuppfattat svaren. 

När vi kontaktade kreditgivarna, bad vi att få tala med de personer som var speciali-
serade inom vårt område, nämligen skogs- och jordbrukskrediter. En av responden-
terna var osäker på vilken policy de har vad gäller försäkringar som de kräver av 
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skogsfastighetsägarna vid beviljande av kredit. Respondenten valde att få återkomma 
när han förvissat sig om vilken policy verksamheten hade i frågan. Vi ansåg det som 
förtroendeingivande att respondenten inte ville lämna ett svar som inte stämde över-
ens med bankens policy. Under intervjuerna har vi fritt kunnat tala med varandra 
och vi har inte utsatt respondenterna eller oss själva för någon tidspress. De här fak-
torerna tycker vi ökar validiteten. 
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4 Empiri 
I det här kapitlet redovisar vi de svar som erhållits från respondenterna. Svaren är struk-
turerade efter vår referensram och intervjuguide och återges i löpande text. Vi har försökt 
dela upp respondenternas svar från varje fråga i stycken och vi redovisar de tre kreditgi-
varnas svar separat. 

4.1 Kreditreglering 
Vilka regler och kriterier måste ni ta hänsyn till vid kreditbedömning till skogsfastigheter?  

Skandinaviska Enskilda Banken AB, intervju med Anders Lundberg 

Bankrörelselagen ligger till grund och finns alltid med i kreditbedömningen hos SEB. 
De tar även hänsyn till tre kriterier vid kreditgivning. Det kallas för de tre benen och 
innebär att kunden ska ha bra återbetalningsförmåga, bra säkerheter och banken ska 
ha förtroende för kunden. Bra återbetalningsförmåga innebär att kunden ska kunna 
visa på bra kassaflöde eller inkomster som gör att kunden kan betala räntor och 
amorteringar. Det andra benet är att säkerheterna ska ha ett betryggande värde, även 
om det här värdet inte alltid behöver vara 100 % av krediten. Det sista benet, förtro-
endet för kunden är av stor betydelse och dessa tre tillsammans måste banken alltid 
beakta vid kreditbedömning enligt de interna instruktionerna. När det gäller skogs-
fastigheter finns det interna regler vad gäller belåningsgraden av skogen. När de träf-
far potentiella kunder som vill köpa en skogsfastighet eller kunder som vill belåna be-
fintliga fastigheter, tar de förutom de tre benen hänsyn till ytterligare information. 
Den här informationen finns att hämta i en fastighets skogsvårdsplan3. Skogsvårds-
planen innehåller information om skogens ålder, vilken skog som är avverkningsmo-
gen inom en viss tidsperiod samt vilken tillväxt det är på skogen. Skogsbruksplanen 
anses mycket viktig som underlag vid kreditbedömning. SEB i Jönköpings län jobbar 
även aktivt med LRF4 konsult som hjälper till vid värdering av skogsfastigheterna 
samt hjälper SEB att gå igenom skogsbruksplanen om de själva inte förstår allt i den. 
SEB har även egna värderingsmän som är specialiserade på skogsfastigheter. 

Oavsett om banken lånar ut pengar till hus eller skogsfastigheter kräver de en brand-
försäkring. När det gäller skogsfastigheter så kan SEB begära att få försäkringen veri-
fierad. Det finns inget krav vad gäller stormförsäkring utan det är något som banken 
avvaktar med att införa tills de ser om befintliga stormförsäkringar ger någon effekt. 

Landshypotek AB, intervju med Lars-Eric Johansson 

Landshypotek måste i första hand ta hänsyn till bolagsordningen som reglerar dess 
verksamhet.  

                                                
3 Används synonymt med skogsbruksplan 

4 Lantbrukarnas Riks Förbund 
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Vid beviljande av kredit kräver de en försäkring av byggnaden till fullvärde, samt en 
brandförsäkring av skogen. Om Landshypotek i framtiden kommer att kräva storm-
försäkring eller inte vid krediter till skogsfastigheter är en fråga som är under behand-
ling. 

FöreningsSparbanken AB, intervju med Stellan Gustafsson 

FöreningsSparbanken tittar mycket på kundens kunskaper i branschen och kundens 
ekonomi och skötsamhet. Även det egna kapitalet är viktigt. Dessa egenskaper ger 
grund för en totalbedömning av kunden. 

Avkastningsvärdet på fastigheten är grundläggande vid kreditbedömningen d.v.s. de 
analyserar varje enskild fastighet för att se vilken belåning fastigheten tål. 

FöreningsSparbanken beviljar bottenlån till 75 % av belåningsvärdet och i det här 
värdet är den avverkningsmogna skogen borträknad. Belåningsvärdet grundar sig en-
dast på växande skog, eftersom den avverkningsmogna skogen snabbt kan fällas och 
försvinna ur värdet. Det finns även undantagsvis bestämmelser i lagen om tillstånd 
för att förvärva skogsfastighet som styr om en viss kund kan få kredit eller inte. 

Det är viktigt att FöreningsSparbanken kan läsa vilka skatteeffekter som följer med 
brukandet av en skogsfastighet. En ungefärlig tumregel är att köparen bör ha 1/3 eget 
kapital, 1/3 bör finansieras genom avverkning och 1/3 kommer från långsiktig finan-
siering som betalas med avkastning.  

För att FöreningsSparbanken ska bevilja skogskredit krävs att fastigheten är brand-
försäkrad. Något krav på stormförsäkring finns inte, men det kan i framtiden komma 
att ändra sig. 

4.2 Kreditbedömning till skogsfastigheter 
Hur går kreditgivare tillväga vid kreditbedömning till skogsfastigheter? 

Hur ser kreditgivningsprocessen ut hos er? 

Hur bedömer kreditgivare låntagares kreditvärdighet och återbetalningsförmåga? 

Vilka är de vanligaste orsakerna till nekad skogskredit? 

Tar ni hänsyn till den nya Förmånsrättslagen vid kreditbedömning till skogsfastigheter? 

Skandinaviska Enskilda Banken AB 

SEB vill veta vem kunden är, om kunden är kompetent och har kunskap om att sköta 
en skogsfastighet. De vill även se ett kassaflöde så att kunden har den återbetalnings-
förmåga som krävs för att kunna betala räntor och amorteringar. Egen insats samt 
skattesituationen för kunden är viktig. Den egna insatsen är beroende av kunskapen 
kunden har om skogen, saknas kunskap måste tjänsten köpas in och då krävs det i re-
gel en högre egen insats i skogsfastigheten. 
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Kreditgivningsprocessen består av ett antal steg med olika beslutsnivåer. Dessa be-
slutsnivåer består av att olika kommittéer har befogenhet att bevilja krediter till olika 
belopp, dock krävs det minst fyra ögon oavsett kreditens storlek. Handläggarna utgår 
alltid från SEB: s interna kreditinstruktion. Det ska alltid finnas ett pappersunderlag 
för alla kreditbeslut. SEB bygger hela sin kreditbedömning på en grundlig analys och 
det är återbetalningsförmågan som analyseras. Att banken känner kunden sedan tidi-
gare gör inte att de kan bortse ifrån analysen, men det underlättar kreditbeslutet. 

SEB bedömer låntagarens kreditvärdighet och förmåga att återbetala lånen genom 
analysen och de tre benen: återbetalningsförmåga, säkerhet och förtroende. 

Nekad skogskredit hos SEB är mycket sällsynt eftersom de av tradition är en före-
tagsbank och därmed inte har stor andel skogskreditkunder. Om det ändå skulle bli 
aktuellt så är det ett för litet eget kapital, bristande kunskap om skogen och ett 
bristande förtroendet för kunden som ligger bakom nekad skogskredit. I dagsläget 
har de inte nekat någon skogskredit. 

SEB tar nästan aldrig hänsyn till den nya förmånsrättslagen eftersom de inte tar ut fö-
retagsinteckning för finansiering av skogsfastigheter. Inteckningen utgörs av direkt-
pant genom pantbrev i fastigheten Den nya förmånsrättslagen gör ingen skillnad i 
SEB: s bedömning av skogskrediter. När skogen väl är avverkad utgör den lös egen-
dom och ingår därmed inte längre i SEB: s pant, vilket medför att SEB inte är garan-
terade en del av intäkterna. Skulle de vara riktigt noga borde de ta ut både direkt-
pantbrev och företagsinteckning, men eftersom mycket av skogskrediter bygger på 
förtroende för kunden som person räknar de med att ändå få del av intäkterna.  

Landshypotek AB 

Vid en kreditbedömning tittar Landshypotek på om fastigheten är belåningsbar hos 
dem eller inte, d.v.s. den måste vara taxerad som jordbruksfastighet.  

Hos Lanshypotek börjar kreditgivningsprocessen med att det kommer in en ansökan 
från en potentiell kund. Är fastigheten belåningsbar försöker de fastställa ett värde 
och därmed ett lånebelopp för fastigheten. Taxeringsvärdet kan i vissa fall utgöra ett 
riktmärke för värdering och finns att hämta från Lantmäteriverkets databaser. 

Nästa steg är att bedöma ägaren av fastigheten och då tar de hänsyn till de nya kredit-
reglerna i Baselkonventionen som träder i kraft 2007. Det första de gör är att de tar in 
bokslut för att bedöma soliditet och lönsamhet. Det är dock de mjuka värdena som är 
viktigast d.v.s. vem är personen, vilka förutsättningar har personen för att driva verk-
samheten och hur har personen skött tidigare krediter. De mjuka värdena är inte 
mätbara och därför svårast att bedöma. Om avsikten hos ägaren är att bedriva skogs-
bruk blir det väsentligt för Landshypotek att beakta hur skogskonjunkturen ser ut. 
Skog är nämligen fullständigt konkurrensutsatt p.g.a. att det inte förekommer några 
regleringar och det blir därför marknadskrafterna som styr virkespriserna. Det här 
har stor betydelse då värdet på skogsfastigheten är beroende av virkespriserna. 

Det är för litet eget kapital och att återbetalningsförmågan brister som gör att Lands-
hypotek måste neka en kredit. Betalningsanmärkningar påverkar möjligheten till att 
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erhålla kredit. Återbetalningsförmågan kommer att bli ännu viktigare när de nya Ba-
sel-reglerna börjar gälla 2007. 

Landshypotek tar inte hänsyn till den nya förmånsrättslagen. 

FöreningsSparbanken AB 

Vid en kreditbedömning görs en långsiktig analys för de närmaste 10 åren. Till grund 
för analysen ligger den avkastningsvärdering som gjorts på skogsfastigheten. Analysen 
inbegriper detaljerade poster över intäkter och kostnader som påverkar återbetal-
ningsförmågan. 

Kredithandläggaren lämnar en propå till LKF5 där handläggaren begär pengar för en 
kunds räkning. LKF är en kreditdelegation inom banken som fattar beslut om kredi-
ter över en miljon. Inom FöreningsSparbanken arbetar de med ett kreditberednings-
system, ASK6, där de lägger in propån, ett eller flera bokslut som sedan analyseras, 
hur säkerheterna ser ut och ett omfattande PM där handläggaren beskriver kunden. 
En bedömning av de framtida betalningsmöjligheterna är minst lika viktig som kun-
dens tidigare skötsamhet. När FöreningsSparbanken öppnar ett ärende överförs en 
kreditupplysning automatisk från UC7 till bankens system. Det är nästan omöjligt för 
en kund som har en anmärkning i registret att få kredit. Av erfarenhet vet Förenings-
Sparbanken att fallissemang inträffar där det har funnits tendenser att inte klara be-
talningarna. Till följd av det här är banken mycket strikta att bevilja krediter till 
kunder i den kategorin. 

Det är för litet eget kapital och tidigare betalningsanmärkningar eller en registrering 
hos kronofogdemyndigheten som gör att FöreningsSparbanken måste neka en kredit. 

Det är endast vid krediter till jordbruksföretag som den nya förmånsrättslagen beak-
tas. I företagshypotek intecknas kundfordringar, inventarier och lager. Tidigare vär-
derade FöreningsSparbanken företagshypotek till 50 %, men med den nya förmåns-
rättslagen har banken sänkt hypoteket till 20 % av värdet. För rena skogsfastigheter 
säkerställer banken sin kreditfordran enbart med pantbrev och dessa berörs inte av 
förmånsrättslagen. 

4.3 Återbetalning 
Hur lång kredittid och återbetalningstid har ni i genomsnitt på era krediter för skogsfas-
tigheter och hur ser återbetalningsplanerna ut? 

Skandinaviska Enskilda Banken AB 

Kredittiden och återbetalningstiden hos SEB är beroende av om det är ett aktivt 
skogsbruk eller inte och om ägaren bor på fastigheten. Bedrivs skogsbruket aktivt och 
                                                
5 Lokal Kreditkommitté - Företag 

6 AffärsSystem Krediter 

7 UpplysningsCentralen 
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ägaren inte bor på fastigheten är amorteringsplanen normalt på 40 år. Bor däremot 
ägaren på fastigheten är amorteringsplanen upp till 60 år. Skogsvårdsplanen är under-
laget för amorteringstakten för kunden. Om det t.ex. finns mycket avverkningsmo-
gen skog de första 10 åren och inget de nästföljande 30 åren så diskuterar parterna sig 
fram till en rimlig avbetalningsplan. 

Landshypotek AB 

Landshypotek bedömer kredit- och återbetalningstiden från fall till fall men i genom-
snitt ligger det på 40 – 50 år. Om skogsfastigheten har en ekonomibyggnad bör amor-
teringar på lån och avskrivningar på byggnaden följas åt, det för att kunden inte ska 
ha några skulder kvar när ekonomibyggnadens värde är noll. När det gäller skog kan 
Landshypotek vara lite mer generösa eftersom mark har ett bestående värde. Återbe-
talningsplanerna är individuella beroende på kundens återbetalningsförmåga, soliditet 
och lönsamhet. 

FöreningsSparbanken AB 

FöreningsSparbankens kredit- och återbetalningstid ligger i genomsnitt på 30 – 50 år 
beroende på hur mycket fastigheten avkastar. FöreningsSparbanken utgår ifrån att 
återbetalningstiden ska matcha avkastningen på fastigheten d.v.s. finns mycket av-
verkningsbar skog de första 10 åren och inget de nästföljande 30 åren så vill Före-
ningsSparbanken att kredittagaren ska amortera i högre takt de första 10 åren. Finns 
ingen avverkningsbar skog kan de bevilja amorteringsfria krediter under en tid till 
sina kunder. 

4.4 Säkerheter 
Vilka säkerheter förutsätts för beviljad kredit för skogsfastigheter och på vilka grunder 
fastställer ni belåningsvärdet? 

Hur agerar kreditgivare när fastighetspanter sjunker i värde och lever de då upp till lagens 
villkor vad gäller betryggande säkerheter? 

Har ni rätt att ändra villkoren innan förfallodagen för en beviljad kredit p.g.a. sjunkande 
fastighetspanter? 

Ändras återbetalningsplanerna eller säger ni upp kreditavtalen vid sjunkande säkerheter? 

Skandinaviska Enskilda Banken AB 

Det är pantbrev som ses som den primära säkerheten i skogsfastigheter hos SEB. Det 
finns olika grunder för hur de fastställer belåningsvärdet, exempelvis taxeringsvärdet 
eller en egen värdering inom banken. Skogskrediter är mycket komplicerade och vid 
minsta tveksamhet tar de hjälp av LRF konsult som är sakkunniga inom området. 

Hela SEB: s verksamhet bygger på att de ska få tillbaka sina utlånade pengar. När fas-
tighetspanter sjunker i värde måste de agera för att på sikt få tillbaka sina pengar. SEB 
försöker alltid att ordna upp det på bästa sätt genom samförstånd med kunden. Det 
kan innebära ändrade återbetalningsplaner eller förlängning av dem och även om SEB 
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har rätt att säga upp ett kreditavtal intar de alltid en medmänsklig attityd vid sådana 
här situationer. 

Oftast ligger löptiden på tre månader på vanliga lånekrediter och måste banken ändra 
villkoren kan de göra det vid förfallodagarna. Ser det dock riktigt illa ut måste ban-
ken agera innan förfallodagen enligt sina allmänna villkor om de inte har betryggande 
säkerhet. Omförhandling av villkoren kan ske om säkerheten sjunker även om åter-
betalningsförmågan fortfarande är god, eftersom låntagaren kan råka ut för en olycka 
som gör att återbetalningsförmågan försämras. Om säkerheten då inte finns kvar ris-
kerar banken att inte återfå sina pengar. 

Landshypotek AB 

Landshypotek kräver pantbrev som säkerhet i fastigheten. Sedan tidigare finns det 
några kunder som har statliga garantier som säkerhet för sina lån och det systemet 
kommer undan för undan minska i betydelse, allt eftersom dessa krediter löper ut. 
Landshypotek har egna värderingsmän och de värderar utifrån de rådande marknads-
priserna på skogsfastigheter i regionen. Det är skogsbruksplanen som är den vikigaste 
grunden för hur belåningsvärdet fastställs. De värderar utifrån åldersfördelningen på 
skogen och tar hänsyn till hur mycket avverkningsmogen skog det finns. Belånings-
värdet fastställs efter att den avverkningsmogna skogen räknats bort. Ägarens avsikter 
och ekonomi är även av stor vikt och om ägandet är långsiktigt eller inte. 

Landshypotek måste följa lagkraven om betryggande säkerhet. Om säkerheten sjun-
ker i värde måste de agera för att skydda sin pant. De skogsfastigheter som Landshy-
potek ger krediter till är relativt lågt belånade, eftersom det finns mycket eget kapital 
i skogsfastigheter. Landshypotek har till följd av stormen gått igenom hela sin låne-
stock och specialgranskat vissa gårdar med stora skogstillgångar som fått mycket skog 
nedblåst. De har jämfört skogsfastigheternas värde före stormen med värdet efter 
stormen för att se om värdet, som utgör säkerheten, täcker lånen. I Landshypoteks 
regioner täcker värdet krediterna eftersom låneskulderna ligger i intervallet 25 – 50 % 
av belåningsvärdet, vilket gör att det finns stora marginaler och Landhypotek ser 
skogsfastighetsägare som mycket seriösa kunder. 

Enbart att säkerheten sjunker i värde utlöser inte uppsägning av krediten. Det här 
sker först när kredittagaren inte kan fullfölja låneförbindelsen d.v.s. inte betalar ränta 
och amorteringar på förfallodagen. Dock tittar Landshypotek inte bara på kronor 
och ören utan tar hänsyn till människorna som driver skogsbruket. För att underlätta 
för kredittagaren kan de t.ex. ge amorteringsfrihet för en period. 

Efter upprepade krav på betalning måste Landshypotek begära fastighetens försälj-
ning genom exekutivförfarande hos kronofogdemyndigheten. Genom pantbrevet har 
Landshypotek en prioriterad fordran vid försäljningen. 

FöreningsSparbanken AB 

FöreningsSparbanken kräver pantbrev som säkerhet vid beviljande av krediter till 
skogsfastigheter. När de ska fastställa belåningsvärdet utgår de från ett mellanting 
mellan avkastningsvärdering och den officiella prisnivån. Det som styr mest är att fas-
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tigheten avkastar ett visst belopp som gör att den tål belåningen. Avkastningen på fas-
tigheter är olika hög beroende på områdets bonitet8. Även värdet av utarrenderad 
jaktmark nuvärdesberäknas och ingår i belåningsvärdet. Banken tar även hänsyn till 
fastighetens läge i förhållande till tätort och exempelvis närheten till sjö. 

FöreningsSparbanken har bara ett litet antal riskutsatta skogsfastigheter och det här 
beror på att de inte har belånat den gamla skogen utan de har belånat den växande 
skogen. På de fastigheter där säkerheten ligger något under krediten, försöker banken 
i relation med kunden fastställa vad den stormfällda skogen kommer att ge för intäk-
ter. FöreningsSparbanken försöker styra dessa intäkter till konton i den egna banken 
och de har även möjlighet att spärra de fordringar som ägaren av skogsfastigheten har 
till virkeshandlare de säljer virket till. De kan även spärra kundens konto och pant-
förskriva det mot en fordran bankkunden har mot virkeshandlaren samt pantförskri-
va försäkringsersättningar in till konton. En nära och god kontakt med kunden är 
viktigt för att lösa situationen och när läget har stabiliserats gör banken återigen en 
bedömning av den långsiktiga avkastningen på fastigheten. 

FöreningsSparbanken har möjlighet att säga upp krediter om de ser att det inte finns 
tillräckliga säkerheter, men om återbetalningsförmåga är god görs ingen åtgärd.  

4.5 Risker med skogskrediter 
Vilka risker ser kreditgivarna med krediter till skogsfastigheter? 

Kan ni göra något för att förebygga kundförluster och hur hanterar ni kundförluster om 
de ändå uppstår p.g.a. bristande betalningsförmåga? 

Skandinaviska Enskilda Banken AB 

Det är timmer- och massapriser och dess konjunkturkänslighet som styr värdet på 
fastigheten och SEB ser förändringar i prisnivån som den främsta risken. Andra risker 
är att kunden saknar kunskap för skogsbruket och att kunden inte har intresse för 
skogsvård. 

Kundförluster försöker SEB förebygga genom samförstånd med kredittagarna och 
lösa det på bästa sätt för båda parter. 

Landshypotek AB 

Risken som Landshypotek ser är att fastighetens värde sjunker p.g.a. att skogspriser 
faller kraftigt och det leder till att säkerheten försvinner. En annan risk är att skogs-
ägaren inte följer skogsvårdslagen d.v.s. att skogsägaren avverkar mer än vad som är 
tillåtet och därmed rensar fastigheten på skog. Det här gör det viktigt att känna till 
vem kunden är samt dennes återbetalningsförmåga. 

Landhypotek anser att ett bra sätt att förebygga kundförluster är att göra en korrekt 
kreditbedömning från början samt att följa upp kredittagaren kontinuerligt. Om 

                                                
8 Tillväxt per hektar 
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kundförluster ändå uppstår begär de försäljning av fastigheten för att skydda sin ford-
ran. Dock är det bättre att komma överens med fastighetsägaren om frivillig försälj-
ning än att tvingas ta till ett exekutivt förfarande, eftersom det här ger lägre priser. 
Nivån på kundförlusterna är mycket låga eftersom ägare till skogsfastigheter har god 
återbetalningsförmåga och anses vilja göra rätt för sig. 

FöreningsSparbanken AB 

Risken vad gäller krediter till skogsfastigheter är mycket liten om banken följer de 
bestämmelser som finns uppställda. En risk som FöreningsSparbanken ser är att även 
den växande skogen som ingår i belåningsvärdet har blåst ned. Det här gör att banken 
ser med ett litet annat perspektiv på skogskrediter mot bakgrund av farhågan att det 
kan komma fler stormar tätare. 

Ett sätt att förebygga kundförluster är att inte heller i framtiden belåna gammal skog 
och göra en ordentlig kreditbedömning av kunden. Vid oväntade händelser kan det 
bli nödvändigt med en försäljning av fastigheten, men sköter kunderna sina lån efter 
uppgjorda program så säger banken inte upp krediten. En åtgärd som kan underlätta 
för kunden är att banken tillfälligt beviljar amorteringsfrihet. 

4.6 Respondenternas eventuella åtgärder 
Kommer kreditbedömningen att förändras till följd av stormen och eventuellt ökad risk 
för framtida katastrofer? 

Kommer ni att ändra belåningsgraden av skogsfastigheter till följd av stormen? 

Ser ni större risker med att ge krediter till skogsfastigheter i framtiden? 

Skandinaviska Enskilda Banken AB 

SEB kommer inte att ändra sin kreditbedömning till följd av stormen, men de måste 
se till att kredittagaren har sin skog försäkrad. 

Belåningsgraden kommer inte att förändras för skogskrediter hos SEB. 

SEB ser inga större risker med skogskrediter i framtiden. De ser skogsägare som en 
bra kundgrupp och har aldrig förlorat pengar på dem. 

Landshypotek AB 

Landhypotek kommer inte att ändra sin kreditbedömning till följd av stormen, men 
de kommer förmodligen att kräva stormförsäkring i framtiden.  

Belåningsgraden kommer inte att förändras, utan det lägre värdet återspeglar sig redan 
vid värderingen av skogsfastigheten. 

Landshypotek ser inga större risker med skogskrediter i framtiden, eftersom skogen 
är Sveriges viktigaste exportnäring. 
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FöreningsSparbanken AB 

FöreningsSparbanken kan inte se att det blir någon större förändring vad gäller kre-
ditbedömningen, men däremot en viss förändring av brukandet av skogen. Bankens 
kreditpolicy har hållit bra även i den här extremt svåra situationen. 

Belåningsgraden kommer att ligga kvar på 75 %. Det viktiga är att kunderna kan 
branschen och själva är verksamma och sköter sin skog och ekonomi väl. Då kom-
mer skogen att fortsätta att vara vinstgenererande även i fortsättningen. 

Till följd av stormen kommer det en period på 30 – 40 år då mycket av marken i de 
stormdrabbade områdena inte kommer att ge någon avkastning. Det betyder att av-
kastningen på fastigheten kommer att vara mycket låg och det kommer att finnas 
kunder som inte kommer att klara av det. Marken kan behöva säljas till någon med 
bättre ekonomiska förutsättningar. 

FöreningsSparbanken tror att intresset för att köpa skogsfastigheter förblir stort även 
i framtiden. 
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5 Analys 
I det här kapitlet analyseras den insamlade empirin. Vi kommer att jämföra teorin med 
de resultat som vi erhållit från den empiriska studien. Med respondenterna och kreditgi-
varna menar vi SEB, Landshypotek och FöreningsSparbanken. 

5.1 Kreditreglering 
Det är bankrörelselagen och lagen om finansieringsverksamhet som ligger till grund 
för hur kreditgivarna får agera. Det här bekräftas både av Broomé m.fl. (1998), Lehr-
berg (2002), Wärnsund och Johansson (1998) och av våra respondenter. Kreditgivarna 
har tagit hänsyn till lagregleringen när de utformat sina interna regler och de ligger 
därmed som en grund för deras agerande. Utöver de olika lagarna är kravet från kre-
ditgivarna att skogen är brandförsäkrad. Kreditgivarna överväger att i framtiden krä-
va stormförsäkring på skogen, men det kommer endast att införas om kreditgivarna 
ser att det ger någon effekt.  

5.2 Kreditbedömning till skogsfastighet 
En viktig fas när det gäller att bevilja krediter är att kreditgivare skaffar sig den in-
formation som krävs för det framtida kreditbeslutet (Svensson & Ulvenblad, 1994). 
Föreskrifter angående hur kreditbedömningen ska gå till finns bl.a. i bankrörelselagen 
2 kapitlet 13 § och i konsumentkreditlagen 21 §. I bankrörelselagen stadgas att kredit 
endast får beviljas om låntagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra låneförbin-
delsen och dessutom krävs betryggande säkerhet. Konsumentkreditlagen säger att 
kreditgivare ska iaktta god kreditgivningssed. Respondenter är noggranna med att 
dessa krav uppfylls eftersom de inte är tillåtna att ta några risker som gör att de även-
tyrar den egna verksamheten samt insättarnas pengar. 

 

Figur 5.1 Kreditgivningsprocessen 

Själva kreditgivningsprocessen och kreditbedömningen gick till på ungefär samma 
sätt hos de olika respondenterna. Kreditgivningsprocessen börjar med att en potenti-
ell kund tar kontakt med kreditgivaren. Därefter tittar kreditgivarna på om skogsfas-
tigheten är belåningsbar eller inte. Om skogsfastigheten är belåningsbar tittar de på 
värdet på skogsfastigheten. Därpå gör kreditgivarna en kreditbedömning där de bl.a. 
analyserar återbetalningsförmågan, säkerhetens värde och om kunden har några be-
talningsanmärkningar sedan tidigare. Kreditgivarna kommer sedan fram till om de 
ska bevilja en kredit till kunden för skogsfastigheten eller inte. Förutom bankrörelse-
lagen och konsumentkreditlagen har Finansinspektionen i sina allmänna råd om kre-
diter i konsumentförhållanden FFFS 2000:2 lämnat rekommendationer om hur en 
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kreditbedömning bör gå till. Finansinspektionen föreskriver bl.a. att bedömningen 
ska grunda sig på ett skriftligt underlag. Både SEB och FöreningsSparbanken betona-
de att det var viktigt att det fanns ett skriftligt underlag som den beviljade krediten 
grundar sig på. Landshypotek nämnde inget om det skriftliga underlaget men vi antar 
att de använder det eftersom Finansinspektionen föreskriver det. 

Broomé m.fl. (1998) och Wärnsund och Johansson (1998) säger att det är kundens 
återbetalningsförmåga som är väsentligast att analysera i kreditbedömningen och så 
var även fallet hos respondenterna. För att säkerställa återbetalningsförmågan hos 
kunden, bedömde kreditgivarna förutom kundens inkomster och kassaflöde även de 
s.k. mjuka värdena. De mjuka värdena utgörs bl.a. av kundens kunskaper om skogs-
skötsel och skogsvård samt avsikten med att äga skogsfastigheten. Värdena är inte 
mätbara och är därför svåra att bedöma. Enligt den litteratur vi använt nämns inget 
om att kreditgivarna bör ta hänsyn till de mjuka värdena. Enligt respondenterna på-
verkas återbetalningsförmågan av kundens kunskap om skogen eftersom det medför 
kostnader att förvärva kompetensen som ägaren själv saknar. Även den egna insatsen 
i skogsfastigheten är beroende av de mjuka värdena, d.v.s. har kunden bra kunskap 
om skogen kräver kreditgivarna inte lika stor egen insats i skogsfastigheten. En 
skogsägare som har god kunskap om skogsskötsel har större förutsättningar att gene-
rera en högre avkastning vilket gynnar både återbetalningsförmågan och värdet på 
skogsfastigheten, d.v.s. säkerheten. Det blir därför viktigt att ta med de mjuka värde-
na i beräkningen vid kreditbedömning. 

Enligt Wärnsund och Johansson (1998) är det upp till var och en av kreditgivarna att 
själva bestämma om de ska bevilja en kredit eller inte. Det framgår av bankrörelsela-
gen 2 kapitlet 13 § att det ska finnas god återbetalningsförmåga och säkerhet, den 
ordningen, för att en kredit ska bli beviljad. Respondenterna sa att de vanligaste orsa-
kerna till att de inte beviljat en kredit efter kreditbedömningen var att kunden hade 
för litet eget kapital, bristande kunskap om skogen eller betalningsanmärkningar se-
dan tidigare. 

Walin och Gregow (2004) tar upp den nya förmånsrättslagens eventuella konsekven-
ser. Eftersom pantbrev i fast egendom inte har fått försämrad förmånsrätt enligt den 
nya förmånsrättslagen behöver inte respondenterna beakta den vid kreditgivning till 
skogsfastigheter. 

5.3 Återbetalning 
Återbetalning är grunden för all kreditriskbedömning (Broomé m.fl., 1998). Kreditgi-
varna ska bedöma kunden både på kort och lång sikt, det för att skydda insättarnas 
pengar och för att motverka att privatpersoner tar lån som de sedan inte klarar av att 
betala tillbaka (Wärnsund & Johansson, 1998). Återbetalningsförmågan ska enligt Fi-
nansinspektionens föreskrifter FFFS 2000:2 bedömas utifrån den sökandes inkomst, 
tillgångar, utgifter och skuldförhållanden.  

Hur de olika respondenterna bedömer återbetalningstiden för skogskrediter skilde sig 
åt. SEB tittar på om skogsbruket är aktivt eller inte d.v.s. om det är aktivt har de en 
amorteringsplan på 40 år och om det är ett passivt skogsbruk är amorteringsplanen på 
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60 år. Skogbruksplanen är underlaget för amorteringstakten. Landshypotek utgår 
ifrån att amorteringar på lån och avskrivningstakten på ekonomibyggnaden ska gå 
hand i hand, medan FöreningsSparbanken utgår ifrån att amorteringstakten och av-
kastningen på skogen ska följas åt. 

En allt för kort amorteringstid hade ställt stora krav på kredittagarens återbetalnings-
förmåga, det eftersom kredittagaren skulle få svårare att kunna betala tillbaka sina lån 
till kreditgivaren, d.v.s. risken för en betalningsinställelse ökar. Tvärtom så hade en 
för lång amorteringstid inneburit att kredittagaren skulle ha haft skulder kvar på 
skogsfastigheten som översteg det aktuella värdet, d.v.s. risken vid en betalningsinstäl-
lelse ökar. Om något av dessa förhållande råder leder det till en hög kreditrisk för 
både kreditgivaren och kredittagaren. 

5.4 Säkerheter 
Bankrörelselagen 2 kapitlet 13 § stadgar att kreditgivarna ska kräva att kunden ställer 
betryggande säkerheter för beviljad kredit. Respondenterna följer det här kravet ge-
nom att kräva pantbrev i skogsfastigheten. SEB kräver betryggande säkerhet men de 
anger inte vilket värde säkerheten bör ha för att den ska anses som betryggande. 
Landshypotek och FöreningsSparbanken räknar inte med den avverkningsbara sko-
gen när de värderar fastigheten och de beviljar endast krediter till 75 % av det här 
värdet, d.v.s. belåningsvärdet och det gör att säkerheten blir betryggande. 

Wärnsund och Johansson (1998) påstår att ett belåningsvärde ska fastställas med ut-
gångspunkt från marknadsvärdet. De påstår även att belåningsvärdet i normalfallet är 
75 % av marknadsvärdet och utgör också det värde som låntagaren kan använda som 
säkerhet. Vid intervjuerna svarade Landshypotek och FöreningsSparbanken att de 
beviljar bottenlån till 75 % av belåningsvärdet, vilket jämfört med Wärnsund och Jo-
hanssons (1998) påstående skulle innebära att bottenlånen endast låg på 56.25 %9 av 
marknadsvärdet. Det här beror på att Landshypotek och FöreningsSparbanken defi-
nierar belåningsvärdet som marknadsvärdet reducerat med värdet på den avverk-
ningsbara skogen. SEB definierar belåningsvärdet på samma grunder som Wärnsund 
och Johansson (1998), d.v.s. en viss procentsats av marknadsvärdet. Skillnaderna mel-
lan de olika kreditgivarnas synsätt beror troligtvis på att SEB: s verksamhet är mer in-
riktad på affärskunder och Landshypotek och FöreningsSparbanken är specialiserade 
på skogskrediter. Skillnaden kan även bero på att har vi använt oss av litteratur som 
är inriktad på kreditgivning till företag vilken inte behöver beakta de speciella villkor 
som gäller för värdering av skogsfastigheter. 

Fastigheter värderas enligt Sandell (2001) efter ortprismetoden och/eller avkastnings-
värdering. Ortprismetoden utgår från noterade försäljningspriser inom samma ort 
och mellan liknande fastigheter. Avkastningsvärdering utgår från den framtida av-
kastning som en skogsfastighet kommer att generera under en 10-års period. Avkast-
ningsvärdering tar även hänsyn till andra faktorer som fastighetens läge, utbud och 
efterfrågan samt lagar och regleringar. Enligt Landshypotek är det skogsbruksplanen 
                                                
9 75 %* 75 %=56,25 % 
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som är den viktigaste grunden för att fastställa belåningsvärdet då den beskriver hur 
åldersfördelning på skogen ser ut. Den talar med andra ord om hur mycket skog som 
är avverkningsbar och följaktligen inte kan belånas, men visar även vilken avkastning 
skogen kommer att ge för fastigheten under bestämda perioder i framtiden. Även 
SEB anser att skogsbruksplanen är den viktigaste grunden för att fastställa belånings-
värdet. Eftersom SEB är en företagsbank tar de ofta hjälp av LRF konsult för att få 
hjälp med exempelvis värdering av skogsfastigheten. FöreningsSparbanken anger att 
belåningsvärdet bestäms som ett mellanting mellan den officiella prisnivån, d.v.s. ort-
prismetoden och en avkastningsvärdering. Försäljningspriset kan bli högre än avkast-
ningen beroende på att köparen kan ha andra intressen i fastigheten än att bara av-
verka. Avkastningen är den faktor som styr mest vid kreditgivningen eftersom fastig-
heten måste avkasta sådana belopp att den tål belåningen. FöreningsSparbanken 
nämnde inget om att de använder sig av skogsbruksplanen vid värderingen som de 
övriga respondenterna gjorde. Anledningen till att FöreningsSparbanken inte nämnde 
skogsbruksplanen kan bero på att det är underförstått att de använder den vid sin 
värdering, eller är det så att de bortser från skogsbruksplanen och baserar sin värde-
ring på att de själva inspekterar skogsbeståndet.  

Kreditgivarna har rätt att säga upp ett kreditavtal enligt bankrörelselagen 2 kapitlet 19 
§ och konsumentkreditlagen 21 §. Enligt konsumentkreditlagen 21 § har kreditgivar-
na rätt att säga upp krediten om säkerheten som ställts för krediten försämrats avse-
värt. Enligt Wärnsund och Johansson (1998) har kreditgivare rätt att avgöra vilka åt-
gärder som måste vidtas i det enskilda fallet och det finns inte utrymme för kreditgi-
vare att ta social hänsyn. Kreditgivarna får inte äventyra den egna rörelsen (Wärn-
sund & Johansson, 1998). Om en säkerhet försämras försöker respondenterna att till-
sammans med kunden komma fram till den bästa lösningen för båda parter. Det görs 
i samförstånd med kunden och kreditgivarna kan i vissa fall ge amorteringsfrihet för 
att underlätta för kunden. Landshypotek menar att ägaren av en skogsfastighet är 
mycket mån om sin egendom och det är mycket känslor inblandade då fastigheten 
kan ha varit i släkten i flera generationer. Det är viktigt hos SEB, Landshypotek och 
FöreningsSparbanken att ha en medmänsklig attityd. FöreningsSparbanken och SEB 
säger att det inte ligger i deras intresse att försämra situationen för kunden, då det här 
inte skulle gynna någon av parterna. Även här är det viktigt att de kommer fram till 
en lösning som är så fördelaktig som möjligt för både kreditgivarna och kunderna. 

Enligt respondenterna är inte enbart sjunkande säkerheter tillräckligt för att de ska 
säga upp ett kreditavtal utan det är i kombination med bristande återbetalningsför-
måga som uppsägning av kreditavtal kan bli aktuellt. Däremot kan kreditgivarna 
komma att ändra återbetalningsplanerna genom att de sträcker ut amorteringstiden. 

5.5 Risker med skogskrediter 
Det finns ett antal olika risker som kreditgivare bör beakta. Dock bör de i första 
hand ta hänsyn till marknadsrisk och kreditrisk. Marknadsrisk uppstår p.g.a. föränd-
ringar i exempelvis samhällsekonomiska faktorer som kreditgivare inte kan påverka. 
Kreditrisk uppkommer som en konsekvens av att låntagaren inte fullföljer sin låne-
förbindelse (Broomé m.fl., 1998; Bäckström, 1998; Svedin, 1992). Landshypotek och 
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SEB ansåg att förändringen av timmer- och massapriser samt konjunkturkänsligheten 
i dessa är de väsentligaste riskerna som de bör beakta. Dessutom såg de kundens 
bristande kunskaper om skogsbruket som en risk eftersom det här kan leda till eko-
nomiskt bortfall. FöreningsSparbanken ser inga direkta risker med krediter till skogs-
fastigheter om de själva följer de interna bestämmelserna som finns uppställda. Där-
emot såg de en risk i att även den växande skogen som ingår i belåningsvärdet har 
blåst ned, vilket i framtiden kan leda till återbetalningssvårigheter för kunden. 

Hög kreditrisk kan leda till kundförluster för kreditgivarna (Broomé m.fl., 1998; San-
tomero, 1996). Landshypotek och FöreningsSparbanken kan förebygga kundförluster 
genom att de gör en korrekt kreditbedömning av kunden från första början. Före-
ningsSparbanken anser att de kan förebygga förluster genom att inte heller i framti-
den belåna den gamla skogen. Landhypotek följer dessutom upp sina kunder konti-
nuerligt, det för att på ett tidigt stadie upptäcka eventuella problem. Om kundförlus-
ter ändå uppstår till följd av bristande återbetalningsförmåga försöker SEB, Landshy-
potek och FöreningsSparbanken i möjligaste mån i samförstånd med kunden lösa si-
tuationen på bästa sätt. Härmed minimerar de riskerna för förluster av insättarnas 
medel. 

5.6 Respondenternas eventuella åtgärder 
Respondenterna anser att ägare till skogsfastigheter är seriösa kunder och de har ofta 
mycket eget kapital att föra in i skogsfastigheterna. Det betyder att de inte behöver 
belåna fastigheten till 75 % utan kanske bara till 25 – 50 %. Säkerheterna anses då som 
goda och ingen av respondenterna har råkat ut för några kännbara förluster. Eftersom 
dessa förhållanden råder finns det ingen anledning att vare sig ändra på kreditbedöm-
ningen eller belåningsgraden för skogskrediter i framtiden och det här är responden-
terna eniga om. Varken SEB, Landshypotek eller FöreningsSparbanken ser några 
större risker med att ge krediter till skogsfastigheter i framtiden. 
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6 Slutsats/Diskussion 
I det här kapitlet kommer uppsatsens frågeställningar att besvaras och visa att syftet med 
uppsatsen är uppnått. Kapitlet följs av en diskussion och egna reflektioner och avslutas med 
förslag till fortsatta studier. 

6.1 Slutsats 
För att lättare uppnå uppsatsens syfte formulerade vi tre huvudfrågor: 

Hur går kreditgivare tillväga vid kreditgivning till skogsfastigheter? 

Vid en kreditbedömning till skogsfastigheter analyserar kreditgivarna kundens åter-
betalningsförmåga, säkerhetens värde och om kunden har några betalningsanmärk-
ningar sedan tidigare. För att säkerställa återbetalningsförmågan hos kunden, bedö-
mer kreditgivarna förutom kundens inkomster och kassaflöde de s.k. mjuka värdena. 
De mjuka värdena utgörs av kundens kunskaper om skogsbruket och en kund med 
god kunskap har större förutsättningar att generera högre avkastning och har därmed 
en bättre återbetalningsförmåga än en kund som saknar kunskap. Säkerhetens värde 
analyseras och säkerställs genom att kreditgivarna värderar skogsfastigheten. Värde-
ringen görs antingen med hjälp av ortprismetoden, avkastningsvärdering eller utgår 
kreditgivarna från taxeringsvärdet. 

Vilka risker ser kreditgivare med att ge krediter till skogsfastigheter? 

Risken vad gäller krediter till skogsfastigheter är ganska liten om kreditgivarna följer 
de interna regler som finns uppställda. En risk som kreditgivarna dock inte kan på-
verka är att prisnivån på timmer- och massapriser förändras. Fallande skogspriser be-
tyder fallande värde på skogsfastigheten och därmed fallande värde på skogsfastig-
hetspanten. 

Hur agerar kreditgivare när fastighetspanter sjunker i värde och lever de då upp till lagens 
villkor vad gäller betryggande säkerheter? 

Kreditgivarna måste alltid följa lagkraven om betryggande säkerhet. När skogsfastig-
hetspanter sjunker i värde går kreditgivarna igenom sina register över skogskrediter, 
det för att se om det finns kunder som ligger i riskzonen för att inte klara av de fram-
tida amorteringarna. Kreditgivarna har möjlighet att underlätta för sina kunder ge-
nom att bevilja amorteringsfrihet under en period. Kreditgivarna säger i regel inte 
upp en kredit bara av den anledningen att säkerheten har sjunkit i värde, utan det är 
först i kombination med bristande återbetalningsförmåga som uppsägning kan bli ak-
tuell. 

Med hjälp av de tre ovanstående frågor har nu uppsatsens syfte uppnåtts. 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur olika kreditgivare agerar när skogsfastighetspan-
ter sjunker i värde, samt beskriva eventuella åtgärder som kan komma att vidtas av kre-
ditgivarna mot bakgrund av den kraftiga stormen i södra Sverige 2005. 
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Kreditgivarna kommer inte att genomföra några övergripande förändringar i kredit-
hanteringen till följd av den kraftiga stormen i södra Sverige 2005. Kreditgivarnas 
etablerade policy har visat sig hålla även i den här extremt svåra situationen. Policyn 
går bl.a. ut på att kreditgivarna inte belånar den gamla skogen och eftersom den ge-
nomsnittlige ägaren av skogsfastigheten har mycket eget kapital blir skuldbeloppet 
inte så högt och säkerheterna täcker därmed krediterna med bred marginal. Ägare till 
skogsfastigheter ses som mycket seriösa kunder och anses vilja göra rätt för sig. Even-
tuellt kommer kreditgivarna kräva stormförsäkring av skogsfastigheten eftersom det 
finns risk för liknande katastrofer i framtiden. 

6.2 Diskussion 
Innan vi fastställde referensramen och genomförde den empiriska studien antog vi att 
kreditgivarna skulle säga upp kreditavtalen enbart vid sjunkande säkerheter. Vi hade 
dock fel då det visade sig att återbetalningsförmågan hade en större betydelse för kre-
ditgivarna än vad säkerheten hade, vilket även bankrörelselagen 2 kapitlet 13 § stad-
gar. Vi antog att ägaren av skogsfastigheten skulle få större problem med återbetal-
ningen av lån men enligt kreditgivarna har kredittagaren låga lånebelopp och det gör 
att fastighetspanten fortfarande täcker krediten. Resultatet av vår undersökning be-
står endast av reflektioner ur kreditgivarnas perspektiv vilket även var syftet med 
uppsatsen. Dock vet vi inte om kredittagare ser lika positivt på situationen. Om vi 
ska lita på uppgifterna i media kring stormen 2005, får vi inte samma bild av situatio-
nen som kreditgivarna ger, utan vissa ägare av skogsfastigheter har faktiskt fått allvar-
liga ekonomiska problem. Även om kreditgivarna kan täcka upp krediten med säker-
heten kommer den egna insatsen för kredittagaren förmodligen att gå förlorad vid en 
eventuell försäljning av fastigheten. 

En annan omständighet som vi också fick klart för oss när vi genomförde intervjuer-
na var att kreditgivarna alltid försöker ta medmänsklig hänsyn när problem uppstår 
för låntagaren. Vi utgick från att det inte fungerade så här eftersom Wärnsund och 
Johansson (1998) säger att kreditgivarna inte har utrymme för medmänsklig hänsyn. 
Det finns ju naturligtvis en gräns för hur mycket medmänsklig hänsyn kreditgivarna 
får ta och det får inte gå så långt att det kan äventyra den egna rörelsen. 

Vi ämnade även beskriva eventuella åtgärder som kan komma att vidtas av kreditgi-
vare till följd av stormen men det här är svårt att få svar på i nuläget eftersom stor-
men ligger så nära i tiden. Något som kan bli aktuellt i framtiden är att kreditgivarna 
kan kräva stormförsäkring på skogsfastigheter. I dagsläget är en stormförsäkring billig 
att teckna och premien borde inte utgöra några ekonomiska hinder för kredittagarna. 
Tveksamheten hos kreditgivarna ligger snarare i vilket ekonomiskt utfall som kan 
tänkas komma från försäkringen när skada inträffar. Stormförsäkringen är ett skydd 
för skogsfastigheten och om det visar sig att stormförsäkringen kommer att täcka för-
lusterna för den stormskadade skogen, kommer det ligga i både kreditgivarnas och 
kredittagarnas intresse att en sådan försäkring tecknas. 

Trots förödelsen efter stormen fortsätter efterfrågan på skogsfastigheter att vara hög. 
Det här beror troligtvis på att det finns andra intressen än bara skogsbruk med att äga 
en skogsfastighet, exempelvis möjligheterna till jakt och närheten till naturen. 
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6.3 Egna reflektioner 
Under uppsatsens gång har vi kritiskt granskat vårt arbete och kommit fram till föl-
jande kritik. I och med intervjuerna upptäckte vi att vissa frågor flöt in i varandra och 
vi hade kunnat minska antalet frågor och ändå fått samma svar från respondenten. I 
frågeformuläret använde vi ord som kunde tolkas på olika sätt beroende på kunska-
pen om ämnet. Det här ledde till att respondentens svar på en viss fråga även täckte 
upp andra frågor i intervjuformuläret. 

Efter intervjuerna drog vi slutsatsen att det fanns teoriområden som hade förtjänat att 
behandlas i referensramen. Vår förståelse för kreditgivning hade varit större om vi 
haft kunskap om innehållet i Basel-reglerna. P.g.a. skogsbruksplanens centrala roll i 
värderingen av skogsfastigheten borde vi även ha tagit upp dess betydelse i referens-
ramen. 

6.4 Förslag till fortsatta studier 
Ett förslag till fortsatta studier är att följa upp de åtgärder som kreditgivarna vidtog 
till följd av stormen i södra Sverige 2005. 

Ett annat förslag till fortsatta studier är att granska de nya Basel-reglerna som ska bör-
ja gälla från och med 2007 och dess effekt på kreditgivning till skogsfastigheter. 

6.5 Tack 
Vi vill slutligen Tacka Anders Lundberg SEB Jönköping, Lars-Eric Johansson Lands-
hypotek Växjö samt Stellan Gustafsson FöreningsSparbanken Växjö och övriga som 
bistått med material och synpunkter. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
Hej, 

vi är tre studenter som läser på Internationella Ekonomprogrammet vid Internatio-
nella Handelshögskolan i Jönköping och vi skriver en kandidatuppsats inom ämnet 
företagsekonomi. 

Vårt syfte med kandidatuppsatsen är att beskriva hur kreditgivare agerar när säkerhe-
ter d.v.s. fastighetspanter sjunker i värde, samt beskriva vilka åtgärder kreditgivaren 
kommer att vidta mot bakgrund av den kraftiga stormen i södra Sverige 2005. För att 
uppfylla syftet kommer vi att göra en undersökning till grund för vår empiriska stu-
die. 

För att få en rättvis bild är vi tacksamma om Du noga läser igenom frågorna och re-
flekterar över dem inför den kommande intervjun. Vi har tänkt att spela in intervjun 
på band om Du inte har några invändningar mot det. Vid ogillande kommer Ditt 
namn inte att användas i uppsatsen. 

Tack på förhand! 

Med Vänliga Hälsningar 

Elsa Karlsson  Sven-Olof Persson  Anna Svensson 

 

Bank: 

 

Respondent: 

 

1. Kreditreglering 

Vilka regler och kriterier måste ni ta hänsyn till vid kreditbedömning till skogsfastig-
heter? 

2. Kreditbedömning till skogsfastighet 

Hur går kreditgivare tillväga vid kreditbedömning till skogsfastigheter? 

Hur ser kreditgivningsprocessen ut hos er? 

Hur bedömer kreditgivare låntagares kreditvärdighet och återbetalningsförmåga? 

Vilka är de vanligaste orsakerna till nekad skogskredit? 

Tar ni hänsyn till den nya Förmånsrättslagen vid kreditbedömning till skogsfastighe-
ter? 
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3. Återbetalning 

Hur lång kredittid och återbetalningstid har ni i genomsnitt på era krediter för skogs-
fastigheter och hur ser återbetalningsplanerna ut? 

4. Säkerheter 

Vilka säkerheter förutsätts för beviljad kredit för skogsfastigheter och på vilka grun-
der fastställer ni belåningsvärdet?  

Hur agerar kreditgivare när fastighetspanter sjunker i värde och lever de då upp till 
lagens villkor vad gäller betryggande säkerheter? 

Har ni rätt att ändra villkoren innan förfallodagen för en beviljad kredit p.g.a. sjun-
kande fastighetspanter? 

Ändras återbetalningsplanerna eller säger ni upp kreditavtalen vid sjunkande säkerhe-
ter? 

5. Risker med skogskrediter 

Vilka risker ser kreditgivarna med krediter till skogsfastigheter? 

Kan ni göra något för att förebygga kundförluster och hur hanterar ni kundförluster 
om de ändå uppstår p.g.a. bristande betalningsförmåga? 

6. Åtgärder 

Kommer kreditbedömningen att förändras till följd av stormen och eventuellt ökad 
risk för framtida katastrofer? 

Kommer ni att ändra belåningsgraden av skogsfastigheter till följd av stormen? 

Ser ni större risker med att ge krediter till skogsfastigheter i framtiden? 
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Bilaga 2 Karta över stormdrabbade områden 

 


