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Sammanfattning 

Ett företags kapitalstruktur och i förlängningen dess val av finansiering för strategiska 

investeringar omgärdas av motstridiga uppfattningar och teorier. Vi har genomfört en 

fallstudie av Home Properties AB, ett renodlat hotellfastighetsägarbolag noterat på 

Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag.  

 

Uppsatsens syfte är att beskriva hur Home Properties agerar och resonerar vid finansiering av 

strategiska investeringar och jämföra beskrivningen med Åkerbloms hypotes om sär- och 

samfinansiering, pecking order teorin och static trade-off modellen. I syftet ingår också att ge 

förslag på vidare forskning.   

 

Enligt pecking order teorin prioriterar företag internt kapital framför externt. Vid finansiering 

av strategiska investeringar väljer Home Properties emellertid inteckningslån först. I Home 

Properties fall förklaras företagets val av finansieringskällor bättre av static trade-off 

modellen och Åkerbloms hypotes om sär- och samfinansiering. Anledningen är delvis att 

Home Properties strävar efter ett soliditetsmål för att åstadkomma en optimal kapitalstruktur 

vilket inte överensstämmer med pecking order teorin.  

 
Home Properties val av finansiering kan inte helt och hållet förklaras av vare sig pecking 

order teorin, static trade-off modellen eller Åkerbloms hypotes om sär- och samfinansiering. 

Efter utförd fallstudie kan vi konstatera att Home Properties vid finansiering av strategiska 

investeringar i regel vänder sig till (1) särfinansiering (2) internt kapital (3) gemensamt 

låneutrymme och (4) nytt eget kapital/ lån/ hybrid. En viktig förutsättning för denna ordnings 

giltighet är att soliditetsmålet inte störs långsiktigt.  
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BEGREPPSFÖRKLARINGAR 
 
EBIT  
Earnings before Interest and Tax (Resultat före skatt och räntor) 
 
EPS  
Earnings per share (Resultat per aktie)  
 
EPS dilution  
Utspädning av vinst/aktie till följd av att antalet aktier ökar vid nyemission.1 
 
Finansiell ineffektivitet  
Översättning av financial slack. Uppstår vid överkapitalisering i balansräkning/ då ett företag 
har en högre soliditet än marknaden önskar.2 
 
Gemensamt låneutrymme  
Ett företags generella låneutrymme som inte är exklusivt för ett projekt. Kan bestå av 
låneutrymme i andra tillgångar.3 
 
Hävstångseffekt 
Översättning av financial leverage. Uppkommer vid användande av skulder genom att en 
skattesköld skapas (se skattesköld).4 
 
Kapitalkostnad 
Används som kalkylränta och avspeglar företagets finansieringskostnad. Denna består dels av 
kostnaden för nytt eget kapital (ägarnas avkastningskrav) och kostnaden för lån (bankernas 
avkastningskrav). Generellt är kostnaden för lån lägre än nytt eget kapital.5 
 
NPV (Net Present Value) 
Överskott/underskott från ett projekt, framräknat genom att diskontera projektets framtida 
kassaflöden med en kalkylränta bestämd av företagets kapitalkostnad.6 
 
Optimal kapitalstruktur 
Den skuldsättningsgrad där de positiva effekterna med belåning exakt motsvaras av de 
negativa. De positiva effekterna uppkommer till följd av att en skattesköld skapas (se 
skattesköld) medan de negativa effekterna utgörs av insolvenskostnader (se 
insolvenskostnader).7  
 
Perfekta marknader 
Ingen informationsasymmetri, inga skatter eller insolvenskostnader.8  

                                                
1 Stephan A. Ross, Randolph W. Westerfield & Jeffery Jaffe, Corporate Finance (Boston: McGraw-Hill Irwin, 
2005), s. 405 ff. 
2 Ross, Westerfield & Jaffe 2005, s.453 
3 Mats Åkerblom, samtal den 23 januari 2007 
4 Ross, Westerfield & Jaffe 2005, s. 406 
5 Ross, Westerfield & Jaffe 2005, passim 
6 Ross, Westerfield & Jaffe 2005, passim 
7 Ross, Westerfield & Jaffe 2005, passim 
8 Ross, Westerfield & Jaffe 2005, passim 
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Skattesköld 
Ett sätt att skydda vinster ifrån bolagsskatt. Skuldsättning skapar räntekostnader vilka minskar 
underlaget (vinst före skatt) för skatt.9  
 
Skuldsättningsgrad  
Ett nyckeltal som visar förhållandet mellan företagets skulder och eget kapital. Formel: 
Räntebärande skulder dividerat med Eget kapital.10  
 
Soliditet 
Ett nyckeltal som anger hur mycket av verksamheten som finansieras med eget kapital. 
Formel: Eget kapital dividerat med balansomslutning.11 
 
STIBOR 
Den ränta bankerna betalar vid lån mellan varandra på andra löptider än över natten. 
(Stockholm interbank offered rates)12 
 
Insolvenskostnader  
Översättning av financial distress costs. Kostnader som uppkommer på grund av finansiell oro 
till följd av ökad belåning.13 
 
Inteckningslån 
Lån med säkerhet i tillgång (inteckning av tillgång), ofta i fastigheter eller andra större 
materiella tillgångar.14 
 
Återköp av aktier  
När ett företag köper tillbaka utestående aktier från marknaden. Detta reducerar antalet 
utestående aktie vilket ger varje aktieägare en procentuellt större ägarandel av företaget. 
Anledningar till ett återköp av aktier kan vara att få användning för onödigt kapital (minska 
soliditet/likviditet) eller öka EPS.15    

                                                
9 Ross, Westerfield & Jaffe 2005, s. 420 ff. 
10 Dag Smith, Resultat, balans och likviditet (Lund: Studentlitteratur, 1997), s. 98 
11 Smith 1997, s. 99 
12 Riksbanken, 2007: Riksbanken ordlista (2007-03-12), www.riksbank.se 
13 Ross, Westerfield & Jaffe 2005, s. 830 ff. 
14 Axel Adlercreutz, Finansieringsformers rättsliga reglering (Lund: Studentlitteratur, 2004), s. 108 ff. 
15 Investopedia, 2007: sökord: sharerepurchase (2007-03-24) http://www.investopedia.com 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

När Andra AP fonden placerar kapital agerar de utifrån sin ägarpolicy som ger vägledning vid 

val av investeringsobjekt. Enligt ägarpolicyn är det viktigt att bolaget har en väl avvägd 

kapitalstruktur som tar hänsyn till förväntade resultat, kassaflöden, finansiell ställning och 

investeringsnivåer. Bolaget bör sträva efter lägsta möjliga kapitalkostnad och inte bygga in 

omotiverade finansiella reserver.16 Ett företags kapitalstruktur får således inte bara 

konsekvenser för företagets kapitalkostnad utan påverkar även investerares värdering av 

bolaget.  

  

I Harvard Business Review från 1971 diskuterar William W. Sihler static trade-off modellen 

och pecking order teorin; två teorier som ämnar förklara varför företag tillämpar olika 

kapitalstrukturer. Sihler argumenterar för att båda teorier är viktiga för att förklara företags 

val av finansiering.17 Idag råder oklarheter kring i vilken ordning företag prioriterar olika 

finansieringskällor vid finansiering av investeringar. Medan pecking order teorin säger att 

företag föredrar intern finansiering framför extern fokuserar static trade-off modellen på de 

positiva och negativa effekterna av ökad belåning. Enligt static trade-off modellen 

förekommer en optimal kapitalstruktur, vilket inte är fallet i pecking ordern teorin. Om en 

optimal kapitalstruktur kan uppnås får det konsekvenser för vilken skuldsättningsgrad företag 

väljer att applicera.18 

 

1999 slog Lakshmi Shyam-Sunder och Steward C Myers fast att pecking order teorin har 

avsevärt större förklaringsförmåga än static trade-off modellen.19  

 

Docent Mats Åkerbloms hypotes om sär- och samfinansiering säger att företag vid 

finansiering av en strategisk investering, först använder marknadens normalt utbjudna 

särfinansiering (såsom inteckningslån). Resterande del av finansieringsbehovet tas från 

                                                
16 Andra AP fonden, 2007: Ägarpolicyns tio principer, första principen (2007-03-24) www.ap2.se 
17 William W. Sihler, Framework for Financial Decisions (Harvard Business Review, 1971) 
18 Franco Modigliani & Merton H. Miller, Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A correction (The 
American Economic Review, 1963) s. 433-443 
19 Lakshmi Shyam-Sunder & Stewart C. Myers, Testing static trade-off against pecking order models of capital 
structure (Journal of Economics, 1999) 
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företagets gemensamma kapital (samfinansiering). För samfinansiering är pecking order 

teorins prioritetsordning applicerbar.20  

 

För att angripa problemet med oöverensstämmande teorier vände vi oss till den nordiska 

hotellfastighetsbranschen. Där har det skett en renodling mellan hotellfastighetsägare och 

hotelloperatörer, medan dessa internationellt i regel ingår i samma bolag.  

 

Vi valde att genomföra en fallstudie av Home Properties med anledning av företagets 

välarbetade finanspolicy samt för att vi förväntade oss att företagets finansiering av 

strategiska investeringar sker under relativt enkla och greppbara former. Home Properties är 

en av de ledande hotellfastighetsägarna i norden och företagets huvudägare och 

styrelseordförande är norske finansmannen Petter Stordalen. Fastighetsbeståndet per den 31 

december 2006 bestod av totalt 21 fastigheter, varav 18 i Sverige och tre i Norge. Valet av 

studieobjekt var särskilt lämpligt då Home Properties nyligen renodlat sin verksamhet genom 

en uppdelning i två bolag; ett fastighetsbolag, Home Properties, och ett 

kapitalförvaltningsbolag, Home Capital. Skälen till uppdelningen var att ge Home Properties 

en optimal kapitalstruktur samt att andra investeringar än i fastigheter ska göras i Home 

Capital. Home Properties är noterat på Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag och 

Home Capital på First North.21 

 

1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att beskriva hur Home Properties agerar och resonerar vid finansiering av 

strategiska investeringar och jämföra beskrivningen med Åkerbloms hypotes om sär- och 

samfinansiering, pecking order teorin och static trade-off modellen. I syftet ingår också att ge 

förslag på vidare forskning.   

 

1.3 Definitioner 

Strategiska investeringar innebär generellt stora förändringar i ett företags inkomstkällor, 

teknologi, marknadstäckning eller marknadsandel. Kännetecknande för en strategisk 

investering är att den sker på frivillig basis. Således kan företaget fritt välja att fortsätta som 

                                                
20 Åkerblom, samtal den 23 januari 2007 
21 Home Properties, 2007: Om Home Properties (8.2.2007), www.homeproperties.se  
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tidigare om investeringen inte anses lönsam.22 För Home Properties har ett köp av en ny 

hotellfastighet definierats som en strategisk investering. Investeringar som inte är strategiska 

är per definition rutinmässiga. Dessa investeringar är defensiva, renoverande eller har för 

avsikt att försvara företagets redan etablerade inkomstförmåga eller marknadsnärvaro. Flera 

rutinmässiga investeringar måste ofta göras till följd av strategiska investeringar.23 

 

I uppsatsens teori- och empiridel följs utvalda begrepp vid första omnämnandet av en asterix 

(*) vilket innebär att dessa finns närmare beskrivna i uppsatsens begreppsförklaringar. 

                                                
22 William T. Cannon, A Practical Framework for Making Capital Budgeting Decisions (Queen´s School of 
Business, 1994), s. 14 ff. 
23 Cannon 1994, s. 14 ff. 
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2. TEORI 

2.1 Bakgrund 

Kapitalstruktur är ett välkänt begrepp i företagsekonomisk litteratur och fokuserar främst på 

ett företags skuldsättningsgrad*, ett mått på finansiell hävstång* (financial leverage). Genom 

olika modeller anses det möjligt att estimera ett företags belåningskapacitet och vissa teorier 

menar att det finns en optimal kapitalstruktur* för varje företag.24  

 

Kapitalstruktur är intressant med anledning av dess inverkan på ett företags kapitalkostnad*. 

Enligt den traditionella skolan anses belåning initialt sänka ett företags kapitalkostnad då 

effekten av skattesköldar* ökar företagets tillväxt och resultat per aktie (EPS*).25 

 

1958 presenterade Miller-Modigliani (MM) två propositioner om finansieringsbesluts effekter 

på skulders och eget kapitals värde och risk. Enligt proposition I är ett företags 

marknadsvärde konstant oavsett vilken skuldsättningsgrad som tillämpas för att finansiera 

företagets tillgångar. Således kan en företagsledning inte påverka bolagets marknadsvärde 

endast genom att ändra dess kapitalstruktur. Enligt proposition II är ett företags förväntade 

avkastning på eget kapital en stigande funktion av företagets skuldsättning. 26 MM kritiserades 

för teorins omfattande förutsättningar vilket ledde till en korrigering av proposition II 1963.27 

1967 introducerade Baxter insolvenskostnader* till modellen vilket skapade en teori om en 

optimal kapitalstruktur.28 

 

2.2 Pecking order teorin 

Enligt pecking order teorin väljer företag det bästa alternativet av internt kapital, lån och nytt 

eget kapital vid finansiering och strävar därmed inte efter en optimal skuldsättningsgrad.  

Nyckeln till beslutet är om företaget har ett negativt kassaflöde (då externt kapital behövs och 

                                                
24 Sihler 1971 
25 Joseph P. Ogden, Frank C. Jen & Philip F. O’Connor, Advanced Corporate Finance: policies and strategies 
(Upper Saddle River: Prentice Hall, 2003), s. 31 f.    
26 Franco Modigliani & Merton H. Miller, The Cost of Capital, Corporate Finance and the Theory of Investment 
(The American Economic Review, 1958), s. 261-297  
27 Modigliani, Miller 1963 
28 N. Baxter & D. Nevins, Leverage, Risk of Ruin and the Cost of Capital (Journal of finance, 1967), s. 395-403 
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lån föredras) eller ett positivt kassaflöde (då internt kapital används). 29 Figur 1 visar i vilken 

ordning ett företag prioriterar finansieringskällor enligt teorin.30  Enligt första regeln föredras 

internt kapital framför externt och då företag behöver externt kapital, föredras de minst 

riskfyllda värdepappren. Andra regeln säger därför att lån föredras framför nytt eget kapital då 

risken för felprissättning är större för aktier (hybrider såsom konvertibel skuld hamnar mellan 

renodlat lån och nytt eget kapital).31 Ett företags belåningsgrad reflekterar således det 

sammanlagda behovet av extern finansiering.32  

 

 

 
Figur 1. Pecking order – prioritetsordning av finansieringskällor 
 

Myers och Majluf konstaterar att ett beteende enligt pecking order teorin kan förklaras av 

asymmetrisk information33, det vill säga att företagsledningar har mer information om deras 

företags värde och framtidsutsikter än marknadens aktörer. Företag tenderar därför att 

genomföra nyemissioner när de anser sitt företag vara övervärderat och lånefinansierar hellre 

när aktierna anses undervärderade. Med denna kunskap är investerare naturligtvis 

misstänksamma mot nyemissioner och tar dem som en signal om övervärdering. Således 

bestraffas vanligtvis ett emitterande bolag med ett säljtryck vilket pressar ned aktiekursen. 34 

En nyemission kan också signalera att styrelsen anser att företaget har en för hög 

skuldsättningsgrad. I en sådan situation kräver investerare högre avkastning till följd av den 

ökade risken och uppnås inte detta sjunker vanligtvis marknadsvärdet på aktierna.35 

                                                
29 Ogden, Jen & O´Connors 2003, s 184 
30 Ogden, Jen & O´Connors 2003, s. 116 
31 Ross, Westerfield & Jaffe 2005, s. 452 
32 Steward C. Myers, The Capital Structure Puzzle (National Bureau of Economic Research, 1984) 
33 Steward C. Myers, Nicholas S. Majluf, Corporate Financing and Investment Decisions when Firms have 
Information that Investors do not have (North-Holland: Journal of Financial Economics, 1984), s. 187-221 
34 Richard Pike &Bill Neale, Corporate Finance and Investment; Decisions and Strategies (Harlow: Prentice 
Hall, 2003) s. 697 f. 
35 Edwin H. Neave, Financial System Economics: Theory and Applications (Thomson Nelson, July 2005), 7.2.4 

Prioritetsordning vid kapitalanskaffning 
 
1. Internt kapital (kassaflöde, balanserad vinst) 
 
2. Externt kapital 
          2.1 Lån 

          2.2 Hybrid mellan lån och nytt eget kapital (t.ex. konvertibelt skuldebrev) 

          2.3 Nytt eget kapital  

                    2.3.1 Preferensaktier 

                    2.3.2 Stamaktier  
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Konsekvensen blir således att knappt några företag emitterar nya aktier på grund av 

emissionernas signaler till marknaden.36  

 

Pecking order teorin säger också att ett lönsamt företag applicerar en lägre skuldsättningsgrad, 

då företaget har mer internt genererat kapital vilket minskar behovet av extern finansiering. 

Fördelarna med internt kapital och nackdelarna med lån och nytt eget kapital leder många 

gånger till att företag överkapitaliserar, ett beteende som litteraturen kallar finansiell 

ineffektivitet*.37 Anledningar till överkapitalisering kan vara av strategisk karaktär eller bero 

på att styrelsen agerar i eget intresse.38 Flexibilitet inför förvärv, förväntat fall i efterfrågan 

eller oro för ökad konkurrens är exempel på strategiska anledningar, medan rädsla att riskera 

sitt jobb eller förlora kontroll samt motvilja till extern granskning är exempel på agerande i 

eget intresse.39 Något som talar emot överkapitalisering är att ett företag riskerar att bli 

uppköpt genom belåning mot företagets egen balansräkning.40  

 

2.3 Static trade-off modellen 

Static trade-off modellen utarbetades för att förklara varför företag generellt sett inte har så 

hög skuldsättningsgrad som MM föreslår i proposition II.41 Enligt static trade-off modellen 

existerar en optimal skuldsättningsgrad och därmed en optimal kapitalstruktur. Den optimala 

skuldsättningsgraden varierar dock mellan företag beroende på bolagets skattesats och hur 

känsliga företagen är för insolvenskostnader. 42 

 

En optimal skuldsättningsgrad/kapitalstruktur kan åstadkommas genom att sätta ett 

soliditetsmål* som företaget sedan gradvis närmar sig. Soliditetsmålet ska vara den optimala 

skuldsättningsgraden, det vill säga den punkt där belånings fördelar och nackdelar tar ut 

varandra (se figur 3). Det traditionella tillvägagångssättet vid bestämmande av ett 

soliditetsmål är att hålla företagets tillgångar och investeringsplaner konstanta och sedan 

värdera fördelar och nackdelar/kostnader av belåning. Myers menar att om static trade-off 

                                                
36 Ross, Westerfield & Jaffe 2005, s.451 
37 Ross, Westerfield & Jaffe 2005, s.453 
38 William T. Cannon, FRICT Analysis Framework for Making Corporate Financing Decisions (Queen´s School 
of Business, 1996), s. 8 ff. 
39 Gordon Donaldson, Managing Corporate Wealth: The Operations of a Comprehensive Financial Goals 
System (New York: Praeger, 1984) 
40 James C. Van Horne, Financial Management and Policy (Upper Saddle River: Prentice Hall, 1997), s. 627 
41 Ogden, Jen & O´Connors 2003, s. 183 
42 Ogden, Jen & O´Connors 2003, s. 157 



-TEORI- 

9 

modellen stämmer och företag inte har några kostnader för att justera sin skuldsättningsgrad 

skulle deras observerade skuldsättningsgrad vara den optimala.43  

 

Figur 2 visar hur ett företags marknadsvärde ökar i takt med att dess skuldsättningsgrad stiger. 

Anledningen till ökningen av marknadsvärdet är den hävstångseffekt som belåning skapar. 

Slutsatsen skulle därför bli att företag borde belåna sig till 100 procent för att maximera 

aktieägarnas förmögenhet.44 

 

 

Figur 2. Marknadsvärde utan hänsyn till insolvenskostnader45 
 
 

Emellertid medför ökad belåning insolvenskostnader, exempelvis förlorad konkurrenskraft på 

grund av att företaget inte kan finansiera lönsamma projekt, eventuellt måste sälja värdefulla 

tillgångar eller har för små vinstmarginaler. Vanligtvis måste dessutom diverse 

kompensationer ges till inblandade parter till följd av den ökade risken förknippad med att 

göra affärer med ett företag under finansiell oro (financial distress). Därutöver måste i regel 

kontrakten mellan dessa parter omförhandlas. Figur 3 visar hur insolvenskostnader påverkar 

ett företags marknadsvärde negativt. 

                                                
43 Myers 1984 
44 Ross, Westerfield & Jaffe 2005, s. 427 
45 Van Horne 1997, s. 262 

  Marknadsvärde 

Utan belåning 

Med belåning 

Skuldsättningsgrad 



-TEORI- 

10 

 
Figur 3. Marknadsvärde med hänsyn till insolvenskostnader46 
 

Slutsatsen som kan dras av figur 3 är att ett företag bör öka sin skuldsättningsgrad till den 

punkt där de positiva effekterna av belåning kvittas av de negativa, det vill säga den 

långsiktigt optimala skuldsättningsgraden.47 

 

Static trade-off modellen leder till följande slutsatser; (1) lågriskföretag kan, ceteris paribus 

applicera en högre skuldsättningsgrad än högriskföretag, eftersom belånings negativa effekter 

överväger dess fördelar vid ett tidigare skede för högriskföretag, (2) företag med fasta 

tillgångar som har ett stabilt andrahandsvärde och en andrahandsmarknad kommer, ceteris 

paribus att applicera en högre belåningsgrad än företag som har immateriella tillgångar.48 

Specialiserade och immateriella tillgångar samt tillväxtmöjligheter löper större risk att förlora 

värde vid finansiell oro.49 

 

Myers argumenterar för att pecking order teorin och static trade-off modellen har lika stor 

förmåga att förklara företags val av finansieringsalternativ samt valens effekter på företagens 

aktiekurser.50 

 

2.4 Åkerbloms hypotes 

Enligt docent Mats Åkerbloms hypotes om sär- och samfinansiering applicerar företag en 

annorlunda prioritetsordning vid finansiering av strategiska investeringar än den som pecking 

                                                
46 Gary W. Emery, Corporate Finance – Principles and Practice (Addison-Wesley, 1998), s. 692 
47 Ross, Westerfield & Jaffe 2005, s. 443 
48 Ogden, Jen & O´Connors 2003, s. 165 
49 Myers 1984 
50 Myers 1984 
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order teorin föreskriver. Enligt hypotesen använder företag först särfinansiering (t.ex. 

inteckningslån) vid finansiering av strategiska investeringar. Särfinansiering finns endast 

tillgängligt som alternativ om investeringen genomförs och begreppet har således samma 

innebörd som särintäkt och särkostnad, samtliga är exklusiva för ett specifikt projekt. 

Följaktligen har särfinansiering definitionsmässigt ingen alternativkostnad. 51 Efter 

särfinansiering täcks resterande finansieringsbehov av samfinansiering, vilket kan vara internt 

kapital, lån eller nya aktier. Samfinansiering kännetecknas av att kapitalet är gemensamt för 

hela företaget och för samfinansiering menar Åkerblom att pecking order teorin gäller.52  

 

Författarnas exempel visar skillnaderna mellan pecking order teorin och Åkerbloms hypotes: 

Hotellfastighetsbolaget Madras AB ska köpa ett hotell. Fastighetens värde är 100 MSEK och 
kan intecknas till 80 procent. Madras AB har 50 MSEK i kassan att fördela på olika projekt.  
 
Pecking order teorin: 
1. Internt kapital   50 MSEK 
2. Lån    50 MSEK 
3. Nyemission  
 
Pecking order teorin skiljer inte på sär- och samfinansiering, det vill säga projektspecifik och 

gemensamt lån. Företaget väljer således att använda hela kassan och lånefinansierar resten. 

 
Åkerbloms hypotes om sär- och samfinansiering: 
1. Särfinansiering (inteckningslån)  80 MSEK (80 procent av fastigheten) 
2. Samfinansiering    

2.1 Internt kapital  20 MSEK 
2.2 Lån 
2.3 Nyemission 

 
Enligt Åkerbloms hypotes skulle företaget utnyttja hela särfinansieringen (80 MSEK) och 

endast 20 MSEK av det gemensamma kapitalet. På det sättet kan Madras AB använda 

resterande 30 MSEK till andra projekt. För att företaget ska kunna utnyttja hela 

inteckningslånet måste 80 procents belåning vara marknadens normalt accepterade nivå för 

denna typ av belåning för att inte företagets risk ska öka och företagets marknadsvärde 

därigenom sjunka.  

 
 

 

                                                
51 Mats Åkerblom, Evaluating & Financing Investments and International Projects (Nina Tryckeri, 2003), 81 ff.    
52 Åkerblom, samtal den 23 januari 2007 
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2.5 FRICT – en alternativ teori 

Frågan om hur stor del av ett företags kapitalstruktur som bör representeras av skulder har 

attackerats på flera sätt. Enligt Sihler är det mest verklighetsförankrade angreppssättet att 

betona faktorerna flexibilitet (F), risk (R), inkomst (I), kontroll (C) och timing (T). Sihler 

konstaterar att faktorerna inte är formellt relaterade men att de tillsammans kan förklara ett 

företags belåningskapacitet. Faktorerna anses vara viktiga för finansieringsbeslutet eftersom 

valet av finansieringskälla får direkta konsekvenser för företagets kapitalkostnad. Beslutet 

påverkar dessutom företagets risk och avkastning på eget kapital. Beslutets effekter måste 

vägas mot företagets finanspolicy för att finna det finansieringsalternativ som bäst uppfyller 

företagets målsättningar.53   

 

Inledningsvis måste finansieringsalternativens inkomsteffekter undersökas. Vinst före räntor 

och skatt (EBIT*) påverkas inte av finansieringsalternativen då resultaträkningens poster till 

dess är identiska. Däremot blir vinst per aktie (EPS) olika beroende på att räntekostnaderna 

varierar för samtliga alternativ.54 Finansieringsalternativens effekters omfattning kan erhållas 

genom att estimera framtida kassaflöden eller jämföra EBIT med EPS under olika 

finansieringsscenarion.55 En sådan jämförelse görs i ett EBIT-EPS diagram. I regel blir EPS 

större om företaget lånefinansierar istället för att använda nytt eget kapital, dels till följd av 

hävstångseffekter men också då vinsten efter räntekostnader delas av befintliga aktieägare och 

således inte av fler ägare som vid en nyemission (EPS dilution*).56 Observera dock att 

hävstångseffekten är lika stor vid negativa siffror (se figur 4). 

 

 
Figur 4. Hävstångseffekt till följd av belåning57 

                                                
53 Sihler 1971 
54 Sihler 1971 
55 Gordon Donaldson, New Framework for Corporate Debt Policy (Harvard Business Review, 1971) 
56 William T. Cannon, Financial Leverage, Income and Risk (Queen´s School of Business, 1995), s. 9 ff. 
57 Ross, Westerfield & Jaffe 2005, s. 406 
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Finansiell flexibilitet, förmågan att låna i perioder av motgångar som ledningen inte kunnat 

förutse, är nästa viktiga faktor.58 Ett företag kan dock medvetet välja en hög 

skuldsättningsgrad och lite internt kapital (låg finansiell flexibilitet) för att inte vara föremål 

för uppköp med belåning mot företagets egen balansräkning (se avsnitt 2.2).59 

 

Vid val av finansiering måste företaget dessutom beakta alternativens potentiella inverkan på 

företagets totala risk.60 En aspekt är huruvida företaget tillämpar principen att finansiera 

långfristiga investeringar med långfristiga lån och kortfristiga investeringar med kortfristiga 

lån (maturity-matching principle). Att agera enligt denna princip anses gynnsamt eftersom 

företagets finansiella flexibilitet ökar och företagets finansieringskostnad och risken för 

inställelse av ränte- och amorteringsbetalningar minskar.61  

 

På imperfekta marknader råder delade meningar om aktiers och obligationers korrekta värde 

till följd av informationsasymmetri. Detta påverkar, som diskuterat i avsnitt 2.2 valet mellan 

lån och eget kapital.62 Valet beror också på företagsledningens marknadsförväntningar, vilka 

får konsekvenser för finansieringens timing.63 Ett företag bör exempelvis inte lånefinansiera 

med bunden ränta om marknadsräntorna förväntas sjunka.   

 

Den sista faktorn avser kontroll och analyseras vanligtvis ifrån två olika perspektiv; 

aktieägarnas och företagsledningens. I vissa fall, såsom för familjeföretag, överlappar 

perspektiven dessutom varandra.64 Effekterna av kontrollfaktorn är ibland tvetydiga och svåra 

att estimera för olika finansieringsalternativ.  

 

2.6 Signalteori 

Informationsasymmetri får följden att investerare inte bara iakttar styrelsers retorik och 

uppskattar trovärdigheten i deras prognoser, utan också fokuserar på informationsinnehållet i 

företagens handlingar. Signalteorin koncentrerar främst på reaktioner vid besked kring 

utdelningar och utestående aktier men också förändringar i ett företags skuldsättningsgrad.65  

                                                
58 Sihler 1971 
59 Van Horne 1998, s. 627 
60 Sihler 1971 
61 Ogden, Jen & O’Connor 2003, s. 516 ff., 573 
62 Pike & Neale 2003, s. 697 f. 
63 Sihler 1971 
64 Cannon 1996, s. 15 
65 Pike & Neale 2003, s. 25 
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Rationella investerare anses belöna en ökad skuldsättningsgrad med ett högre marknadsvärde 

på företagets aktier. Således kan sägas att investerare ser ett besked om ökad skuldsättning 

som en signal om att företaget är undervärderat.66 En ökad skuldsättningsgrad kan också 

signalera att ett företag har ytterligare skuldkapacitet vilket leder till ett högre 

marknadsvärde.67 

 

Empiriska undersökningar visar att nyemissioner leder till ett lägre marknadsvärde medan en 

ökad skuldsättning resulterar i ett högre marknadsvärde. Detta talar emot det intuitiva – ett 

företag som finansierar ett projekt med nytt eget kapital borde belönas då investerarnas risk 

minskar men så är följaktligen inte fallet.68 

 

Företagsledningar kan utnyttja denna kunskap i eget intresse. Anta ett företag vars 

styrelsemedlemmars optioner förfaller om aktiepriset inte överstiger en viss nivå inom en snar 

framtid. Då kan styrelsen välja att öka företagets skuldsättningsgrad trots att den optimala 

nivån redan är uppnådd och sålunda signalera att företagets marknadsvärde borde öka. Detta 

är dock en riskabel taktik då aktiepriset till och med kan falla under tidigare nivå ifall 

marknaden synar bluffen.69 

 

Med anledning av ovanstående signaler föredrar företag därför lån framför nytt eget kapital, 

en slutsats jämförbar med pecking order teorin. 

 

2.7 Kapitalbrist  

Kapitalbrist (capital rationing) råder då kapitalbehovet för att genomföra alla, enligt företagets 

riskjusterade avkastningskrav, lönsamma investeringar överstiger tillgången av kapital som 

egenrådigt finns tillgängligt för finansiering i investeringsbudgeten. Företaget förhindras då 

att genomföra sin aktievärdemaximerande investeringsbudget. Vid hård kapitalbrist kan 

förhindret bero på externa faktorer såsom brist på extern finansiering. Vid mjuk kapitalbrist 

följs inte den aktievärdemaximerande investeringsbudgeten till följd av interna faktorer såsom 

brist på human kapital, organisatorisk ineffektivitet eller bevarande av ledningens kontroll.70

                                                
66 Ross, Westerfield & Jaffe 2005, s. 446 
67 Myers & Majluf 1984 
68 Myers & Majluf 1984 
69 Ross, Westerfield & Jaffe 2005, s. 446 
70 Cannon 1994, s. 9  
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3. METOD 

3.1 Angreppssätt 

Förståelse för finansieringspreferenser är en förutsättning för att studera finansiering av 

strategiska investeringar. Då området är omfattande avgränsades studien till 

hotellfastighetsbranschen som ansågs lämplig då investeringar i nya hotell förväntades ske 

under inte allt för komplexa förhållanden. Inledningsvis avsågs att rikta en enkätundersökning 

till de största hotellfastighetsbolagen i norden. Efter en noggrannare undersökning av den 

nordiska hotellfastighetsbranschen genom information på avanza.se och respektive företags 

hemsida insåg vi dock att en fallstudie skulle uppfylla uppsatsens syfte på ett mer 

tillfredställande vis. Detta då den nordiska hotellfastighetsbranschen är väldigt fragmenterad 

och endast två bolag, Home Properties och Norgani Hotels, är renodlade och börsnoterade 

hotellfastighetsägarbolag71. Med ökad branschkännedom ifrån vår inledande 

informationssökning föll valet av studieobjekt på Home Properties då de har en väl utarbetat 

finanspolicy och nyligen renodlade sin verksamhet till ägande av hotellfastigheter. Genom 

fallstudien skapades utrymme för djupare förståelse vilket ansågs vara av avgörande 

betydelse. I fallstudien användes en noggrant utformad enkät som grund till snabbfrågor. 

Denna del av intervjuguiden var väldigt givande då snabbfrågornas operationalisering fångar 

upp nyanser och detaljer. För oss har det även varit viktigt att utföra ett objektivt arbete och vi 

arbetar därför utan uppdrag.  

 

3.2 Litteraturstudie 

Vi har studerat ett brett urval av företagsekonomisk litteratur för att få en grundförståelse men 

har i så stor utsträckning som möjligt baserat vår teori på ursprungsartiklar för att undvika 

feltolkningar till följd av sekundärdata. För att inte bli låsta i rådande teorier har vi även tagit 

del av olika uppsatser och artiklar med alternativa teorier inom pecking order och 

kapitalstruktur.  Teoretiskt material har vi funnit genom att använda DISA, LIBRIS, Samsök 

och e-resurser för databaser, e-böcker samt tidskrifter och e-tidskrifter. Vi har även använt oss 

av Google, Quintura, Oaister och uppsatser.se i teorisökningen.  

 

                                                
71 Home Properties, 2007: Den nordiska hotellmarknaden (2007-03-06), www.homeproperties.se  
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3.3 Teoridiskussion 

För finansiering av strategiska investeringar är kapitalstruktur ett centralt begrepp. Vi har valt 

att behandla de mest etablerade teorierna inom ämnet. Pecking order teorin ämnar förklara hur 

företag agerar medan static trade-off modellen mer förklarar hur de bör agera. Alternativa 

teorier har presenterats för att skapa de bästa förutsättningarna för förståelse, beskrivning av 

verkligheten samt uppfyllande av vårt syfte.   

 

3.4 Operationalisering 

Vår intervjuguide består av två delar, den första innehåller öppna semistrukturerade frågor 

och har för avsikt att skapa en övergripande förståelse för hur Home Properties resonerar och 

agerar. Våra frågor återfinns i bilaga 2. Frågorna 1-8 är mer allmänna medan 9-10 diskuterar 

risk och frågorna 11-12 undersöker synen på kontroll. Frågorna 13-21 gäller för författarnas 

tre konstruerade scenarion och ämnar ge en inblick i hur Home Properties resonerar vid 

finansiering av strategiska investeringar. Frågorna 22-25 är sedan fördjupande till de tre 

scenarierna. Semistrukturerade frågor har använts för att skapa utrymme för att nya 

infallsvinklar.  

 

För att upptäcka nyanser är det oerhört viktigt att formuleringar på frågor med precision 

avspeglar teorin utan att vara ledande. Därför består den andra delen av vårt intervjuunderlag 

av noga formulerade frågor med klara svarsalternativ som är direkta operationaliseringar av 

vår teori. Efter utformning visade vi dessa frågor för Fredrik Orre, ekonomistuderande vid 

Uppsala Universitet, Mats Åkerblom, docent och expert inom finansiering samt vår 

handledare Robert Joachimsson. Våra snabbfrågor återfinns i bilaga 3 och frågorna 1 och 4 är 

allmänna medan fråga 2, 3 och 5 testar huruvida finansiell flexibilitet föreligger. Fråga 6 

kontrollerar om det råder kapitalbrist medan frågorna 7-9 och fråga 11 testar Åkerbloms 

hypotes. Fråga 10 ämnar fastställa Home Properties prioritetsordning (pecking order teorin) 

vid finansiering av strategiska investeringar varefter fråga 12 handlar om förlorad kontroll. 

Fråga 13 behandlar förekomsten av optimal kapitalstruktur vilket är centralt i static trade-off 

modellen. Till sist ämnar fråga 14 skapa förståelse för vilka faktorer som är viktiga vid 

finansiering av strategiska investeringar och svaren på många av faktorerna i fråga 14 

fungerar även som kontroll av tidigare svar.  
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Vid utformandet av våra snabbfrågor har vi beaktat råd för utformning av enkäter och har 

därför försökt begränsa antalet öppna frågor samt till viss mån använt oss av kontrollfrågor. 

Vi har varit noga med att kontrollera inferens och objektivitet i våra formuleringar. 72 Dessa 

och andra rekommendationer finns att läsa i Jan Trosts Enkätboken samt i Forskningsmetodik: 

Om kvalitativa och kvantitativa metoder av Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang. 

 

3.5 Metodetik 

Vi anser att det är oerhört viktigt att respektera de parter som på något sätt bidragit med 

information till vår uppsats eller kan komma att påverkas av dess framläggande. För att 

säkerställa berörda parters intressen har vi låtit Home Properties VD Clas Hjorth godkänna 

vår empiri samt ta del av vårt kompletta arbete. Den sammanställning av intervjun som finns 

redovisad i denna uppsats har således godkänts utav Home Properties VD Clas Hjorth. 

 

Den del av vår teori som beskriver Åkerbloms hypotes baserar sig på ett samtal med docent 

Mats Åkerblom. Detta för att erhålla förståelse och på ett korrekt vis kunna presentera 

Åkerbloms hypotes. För att säkerställa att vi uppfattat och beskrivit Åkerbloms hypotes på ett 

riktigt vis har denna teoridels korrekthet godkänts av Mats Åkerblom.  

 

3.6 Fallstudie 

I en fallstudie undersöks ett eller ett fåtal objekt i en mängd avseenden istället för som vid 

kvalitativa undersökningar där ofta några få aspekter med många olika fall studeras.73  

 

Vår fallstudie har genomförts genom en intervju med Clas Hjorth, VD för Home Properties. 

Hjorth var medveten om att frågorna skulle behandla finansiering av strategiska investeringar 

och vi var noga med att definiera begrepp för att undvika missförstånd.  

Intervjun ägde rum på Home Properties kontor på Grev Turegatan 9 i Stockholm, den 6 

februari mellan klockan 13.30 och 15.15. Som föreberedelse till intervjun tog vi del av 

information om bolaget på Home Properties hemsida samt på avanza.se. Vi närvarade även 

vid Home Properties analytikerträff på Strand hotell den 31 januari.  

 
                                                
72 Jan Trost, Enkätboken (Lund: Studentlitteratur, 2001), s. 70-89 
73 Lars Torsten Eriksson & Finn Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera (Lund: Liber, 2001) s. 102  
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I Home Properties är det VD Clas Hjorth som föreslår finansieringen av strategiska 

investeringar och styrelsen som godkänner. För uppfyllandet av vårt syfte är Hjorth således 

den enda personen i Home Properties som är intressant att intervjua. Vår fallstudie behandlar 

många olika aspekter och vi anser att det är en stor fördel för besvarandet av vår 

frågeställning att endast en person utformar finansieringsförslagen. Detta eftersom 

informationsinsamlingen kan fokuseras och en djupgående intervju kan genomföras istället 

för en mängd mer ytliga.  

 

Styrelsens del i valet av finansiering av strategiska investeringar anser vi avspeglas i Clas 

Hjorths agerande då Hjorth har kontinuerlig kontakt med styrelsen och förslag måste avspegla 

styrelsens önskemål. Att närmare intervjua styrelsen anser vi ger upphov till etiska problem 

eftersom deras preferenser då måste jämföras med Hjorths preferenser och eventuella 

skillnader i uppfattningar skulle kunna uppfattas negativt av marknaden. Dessutom anser vi 

att en diskussion av sådana frågor faller utanför ramen för uppsatsen.  

  

I intervjun strävade vi efter en samtalskaraktär och i enlighet med Pål Repstads 

rekommendationer för kvalitativa intervjuer har vi tillämpat trattekniken. Vi började med att 

relatera till den analytikerträff som vi medverkade vid för att sedan skapa en överblick med 

generella frågor och en inledande diskussion. I detta skede var vi öppna för nya vinklar och 

kortare sidospår men allt eftersom styrde vi samtalet mer och mer mot våra utvalda problem. 

Detta gjorde vi genom att diskutera tre konstruerade scenarion samt genom att använda våra 

noggrant formulerade snabbfrågor. Med Clas Hjorths godkännande spelade vi in intervjun och 

parallellt förde vi även små marginalanteckningar för att fånga upp detaljer och tankar. 74 Vi 

anser att en bredare förståelse är viktig och att denna uppnåddes genom god förkunskap i 

kombination med användandet av trattekniken. Vi lade stor vikt vid förberedelse inför 

intervjun och fick därigenom mycket god teoretisk kännedom vilket gav oss en trygghet och 

en förmåga och möjlighet att byta inriktning vid behov.75  

 

Avslutningsvis vill vi påpeka att då många av våra frågor kan anses känsliga valde vi att 

använda dessa och intervjuguidens snabbfrågor i det senare skedet av intervjun för att sedan 

avsluta med lite enklare frågor och en allmän diskussion. 

                                                
74 Pål Repstad, Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap (Lund: Studentlitteratur, 1999), s. 
passim  
75 Eriksson & Wiedersheim-Paul 2001, s. 88 
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3.7 Metoddiskussion  

Vi anser att en fallstudie var lämpligt för att kunna gå på djupet och skapa förståelse för vilka 

finansieringsalternativ som föredras istället för att undersöka preferenser i stort. Då 

Åkerbloms hypotes inte är testad eller framtagen ur en tidigare studie ansåg vi att en fallstudie 

skulle kunna förtydliga den ursprungliga hypotesen inför en större undersökning.  

 

En fallstudie kan användas när problemområdet är oklart som hjälpmedel för att skapa 

hypoteser. I rollen som hjälpmedel för ny teori är fallstudien kontroversiell. Vår ambition är 

att ge förslag på vidare forskning genom en beskrivning av Home Properties finansiering av 

strategiska investeringar. För detta ändamål anser vi en fallstudie vara mest lämplig.76  

 

I princip all litteratur som teorin baserats på är skriven på engelska och det mest naturliga kan 

därför tyckas vara att även skriva uppsatsen på engelska. På samma sätt är svenska det mest 

naturliga valet vid insamlandet av empiri. Här har vi ställts inför valet att antingen översätta 

teori eller empiri och gjort bedömningen att en översättning av empirin skulle utgöra ett större 

problem då nyanser lätt förvanskas vid översättning. I vårt ämne innehåller empirin många 

viktiga nyanser och vi har därför valt att skriva uppsatsen på svenska och efter bästa förmåga 

översätta teorin. Vi har i möjligaste mån använt svenska uttryck och för att undvika 

missförstånd har vi valt att vid behov förtydliga vår tolkning av olika begrepp samt ge den 

engelska motsvarigheten i begreppsförklaringen. Språkproblemet var även närvarande när 

engelsk litteratur skulle operationaliseras på svenska. Utöver ökad tidsåtgång och behov av 

begreppsförklaringar har vi dock inte upplevt några större problem med översättande.  

 

Vår undersökning är en fallstudie där endast en intervju skall svara på vår frågeställning. Vi 

ser inte det som ett problem i sig men vill däremot uppmärksamma om att vår intervjuperson 

är VD och ansvarig för investor relations. Hjorth får därför anses väl medveten om vad som 

bör sägas och har således incitament att agera därefter. Vår uppfattning är dock att Hjorth 

strävar efter öppenhet. De fall där vi har anledning att betvivla svar behandlas närmare i vår 

analys eftersom förväntade svar är minst lika intressanta.  

                                                
76 Eriksson & Wiedersheim-Paul 2001, s. 104 
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4. FALLSTUDIE - HOME PROPERTIES AB 

4.1 Finanspolicy 

Home Properties har en finanspolicy, underställd styrelsens arbetsordning, och dess mål är: 

(1) att löpande säkerställa Home Properties långsiktiga finansieringsbehov (2) att uppnå lägsta 

möjliga finansieringskostnad samtidigt som koncernens finansiella risker kontrolleras och 

hanteras i enlighet med finanspolicyn (3) att minimera valutariskerna. Inom ramen för policyn 

strävar bolaget efter en låg riskprofil när det gäller kapital- och räntebindningstider.77 

 

På Home Properties hemsida står även att läsa att soliditeten långsiktigt ska uppgå till cirka 30 

procent och räntetäckningsgraden lägst vara 1,5 gånger, baserat på nuvarande sammansättning 

av fastighetsbestånd och ränteläge.78  

 

4.2 Intervju med VD Clas Hjorth 

Intervjun inleds med att Home Properties VD Clas Hjorth redogör om beslutsprocessen från 

att företaget får in ett objekt till att köp och finansiering är färdigt. Clas Hjorth berättar att när 

ett objekt upptäckts utför företaget en snabbkalkyl för att undersöka huruvida fastigheten är 

en god investering eller ej. Fokus ligger på objektet i sig och många aspekter tas i beaktning; 

läge, pris, avkastning, kundprofil etc. Hjorth berättar att många företag följer officiella 

strategier, mål och policys, men förtydligar samtidigt att en företagsledare aldrig tackar nej till 

en lönsam affär, även om den strider mot något av ovanstående. Det är en skyldighet 

gentemot företagets aktieägare att investera i lönsamma projekt om en majoritet av 

fastighetsportföljen ändå kommer att ligga inom ramen för strategin, menar Clas Hjorth. 

 

När en stor investering utreds uppdateras styrelsen parallellt, men då styrelsen har många 

uppdrag är denna kommunikation begränsad. Ibland är telefonkontakt och ett PM tillräckligt 

för att få ett besked, men emellanåt sammankallas hela styrelsen till ett extra möte. Styrelsen 

ger istället en strategisk ram som företagets VD förväntas följa och normalt informerar Clas 

Hjorth endast sin styrelse om att Home Properties utreder en potentiell investering. I företaget 

är det Hjorth som föreslår finansiering av strategiska investeringar och styrelsen som 

godkänner. 

                                                
77 Home Properties, 2007: Finanspolicy och finansiering (2007-03-06), www.homeproperties.se  
78 Home Properties 2007: Affärsidé, mål & Strategier (2007-03-06), www.homeproperties.se 



-FALLSTUDIE – HOME PROPERTIES AB- 

21 

 

Clas Hjorth förklarar att företaget strävar efter en optimal kapitalstruktur. I syfte att uppnå en 

optimal kapitalstruktur omstrukturerades Home Properties kreditportfölj 2005 och 2006. Detta 

gjordes genom att amortera med hjälp av kapital från försäljningen av delar av företagets 

fastighetsportfölj till konkurrenten Norgani Hotels och omförhandla företagets skulder. 

Samtidigt delades Home Properties upp i två bolag, ett fastighetsbolag och ett 

kapitalförvaltningsbolag. Hjorth berättar att trots omfattande amorteringar är företagets 

likviditet fortfarande något högre än vad marknaden vanligtvis anser nödvändigt. Marknadens 

förväntningar är emellertid något Home Properties VD inte fäster vikt vid. Den väl tilltagna 

likviditeten är accepterad med anledning av att den medför finansiell flexibilitet vilket 

möjliggör snabba förvärv om tillfälle ges. Hjorth menar att det alltid finns fler 

investeringsalternativ än Home Properties kan hantera/finansiera. Clas Hjorth säger samtidigt 

att företaget hellre överför kapital till aktieägarna än investerar i fastigheter med lägre 

avkastning än vad aktieägarna kan erhålla på annat håll. Av denna anledning återköpte* 

Home Properties aktier under föregående år. Hjorth ser återköp av aktier som ett 

undervärderat instrument.  

 

Home Properties nuvarande soliditet är ungefär 40 procent, vilket är något högre än 

finanspolicyns soliditetsmål på 30 procent. Det finns således utrymme för utökad belåning i 

dagsläget men företaget ansåg sig inte kunna avskilja mer pengar till Home Capital vid 

uppdelningen 2006, vilket förklarar differensen. Home Properties VD tycker att dagens något 

höga soliditet på 40 procent är mycket fördelaktigt för att den fungerar som ett skyddsnät för 

en kommande lågkonjunktur, då eventuella förluster minskar företagets eget kapital och 

därmed dess soliditet. Hjorth berättar att företaget försöker trimma seglen för en 

lågkonjunktur och det är en av anledningarna till varför Home Properties nu driver 

konkurrensstärkande projekt värda 800 MSEK. Vidare meddelar Hjorth att dagens 

kapitalstruktur och likviditetsnivå känns optimala. Samtidigt förtydligar Hjorth att i slutändan 

är det bolagsstämman och aktieägarna som bestämmer finanspolicyn och kapitalstrukturen. 

Verkställande direktören bereder och styrelsen godkänner eller avslår i sin tur den föreslagna 

policyn.  

 

Clas Hjorth berättar att Home Properties alltid utnyttjar inteckningslån på nyligen köpta 

fastigheter. Hjorth anser att det föredragna inteckningslånet ökar den finansiella risken på 

samma sätt som vid andra lån och väljer lån trots att banklån medför förlorad kontroll då 
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banken kräver mycket information och ställer villkor. Således inkluderas alltid behovet av 

automatisk finansiering såsom inteckningslån då Home Properties räknar på olika 

projektförslags finansieringsbehov. Om företaget får välja vänder de sig till olika 

finansieringskällor i följande ordning: 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Home Properties - prioriteringsordning av finansieringskällor 

 

Inteckningslån som finansieringskälla är densamma oavsett om företaget befinner sig i en låg- 

eller högkonjunktur. Hjorth förtydligar dock att företaget i första skedet av 

investeringsprocessen struntar i finansieringen, det avgörande är huruvida fastigheten är en 

lönsam affär eller ej. ”Har vi inte möjlighet att belåna den, så kan vi ändå inte göra affären”, 

förklarar Home Properties VD. 

 

Med anledning av Home Properties goda finanser, anser Clas Hjorth att företaget har tillgång 

till både lånefinansiering och nytt eget kapital genom nyemission utan restriktioner. Detta har 

skapat förtroende och goda relationer mellan Home Properties och bankerna. Så länge 

företaget håller sig inom en avtalad ram och sköter sig, kan lånefinansiering ordnas inom ett 

par dagar och utan komplikationer. Banker medger normalt inte belåning av fastigheter till 

100 procent utan snarare runt 70 eller 80 procent. Home Properties uppgift blir således att 

finna kapital till resterande del av köpeskillingen. Clas Hjorth exemplifierar med en 

hypotetisk fastighetsaffär på hundra miljoner. Om fastigheten endast kan belånas till 70 

procent, måste Home Properties ha trettio miljoner i kassan, annars är investeringen inte 

möjlig. För att attrahera fler kunder erbjuder banker ofta företag upplägg av lån med diverse 

komplexa finansiella instrument, såsom derivat och ränteswaps. Clas Hjorth ser dessa 

instrument som omotiverade för Home Properties och normalt inte prisvärda.  Hjorth är 

endast intresserad av vilken ränta banken kan erbjuda, hur banken åstadkommer räntan är helt 

ointressant.  

 

1. Inteckningslån på den inköpta fastigheten. 

2. Internt kapital (balanserad vinst eller kassaflöde) 

3. Lån med annan säkerhet än den inköpta fastigheten 

4. Nyemission / Konvertibla skuldebrev / Förlagslån 
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Home Properties inteckningslån har kapitalet bundet på fem år men med en ränta baserad på 

sju dagars rullande STIBOR*. Home Properties har inga lån med fast ränta i dagsläget, med 

förklaringen att korta räntor, över lång horisont alltid är billigare än långa räntor, en 

uppfattning som delas av styrelsen. Clas Hjorth ser ingen anledning som företag att välja lång 

ränta då det framtida ränteintervallet är ganska säkert. Home Properties tar dock hänsyn till 

läget i konjunkturcykeln när företaget bestämmer ränteperiod*, men räntan är likväl rörlig. 

Hjorth menar att vilken kapitalbindningstid företaget väljer för sina lån är av större betydelse 

än vilken ränteperiod som används. Vidare meddelar Clas Hjorth att det känns tryggt med lån 

baserade på sju dagars STIBOR med kapitalbindning på fem år, och Hjorth säger att han 

sover gott om nätterna. 

 

Home Properties räntestrategi har visat sig vara väldigt lönsam till följd av de senaste årens 

räntefall. Clas Hjorth berättar att beslutet att välja kort ränta då grundades delvis på (1) en 

stark krona, vilket inte medförde någon importerad inflation, (2) tro på tillväxt och 

produktivitet även utan ökad arbetskraft, (3) ett lågt oljepris, (4) neråtgående beläggning och 

en skakig konferensmarknad. Trots detta indikerade ändå siffrorna att inflationen var på väg 

upp och Clas Hjorth bedömde att sannolikheten var ytterst liten att Riksbanken i det läget 

skulle höja räntan. Förändringar i företagets beläggning är i högsta grad cyklisk och ger tidiga 

signaler om konjunkturen. Genom att analysera företagets orderböcker kan Home Properties 

avgöra när konjunkturen svänger och agera därefter, menar Clas Hjorth.  

 

För att ge Clas Hjorth tillfälle att resonera kring Home Properties finansieringspreferenser, 

konstruerades tre scenarier bestående av en lönsam investering vardera. Dessa är baserade på 

författarnas antaganden och utformade för att Home Properties resonemang skall framgå. 

 

Fastighet 1 
 
Förutsättningar 
Stort hotell, Stockholms innerstad, typkund: affärsresande, positivt NPV* 
 
Investering:    200 miljoner kronor 
Marknadsnorm för inteckningslån:  85 % (170 MSEK)  
Företagets generella låneutrymme:  50 MSEK 
 

Figur 6. Författarnas exempel (Fastighet 1) för diskussion under intervjun 
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Hjorth menar att om företaget har en soliditet i enlighet med sitt mål, det vill säga 30 procent, 

skulle mer lån innebära att målet inte hålls. Home Properties VD måste då ta ställning till om 

fastigheten i framtiden kommer att avkasta tillräckligt mycket kapital, alternativt om det finns 

andra fastigheter att sälja ut, för att företaget med tiden ska uppnå sitt soliditetsmål. I detta 

scenario skulle Home Properties utnyttja inteckningslånet till fullo samt använda så mycket 

internt kapital som möjligt för att inte störa företagets soliditetsmål. Huruvida företagets totala 

risk påverkas till följd av investeringen, anser Hjorth att den ökar men framhåller också att det 

generellt sett beror på det investerande bolagets storlek. Clas Hjorth förklarar vidare att risken 

förknippad med en fastighetsinvestering mäts genom avkastningskravet på den specifika 

investeringen. Avkastningskravet vägs sedan in i företagets diskonteringsränta, som består av 

tioårsräntan, inflationsförväntningar och ett riskpremium. 

 
Clas Hjorth konstaterar att ett perfekt belånat företag, det vill säga ett som uppfyller sitt 

soliditetsmål, aldrig kan ta sig an nya investeringar utöver vad rörelsens kassaflöde kan 

finansiera. Att fylla ut det belåningsutrymme som uppkommer när befintligt fastighetsbestånd 

stiger i värde, är dock ett vanligt sätt att öka finansieringsförmågan inom fastighetsbranschen. 

Home Properties tar emellertid inte hänsyn till detta osäkra men potentiella 

finansieringsutrymme i sitt beslutsunderlag för en ny investering. 

 
Fastighet 2 
 
Förutsättningar 
Litet hotell, Visby, typkund: turistande familjer, positivt NPV 
 
Investering:    40 miljoner SEK 
Marknadsnorm för inteckningslån:  60 % (24 MSEK) 
Företagets generella låneutrymme:  50 MSEK 
 
Figur 7. Författarnas exempel (Fastighet 2) för diskussion under intervjun 

 

I andra scenariot skulle Clas Hjorth, då företaget endast kan låna 24 MSEK, utnyttja 

resterande belopp från kassan, såvida Home Properties inte kan använda eventuellt ledigt 

låneutrymme i andra fastigheter. I sådana fall, skulle Hjorth utnyttja detta generella 

låneutrymme, före internt kapital. Anledningen till detta är att företagets soliditet skulle öka 

om marknadsnormen är 60 procent och soliditetsmålet 30 procent.  Detta skulle medföra 

försämrad avkastning på aktieägarnas kapital. En potentiell lösning till problemet vore därför 

att ta resterande 10 procent från andra fastigheters lediga låneutrymme.  
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Fastighet 3 

 
Förutsättningar 
Medelstort hotell, Karlstad, typkund: affärsresande och familjer, positivt NPV 
 
Investering:    60 miljoner SEK 
Marknadsnorm för inteckningslån:  75 % (45 MSEK) 
Företagets generella låneutrymme:  50 MSEK 

Figur 8. Författarnas exempel (Fastighet 3) för diskussion under intervjun 

 

Home Properties VD valde att behandla scenario 3 som en del av en fastighetsportfölj 

bestående av samtliga ovanstående fastigheter.  Det totala investeringsbeloppet uppgår då till 

320 MSEK, vilket Hjorth skulle finansiera genom att belåna ”Karlstad” och ”Visby” till fullo, 

medan endast 140 MSEK skulle utnyttjas ur ”Stockholm”. Samtidigt skulle 50 MSEK från det 

generella låneutrymmet användas och resterande belopp skulle tas ifrån internt kapital. 

Således sparar Hjorth låneutrymme i en attraktiv fastighet (”Stockholm”), vilken lättare kan 

användas som säkerhet i en lågkonjunktur jämfört med fastigheter i mindre städer. Clas 

Hjorth medger att risken är lägst för ”Stockholm”, men möjligheten att använda denna 

fastighet som säkerhet i sämre tider väger tyngre än differensen i respektive fastighets risk. 

Generellt är det svårare att belåna sämre objekt. Följaktligen fylls sämre objekt upp i bättre 

tider, medan låneutrymme i bättre objekt reserveras för sämre tider, utvecklar Home 

Properties VD.   

 

Figur 9 (nästa sida) är en sammanställning av faktorer och hur stor vikt Home Properties 

fäster vid dessa då företaget väljer typ av finansieringskälla för strategiska investeringar. 

Faktorerna är indelade i fyra block där ju mörkare blå färg betyder att företaget fäster desto 

större vikt vid dessa. Skalan är; mycket stor vikt – stor vikt – måttlig vikt – ingen vikt.  
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Figur 9. Bestämmande faktorer vid finansiering av strategiska investeringar  

 

Utöver ovanstående framkom i en av våra snabbfrågor att Clas Hjorth anser att transparens är 

positivt. 
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• Potentiell inverkan på företagets värde 
• Bevarande av aktieägarnas kontroll 
• Bevarande av ledningens kontroll 
• Företagets utrymme för nya framtida investeringar 
• Inverkan på företagets totala risk 
• Nutida/förväntade framtida räntenivå 
• Investeringens livslängd 
• Lånefinansieringens relativa pris till eget kapital 
• Investeringens förmåga att stå som säkerhet 
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5. DISKUSSION 

 
Enligt pecking order teorin prioriterar företag internt kapital framför externt. Vid finansiering 

av strategiska investeringar väljer Home Properties emellertid inteckningslån först. I Home 

Properties fall förklaras företagets val av finansieringskällor bättre av static trade-off 

modellen och Åkerbloms hypotes om sär- och samfinansiering. Anledningen är delvis att 

Home Properties strävar efter ett soliditetsmål för att åstadkomma en optimal kapitalstruktur 

vilket inte överensstämmer med pecking order teorin. Detta bevisar inte att pecking order 

teorin är generellt felaktig men kan indikera på en situation där pecking order teorin inte är 

tillämpbar. 

 

Home Properties soliditetsmål har bestämts utifrån styrelsens preferenser. Enligt företagets 

finanspolicy ska dess långsiktiga soliditet uppgå till 30 procent. En undersökning om hur 

denna nivå fastställts är utanför ramen för uppsatsen. Vi anser det dock rimligt att anta nivån 

som långsiktigt optimal enligt static trade-off modellen, då nivån fastställts av styrelsen. 

Således motsvarar företagets upplevda insolvenskostnader hävstångseffekternas fördelar vid 

en soliditet kring 30 procent. Det faktum att Home Properties har ett soliditetsmål och strävar 

efter en optimal kapitalstruktur tyder på att företaget resonerar i termer överensstämmande 

med static trade-off modellen. Vad får fastställandet av ett soliditetsmål för konsekvenser för 

finansieringen av strategiska investeringar? Efter det resonemang som fördes kring 

hotellexemplens finansiering kan konstateras att Home Properties är noga med att 

finansieringen sker i enlighet med soliditetsmålet samt att målet inte överskrids. 

Soliditetsmålet på 30 procent innebär att 70 procents lånefinansiering eftersträvas till varje 

projekt. Företaget finansierar nya fastigheter med inteckningslån i första hand vilket går emot 

pecking order teorin. Vi menar att detta delvis kan förklaras av att Home Properties alltid 

upplever att det finns fler investeringsalternativ än vad de kan finansiera eller hantera, vilket i 

teorin benämns kapitalbrist. I en sådan situation verkar det rimligt att först utnyttja belåning 

för att kvarhålla internt kapital, vilket alltid är tillgängligt. För att Home Properties skall 

behålla/uppnå sitt soliditetsmål måste belåning i varje fall uppgå till 70 procent.  

 

Home Properties har för närvarande en soliditet uppgående till 41 procent och ligger således 

inte på soliditetsmålet. Myers menar att ett företags observerade skuldsättningsgrad motsvarar 

den optimala, under förutsättning att static trade-off modellen gäller och företag inte har några 
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kostnader för att justera sin skuldsättningsgrad. Då Home Properties verklighet kännetecknas 

av diverse transaktionskostnader kan inte företagets nuvarande soliditetsnivå anses optimal i 

enlighet med Myers teori. Hjorth menar att Home Properties har utrymme för ytterligare 

belåning vilket teoretiskt sett innebär att företaget borde justera sin soliditet till 30 procent. 

Mot en justering av soliditeten talar att företaget fäster mycket stor vikt vid bevarande av 

ledningens och aktieägarnas kontroll samt utrymme för framtida investeringar. Vi kan således 

konstatera att det förekommer en viss finansiell ineffektivitet i Home Properties 

kapitalstruktur. Hjorth motiverar differensen genom att påpeka att den finansiella 

flexibiliteten möjliggör snabb finansiering av framtida förvärv samt utgör en försäkring mot 

sviktande konjunktur. Dessa argument överensstämmer med litteraturen kring strategiska 

anledningar till kortsiktig överkapitalisering. En viss flexibilitet torde vara att föredra vid en 

kommande konjunkturförändring, dels för säkerställande av företagets solvens men också då 

nya investeringsmöjligheter kan uppkomma genom att uppköpskandidater faller i värde. 

Dessa fördelar värderas inte i static trade-off modellens långsiktigt optimala kapitalstruktur 

men strategiska anledningar kan motivera kortsiktiga avvikelser för att skapa långsiktig 

lönsamhet. Hjorth medger att företaget har något för hög likviditet jämfört med vad 

marknaden önskar. I dagsläget kan Home Properties därför anses ha både för hög soliditet och 

likviditet. Huruvida företagets finansiella ineffektivitet/flexibilitet grundas på strategiska 

anledningar eller är en följd av vad teorin kallar agerande i ledningens eget intresse är en 

intressant men svår fråga att undersöka. Vi kan endast konstatera att Hjorth fäster mycket stor 

vikt vid både ledningens och aktieägarnas kontroll samt strategiska anledningar. Hjorth 

påpekade även att företaget hellre överför kapital till aktieägarna än investerar i fastigheter 

med lägre avkastning än vad aktieägarna kan erhålla på annat håll. Vi har ingen anledning att 

betvivla att Home Properties agerar i aktieägarnas intresse. I sammanhanget är det relevant att 

påpeka företagets ägarstruktur, där Petter Stordalen är både majoritetsägare och 

styrelseordförande.  

 

Under intervjun framkom att Home Properties lånefinansierar samtliga projekt och det är 

således inte förvånande att investeringens förmåga att stå som säkerhet tillskrivs mycket stor 

vikt. Samtidigt medger Hjorth att lånefinansieringen innebär förlorad kontroll. Att Hjorth 

fäster mycket stor vikt vid ledningens kontroll kan därför verka paradoxalt. Vi anser dock 

detta vara rimligt så länge Home Properties har god kreditvärdighet. När ett företag har god 

kreditvärdighet och bra relationer med kreditgivare är kontrollförlusten förknippad med 

belåning sannolikt inte operativt begränsande. Det är således inte överraskande att Hjorth inte 
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fäster någon vikt alls vid finansieringens krav på extern granskning. Vi tror dessutom att 

bankens granskning kan ha positiva effekter för marknadens förtroende och företagets 

transparens.  

 

Frågor gällande extern granskning är tillsammans med frågor om signaler till marknaden 

svåra att undersöka. De bör nämligen besvaras med ”ingen vikt alls” annars signalerar 

exempelvis ett besked om nyemission styrelsens värdering av bolaget. Återköp av aktier 

skulle signalera att företaget är undervärderat. Kunskap om sådana signaler skulle kunna 

utnyttjas av ledningen i eget syfte och företag kan således inte svara annat än ”ingen vikt 

alls”. Som synes hamnar diskussioner om marknadssignaler lätt i moment 22. Det bör i 

sammanhanget dessutom påpekas att Clas Hjorth är ansvarig för Investor relations, vilket 

innebär att Hjorth är väl medveten om vad företaget bör svara. Vi ställer oss dock tveksamma 

till att signalers effekter inte tas i beaktning och konstaterar samtidigt att området är omöjligt 

att undersöka i en icke anonym fallstudie. 

 

Vi kan konstatera att Home Properties beaktar de positiva hävstångseffekter som uppkommer 

genom belåning. Det framkommer delvis genom att företaget lägger stor vikt vid 

finansieringens skatteeffekter vid strategiska investeringar samt genom förekomsten av 

företagets soliditetsmål. I static trade-off modellen uppkommer skatteeffekten till följd av den 

skattesköld som skapas vid belåning. Om inte negativa hävstångseffekter i form av 

insolvenskostnader förekommit hade företag, i enlighet med MM:s teori, applicerat en 

skuldsättningsgrad uppgående till i princip 100 procent. Att Home Properties är väl medvetna 

om förekomsten av insolvenskostnader anser vi delvis framgå av att företaget tillskriver både 

ledningens och aktieägarnas kontroll mycket stor vikt vid finansiering av strategiska 

investeringar. Enligt teorin är förlorad kontroll en viktig konsekvens av insolvenskostnader. 

Dessutom tillskrivs finansieringens inverkan på företagets totala risk mycket stor vikt. Enligt 

static trade-off modellen gäller att ju högre risk desto större insolvenskostnader. 

 

Home Properties tillvägagångssätt vid finansiering av strategiska investeringar stämmer väl 

överrens med Mats Åkerbloms hypotes om sär- och samfinansiering. Enligt Åkerblom vänder 

sig företag först till särfinansiering såsom inteckningslån och utnyttjar denna 

finansieringskälla till marknadens normalt accepterade nivå. I Home Properties fall utnyttjas 

särfinansiering snarare med soliditetsmålet som utgångspunkt men målet är visserligen delvis 

bestämt utifrån marknadens normalt accepterade risknivå. Det finns dock aspekter som 
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företag anser viktiga men som marknaden lägger mindre vikt vid. Att det är företagets 

accepterade nivå och inte marknadens framgår av de faktorer som Home Properties enligt 

Hjorth lägger stor vikt på. Bevarande av ledningens kontroll tillsammans med finansiell 

flexibilitet är i regel inte marknadens önskemål. 

  

I diskussionen kring våra investeringsexempel framkom att Hjorth skulle spara 

belåningsutrymmet i den minst riskfyllda fastigheten. Detta finner vi intressant då vi förväntat 

oss det motsatta, det vill säga att först utnyttja den minst riskfyllda fastigheten då den ger bäst 

lånevillkor. Hjorth motiverar sitt val att spara belåningsutrymme i Stockholmsfastigheten och 

belåna de övriga till max med att det är enklare att belåna en mindre riskfylld fastighet i 

lågkonjunktur. Belåningsutrymmet i Stockholmsfastigheten skulle därför ge Home Properties 

möjlighet till belåning i alla konjunkturlägen. Det tyder på att Home Properties värderar 

belåningskapaciteten högre än möjligheten till billigare belåning. Hjorths resonemang 

förefaller dock rimligt och strategiskt korrekt med tanke på att företaget värdesätter finansiell 

flexibilitet. Att spara det minst riskfyllda alternativet bör ge störst framtida finansiell 

flexibilitet vilket överensstämmer med Hjorths besked om att utrymme för framtida 

investeringar tillskrivs mycket stor vikt.  

 

Det alternativa tillvägagångssätt som kan användas för att bestämma ett företags 

kapitalstruktur betonar flexibilitet, risk, inkomst, kontroll och timing. Home Properties 

beaktar samtliga ovanstående faktorer. Flexibilitet, risk och kontroll har genomgående berörts 

i tidigare diskussion och tillskrivs mycket stor vikt vid val av finansieringskälla. 

Inkomstfaktorn är central och representeras i Home Properties fall delvis av finansieringens 

inverkan på företagets värde vilket tillskrivits mycket stor vikt. En ännu tydligare indikering 

på inkomstfaktorns roll är Hjorths fokusering vid investeringars lönsamhet. Timingfaktorn får 

anses representerad av det faktum att företaget beaktar lånefinansieringens relativa pris till 

eget kapital och nutida/förväntade framtida räntenivå. Företaget timar således prisrörelser för 

kort- och långsiktiga lån och eget kapital samt gör bedömningar när respektive värdepapper är 

fördelaktigt att emittera. Vid val av värdepapper ligger fokus på att erhålla lägsta möjliga 

kapitalkostnad vilket ökar antalet lönsamma investeringar. Att mycket stor vikt tillskrivs 

lånefinansieringens relativa pris till eget kapital indikerar en fokusering på kapitalkostnad. 

Belåning ger normalt lägre kapitalkostnad än vid utnyttjande av eget kapital då låneräntan i 

regel är lägre än investerarnas avkastningskrav. Det bör även tilläggas att Home Properties 

fäster mycket stor vikt vid investeringens livslängd. Företaget följer dock inte principen att 
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matcha långsiktiga investeringar med långsiktiga finansieringar och vice versa. Denna 

avvikelse ifrån teorin får efter Hjorths resonemang anses väl motiverad. Ur ett teoretiskt 

perspektiv är det dock intressant att Home Properties applicerar korta räntor till 

fastighetsinvesteringar.  

 

Avslutningsvis kan konstateras att Home Properties fäster mycket stor vikt vid 

finansieringskällans potentiella inverkan på företagets värde. Att maximera aktieägarnas 

förmögenhet är en förutsättning i många företagsekonomiska teorier. Frågan blir därför om 

investerarna värderar de strategiska anledningarna till finansiell flexibilitet eller betraktar 

dessa som finansiell ineffektivitet. Detta är omöjligt att avgöra då frågan gäller aktörernas 

preferenser. Att inte optimera sin kapitalstruktur maximerar teoretiskt sett inte ett företags 

aktievärde. Vi kan dock konstatera att Hjorth för intressanta resonemang och lyfter fram flera 

potentiella fördelar med finansiell flexibilitet under rådande omständigheter i 

hotellfastighetsägarbranschen.  
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6. SLUTSATS  

Home Properties val av finansiering kan inte helt och hållet förklaras av vare sig pecking 

order teorin, static trade-off modellen eller Åkerbloms hypotes om sär- och samfinansiering. 

Efter utförd fallstudie kan vi konstatera att Home Properties finansiering av strategiska 

investeringar i regel följer nedanstående modell: 

   

 

Figur 10. Home Properties finansiering av strategiska investeringar 

 

En viktig förutsättning för modellens giltighet är att soliditetsmålet inte störs långsiktigt.  

 

Följande påverkar finansieringen: 

1. Ovanstående modell gäller då det inte finns gemensamt låneutrymme i andra 

fastigheter med högre risk än den aktuella. Om gemensamt låneutrymme i fastighet 

med högre risk existerar och det utifrån rådande soliditet och önskad finansiell 

flexibilitet bedöms lämpligt, kan utrymme ur punkt 3 användas före internt kapital och 

fullt utnyttjande av särfinansiering.  

2. Om särfinansiering endast kan ske till lägre nivå än eftersträvad skuldsättningsgrad 

(<70 procent) får det konsekvensen att företagets soliditet ökar. Då utnyttjas 

låneutrymme i annan fastighet för att företaget skall ligga kvar på soliditetsmålet.  

3. Om företaget inte har tillräckligt med internt kapital (≥30 procent) och särfinansiering 

utnyttjas över 70 procent med följden att soliditetsmålet störs måste detta återställas 

inom snar framtid. Soliditeten kan återgå till målet genom att andra tillgångar avyttras 

eller genom att investeringen genererar kassaflöden inom snar framtid vilket ökar 

företagets soliditet.  

 

Avvikelser från företagets soliditetsmål kan således förkomma under korta perioder om de till 

följd utav strategiska anledningar bedöms öka den långsiktiga lönsamheten.    

1. Särfinansiering 
 
2. Internt kapital  
 
3. Gemensamt låneutrymme 
 
4. Nytt eget kapital/ lån/ hybrid 
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Förslag på vidare forskning 
 

1. Är Home Properties agerade vid finansiering av strategiska investeringar 

representativt för börsnoterade fastighetsägare?   

 

2. Hur värderas framtida finansiell flexibilitet emot kostnaden för belåning?  

I vår studie framkom att Home Properties om möjligt sparar det bästa (minst 

riskfyllda) belåningsutrymmet eftersom detta ger den största framtida finansiella 

flexibiliteten. Det tyder på att Home Properties värderar belåningskapaciteten högre 

än möjligheten till billigare belåning. Vi skulle gärna se en djupare studie av företags 

preferenser utifrån risk, kostnad och finansiell flexibilitet.   

 

3. Strategiska anledningar till kortsiktig överkapitalisering värderas inte i static trade-off 

modellen utan ses som finansiell ineffektivitet. Vår studie tyder på att Home 

Properties värderar strategiska anledningar. Bör hänsyn tas till strategiska anledningar 

och kan dessa vägas in i en utvecklad modell?   

 

4. Ur ett teoretiskt perspektiv är det intressant att Home Properties applicerar korta räntor 

till fastighetsinvesteringar. Ett sådant agerande strider emot maturity-matching 

principle. Vad får detta för konsekvenser för företaget och hur ser investerare på denna 

avvikelse?  

 

5. Static trade-off modellen säger att de mest lönsamma företagen har högre 

skuldsättningsgrad medan en implikation av pecking order teorin blir att dessa företag 

har lägre skuldsättningsgrad till följd av mer internt genererat kapital. Vad gäller för 

svenska företag?  
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BILAGOR 
 

Bilaga 1. Samtalsguide, docent Mats Åkerblom 
 

1. Definition av särfinansiering? 

 

2. Definition av samfinansiering? 

 

3. Hur bör företag resonera i följande situation? 

Investering:                             100 Mkr  

Lån med fastighet som säkerhet:   90 Mkr  

Internt kapital (cash):                 10 Mkr  

  

4. Definieras lånet som särfinansiering?  

 

 

5. Inverkan på företagets finansiella risk?  

 

 

6. Är det samfinans om vi ändrar scenariot så att de endast kan låna 80 Mkr med 

fastigheten som säkerhet men kan låna 10 Mkr ifrån en annan fastighet i sitt bestånd? 

 

 

7. I vilken ordning prioriterar de kapital? 

 

 

8. Vilka förutsättningar bygger Er hypotes på? 

 

 

9. Bör vi tänka på något ytterligare vid en undersökning av Er hypotes? 
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Bilaga 2. Intervjuguide:  Öppna frågor - Home Properties AB 
 
DEL 1.  
Öppna (semistrukturerade) frågor för intervju med Home Properties VD 
Clas Hjorth 
 
Vår undersökning syftar till att ge ökad insikt om hur företag resonerar vid finansiering av 
strategiska investeringar samt vad som ingår i deras beslutsunderlag? 
 
Vi har valt att studera hotellfastighetsägare då Ni har bred kunskap och erfarenhet av 
strategiska investeringar. Med strategiska investeringar menar vi investeringar som förändrar 
exempelvis företagets marknadsposition, intjäningsförmåga, geografiska täckning eller 
produktmix. De uppkommer i regel ur företagets långsiktiga strategi eller till följd av 
oväntade förändringar i omgivningen. Strategiska investeringar föredras normalt på högsta 
beslutnivå och är frivilliga, det vill säga ej rutinmässiga, defensiva eller underhållande. 
 
Nedanstående frågor har fungerat som ett hjälpmedel för diskussion snarare än en mall för 
intervjun. Vi ville ha en öppen diskussion för att kunna få fram ny och oväntad information 
och var väl inlästa i litteratur för att uppfatta intressanta områden och kunna ställa lämpliga 
följdfrågor. Ju längre intervjun led desto mer styrde vi intervjun för att uppfylla vårt syfte.  
 
Övergripande frågor 

1. Berätta hur det går till från att Ni hittar ett objekt till att köpet är klart. 
a. Hur hittar Ni olika investeringsobjekt? 
b. Hur tas besluten/ var / vilka är inblandade? 
c. Hur bestämmer Ni om köpet skall genomföras? 
d. Vad är Ni intresserade av för fastigheter? 

 
2. Anser Ni Er ha utrymme för utökad belåning av Ert nuvarande fastighetsbestånd? 

 
Finansiering 

3. Hur är Era långfristiga lån uppdelade? 
a. Vilken post är störst? (inteckningslån) 
b. Vilken bindningstid har Ni? 
c. Matchar Ni långa lån med långa investeringar? 
d. Varför? Varför inte? 

 
4. Hur ser Ni på optimal kapitalstruktur? 

a. Hur är Er kapitalstruktur idag? I relation till vad som vore ”optimalt” 
 

5. Nuvarande soliditet? (41 % angavs på Er analytikerträff) 
a. Soliditetsmål? (30 % anges på Er hemsida) 

 
6. Ni har för tillfället en högre soliditet än Ert mål.  

a. Vad är anledningen till detta? 
 

7. Vilka finansieringsalternativ finns tillgängliga för Er? 
a. Under vilka villkor? 
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b. Vad har Ni för kreditbedömning? 
 

8. Har framtida finansiering påverkats av uppdelningen i två bolag? 
a. Hur fungerar det?  

i. Kan Home Capital investera i Home Properties? 
ii. Finns det några lån emellan företagen? 

 
Risk 

9. Hur ser Ni på risk vid finansiering av strategiska investeringar? 
a. Vad ökar risken? 
b. Vad minskar risken? 
c. Hur stor risk är acceptabelt? 

 
10. Hur påverkas företagets totala risk av en enskild investering? 

a. Inverkar geografiskt läge på riskeffekten? 
b. Inverkar valet av finansieirng? 

 
Kontroll 

11. Vem/vilka anser Ni kontrollerar Home Properties? 
 

12. Hur påverkas Er kontroll av valet av finansiering vid strategiska investeringar? 
a. Kan effekterna på kontroll reduceras? 
b. Vad ökar kontrollen? 
c. Vad minskar kontrollen? 

 
 
3 fristående scenarios – Berätta hur Ni skulle finansiera investeringen 
 
Fastighet 1 
 
Stort hotell, Stockholms innerstad, typkund: affärsresande, positivt NPV 
 
Investering:    200 miljoner kronor 
Marknadsnorm för inteckningslån:  85 % (170 MSEK)  
Företagets generella låneutrymme:  50 MSEK 
 

13. Avtalstyp? 
 
14. Hur skulle Ni finansiera investeringen? 

 
a. Om 5 MSEK i internt kapital? 
 
b. Om 15 MSEK i internt kapital? 
 
c. Om 30 MSEK i internt kapital? 

 
15. Hur anser Ni att företagets risk påverkas av inteckningslånet? 
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Fastighet 2 
Litet hotell, Visby, typkund: turistande familjer, positivt NPV 
 
Investering:    40 miljoner SEK 
Marknadsnorm för inteckningslån:  60 % (24 MSEK) 
Företagets generella låneutrymme:  50 MSEK 
 

16. Avtalstyp? 
 
17. Hur skulle Ni finansiera investeringen? 

 
a. Om 5 MSEK i internt kapital? 
 
b. Om 15 MSEK i internt kapital? 
 
c. Om 30 MSEK i internt kapital? 

 
18. Hur anser Ni att företagets risk påverkas av inteckningslånet? 

 
Fastighet 3 
Medelstort hotell, Karlstad, typkund: affärsresande och familjer, positivt NPV 
 
Investering:    60 miljoner SEK 
Marknadsnorm för inteckningslån:  75 % (45 MSEK) 
Företagets generella låneutrymme:  50 MSEK 
 

19. Avtalstyp? 
 
20. Hur skulle Ni finansiera investeringen? 

 
a. Om 5 MSEK i internt kapital? 
 
b. Om 15 MSEK i internt kapital? 
 
c. Om 30 MSEK i internt kapital? 

 
21. Hur anser Ni att företagets risk påverkas av inteckningslånet? 

 
Avslutande frågor efter enskild diskussion av de tre scenarierna  
 

22. Finns det någon ”marknadsnorm” på hur mycket en hotellfastighet kan belånas? Vad 
beror normen av? 
 

23. Behövs finansiell flexibilitet? Varför? 
 
24. Hur påverkas risk och förekomsten av möjliga framtida finansieringsalternativ av valet 

av finansiering av dessa fastigheter? 
 

25. Hur prognostiserar/ beräknar Ni risk vs intäkter för ett projekt?   
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Bilaga 3. Intervjuguide: snabbfrågor - Home Properties AB 
 
DEL 2.  
Snabbfrågor vid intervju med Home Properties VD Clas Hjorth 
 
UNDERSÖKNING FÖR EXAMENSARBETE VID UPPSALA UNIVERSITET 
 
 
Till 
Finanschef/motsvarande  
eller VD  
eller Styrelseordförande 
 
 
 
 
ENKÄT OM HOTELLFASTIGHETSÄGARES BESLUTSUNDERLAG VID 
FINANSIERING AV STRATEGISKA INVESTERINGAR 
 
Vår undersökning syftar till att ge ökad insikt om hur företag resonerar vid finansiering av 
strategiska investeringar samt vad som ingår i deras beslutsunderlag? 
 
Vi har valt att studera hotellfastighetsägare då Ni har bred kunskap och erfarenhet av 
strategiska investeringar. Med strategiska investeringar menar vi investeringar som förändrar 
exempelvis företagets marknadsposition, intjäningsförmåga, geografiska täckning eller 
produktmix. De uppkommer i regel ur företagets långsiktiga strategi eller till följd av 
oväntade förändringar i omgivningen. Strategiska investeringar föredras normalt på högsta 
beslutsnivå och är frivilliga, det vill säga ej rutinmässiga, defensiva eller underhållande.  
 
Genom att besvara denna enkät bidrar Ni till kunskap om finansiering av strategiska 
investeringar för hotellfastighetsägare. Vi är tacksamma för Er hjälp och sänder naturligtvis 
ett exemplar av examensarbetet till alla medverkande företag. 
  
Om Ni har frågor eller önskar förtydliganden är Ni välkomna att kontakta någon av oss via 
e-post.  
 
 
Stort tack för Er hjälp! 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
Linus Andersson    Jonas Elofsson 
linus.andersson.9457@student.uu.se  jonas.elofsson.6847@student.uu.se 
070-587 40 04    070-208 15 65 
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ENKÄTUNDERSÖKNING OM FINANSIERING AV STRATEGISKA INVESTERINGAR 
Obs! Inte rutininvesteringar, utan sådana som normalt beslutas på hög nivå och är frivilliga.  
 
 
Del A, ALLMÄN INFORMATION 
 
 
1. Ungefär hur stort är marknadsvärdet av Ert fastighetsbestånd?  

□ 2000 Mkr eller mindre 

□ Mellan 2001 Mkr och 4000 Mkr  

□ Mellan 4001 Mkr och 6000 Mkr  

□ 6001 Mkr eller större  
 
2. Vad är Er nuvarande soliditet? 

□ Lägre än 20 % 

□ Mellan 21 % och 40 % 

□ Mellan 41 % och 60 % 

□ Mellan 61 % och 80 % 

□ Högre än 80 % 
 
3. Har Ni ett långsiktigt soliditetsmål?  

□ Ja, högre än vår nuvarande soliditet 

□ Ja, samma som vår nuvarande soliditet 

□ Ja, lägre än vår nuvarande soliditet 

□ Ja, men vi vill inte uttala oss om soliditet 

□ Nej 
 
4. Hur ser Ni på transparens? 

□ Transparens är positivt 

□ Transparens är både positivt och negativt 

□ Transparens är negativt 

□ Ingen åsikt 
 
5. Anser Ni Er ha utrymme för utökad belåning i dagsläget? 

□ Ja 

□ Nej 

□ Avstår att svara 
 
6. Hur många lönsamma investeringsalternativ finns på marknaden? 

□ Det finns alltid mer investeringsalternativ än vi kan hantera/finansiera 

□ Det finns oftast mer investeringsalternativ än vi kan hantera/finansiera 

□ Det finns ibland mer investeringsalternativ än vi kan hantera/finansiera 

□ Det finns aldrig mer investeringsalternativ än vi kan hantera/finansiera 
 
 



 

43 

Del B, UNDERSÖKNINGSFRÅGOR 
Vänligen kryssa för de påståenden som överensstämmer med hur Ni normalt agerar eller resonerar.  
 
 OM ER SYN PÅ FINANSIERING 
 För de flesta större investeringar i fastigheter kan en ”automatisk” finansiering så som  
 inteckningslån erhållas. Sådan finansiering sker vanligen till normala marknadsmässiga villkor.  
  
7. När vi fördelar kapital i samband med investeringsbudgeten (eller 

likviditetsbudgeten) räknar vi med respektive projektförslags totala 
finansieringsbehov, inklusive  ”automatisk” finansiering enligt ovan. 

□ Alltid 

□ Ofta 

□ Ibland 

□ Aldrig 

□ Vi har ingen investerings eller likviditetsbudget  
 
8. När vi fördelar pengar i samband med investeringsbudgeten (eller 

likviditetsbudgeten) räknar vi först bort den finansiering som ”automatiskt” 
följer med respektive projektförslag, till exempel inteckningslån eller 
långfristig leverantörskredit. Resterande finansieringsbehov tas upp i 
budgeten. 

□ Alltid 

□ Ofta 

□ Ibland 

□ Aldrig 

□ Vi har ingen investerings- eller likviditetsbudget  
 
9. Hur hanteras de totala kostnaderna hänförliga till krediter av ovanstående 

karaktär? (Exempelvis inteckningslån)  

□ De ingår alltid i en justerad kalkylränta/diskonteringsränta 
□ De ingår ibland i en justerad kalkylränta/diskonteringsränta 
□ De ingår aldrig i kalkylräntan/diskonteringsräntan utan ingår i kassaflödet 
□ Inget av ovanstående utan: _______________________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
10.  I vilken ordning vänder Ni Er till följande finansieringskällor vid finansiering 

av strategiska investeringar? 
(Vänligen markera med 1 till 6/7, där 1 är den källa Ni vänder Er till först) 

  

___ Inteckningslån på den inköpta fastigheten 
___ Lån med annan säkerhet än den inköpta fastigheten 

___  Nyemission 

___ Internt kapital (balanserad vinst eller kassaflöde) 
___ Konvertibla skuldebrev 
___ Förlagslån 
___ Annat alternativ: ____________________________ 



 

44 

OM ER SYN PÅ FINANSIELL RISK 
 
11. Anser Ni att företagets finansiella risk ökar vid utnyttjande av 

inteckningslån som följer marknadens sedvanliga villkor?   
 
□ Nej, vi kontrollerar vår likviditetsbudget och försöker sällan  
 värdera finansiell risk 

□ Nej, att utnyttja sådana krediter ökar inte vår finansiella risk 

□  Ja, vår finansiella risk ökar något, men inte så mycket som  
 vid andra typer av lån 

□ Ja, finansiell risk ökar på samma sätt som vid andra typer av lån 
 
 OM ER SYN PÅ KONTROLL 
 All extern finansiering kan ge externa finansiärer ökad kontroll över ett företag. 
 
12. Markera den/de finansieringskällor som Ni anser medföra förlorad kontroll 

för Ert företag?  
  
 OBS! Flera alternativ får kryssas för. 
 
□ Vid nyemission, eftersom ägare då kan ställa nya krav. 

□ Vid nyemission, eftersom företaget då tvingas informera marknaden och därmed 
konkurrenter om framtida planer och förväntad avkastning 

□ Inte vid nyemission, då den främst tecknas av tidigare ägare 

□ Vid banklån, eftersom banken kräver mycket information och ställer villkor 

□ Inte vid banklån, eftersom vår bank ”inom rimliga gränser” följer oss mer passivt 

□ Inte vid marknadsnormal leverantörskredit, då även långfristig sådan knappast ger 
leverantören ökad kontroll  

□  Inte vid lån mot inteckning i fastighet, då dessa låneinstitut inte har något 
kontrollbehov utöver inteckningen. Risken i företaget har dessutom redan prövats och 
bedömts icke äventyra inteckningen. 
 
OM ER SYN PÅ KAPITALSTRUKTUR 

 
13. Strävar Ni efter en optimal kapitalstruktur? 
□ Ja, alltid 

□ Ja, oftast 

□ Ja, ibland 

□ Nej, aldrig 

□ Vi tror inte att det finns någon optimal kapitalstruktur 
□ Vi känner inte till begreppet optimal kapitalstruktur 
 
Frivilligt förtydligande av ovanstående fråga: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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OM FAKTORER FÖR BESLUTSUNDERLAG  
 
14.  Hur stor vikt tillskriver Ni följande vid finansiering av strategiska investeringar? 
 
    Mycket stor vikt    Stor vikt          Måttlig vikt Ingen vikt 

Potentiell inverkan på företagets värde  □ □ □ □  

Bevarande av aktieägarnas kontroll  □ □ □ □  

Bevarande av ledningens kontroll  □ □ □ □  

Finansieringens skatteeffekter   □ □ □ □  

Framtida utdelningsutrymme  □ □ □ □  

Företagets utrymme för nya framtida investeringar □ □ □ □ 

Marknadens resultatförväntningar  □ □ □ □ 
 
Inverkan på företagets totala risk   □ □ □ □  

Investeringens kassaflöde i närtid  □ □ □ □  

Investeringens totala kassaflöde  □ □ □ □  

Konjunkturläget   □ □ □ □ 

Nutida/förväntade framtida räntenivå  □ □ □ □ 

Investeringens förväntade livslängd  □ □ □ □ 
 

Tillgång till internt kapital (bal. vinst/ kassaflöde) □ □ □ □  

Tillgång till nytt eget kapital  □ □ □ □  

Lånefinansierings relativa pris till eget kapital □ □ □ □  

Företagets konjunkturkänslighet  □ □ □ □ 

Finansieringens krav på extern granskning □ □ □ □  

Finansieringens signaler till marknaden   □ □ □ □  

Investeringens förmåga att stå som säkerhet □ □ □ □  

 

 
 

Stort tack för Er medverkan! 
 
Vi hoppas att Ni funnit enkäten intressant och ser fram emot resultatet lika mycket som vi! 

 
Ett exemplar av examensarbetet sänds i månadsskiftet mars/april. 

 
  Med vänliga hälsningar  

 
Jonas & Linus 

 
 

 
  


