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Förord 
 

När vi en kall decemberdag startade uppsatsprocessen var det svårt att se ljuset i tunneln. 

Längs vägen har ljuset blivit allt starkare och nu är uppsatsprocessen över. Det har varit 

mycket blod, svett och tårar under resan mot denna färdiga uppsats. Många härliga personer 

har varit involverade i uppsatsprocessen, ingen nämnd ingen glömd.  Vi skulle vilja rikta ett 

extra stort och varmt tack till vår handledare Eva Berggren som kritiskt granskat, gett oss 

goda råd och styrt in oss på vägen när vi varit utanför. Vi vill även tacka våra opponenter för 

den givande feedbacken och de infallsvinklar ni bidragit med. 

Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett som vanligt gott samarbete.  

Trevlig läsning, 

Högskolan i Halmstad den 16 maj 2015 
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Sammanfattning 

Finansvärlden har drabbas av flertalet olika ekonomiska kriser de senaste åren och sedan dess 

råder det osäkerhet i världsekonomin. Osäkerheten gör att de traditionella 

investeringsbedömningsmetoder som grundar sig i diskonterade kassaflöden blivit allt mer 

kritiserade och anses som otillräckliga för att göra ett bra investeringsbeslut. Med hjälp av 

reala optioner kan osäkerheten minska och på längre sikt göra mer gynnsamma investeringar.  

Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag har den unika situationen att de har ramar och 

regler som gör att de måste göra långsiktiga investeringar och inte kan byta sitt geografiska 

läge, till skillnad från privata bostadsbolag. 

I denna unika situation måste det allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolaget säkerställa att 

bolaget har möjligheten och flexibiliteten att göra investeringar som är lönsamma för bolaget. 

Därför kom vi fram till problemformuleringen: Hur kan reala optioner påverka 

investeringsbeslut i allmännyttiga kommunala bostadsbolag? Syftet med studien var att 

beskriva och analysera hur reala optioner kan påverka ett investeringsbeslut i allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag och förklara i hur allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 

använder sig av reala optioner.  

Metoden för studien är en kvalitativ metod där vi intervjuade tre olika allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag i Halland och Nordvästra Skåne. Resultatet av studien blev att 

reala optioner påverkar investeringsbeslut i allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. 

Samhällseffekter som investeringen tillför kan göra att kommunen på lång sikt får en 

befolkningstillväxt och ekonomisk tillväxt som väger upp förlusten i den enskilda 

investeringen. Flexibiliteten och möjligheten finns i investeringen som den bidrar med till 

samhället och kan därmed påverka ett investeringsbeslut på så sätt att även om kalkylen inte 

visar på ett positivt nettonuvärde genomförs den ändå.  

 

Nyckelbegrepp: Reala optioner, investeringsbeslut, allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

The financial world has been affected by several different economic crises in recent years, 

since there is uncertainty in the world economy. The uncertainty makes the traditional 

investment appraisal methods, based on discounted cash flows, increasingly criticized and 

considered as insufficient to make a good investment decision. With the help of real options, 

uncertainty is reduced and in the longer term make more favorable investment. Public housing 

companies have the unique situation that they have limits and rules and are expected to make 

long term investments and can not change its geographical position, unlike private housing. 

In this unique situation the public housing company ensure that the company has the ability 

and flexibility to make investments that are profitable for the company. Therefore the research 

question became: How can real options affect investment in public housing companies? The 

purpose of this study was to describe and analyze how real options can affect an investment in 

public housing company and explain the situations in which public housing company make 

use of real options. 

The methodology for the study was a qualitative method where we interviewed three different 

public housing companies in Halland and Nordvästra Skåne. The result of the study was that 

real options affecting investment decisions in the public housing companies. Social effects 

that the investment adds that the municipality can do in the long term, population growth and 

economic growth weighing up the loss of the individual investment.  The flexibility and 

possibility of investment it provides society may influence the investment decision. That is, 

even if the calculations do not show a positive net present value, the investment might still be 

made. 

 

 

Nyckelbegrepp: Real options, investment decision, public housing companies 
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Kapitel 1. Inledning 

Detta kapitel börjar med att vi presenterar bakgrunden till problemområdet med tillhörande 

problemdiskussion. Diskussionen mynnar ut i studiens problemformulering och vårt syfte. Det 

första kapitlet avslutas med att vi definierar centrala begrepp och uppsatsen disposition.  

 

1.1 Bakgrund  

De senaste 20 åren har finansvärlden drabbas av två stora ekonomiska kriser.  När Lehman 

Brothers kraschade 2008 drogs hela finansvärlden och världsekonomin ner i en den djupaste 

krisen sedan 1930-talet (Lucas, 2013). Världsekonomin kämpar än idag med att återhämta sig 

efter den senaste krisen. Spåren av krisen har medfört historiskt låga räntelägen både i Sverige 

och i omvärlden (Näslund & Mokhtari, 2015). Trots att världsekonomin inte har återhämtat 

sig ifrån Lehman Brothers krasch värderas aktiebörsen och fastighetsbranschen högre än 

någonsin (Tidningarnas Telegrambyrå, 2015). 

Det historiska läget i världsekonomin kan tyda på att den befinner sig i en unik situation. 

Denna unika situation påverkar och föranleder att det egentligen inte är någon som vet hur 

marknaden ska eller bör agera vid denna situation. Detta medför att det just nu råder högre 

osäkerhet både på världsmarknaderna och inom världsekonomin än tidigare (Näslund & 

Mokhtari, 2015). Trigeorgis (2005) menar att det finns möjligheter för företag att utnyttja 

specifika situationer i en osäker tid och vara flexibla för att kunna utnyttja framtida eventuella 

marknadsförändringar.  

Eftersom det verkar råda en allt större osäkerhet på marknaden har de traditionella 

investeringsbedömningsmetoderna, med hjälp av diskonterade kassaflöden (discounted cash 

flow, DCF), anses vara otillräckliga (Trigeorgis, 2005). Real optionsanalys beskrivs som en 

ny kompletterande värderings- och beslutsmetod (Trigeorgis, 2005). Osäkerhet ställer högre 

krav på chefer att utnyttja flexibilitet på bästa sätt och vid rätt tillfälle fatta beslut för att kunna 

vinstmaximera företaget. Reala optioner är ett verktyg för beslutsfattare att kunna se 

möjligheterna som finns i en investering, samt kunna planera olika strategiska investeringar 

med tiden. Reala optioner kan ses som en länk mellan strategisk planering och finansieringens 

kalkylmetoder (Amram & Kulatilaka, 1999). En real option kan exempelvis vara att ett 

företag köper mark, för att inneha möjligheten att låta den bebyggas i framtiden. Företaget har 

däremot ingen skyldighet att bebygga marken, utan köper sig enbart möjligheten att kunna 

vidta olika åtgärder i framtiden. Vad de verkligen gör med marken i framtiden kan variera. 

Företaget köper sig möjligheten och flexibiliteten till att använda marken på olika sätt. Leslie 

och Michaels (1997) anser att reala optioner är viktiga i strategiska och finansiella analyser, 

under osäkerhet, eftersom att det traditionella investeringsbedömningsmetoderna ignorerar 

värdet av flexibilitet.  

 

1.2. Problemdiskussion  
Traditionellt har investeringsbeslut beräknats och grundats på nettonuvärdemetoden (Net 

Present Value, NPV) (Brealey et al., 2013; Chance & Peterson, 2002; Greve, 2003; Yard 

2001). NPV har med tiden blivit kritiserad som bristfällig och ofullständig för att kunna 
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analysera om investeringen bör genomföras eller inte genomföras. Främst eftersom NPV 

bland annat inte tar hänsyn till flexibiliteten, det vill säga reala optioner, i en investering 

(Block, 2007; Reuer & Tong, 2007; Yong, James, Madhavan & Mahoney, 2007). Kritiken 

grundar sig i att vid användandet av NPV förbises framtida möjligheter som är bundna till 

investeringen (Block, 2007; Brealey et al., 2013; Yong et al., 2007).  Genom att inte använda 

sig utav reala optioner bidrar det till en mindre realistisk värdering av själva investeringen 

(Baker, Dutta & Saadi, 2011; Chance & Peterson, 2002).  Forskning visar på att NPV inte tar 

hänsyn till reala optioner och det kan resultera i att företagen gör för få investeringar och 

därmed kan tillväxtmöjligheter i framtiden bli begränsade eller gå förlorade (Block, 2007). 

Vidare finns viss kritik mot NPV, som har medfört att litteraturen om reala optioner har ökat 

och att det nu fokuseras mer på reala optioner i investeringsbeslutsprocessen än tidigare 

(Busby & Pitts, 1997).  

 

Det finns inslag av flexibilitet i nästan alla investeringar och flexibiliteten går att värdera 

(Block, 2007). Om ett investeringsbeslut enbart grundas på NPV bortses möjligheten att i 

framtiden göra investeringen vid ett bättre tillfälle och som därmed kan generera en högre 

avkastning på investeringen. Reala optioner bidrar inte enbart med minskad osäkerhet i 

investeringen, utan fungerar även som ett verktyg med möjligheten att utforska, analysera och 

finna nya möjligheter för investeringen även vid ett senare tillfälle (Janney & Dess, 2004). 

Därmed bör en beslutsmodell innehålla fler faktorer, exempelvis flexibilitet (Dangl, 1999). 

NPV tar även inte hänsyn till beslut som kan uppstå i framtiden vid eventuella förändrade 

marknadsförutsättningarna, som kan påverka investeringens värde (Trigeorgis, 1993). Om 

företag inte tar hänsyn till värdet av flexibiliteten och möjligheterna i kalkylmodellen kan ett 

negativ NPV erhållas och investeringen genomförs aldrig (Brealey et al., 2013). Hade 

däremot flexibiliteten och möjligheterna beräknats och värderas kan istället ett positivt NPV 

erhållas (Block, 2007). Flexibiliteten och möjligheterna anses vara som mest värdefull ju 

längre fram i tiden den kommer, eftersom en marknadsförändring kan leda till att 

flexibiliteten i investeringen medför olika möjligheter att agera utefter förändringen (Block, 

2007).  

 

Tidigare forskning på området visar att det finns god kunskap om hur reala optioner teoretiskt 

ska värderas och varför de bör användas (Krychowski & Quélin, 2010). Det är emellertid 

viktigt att förstå att reala optioner inte ersätter NPV. Däremot är reala optioner ett viktigt 

komplement för erhålla möjligheten att värdera investeringar på ett mer realistiskt sätt 

(Chance & Peterson, 2002). Litteraturen efterlyser en bredare förståelse för hur reala optioner 

tillämpas vid investeringsbeslut inom olika branscher (Krychowski & Quélin, 2010; 

Trigeorgis, 2005).  Dagens höga grad av osäkerhet i världsekonomin, i kombination med att 

det blivit både dyrare att göra misstag samt att det blivit mer komplicerat att avbryta en 

investering, innebär att det ställs högre krav på beslutsfattaren. Reala optioner gör att 

osäkerheten kan minska, och därmed i längden göra mer gynnsamma investeringar (Janney & 

Dess, 2004).  

 

Brynås (2014) beskriver att ”… FaBo har som målsättning att till år 2025 bygga 500 nya 

hyresrätter. För att uppnå målet krävs beredskap med byggklara tomter.” (Falkenbergs 
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Bostad ABs Årsredovisning för 2014, s.3). Den senaste tiden har det även blivit vanligare att 

större områden med mark köps upp av allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Marken 

köps med åtanken att i framtiden ha möjlighet att bebygga marken med bostäder 

(Helsingborgs Dagblad, 2014; Isaksson, 2014; Sveriges Radio, 2014; Wärnelid, 2014). En 

hållbar stadsutveckling är en viktig framtidsfråga för Sveriges kommuner och en förutsättning 

för tillväxt. Kommunernas uppgift är att bygga städer och miljöer som gör det möjligt för 

människor och företag ska växa och trivas (Sveriges kommuner och landsting, 2015).  

Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag måste agera på affärsmässiga principer 

samtidigt som de har ett lagkrav att vara allmännyttiga (1§ 1st SFS 2010:879).  

 

Vinstmaximerande företag bör göra investeringar som ökar företagets värde genom att göra 

investeringar som lever upp till ägarnas avkastningskrav och samtidigt ge bästa möjliga 

avkastning, det vill säga vinstmaximera (Brealey et al., 2013).  Kommunala bolag kan ses 

som en hybridorganisation som liknar de privata företagen och bedrivs på liknande sätt 

(Thomasson, 2009). Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag har en unik situation.  

Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolaget finns till för att bidra med en sund 

bostadsmarknad i kommunen (1§ 2st SFS 2010:879) tillskillnad mot privatägda bostadsbolag 

som har i åtanke att tjäna pengar (Brealey et al., 2013). Samtidigt har inte allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag möjligheten att flytta sin verksamhet till en annan stad (1§ SFS 

2010:879) något som privata aktörer har möjlighet att göra (Thomasson, 2009). 

 

Sammantaget innebär det att allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag enbart kan vara 

verksamma inom kommunens gränser och därmed måste bolaget skapa flexibilitet och 

möjligheter att även i framtiden kunna tillgodose både bostadsbehovet och kommunens 

tillväxt samt att överleva rent ekonomiskt. 

 

Litteraturen på området visar att det behövs större kunskap om hur reala optioner praktiskt 

tillämpas ute i företag (Trigeorgis, 2005) samt att traditionella 

investeringsbedömningsmetoder inte längre anses räcka till vid dagens höga grad av osäkerhet 

(Block, 2007; Brealey et al., 2013; Jong et al., 2007). I denna osäkerhet gör kommunala 

bostadsaktiebolag stora investeringar med ett långsiktigt ägande, och köper upp stora områden 

mark för i framtiden kunna bebygga den (Helsingborgs Dagblad, 2014; Isaksson, 2014; 

Sveriges Radio, 2014; Wärnelid, 2014). Eftersom allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag inte kan flytta sin verksamhet till en annan kommun måste de kunna köpa 

sig olika möjligheter, det vill säga flexibilitet, att expandera snabbt om exempelvis efterfrågan 

på bostäder i ett område skulle öka och därmed kunna tillgodose kommunens 

tillväxtmöjligheter. Därmed skulle reala optioner kunna bidra med ett mervärde i 

investeringen, något som inte går att sätta siffor på i de traditionella 

investeringsbedömningsmetoderna.  Det finns ingen forskning på området som beskriver 

varför allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag agerar som de gör, och om bolagen 

tillämpar reala optioner vid investeringsbeslut. Det finns alltså en kunskapslucka i hur reala 

optioner tillämpas praktiskt i allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Därför vill vi 

undersöka hur reala optioner kan påverka ett investeringsbeslut. Det vill säga om reala 

optioner används i investeringsbeslutsprocessen och i så fall på vilket sätt. 
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1.3. Problemformulering 
Hur kan reala optioner påverka investeringsbeslut i allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag?  

1.4. Syfte 
Syftet med studien är att beskriva och analysera hur reala optioner kan påverka ett 

investeringsbeslut i allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och förklara hur 

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag använder sig av reala optioner. 

1.5. Centrala begrepp 
Här förklaras centrala begrepp och innebörden av begreppen i vår studie.  

Fastighet 

”Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen 

horisontellt eller både horisontellt och vertikalt […].” (1 kap. 1 § SFS 1970:994). Med detta 

menas att fastigheter inte är byggnader, utan mark (ibid.). Till fastigheter hör sedan 

byggnader, ledningar med mera som placerats, inom fastighetens gräns, för stadigvarande 

bruk. Detta kallas för fastighetstillbehör (2 kap. 1§ SFS 1970:994).  

Innehavaren 

Innehavaren av en real option anses vara den person eller det företag som äger möjligheten, 

det vill säga den reala optionen (Trigeorgis, 2005). Med innehavaren i denna studie innebär 

det allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolaget som äger optionen, inte personen som har 

möjlighet att ta beslutet.  

Offentligt ägda bolag 

Med offentligt ägda bolag menas aktiebolag som ägs av kommunen, landstinget eller av staten 

(Thomasson, 2013), exempelvis allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.  

1.6. Disposition  
Kapitel 2 (Teoretisk referensram) innehåller teori kring reala optioner och vad som 

kännetecknar dessa. Vidare presenteras hur investeringsbeslut och reala optioner hänger 

samman, samt kritik presenteras. 

Kapitel 3 (Metod) beskriver hur vi gick tillväga i uppsatsprocessen. Vi redogör för hur den 

praktiska inhämtningen av teori och empiri gick till samt motiverar våra val. 

Kapitel 4 (Empiri) presenterar undersökningens empiriska material som vi har samlat in. 

Kapitel 5 (Analys) görs en analys av det resultat vi erhållit ifrån empirin och jämförs med 

tidigare vetenskapliga studier på området. 

Kapitel 6 (Slutsats) presenterar studiens slutsatser och dessutom ger vi förslag på vidare 

forskning. 
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Kapitel 2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för den valda teoretiska referensramen. Kapitlet börjar 

med en introduktion till kommunalt ägda bolag och allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag för att sedan gå över till reala optioner och hur de kan påverka olika 

investeringsbeslut.  

2.1. Investeringsbeslut i kommunalt ägda bolag 
I Sverige får inte bolag som ägs av kommunen bedrivas i vinstsyfte (7§ SFS 1991:900). 

Kommunalt ägda bolag verkar i en miljö med samspel mellan politiker och bolagens 

tjänstemän. Formellt är det politiker som är högsta beslutsorganet och det är tjänstemännen 

som implementerar de fattade besluten (Fjertorp, 2010). Fjertorp (2010) nämner kort i sin 

avhandling att i praktiken är gränserna lite mer otydliga. Genom allmänna val väljs 

förtroendevalda politiker som utgör kommunfullmäktige, det högsta beslutande organet i en 

kommun. Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål, riktlinjer och ekonomiska ramar 

för investeringsverksamheten (Fjertorp, 2010). 

Inom rambudgeten är det nämnden för varje förvaltning som beslutar om olika projekt och 

investeringar, som verkställs av förvaltningens tjänstemän. Varje kommun har frihet att själva 

utforma sin organisation inom ramen i Kommunallagen. Arbetet leds av en förvaltningschef. 

Oftast sker ett nära samarbete mellan förvaltningen och nämnden. I praktiken är det även 

förvaltningens tjänstemän som kommer med förslag om olika projekt och investeringar. Den 

politiska styrningen fastställer vilken form av nytta som investeringarna ska bidra med till 

samhället och motiverar på så sätt att en investering bör genomföras eller inte. Politikerna har 

även till uppgift att ersätta det vinstmål som finns i vinstdrivande organisationer till andra 

mål, exempelvis mål att med investeringar skapa nytta över en längre tidsperiod (Fjertorp, 

2010). 

Kommunala bolag är en slags hybridorganisation vars syfte är att producera tjänster som är av 

offentlig karaktär. Organisationen liknar de privata företagen och bedrivs på liknande sätt 

(Thomasson, 2009). Privata företag kan välja att enbart driva en verksamhet för en viss grupp 

av kunder och även välja hur mycket företaget ska växa samt i vilka marknader företaget ska 

finnas på. Detta är något som offentligt ägda bolag inte har möjlighet till eftersom de enbart 

har möjligheten att vara verksamma utanför den egna kommunens gränser (Thomasson, 

2013). 

Offentligt ägda bolag har även intressentproblem. Intressenter förväntar sig ett agerande som 

liknar en politiskt styrd organisation medan andra intressenter förväntar sig att bolagen ska 

agera som affärsverksamheter. Offentligt ägda bolag måste oftast leva upp till båda 

förväntningarna samtidigt, vilket innebär att bolagen måste hantera konflikten mellan att vara 

affärsmässiga och agera i samhällets intressen. Vidare är som sagt inte syftet med kommunala 

bolag att bedriva bolagen med vinst och ge utdelning till ägaren, utan att tillgodose ett behov 

som finns i samhället (Thomasson, 2013).  
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2.1.1. Investeringsbeslut i allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 

Kommunalt ägda bostadsaktiebolag har däremot rätten att driva näringsverksamhet med 

affärsmässiga principer (2§ SFS 2010:879). Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 

regleras genom ägardirektiv och bolagsordningar som beslutas av kommunfullmäktige (Sabo, 

2013). Strukturen i allmännyttiga kommunala aktiebolag fungerar huvudsakligen likadant 

som i övriga kommunalt ägda bolag. Kommunalfullmäktige är aktieägare och fastställer 

bolagsordning och utser en styrelse. Styrelsen i sin tur utser en verkställande direktör som 

leder den operativa verksamheten i det allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolaget 

(Fjertorp, 2010). Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolags syfte är att förvalta fastigheter 

där bostadslägenheter ska upplåtas med hyresrätt, främja bostadsförsörjningen i den kommun 

som äger bolaget och erbjuda hyresgästerna möjlighet att ha inflytande i boendet samt i 

bolaget (1§ 1st SFS 2010:879). Därmed ska ett kommunalt allmännyttigt bostadsaktiebolag 

ses som ett vanligt vinstmaximerande företag, fast i allmänhetens intresse.  

Vidare har allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ett bostadsförsörjningsansvar vilket 

innebär att varje kommun ska planera och ha riktlinjer för hur bostadsförsörjning i kommunen 

ska tillfredsställas på lång sikt. Syftet är att skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska 

kunna bo och leva i bostäder med acceptabel standard. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska 

antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Riktlinjerna ska grundas på en analys 

av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda 

grupper och marknadsförutsättningar (SFS 2000:1383).  Kommunen ska säkerställa att alla 

invånare i kommunen har möjlighet att erhålla en bostad samt att det ska finnas ett alternativ 

till den privata hyresmarknaden (Thomasson, 2013).  

Sammanfattningsvis innebär det att ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag inte enbart 

ska agera affärsmässigt och därmed vara vinstmaximerande för att tillfredsställa sina ägare. 

Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag har även en samhällsnyttig funktion, där bolaget 

ska främja kommunens möjligheter till tillväxt på lång sikt, samtidigt som bolaget ska 

tillfredsställa kommunens invånare med acceptabla bostäder.  

Kommunfullmäktige

Ägardirektiv

Allmännyttiga 
kommunala 

bostasaktiebolag

Förslag till olika 
investeringar

Förslag till olika 
investeringar

 

Figur. 2.1. Figur över hierarkin för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. 
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2.2. Vad är en real option? 
Reala optioner har sitt ursprung ifrån finansiella optioner och har på senare tid börjat betraktas 

allt mer under investeringsbeslut (Amram & Kulatilaka, 1999; Mun, 2006). Myers myntade år 

1977 begreppet reala optioner vilket blev startskottet på ett nytt teoretiskt synsätt att värdera 

och grunda ett investeringsbeslut på (Dension, 2009).  Reala optioner innebär att den ger 

innehavaren rätten, utan skyldigheten, att i en framtid vidta en specifik åtgärd (Greve, 2003; 

Janney & Dess, 2004).  

Reala optioner är icke finansiella tillgångar och värdet på dessa erhålls genom att identifiera 

och specificera möjligheter med den specifika tillgången, eller investeringen, under olika 

investeringsbeslut. Detta innebär att en real option inte kan värderas före möjligheterna är 

identifierade (Amram & Kulatilaka, 1999; Chance & Peterson, 2002).  Till skillnad mot 

finansiella optioner är det beslutsfattaren som innehar den reala optionen som kan påverka 

dennes värde (Buckley, Casson & Gulamhussen, 2002). Värdet för flexibiliteten att kunna 

anpassa olika förutbestämda handlingar när ny information erhålls är värdefull, framförallt 

under osäkerhet (Yong et al., 2007). Därmed är det flexibiliteten som gör det möjligt att sätta 

ett värde på reala optioner (Trigeorgis, 2005; Yong et al., 2007). Flexibiliteten värderas 

genom att beräkna fram nuvärdet (present value, PV), oftast via beslutsträd, simulationer eller 

genom att scenarioanalys används (Block, 2007; Brealey et al., 2013; Chance & Peterson, 

2002; Greve, 2003; Mun, 2006; Titman, 1985; Trigeorgis, 2005; Williams, 1991). 

Reala optioner bidrar med att minska osäkerheten och därmed se till att beslutsfattaren har 

större flexibilitet i framtiden att vidta specifika åtgärder utifrån eventuella 

marknadsförändringar (Copeland & Keenan, 1998; Titman, 1985; Trigeorgis, 1993). Förutom 

flexibiliteten värderas även reala optioner med hänsyn till osäkerhet. Flexibilitet under 

osäkerhet, hög risk, bidra med ett högre ekonomiskt värde för den reala optionen eftersom 

händelser i framtiden kan ge stora möjligheter men även konsekvenser för beslutsfattaren som 

innehar den reala optionen (Yong et al., 2007).  Osäkerhet går inte att värdera med några av 

de vanligaste modellerna utan det går endast med hjälp av reala optioner (Copeland & 

Keenan, 1998). 

 

2.3. Skillnaden mellan finansiella och reala optioner 
Reala optioner har relativt sett större värde än finansiella optioner (Mun, 2006). Reala 

optioner tillämpas mest i verkliga projekt eller ute i företagets olika verksamheter. Finansiella 

optioner däremot tillämpas på tillgångar som exempelvis valuta, värdepapper och råvaror (Tas 

& Ersen, 2012). Vidare värderas och baseras finansiella optioner på den underliggande 

tillgången, exempelvis aktiepriset. Reala optioner däremot består av andra faktorer som skulle 

kunna ske i framtiden. Exempel på olika variabler kan vara framtida efterfrågan på en 

marknad eller framtida råvarupriser.  Finansiella optioner har även en förutbestämd 

förfallodag, och löper under kortare tid än reala optioner (Mun, 2006). Reala optioner behöver 

inte ha en specifik förfallodag, utan kan tillämpas på ett projekt om möjligheten ges. Därmed 

har en real option indirekt betydlig längre löptid än en finansiell option, eftersom det inte 

finns något krav för när, eller om den ska användas (Mun, 2006; Tas & Ersen, 2012).  
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Ytterligare en skillnad mellan reala optioner och finansiella optioner är att underlaget för 

beslutfattande är att finansiella optioner är mycket mer lättillgängliga att erhålla än underlaget 

till reala optioner (Copeland & Tufano, 2004). Reala optioner är mer komplexa att finna 

underlag till och kräver stor analysförmåga hos innehavaren av optionen (Baker et al., 2011; 

Brealey et al., 2013). Finansiella optioner har en tydligare struktur i hur de ska tillämpas och 

användas medan reala optioner är betydligt mer tvetydligt (Copeland & Tufano, 2004). Reala 

optioner baseras på reala tillgångar som oftast är inte är överlåtningsbara. Reala optioners 

värde påverkas av innehavarens, det vill säga beslutsfattarens, olika beslut eller åtgärder 

(Mun, 2006).  Finansiella optioner värderas på den öppna marknaden, till skillnad från reala 

optioner vars verkliga värde är svårt att erhålla på en öppen marknad. Oftast är det enbart 

innehavaren av den reala optionen som kan sätta ett värde på den (Li, 2007). Det är absolut 

förbjudet att manipulera en aktiekurs till sin fördel, däremot kan innehavaren av en real option 

skapa eller göra strategiska beslut som i sin tur kan öka värdet på den underliggande 

tillgången (Mun, 2006). 

Sammanfattningsvis finns det alltså skillnader mellan finansiella och reala optioner samt hur 

optionerna värderas. Reala optioner har fler variabler och faktorer som kan påverka värdet, 

samt att innehavaren själv har möjligheten att kunna påverka värdet. Det finns en tydlighet i 

hur finansiella optioner använd. Däremot hur reala optioner ska används är mer komplext. 

Komplexiteten medför att reala optioner kan anses vara diffust, något som kommer att 

tydliggöras i kommande avsnitt. 

 

2.4. Applicerbara reala optioner i fastighetsbolag 
Litteraturen på området visar att det finns flertalet olika reala optioner att ta hänsyn till vid ett 

investeringsbeslut. I bilaga 1 finns en sammanställning av dessa reala optioner (Amram & 

Kulatilaka, 1999; Brealey et al., 2013; Chance & Peterson, 2002; Janney & Dess; 2004; Mun, 

2006; Trigeorgis, 2005).  Nedan återfinns och beskrivs de reala optioner som i litteraturen 

beskrivs vara applicerbara på fastighetsbolag och kan därmed appliceras även på 

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. 

2.4.1. Option att skjuta upp investering 

Option att skjuta upp investeringen innebär att innehavaren har möjlighet att utnyttja 

information som kommer dem tillhandla vid ett senare tillfälle, och därmed avvakta 

(Trigeorgis, 2005). Det medför möjligheten för innehavaren att vänta med att göra en 

investering tills en bättre lösning, eller bättre tillfälle finns. Exempelvis om en del av projektet 

i dagsläget är osäkert kan investeringen skjutas upp och lönsamheten med investeringen kan 

maximeras vid ett senare tillfälle (Chance & Peterson, 2002). Väntan kan dock innebära en 

värdeförlust för innehavaren eftersom att konkurrenter kan ta marknadsandelar. Genom att 

avvakta kan innehavaren däremot se hur marknaden agerar och sedan investera vid ett bättre 

tillfälle, vilket ger innehavaren möjligheten till större avkastning än vad de skulle kunnat få 

om investeringen skett i början av projektet (Chance & Peterson, 2002). Därför behöver 

innehavaren hitta en balans mellan värdet av att skjuta fram investeringar och dess kostnader 

för att vänta (Miller & Park, 2002). Trigeorgis (2005) beskriver utan att närmare utveckla 

alternativen med att vänta och skjuta upp investeringar är särskilt värdefull i 
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fastighetsutvecklingsbolag. Titman (1985) påpekar att osäkerheten om framtiden är den 

största faktorn som påverkar värdet av en investering. Därmed bör fastighetsbolag vänta in 

framtidens behov innan fastigheten exempelvis bebyggs för kunna optimera investeringens 

värde. Williams (1991) anser att fastighetsvärdet över tiden påverkas av slumpmässiga 

händelser. Detta innebär att reala optionen att skjuta upp investeringen gör det möjligt att 

använda sig av flexibiliteten att vänta och se, och därmed göra en bättre investering i 

framtiden. 

2.4.2. Option att investera stegvis 

Genom att spendera en relativt stor summa pengar kan innehavaren omedelbart köpa 

fastigheter och på så sätt ge sig tillträdet eller förvärva rätten men inte skyldighet att använda 

fastigheten i framtiden. Denna option är värdefull då innehavaren förvärvar nyttjanderätten att 

investera stegvis i ett projekt (Janney & Dess, 2004). Trigeorgis (2005) understryker att i de 

flesta projekt är den nödvändigaste investeringen inte den första investeringen. Utan det är 

själva serien av investeringar över tid i ett projekt som skapar värdefulla alternativ för att 

fortsätta med projektet eller eventuellt överge den vid förutbestämt skede. Således kan varje 

investeringssteg ses som ett alternativ på värdet av efterföljande steg. Detta alternativ är 

speciellt värdefullt för branscher i forskning och utvecklingsstadiet (FoU), där projektet, eller 

produkten, fortfarande är under utveckling. Innehavaren köper sig en möjlighet och flexibilitet 

att investera stegvis i projektet efter utvecklingen. I fastighetsbolag där stora investeringar 

görs vill företaget inte satsa allt kapital omedelbart på ett projekt. Istället väljer företaget att 

investera stegvis, exempelvis att bygga i olika etapper, för att sedan analysera och utvärdera 

projektet under tiden. Fördelen är att se om projektet verkar lönsamt innan företaget skjuter in 

mer kapital i projektet, eller om efterfrågan ändras med tiden (Trigeorgis, 2005).   

2.4.3. Option att expandera 

Investerar innehavaren i FoU, investeras det inte enbart i nuläget utan även för möjligheten 

för innehavaren att investera till tillväxtalternativ eftersom att det skapats en bas av kunskaper 

för framtida eventuella projekt (Amram & Kulatilka, 1999). Förändras priser eller om andra 

marknadsförhållanden blir gynnsammare än väntat kan innehavaren då påskynda takten eller 

utöka omfattningen av produktionen. Investeringsmöjligheten att expandera kan ses som 

basen i framtida investeringar. Optionen att expandera och växa i framtiden kan också vara av 

strategisk betydelse, särskilt om det gör det möjligt för innehavaren att öka investeringarna 

som genererar större vinst på nya eller framtida möjligheter i tillväxtmarknaden. När 

exempelvis innehavaren anskaffar oexploaterad mark eller bygger nya anläggningar i ett nytt 

geografiskt läge kan det vara för att positionerna sig och dra fördelar av en 

utvecklingsmarknad. De köper sig möjligheten att kunna expandera ännu mera vid senare 

tillfälle. Denna option kommer användas endast om den framtida marknadsutvecklingen visar 

sig gynnsam vid en framtida tidpunkt. I början kan optionen ses som olönsam på grund av att 

NVP inte tar hänsyn till flexibiliteten som optionen ger, men flexibiliteten i investeringen bör 

överväga den negativa kalkylen (Trigeorgis, 2005). 

2.4.4. Option att lämna för restvärde 

Under löptiden av ett projekt har innehavaren möjligheten att välja att avsluta projektet och 

inte göra ytterligare investeringar. Detta alternativ kallas även ibland för option att inte 
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behöva fullgöra sina skyldigheter (Chance & Peterson, 2002). Innehavaren kan använda detta 

värdefulla alternativ att överge projektet i utbyte mot restvärdet som tillgången har eller 

inbringar (Trigeorgis, 2005). Restvärde behöver inte enbart vara en intäkt, utan kan likaväl 

vara en kostnad för innehavaren (Brealey et al., 2013). Ett exempel inom fastighetsbranschen 

skulle kunna innebära att mark som köpts upp i åtanke att exploateras istället avyttras orörd då 

det av någon anledning med tiden visade sig inte vara värt att investera. Därmed erhålls en 

flexibilitet och möjlighet att vidta olika åtgärder (Williams, 1991). 

2.4.5. Option att öka tillväxten i framtiden 

Option att öka tillväxten i framtiden är en annan version av optionen att expandera, men syftar 

på att använda kunskaper från tidigare projekt och applicera dessa på nya liknande projekt 

som skapar en tillväxt i företaget (Trigeorgis, 2005). Det är innehavarens tillväxtalternativ 

som kan visa vägen för framtida möjligheter.  En möjlighet att öka tillväxten i framtiden är att 

investera i en förstagenerationsprodukt, exempelvis en ny typ av byggnad. Trots till synes ett 

negativ nettonuvärde i början av projektets utveckling av första generationens produkter, kan 

kunskapen bidra till att innehavaren utvecklar produkten och producerar nya generationer. 

Produktionen kan då bli billigare och bättre eller kan till och med användas i nya 

användningsområden. Erfarenheter kan vara konkurrensfördel för företaget och möjligheten 

att stärka sin position på marknaden (Trigeorgis, 2005). Inom fastighetsbranschen finns ett 

exempel ifrån SABO som har tagit fram en form av produkt som kallas för Kombohus. Denna 

produkt skapar möjlighet för den som önskar bygga byggnaden att själv välja antalet 

våningsplan. Produkten har med tiden utvecklats för att lättare kunna anpassas till olika behov 

vid det specifika tillfället och för att pressa den totala byggkostnaden (SABO, 2015). 

2.4.6. Option att ändra input eller output 

Option till att ha möjligheten att ändra input eller output innebär att innehavaren ges 

flexibiliteten att ändra en insatsvara eller slutprodukt (Trigeorgis, 2005). Detta ger flexibilitet 

och möjligheten att från den nuvarande inputen ändra och därmed också den framtida 

outputen. Skulle exempelvis vissa inputs bli dyrare, eller tillfälligt vara svår att få tag på, har 

innehavaren av denna reala option därmed möjligheten att byta till en annan input. Med 

möjligheten att byta output kan därmed företag ta fram extra eller andra användningsområden 

för sina tillgångar gentemot sina konkurrenter som över tid kan bli värdefull för innehavaren 

(Trigeorgis, 2005). Inom fastighetsbranschen skulle en möjlig ändring av output vara att 

innehavaren har en fastighet med optionen att bygga ett varuhus, men efter en tid inse att det 

även behövs bostadsfastigheter och därmed bygga dessa istället (Titman, 1985).  

 

2.5. Real optionsanalys  
Reala optioner kan påverka ett investeringsbeslut (Amram, Li & Perkins, 2006; Baker et al., 

2011; Dension, 2009). När det finns inslag av osäkerhet blir flexibiliteten i en investeringen 

värdefull. Det är enbart reala optioner som kan användas för att mäta och värdera flexibilitet 

(Amram et al., 2006). Eftersom det finns en osäkerhet om framtiden medför det att 

investeringar som missbedömer framtida tillstånd kommer göra felaktiga investeringsbeslut 

(Brookfield, 1995). Inom företagsekonomin har ett investeringsbeslut traditionellt grundat sig 

på en analys av framtida diskonterade kassaflöden (Brealey et al., 2013; Chance & Peterson, 

2002; Greve, 2003; Yard 2001). Bland de vanligaste kalkylmetoderna för analys vid 
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investeringsbeslut är NPV och internräntemetoden (internal rate of return, IRR), där NPV är 

den mest frekvent använda (Baker et al., 2011; Graham & Harvey, 2001). Beskrivning av 

kalkylmetoderna görs i kapitel 2.8.4. och 2.8.5. 

 

Normalt grundar sig ett investeringsbeslut i att om kalkylen för investeringen visar ett positivt 

NPV bör denna genomföras, eftersom den bidrar med ett ökat värde till företaget (Brealey et 

al., 2013; Greve, 2003; Yard 2001). Detta medför att kalkyler med ett negativt NPV inte bör 

genomföras, då investeringen inte bidrar till ett ökat värde för företaget (Brealey et al., 2013).  

Reala optioner har skapat nya infallsvinklar och synsätt på investeringsbeslut (Mun, 2006). 

Därför behövs reala optioner som ett komplement till de mer traditionella 

investeringsbeslutsmodellerna för att kunna erhålla möjligheten att utnyttja osäkerheten till 

sin fördel (Amram & Kulatilaka, 1999). Med real optionsanalys minskar risken för felbeslut 

samt möjligheten öppnas för att kunna förändra investeringen med tiden (Mun, 2006). Reala 

optioner bidrar därmed till ett nytt synsätt om investeringsbeslut och investeringsstrategier för 

företagen (Mun, 2006). Reala optioner hjälper beslutsfattaren att vid ett investeringsbeslut 

minska risken och minimera förlusten, eller öka vinsten, då en bredare och djupare analys 

görs. Detta bidrar med ett ökat värde till aktieägarna då analysen inte enbart utgår ifrån det 

traditionella NPV, utan hänsyn tas även till omvärldsfaktorer och eventuella oförutsägbara 

händelser som skulle kunna uppstå i framtiden (Baker et al., 2011).   

 

Möjligheten att överge ett projekt och lämna för ett restvärde har en stark påverkan på om en 

investering ska genomföras eller inte, detta är en flexibilitet som har en stor påverkan på 

beslutsfattaren och anses vara av stor vikt för vid ett investeringsbeslut (Grinyer & Daing, 

2002; Kester, 1984). Möjligheten för innehavaren att i framtiden kunna växa och därmed öka 

sitt marknadsvärde gör att en möjlighet att lämna vid ett mindre lyckat utfall värderas högt vid 

ett investeringsbeslut (Kester, 1984). Finns framtida tillväxtmöjligheter och därmed chansen 

till att öka värdet på investeringen i framtiden kan företaget förbise det aktuella kassaflödet 

för ge sig möjligheten att i framtiden erhålla större (Amram et al., 1999). 

 

Yavas och Sirmans (2005) genomförde en experimental studie som testade beteenden under 

investeringsbeslut. Syftet med studien var att testa om det fanns några fundamentala aspekter 

som påverkar ett investeringsbeslut. Det visade sig att tajming har stora effekter på hur bra 

resultat investeringen ger. Deltagarna i studien misslyckades med att hitta den perfekta 

tajmingen och bortsåg därmed ifrån den reala optionen att vänta. Däremot när deltagarna fick 

tävla mot varandra visade det sig att större hänsyn togs till möjligheten och flexibiliteten 

(reala optioner). Det visade sig även att vid investeringar med stora värden, i pengar, var 

deltagarna mer villiga att avvakta med att göra investeringen. Studien visar även att 

deltagarna kunde tänka sig att betala ungefär lika mycket för sin reala option, det vill säga 

flexibiliteten, som det beräknade värdet enligt modellen säger. Därmed finns det en koppling 

mellan de modeller, studien använde sig av, som kan användas för värdera en real option och 

hur den värderas i praktiken (Yavas & Sirmans, 2005). 

Den reala optionen att vänta och se har visat sig vara värdefull, och värderbar. I en studie i 

USA granskades över 2700 fastighetstransaktioner och jämfördes sedan med det erhållna 
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priset från en real optionsvärderingsmodell. Studien visar att den reala optionen att vänta och 

utveckla marken vid ett senare tillfälle har ett värde på omkring sex procent av det 

underliggande värdet på fastigheten. Resultatet visar även att beslutsfattare använder sig av 

modeller som i viss mån påminner om det akademiska synsättet att se reala optioner på 

(Quigg, 1993). 

Amram et al. (2006) genomförde en fallstudie på ett stort amerikanskt företag visar det sig att 

det teoretiska synsättet som finns om reala optioner, inte används i praktiken. Modellerna har 

istället modifierats så de ska passa just deras verksamhet, vilket gör att det kan vara svårt att 

jämföra teoretiska modeller med de modeller som används i praktiken (Amram et al., 2006). 

Eftersom att det inte finns andra metoder att värdera möjligheter vid ett investeringsbeslut kan 

reala optioner tillämpas. När osäkerheten är stor är det klokt att invänta ytterligare 

information för att undvika en mindre lyckad investering (Amram & Kulatilaka, 1999). 

Investeringsbeslut och reala optioner innefattar även de vissa dilemman. Reala optioner kan 

påverka tankarna kring ett investeringsbeslut. Däremot finns det inget signifikant samband 

mellan reala optioner och att de kan påverka ett investeringsbeslut (Dension, 2009). 

2.6. Beslutsmodell vid real optionsanalys  
Beslutsmodellen vid real optionsanalys utgår från att värdet av flexibiliteten som den reala 

optionen bidrar med (Trigeorgis, 2005). Beslutsmodellen kan användas för att analysera hur 

reala optioner påverkar ett investeringsbeslut. Grunden i modellen utgår ifrån traditionella 

NPV-beräkningar. När NPV är erhållet läggs sedan värdet av flexibiliteten till (Greve, 2003; 

Trigeorgis, 2005). Modellen gör att negativa NPV kan bli positiva med tillägget av värdet för 

den reala optionen. Detta kan leda till att en investering som först inte sågs som lönsam för att 

maximera företagets värde nu istället kan göras, om kalkylen visar ett positivt förväntat NPV 

med flexibilitet (Brealey et al., 2013; Greve, 2003).  

Förväntat NPV med flexibilitet = Förväntat NPV utan flexibilitet + Reala optionens värde 

Förväntat NPV utan flexibilitet = Traditionell NPV 

Figur 2.2. Beslutsmodell vid real optionsanalys (Fritt bearbetad efter Trigeorgis, 2005. s.32) 

2.7. Kritik mot Reala optioner 
Osäkerhet måste finnas för att en real option överhuvudtaget ska vara värd något och 

innehavaren av den reala optionen måste först hitta framtida möjligheter för att den ens ska 

existera (Mun, 2006). Komplexiteten i att värdera en real option medför att det krävs stor 

analysförmåga och bra beräkningskunskaper hos individen som innehar optionen (Baker et 

al., 2011; Brealey et al., 2013). Förutom stor analysförmåga krävs stor tillgång till 

information, exempelvis kostnader för expansion, vilket restvärde som investeringen kommer 

ha (Trigeorgis, 2005), samt hur de olika kassaflödena kommer att se ut och det faktiska värdet 

på den underliggande tillgången (Brealey et al., 2013). Baker et al. (2011) understryker att det 

är viktigt att ha respekt för de begränsningarna och svårigheterna med att använda sig av real 

optionsanalys, något som är bristfälligt i praktiken. 

Vidare finns det problematik med att värdera reala optioner om det finns flera olika reala 

optioner att ta hänsyn till, för samma tillgång eller investering. Det uppstår inte enbart 
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problem med vilken av de reala optionerna som ska värderas utan även hur de ska utvecklas. 

Ska exempelvis ett företag utveckla produkt A för sedan utveckla B, eller om de ska utveckla 

båda två samtidigt (Trigeorgis, 2005). Brealey et al. (2013) framför även kritik mot reala 

optioner genom att de uppstår problem om konkurrenterna också innehar reala optioner. 

Innehar två olika företag samma reala option så är det omöjligt att värdera den. McDonald 

och Seigler (1986) påpekar att det visserligen finns fördelar med reala optioner, men oftast 

glöms nackdelarna. Ibland kan det faktiskt vara bättre att investera på en gång än att vänta och 

se. 

Lucuis (2001) anser att forskningen mest genererar akademiska perspektiv på hur reala 

optioner bör värderas och användas, utan att egentligen kunna användas i praktiken. Det krävs 

mer forskning på förutsättningarna för real optionsteori för denna ska bli trovärdig och mer 

populär hos beslutsfattarna (Lucuis, 2001).  

2.8. Traditionella investeringsbedömningsmetoder  
En fastighets värde grundas på förväntningar om framtida nytta (Persson, 2005). 

Värderingsmetoderna är tillämpbara för alla typer av fastigheter och är därför generella. Varje 

fastighetstyp har sina tillämpningsproblem. Ett problem är att det är svårt att göra 

uppskattningar som grund för värderingsberäkningarna. Det kan exempelvis vara svårt att 

uppskatta uthyrningsgraden i ett hyreshus. Vidare är det inte heller det fysiska objektet som 

värderas, utan rättigheterna och möjligheterna som är förknippade med fastigheten som 

värderas. I praktisk värdering handlar det om att se fastigheten som en ekonomisk tillgång 

med värdepåverkande faktorer (Persson, 2005). Det finns tre olika former av värdepåverkande 

faktorer. Fastighetsanknutna faktorer är faktorer av teknisk, juridisk och ekonomisk karaktär. 

Det kan till exempel vara byggnadens storlek, planbestämmelser eller hyresintäkter som gör 

att det av någon anledning bör värderas högre, eller lägre. Marknadsanknutna faktorer är 

exempelvis marknadsvillkor och förändringar i fastighetsbeståndet, genom till exempel 

nyproduktion, och därmed påverkar utbud och efterfrågan på fastighetsmarknaden. 

Omvärldsanknutna faktorer innebär att faktorer som räntenivåer, inflation och legala ramar, 

till exempel hyreslagstiftning och beskattningsregler påverkar värderingen av en fastighet. 

(Persson, 2005).  

 

Det är alltid fastigheten som ekonomisk resurs som är intressant i värderingssammanhang 

(Persson, 2005). Rätten till att äga fastigheten och nyttja den är värdebärande faktorer som i 

de flesta fall kan uttryckas i ekonomiska termer, antingen i betalda priser eller i avkastning. 

Största problemet med praktisk värdering av fastigheter är hur och i vilken mån relevanta 

värdebärande faktorer ska beaktas. Beroende på givna förutsättningar och underförstådda 

antaganden har värdekonsekvenser, något som alla parter vid en värdering måste vara 

medvetna om. Därför är det nödvändigt för om en värdebedömning ska ha relevans, att 

precisera vilka förutsättningar som gäller. Eftersom det sker kontinuerliga förändringar i de 

olika värdebärande faktorerna förändras värdet ständigt, och över tid. Därför är den bestämda 

tidpunkten en preciserad förutsättning som alltid måste anges för att värdet överhuvudtaget 

ska kunna existera. Värdetidpunkten är den tidpunkt som värdet hänförs till och måste därför 

alltid anges vid värdebedömning för att kunna vara relevant. Vilken grunddata som behövs 

beror på vilket värdebegrepp eller värderingsmetod som kommer användas.  Valet av metod 
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påverkas av om det finns en analyserbar marknad och/eller en mätbar avkastning. Exempel på 

två metoder som kan användas vid värdering av fastigheter är ortsprismetoder och 

avkastningsbaserade metoder (Persson, 2005), vilka beskrivs nedan.  

 

2.8.1. Ortsprismetoden 

Ett marknadsvärde kan aldrig observeras utan endast bedömas, som en prognos för framtida 

händelser (Persson, 2005). Ortsprismetoderna baseras på marknadsanalyser av överlåtelser av 

jämförbara fastigheter. Bedömningarna utgår från vad som tidigare har betalats för likvärdiga 

fastigheter, på en fri marknad. Definitionen av marknadsvärdet är dock enbart en diffus 

vägledning för hur en relevant marknad ska avgränsas. Avgränsningarna bör bero på både 

fastighetstypen och det så kallade normeringsförfarandet. Med normeringen menas att 

priserna relateras som ett styckpris till någon av de olika värdebärande faktorerna. Exempelvis 

kan en stadsdel fungera som en avgränsning för att bedöma värdenivån, men kan även utgå 

ifrån andra parametrar, så länge faktorerna som bedöms är värdebärande (Persson, 2005). 

Persson (2005) menar att ortsprismetoderna är enkla, däremot finns det både praktiska samt 

tolkningsmässiga problem. Tillgången till relevant marknadsdata är av betydelse för 

resultatets kvalité.  Däremot är det svårt att hitta jämförbara objekt eftersom att varje fastighet 

anses vara unik i sig själv. Problem finns också om omsättningen i fastighetsbeståndet är låg, 

vilket då ger för jämförelseobjekt för erhålla ett trovärdigt värde. Finns det även stränga krav 

på jämförelseobjekten är problemet att det finns för få objekt att jämföra med, för att resultatet 

ska ha relevans. För insikt om fastighetsmarknaden, dess funktion, och en god 

marknadsbedömning krävs mer än bara statistiska analyser av gjorda överlåtelser. Det krävs 

även att överlåtelsen sker nära värdetidpunkten för värderingen. Den låga omsättningen av 

objekt på marknaden och fördröjning i redovisningen, av marknadsinformation, medför att det 

egentligen inte finns några objekt alls, eller ytterst få, i tidsmässig anslutning till 

värdetidpunkten, vilket medför att historisk överlåtelseinformation måste användas. Detta kan 

leda till missvisande prisnivåer på marknaden eftersom att marknaden i sin helhet kan ändras 

väsentligt över tiden (Persson, 2005). 

 

2.8.2. Avkastningsbaserade metoder 

I följande avsnitt kommer bestämning av företagets kalkylränta att tas upp och hur den 

påverkar de följande investeringskalkylerna. De vanligaste kalkylmodellerna kommer att 

presenteras (Baker et al., 2011; Graham & Harvey, 2001).   

2.8.3. Bestämning av företagets kalkylränta 

Kalkylräntan ingår i NPV och är den räntan som ligger till grund för diskonteringsfaktorn 

(Brealey et al., 2013). Brealey et al. (2013) beskriver att kalkylräntan tar hänsyn till både 

ägarnas avkastningskrav samt risken för den enskilda investeringen. Ju högre risk, desto större 

avkastningskrav på investeringen. Kalkylräntan avspeglar även den kostnaden som ägarna har 

genom att inte låta sitt kapital placeras någon annanstans med samma risk. Yard (2001) anser 

att kalkylräntan ska kompensera för väntan, förlorad köpkraft samt risk. Brealey et al. (2013) 

beskriver olika sätt att beräkna företagets kalkylränta. Oavsett vilket sätt företaget väljer ska 

kalkylräntan avspegla om investeringen kommer bli lönsam eller inte lönsam, vilket innebär 

att den även ska avspegla om investeringen bör genomföras eller inte (Brealey et al., 2013). 
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Det måste även fastställas om kalkylräntan ska anges i nominella eller reala termer i kalkylen, 

det vill säga med hänsyn till inflation eller inte. Används exempelvis nominell kalkylränta 

måste även kassaflödena som ska diskonteras uttryckas i nominella termer (Brealey et al., 

2013). Det är viktigt att förstå hur olika sätt att räkna kalkylräntan kan påverka ett 

investeringsbeslut.  

2.8.4. Nettonuvärdemetoden (Net Present Value, NPV) 

Företagen använder sig av NPV för att kontrollera om investeringen är lönsam med hänsyn 

till företagets kalkylränta. Metoden används för att beräkna framtida kassaflödens värde i 

dagsläget (nuvärde), givet en viss kalkylränta. Nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden 

kallas diskontering. Nuvärdet ställs sedan emot värdet på grundinvesteringen. Investeringen är 

lönsam om nuvärdet av framtida kassaflöden är större än grundinvesteringens värde (Brealey 

et al., 2013; Greve 2003).   

 

Nettonuvärde = Nuvärde – värdet på grundinvesteringen. 

C = Kassaflöde 

r = Kalkylräntan 

t = År  

Figur 2.3. (Brealey et al., 2013 s.24). 

2.8.5. Internräntemetoden (Internal rate of return, IRR) 

Brealey et al. (2013) definierar internräntan som den förväntade avkastningen som 

investeringen ger. Först räknas investeringens nettonuvärde ut. Därefter söks den internränta 

som i nettonuvärdeformeln ger noll i nettonuvärde. Genom att jämföra internräntan mot 

avkastningskravet, det vill säga företagets kalkylränta, ges en bild om företaget bör 

genomföra investeringen eller inte. Regeln säger att investeringen är lönsam om kalkylräntan 

är lägre än internräntan (Brealey et al., 2013). 

 

Figur 2.4. (Brealey et al., 2013. s.112).  

 

2.9. Sammanfattning teoretisk referensram 

Sammanfattningsvis presenteras nu en modell för den teoretiska referensramen (se figur 2.5.). 

Vi har valt att bygga vidare utifrån modellen i figur 2.1. Modellen visar att 

kommunfullmäktige är det högsta beslutsorganet och via ägardirektivet sätter ramarna för hur 

det allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolaget bör bedrivas (Fjertorp, 2010). Förslag till 

investeringar kan komma från såväl ägaren, det vill säga kommunfullmäktige, som från 

tjänstemännen i det allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolaget (Fjertorp, 2010). Beslut 

om vilka investeringar som skall genomföras motiveras av politikerna, samt att det 
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allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolaget måste säkerställa att bolaget bedrivs med 

affärsmässiga principer (SFS 2010:879).  

När ett investeringsbeslut skall fattas grundas det normalt i de traditionella 

investeringsbedömningsmetoderna (Baker et al., 2011; Brealey et al., 2013; Graham & 

Harvey, 2001). Däremot måste hänsyn tas till de reala optioner som en investering har 

(Amram & Kulatilaka, 1999; Brealey et al., 2013; Chance & Peterson, 2002; Janney & Dess; 

2004; Mun, 2006; Trigeorgis, 2005) eftersom reala optioner kan påverka ett investeringsbeslut 

(Amram, Li & Perkins, 2006; Baker et al., 2011; Dension, 2009). De reala optioner som 

återges i figur 2.5. är de vi har identifierat, och som återfinns i bilaga 1, och som vi anser vara 

mest lämpade för att appliceras i fastighetsbolag.  

 

Kommunfullmäktige

Ägardirektiv

Allmännyttiga 
kommunal 

bostadsaktiebolag

Investeringsbeslut
Traditionella 

investeringsbedöm
ningsmetoder

Reala optioner 

Option att 
investera stegvis

Option att 
expanderaOption att skjuta 

upp investering

Option att lämna för 
restvärde

Option att öka 
tillväxten i framtiden

Option att ändra 
input eller output

Förslag till 
olika 

investeringar

Förslag till 
olika 

investeringar

 

Figur 2.5. Modell som sammanfattar studiens teoretiska referensram.  

 

 

 

 



17 
 

 

Kapitel 3. Metod  

I detta kapitel kommer vi att redogöra för tillvägagångsättet som ligger till grund för vår 

uppsats. Kapitlet börjar med en diskussion om vald metod för att sedan redogöra hur vår 

teoretiska referensram samlades in, vårt val av företag och intervjupersoner samt hur empirin 

samlades in och argumenterar kring våra vals fördelar och nackdelar. Avslutningsvis förs en 

diskussion om uppsatsen giltighet och tillförlitlighet samt en diskussion om källkritik. 

3.1. Metodval  

I problemformulering, hur kan reala optioner påverka ett investeringsbeslut i allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag, utgick vi ifrån ett förklarande perspektiv. Detta innebär att vi 

ville förklara och analysera hur reala optioner påverkar olika beslut. Eftersom 

problemformuleringen var explorativ valde vi att genomföra studien med en kvalitativ metod. 

Valet stod mellan att använda en kvalitativ eller kvantitativ ansats.  En kvalitativ ansats 

innebar att vi skulle genomföra studien med hjälp av intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Undersökningen utgick från så kallade Små-N-studier eftersom enbart tre enheter 

undersöktes. Det gav oss möjligheten till att undersöka objekten på djupet vilket passade vår 

problemformulering. Jacobsen (2002) anser att Små-N-studier bidrar oftast med att flertalet 

olika fall eller händelser ger ett bredare perspektiv, djupare förståelse och en rikligare 

beskrivning av problemformuleringens fenomen. Vi valde att använda oss av semi-

strukturerade intervjuer. Semi-strukturerade intervjuer ger intervjupersonerna stor frihet att 

själva utforma svaren (Klave, 2014). Små-N-studien med hjälp av semi-strukturerade 

intervjuer gav oss det djup som behövdes för att besvara problemformulering. Hade vi 

genomfört studien med hjälp av enkäter kunde det blivit problem med att få mer djup och 

intensiv information om hur investeringsbesluten påverkas av reala optioner. Därför föll valet 

på en kvalitativ metod.  Enkäter med fasta svarsalternativ skulle inte gett oss djupa och 

intensiva svar utan enbart ytliga. Med hjälp av intervjuer behövdes inte frågor med fasta 

svarsalternativ användas och därmed var det lättare att erhålla information som gav djupare 

förståelse för hur reala optioner påverkar investeringsbeslut i allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag.  

3.2. Litteratursökning  
Vid insamling av litteratur till den teoretiska referensramen utgick vi ifrån Trigeorgis (2005), 

vilken är en samlingsartikel om reala optioner. Trigeorgis (2005) erhölls under kursen 

kalkylering och värdering av fastigheter och finansiella instrument under studietid vid 

Högskolan i Halmstad.  Det är tack vare denna artikel som intresset för reala optioner och hur 

dessa tillämpas ute i företag växte fram. Utifrån artikeln läste vi in oss på de olika 

referenserna i artikeln och bildade oss därmed en uppfattning om reala optioner med syftet att 

hitta primärkällorna inom olika reala optionsteorier. Vi var medvetna om att det lätt kan bli en 

persons perspektiv och synsätt om vi skulle grundat vårt arbete endast utifrån denna artikel. 

Därför kompletterade vi litteraturen med annan relevant litteratur på området. Vi valde 

sökorden reala optioner och real options via sökportalen summon, som återfinns på hemsidan 

för Högskolebiblioteket i Halmstad. Vi fann stor mängd litteratur inom området som lånades 
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via Högskolebiblioteket i Halmstad och som vår teoretiska referensram grundas på. För att 

komplettera med ytterligare litteratur söktes det även efter artiklar om reala optioner och 

investeringsbeslut i samma databas. De sökord vi valde att använda oss utav vid den första 

sökningen var: real option och investment decision. För att komplettera första sökningen 

gjorde vi ytterligare två sökningar av vetenskapliga artiklar. Vid försök nummer två ändrades 

investment decision till capital budgeting. Sökning nummer tre innefattade samtliga tre ord, 

det vill säga real option, investment decision och capital budgeting. Det gjordes även en 

sökning på real option, investment decision och real estate för erhålla artiklar som var 

väsentliga inom fastighetsbranschen.  

Vi har i den mån det varit möjligt enbart använt oss av primärkällor i studien. Jacobsen (2002) 

anser att när sekundärkällor används kan syftnings och tolkningsfel uppstå. Då primärkällor 

som använts av andra, blir sekundärkällor, oftast används för en annan problemformulering 

och syfte än vårt egna. Primärkällorna kan därför ha tolkats fel eller rent av manipulerats, och 

därmed skada tillförlitlighet i vår studie (Jacobsen, 2002). För att öka tillförlitligheten i 

studien har vi använt primärkällan i den mån det varit möjligt. I enstaka fall har det dessvärre 

inte varit möjligt att erhålla litteraturen till primärkällan, då möjligheten att erhålla den 

elektroniskt eller tryckt form varit begränsad.  När så varit fallet har vi använts oss av andra 

artiklar som har refererat till samma primärkälla och därmed kontrollerat att sekundärkällorna 

var trovärdiga att använda. 

3.3. Urval 

3.3.1 Val av intervjuföretag 

Jacobsen (2002) förklarar att det är viktigt att få en överblick över alla möjliga urval om vi 

hade haft obegränsade resurser. Studiens undersökningsmetod var Små-N-studier vilket 

gjorde att vi avgränsade oss till Halland och Nordvästra Skåne. Det möjliggjorde att vi fick en 

överblick av vilka bolag som var aktuellera för studien. Vi valde även att avgränsa oss 

eftersom vi ville genomföra personliga intervjuer på plats.   

Efter att vi avgränsade oss valde vi att granska årsredovisningen från 2013 för samtliga 

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag i Halland och Nordvästra Skåne. De kriterier vi 

sökte efter var om bolagen hade gjort större investeringar senaste tiden och om de har skrivit 

något utlåtande kring deras investeringsbeslut.  

Enligt årsredovisningen ifrån Ängelholmshem AB för 2013 framgick att: 

”Ängelholmshem deltar även i utvecklingsarbetet inom Stationsområdet i 

centrala Ängelholm samt Fridhemsområdet i södra Ängelholm och har en 

markoption för möjligheten att, när detaljplan så småningom är framtagen, 

förvärva mark för ytterligare byggnation av hyresbostäder där” 

(Ängelholmshem AB, 2014, s.2). 

Ur årsredovisningen för Falkenbergs Bostads AB för 2013 framgick det: 

”Genom förvärv av fastigheten Grieg 1, som förvärvades 2012, och de nya detaljplan finns 

möjlighet till byggnation av drygt 300 lägenheter” (Falkenbergs Bostads AB, 2014, s. 19). 
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”Långsiktigt tillväxt syftar till att FaBo skall till bidra till Falkenberg utveckling och tillväxt, 

dels genom att säkerställa att FaBo äger mark potentiella byggrätter och dels genom att 

nyproduktion...” (Falkenbergs Bostads AB, 2014, s.5). 

Sist valde vi Halmstads Fastighets AB. Ur deras årsredovisning för 2013 gick det att läsa 

följande:  

”För de närmaste fem åren är målsättningen att vi ska producera 110 lägenheter per år i 

genomsnitt, vilket kommer att kräva tillgång till fler byggrätter runt om i kommunen” 

(Halmstads Fastighets AB, 2014, s.2). 

Efter att ha granskat årsredovisningarna fann vi att Falkenbergs Bostad AB, Halmstads 

Fastighets AB och Ängelholmshem AB skriver i sina årsredovisningar om något som tyder på 

att de använder sig av reala optioner eller real optionsanalys. Samtliga bolag ligger även i 

expansiva regioner, vilket gjorde det mer intressant att välja bolagen då de har långsiktiga 

planer på att öka befolkningstillväxten och den ekonomiska tillväxten i kommunen 

(Falkenbergs Bostads AB, 2014; Halmstads Fastighets AB, 2014; Ängelholmshem, 2014).

  

Vi var medvetna om att hade vi istället valt andra allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag som har andra förutsättningar, än de kriterierna som låg till grund för vår 

studie, kan resultatet bli annorlunda. Vi var medvetna om att eftersom vi valde att undersöka 

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag kommer även detta att påverka studiens resultat. 

Eftersom bolagen ägs och styrs av kommunerna (Fjertorp, 2010) innebar det att resultatet i 

denna studie antagligen hade blivit annorlunda om den hade grundats på enbart privata 

bostadsbolag eller en jämförelse mellan privata bostadsbolag och allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag.  

3.3.2. Val av intervjuperson 

Klave och Brinkmann (2014) beskriver att antalet nödvändiga intervjupersoner beror på 

undersökningens syfte. Eftersom att vi har valt att fördjupa oss i hur reala optioner påverkar 

ett investeringsbeslut vill vi intervjua personer som har inblick, förståelse samt varit med i 

investeringsbeslutsprocessen.  Vi var medvetna om att eftersom bolagen vi valt att intervjua 

representeras utav enskilda individer kunde det medföra att det blev individens personliga 

åsikter och tankar som kunde avspegla deras personliga åsikt istället för bolagets ståndpunkt i 

frågan. Därför valde vi som intervjuare att aldrig ställa frågan direkt till respondenten hur den 

gjorde vid specifika tillfällen, utan fick svara på frågor som berörde bolaget som helhet.  

Klave och Brinkman (2014) nämner exempel på att bra intervjupersoner är personer som är 

samarbetsvilliga och kunniga inom området. Holme & Solvang (1997) påpekar även att det 

var viktigt att välja rätt personer som intervjupersonen då studien grundade sig på objektets 

kunskaper och yttranden. Det innebar att om vi valde fel intervjuobjekt skulle det kunna leda 

till att studien i sin helhet ger låg tillförlitlighet. Vi var medvetna om att beroende på vilken 

befattning och därmed perspektiv som respondenten hade vid intervjutillfället avspeglar vår 

studies resultat. Det insamlade empiriska materialet kunde därmed fått ett annat utfallet om 
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andra personer, med andra arbetsuppgifter och därmed ett andra perspektiv hade blivit 

intervjuade.  

Namn på intervjuperson Bolagets namn Arbetsuppgifter i företaget 

Thomas Brynås Falkenbergs Bostads AB VD 

Anders Dahl Ängelholmshem AB Ekonomichef 

Jonas Stark Halmstads Fastighets AB Ekonom 

Fig. 3.1. Figur över urvalet av bolag och intervjuperson. 

I figur 3.1. återfinns de intervjupersoner som vi blev anvisade till när vi kontaktade respektive 

bolag. Samtliga respondenter vi fick kontakt med fick först ta ställning till frågan om de var 

intresserade av en intervju som skulle handla om investeringsbeslut. De tre respondenter 

ansåg sig själva väl insatta i bolagets senaste investeringar samt hur analysen och 

beslutsunderlaget togs fram. Vi var medvetna om att eftersom de tre respondenterna har olika 

arbetsuppgifter i bolagen kunde det bidra till att vi kunde fått tre olika perspektiv i våra 

intervjuer. Fördelen som vi såg det var att vi kunde få ett bredare synsätt och fler perspektiv 

än om vi exempelvis enbart skulle intervjuat VD:n för respektive bolag. Vi ansåg detta kunde 

leda till en djupare analys och djupare förståelse. 

3.3.3. Tillvägagångsätt vid intervjuer 

Vi valde att genomföra personlig intervjuer med respektive intervjuperson på respektives 

arbetsplats. Jacobsen (2002) belyser att när vi sitter ansikte mot ansikte med person som vi 

intervjua uppfattar vi mycket lättare hur långt vi kan och bör gå med frågorna.  

Vi ville beskriva och förklara hur reala optioner kan påverka ett investeringsbeslut. För att 

kunna göra det behövde vi få en fördjupning i information om hur bolagen har gått tillväga för 

att komma fram till ett investeringsbeslut. Klave (2014) understryker att intervjupersonens 

uttalanden ibland kan vara mångtydiga, ett påstående kan tolkas på olika sätt. Därför deltog vi 

båda två vid samtliga intervjutillfällen för att säkerställa att vi uppfattade samma sak. Vid 

intervjutillfället agerade vi båda som intervjuare och kom med följdfrågor när intressanta 

diskussionsämnen dök upp. Samtliga intervjuer spelades även in för att undvika bortfall av 

viktiga svar samt för att säkerställa att vi uppfattat svaren korrekt. Det bidrog även till att vi 

inte behövde anteckna under intervjutillfället vilket gav oss större möjlighet att vara aktiva 

lyssnare och styra samtalet så det hölls till ämnet. Intervjuerna transkriberades direkt efter 

intervjun. Intervjuerna avlyssnades även en gång efter transkriberingen och på så sätt 

säkerställdes att väsentlig och intressant information inte föll bort.  

Före intervjuerna skickade vi ut frågeformuläret via mejl till intervjuobjekten för att 

respondenterna skulle få tid på sig att förbereda intervjun. Genom att skicka ut frågorna i 

förväg fanns det risk för att spontana svar kunde falla bort eller att viss information 

undanhölls. Däremot för att respondenten skulle hinna reflektera över hur investeringsbeslutet 

gick till valde vi att skicka ut frågorna i förväg, då det var en tid sedan besluten fattades. 
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Intervjuerna genomfördes med öppna frågor. Patel och Davidsson (2011) nämner att 

semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren gör en lista över teman som de vill beröra 

men intervjupersonen har frihet att utforma svaren. Därför valde vi att i våra intervjuformulär 

ha olika teman som var förankrat i vår teori.  De teman vi hade var investeringsbeslut, 

traditionella investeringsbedömningsmetoder och reala optioner. Intervjuerna finns 

återberättat i liknande struktur i kapitel fyra. Under varje tema hade vi operationaliserat 

frågor. Skälet var att vi ville ha en mall att gå efter så att vi inte skulle glömma viktiga frågor 

under intervjutillfällen och se till att vi erhöll svar på frågorna vi konstruerade för att kunna 

genomföra en god analys.  

3.4. Operationalisering 

Utifrån vår teoretiska referensram konstruerade vi frågor för att kunna jämföra den teoretiska 

referensramen med det empiriska material vi samlade in. Frågorna var konstruerade på ett 

sådant sätt att vi inte ställde direkta frågor om reala optioner eftersom vi trodde det kunde 

skapa osäkerhet hos respondenten då det fanns en risk att reala optioner var ett diffust begrepp 

för respondenten. Operationaliseringen gick ut på att försöka ställa frågor direkt om ett 

investeringsbeslut som personen varit involverad i. Främst för att intervjupersonen lättare 

skulle kunna relatera till frågorna, vilket för oss innebar att vi erhöll möjligheten till 

intensivare och djupare svar.  För att kunna analysera om real optionsanalys används vid 

investeringsbeslut och hur de påverkar besluten konstruerades frågor som lät respondenten 

förklara fritt hur tankesättet och processen gick till vid en investering. Frågan löd: Hur gick 

tankesättet och processen vid er senaste investering, innan ni beslutade att gå vidare och 

börja räkna och kalkylera på investeringen?  Frågan skapade en öppen diskussion och 

medförde att respondenten fritt fick förklara varför en investering gjorts. Samtliga tre 

respondenter talade fritt och intressanta diskussioner fördes. Vi erhöll även information som 

gjorde att perspektivet på vår uppsats ändrades. På så sätt anser vi att frågan hjälpte oss att 

erhålla det empiriskt material som studien behövde. För att kunna analysera om reala optioner 

tas hänsyn till vid investeringsbeslut valde vi att konstruera, exempelvis, frågan: Händer det 

ibland att ni väljer att skjuta upp en investering? Varför? Frågan innebar att vi direkt erhöll 

svar om den reala optionen används vid investeringsbeslut och hur optionen påverkar beslutet.  

Utöver den inledande frågan ställdes även frågor kring traditionella 

investeringsbedömningsmetoder. Frågorna konstruerades på ett sådant sätt att respondenten 

fick förklara hur bolaget gick tillväga när de värderade sina fastigheter. Frågan konstruerades 

för att erhålla möjligheten att diskutera om det fanns andra parametrar än monetära värden 

som påverkade fastighetens värde.  

Fördelen med intervjuguiden var att alla respondenter fick samma frågor och utifrån deras 

svar kunde vi analysera skillnader och likheter i respondentens svar. Vi var medvetna om alla 

företag är unika och det kan vara en nackdel för studien då svaren kan bli olika innehållsrika 

beroende på respektive bolags situation. Däremot ansåg vi att frågorna var till studiens fördel 

för att erhålla olika perspektiv för hur reala optioner påverkar investeringsbeslut. Det hände 

att respondenten började sväva iväg och började diskutera om saker vi inte undersökte. 
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Genom att vi använde oss av intervjuguiden medförde det att vi inte tappade den röda tråden 

vid intervjutillfällena. För att se operationaliseringsschemat se bilaga 2.  

3.5. Giltighet och Tillförlitlighet 

3.5.1. Validitet 

Enligt Jacobsen (2002) innebär validitet att den empiri, det vill säga materialet, som samlats 

in anses vara giltigt och relevant. Validitet, giltighet, delas upp i två delar. Första delen är 

intern giltighet som innebär att det som undersöktes var det som var tänkt att bli undersökt, 

alltså resultatets giltighet (ibid.). Studien har en hög intern giltighet eftersom intervjuguiden är 

operationaliserad utifrån den teoretiska referensramen. Operationaliseringen bidrar med att 

det vi hade för avsikt att undersöka, var det som blev undersökt. Resultatet av intervjuerna 

gav därmed svar på vår problemformulering och därmed relevant utifrån vår teoretiska 

referensram.  Inför intervjun avslöjades inte syftet med studien att undersöka om reala 

optioner användes i allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, vilket vi ansåg bidrar med 

en ökad intern giltighet. Främst eftersom intervjuerna utgick ifrån investeringsbeslut samt 

tankesättet bakom varför en investering gjorts vilket bidrog till att vi inte påverkade 

respondenten till att svara på en direkt fråga om reala optioner användes. Hade vi istället valt 

att ställa direkta frågor om reala optioner tillämpas kunde det eventuellt bidragit till att 

respondenten tänkte för mycket på vad reala optioner innebar, eller valde att lämna 

återhållsam svar då personen var osäker på vad reala optioner var.  

Intervjuguiden konstruerades istället på ett sätt att respondenten fick förklara och beskriva 

vilka faktorer som låg bakom investeringsbeslutet, och om det fanns andra parametrar som 

påverkade ett investeringsbeslut.  Därmed bidrog frågorna till att respondenten kunde tala mer 

fritt om ett investeringsbeslut, och bidrog till att information erhölls som antagligen inte hade 

framkommit om frågor hade ställts direkt om reala optioner. Därefter analyserades svaren och 

slutsatser drogs utifrån den teoretiska referensramen om reala optioner användes i 

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Därmed påverkade vi inte respondenten vilket 

bidrar med en hög intern giltighet (Jacobsen, 2002). Problematiken att inte ställa frågorna 

direkt om reala optioner var det kunde medföra till att respondenten kunde styra samtalet och 

eventuellt gå över på att förklara siffror istället för motiveringen bakom investeringsbeslutet. 

Därmed var det viktigt för oss att kunna styra samtalet med hjälp av vår intervjuguide. 

Intervjuguiden bidrog till att våra frågor kunde besvaras och att vi fann relevant material.  

Extern giltighet innebär att resultaten och slutsatserna vi kom fram till i vår studie även går att 

sätta in i andra sammanhang, det vill säga att det går att göra generaliseringar (Jacobsen, 

2002). Vi är medvetna om att eftersom vi enbart valde att intervjua tre allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag i expansiva områden kan resultatet inte generaliseras till 

samtliga allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Syftet var dock inte att skapa en 

generalisering utan att bidra med ökad kunskap och förståelse för hur reala optioner kan 

påverka investeringsbeslut i allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Därmed kan inte 

resultatet generaliseras för samtliga allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.  
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3.5.2. Reliabilitet  

Skulle samma studie genomföras vid ett senare tillfälle, med andra forskare, med ett liknande 

resultat anses studien ha hög reliabilitet, det vill säga hög tillförlitlighet och trovärdighet 

(Jacobsen, 2002; Kavle & Brinkmann, 2014). Trost (2005) anser att i kvalitativa metoder 

anses trovärdigheten vara låg och frågan är om det ens bör diskuteras eftersom det inte är 

något som mäts. Däremot kan trovärdigheten i studien öka om forskarna inte enbart 

analyserar orden som sägs utan även kroppsrörelser, tonfall och ansiktsskiftningar (Trost, 

2005). Vi är frågande till om verkligen en kvalitativ undersökning har hög reliabilitet, 

eftersom det är omöjligt att erhålla identiska svar vid ett senare tillfälle. Trost (2005) anser att 

det snarare är förändringar som forskaren är ute efter vid en kvalitativ metod. Vi anser även 

att det är omöjligt att erhålla exakt samma resultat vid senare studier. Främst eftersom 

respondenten är subjektiv och därmed inte kan använda exakt samma ordval vid ett senare 

tillfälle. Eftersom en intervju är situationsberoende är det även omöjligt att upprepa exakt 

samma ordval, om ens respondenten kommer ihåg vad den svarade vid första tillfället 

(Jacobsen, 2002).  

Jacobsen (2002) understryker att den intervjueffekt som alltid uppstår under en intervju och 

som eventuellt kan påverka respondentens svar, kan bidra med lägre tillförlitlighet i studien. 

För att minska intervjueffekten valde vi att skicka ut frågorna till respondenten före intervjun, 

förutom frågan om respondenten hört talas om reala optioner och vad det innebär, i god tid 

innan intervjutillfället för att respondenten skulle erhålla möjligheten att förberedda sig. 

Vidare valde vi att genomföra de personliga intervjuerna i en miljö där respondenten kände 

sig bekväm vilket i vårt fall var respondentens arbetsplats. Vi valde även att spela in 

intervjuerna med respondentens samtycke för att säkerställa att vi inte glömt bort väsentliga 

detaljer i intervjun och transkriberade intervjun direkt efter intervjutillfället. Därmed har vi 

medvetet under hela studien arbetat med att minimera risken för felaktigheter, vilket har 

bidragit till en högre reliabilitet. 

3.6. Analysmetod 
Efter varje intervju bearbetade vi direkt råmaterialet för att undvika att vi skulle försumma 

relevanta information. Jacobsen (2002) beskriver att intervjuer är rika på detaljer. Därför 

måste texten förenklas och struktureras upp det för att få en överblick. Vi renskrev 

intervjuerna och kategoriserade dem i olika kategorier, som följde intervjuguiden. Jacobsen 

(2002) menar att kategorisering är nödvändigt för att vi ska kunna förmedla vad vi har 

kommit fram till. Vi började analyserade vad den enskilde respondenten gav för svar och 

jämförde sedan om det fanns likheter och skillnader mellan respondenternas svara. Vidare 

jämfördes empirin med den teoretiska referensramen och kopplade samman hur reala optioner 

påverkar investeringsbeslut. Sedan analyserade vi om det var något av svaren som avvek ifrån 

vad den teoretiska referensramen förklarar.  Analysen låg till grund för den slutsats vi kom 

fram till.  

Med vår förförståelse och erfarenheter inom området kan det ha påverkat vårt resultat av 

analysen. Eftersom att vi har begränsade erfarenheter om hur investeringsbeslut går till i ett 

allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag gjorde det att vi fick förlita oss på att svaren som 

vi fick av respektive respondent var sanna. Vi tolkade svaren med hjälp av våra kunskaper, 
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vilket medför att andra forskare eventuellt hade kunnat tolka svaren på ett annat sätt med sina 

kunskaper inom området och därmed fått ett annat resultat på studien. 

3.7. Källkritik 
I den teoretiska referensramen behandlas relevant litteratur, vetenskapliga artiklar samt lagar. 

Det material som används till vår teoretiska referensram har kritiskt granskats. Vi har haft 

som regel att enbart använda oss av litteratur av hög kvalité. Vad vi avsåg med hög kvalité var 

att enbart litteratur som ansetts vara av sådan kvalité att de används i vetenskapliga artiklar, 

som publicerats i ansedda tidskrifter och Journals, använts i denna studie. Litteraturen som 

användes har även blivit granskade i hur välciterade och väl refererade i andra studier de varit 

hittills, för att på så sätt öka litteraturens trovärdighet och därmed kvalité. Det språkmässiga 

innehållet har även granskat för att öka trovärdigheten i den enskilda studien. Material som 

inte levde upp till våra krav har uteslutits helt ur studien. Exempelvis material med påtagligt 

många felstavningar eller material som saknat fullständiga referenser. 

För att minska sannolikheten att artiklarna som använts i studien varit förfalskade, 

förvanskade eller feltolkade har, i de flesta fall, enbart primärkällan använts (Ejvegård, 2009). 

Har en källa i en vetenskaplig artikel identifierats har artikeln alltid sökts upp i sin 

ursprungsform och kritiskt granskats innan den använts. I vissa enstaka fall har dessvärre inte 

primärkällan gått att få tag på. När så varit fallet har olika artiklar, som hänvisar till samma 

teori, granskats för att säkerställa att de olika författarna har tolkat källan på likvärdigt sätt. 

Var inte så fallet har källan inte använts i studien. Vidare har även lagrum och övriga 

publikationer som använts utgått ifrån primärkällan så långt det varit möjligt.  

De viktigaste källorna i vår studie anser vi bland annat var våra intervjuobjekt Brynås (FaBo), 

Dahl (Ängelholmshem AB) och Stark (HFAB). Vi var medvetna om att de muntliga källorna 

kan bidra med felaktiga uppgifter och det är lätt att vi gjorde misstolkningar och rena 

felsägningar av respondenten som uppstår på grund av intervjueffekten (Ejvegård, 2009). För 

att minimera risken för felaktigheter har intervjuerna spelats in, transkriberats och avlyssnats 

igen. Vi höll oss även kritiska till svaren som vi erhöll vid intervjutillfällena eftersom svaren 

kunde avspegla och innehålla personliga åsikter och inte enbart bolagets.  

Av de litterära källorna är Brealey et al. (2013) och en samlingsartikel om reala optioner av 

Trigeorgis (2005) de främsta källorna i vår studie. Brealey et al. (2013) innehöll de vanligaste 

kalkylmodellerna, något som exempelvis Graham och Harvey (2001) styrkte, och beskrivning 

hur de bör tillämpas. Trigeorgis (2005) samlingsartikel gav oss möjligheten att snabbt få en 

överblick utav de reala optioner han anser är de viktigaste vid investeringsbeslut och hur 

optionerna kan påverka en investerings NPV. För att inte uppsatsen skulle få en persons 

synsätt, och för att studien skulle ha en kritisk inställning, valde vi att komplettera Trigeorgis 

(2005) med andra studier för få bredare perspektiv.  
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Kapitel 4. Empiri 

I detta kapitel kommer vi att presentera den insamlade empirin. Kapitlet är strukturerat 

genom att varje företag avhandlas separat. Först sker en kort presentation av företaget. 

Därefter presenteras varje tema som en återberättelse av intervjudiskussionen mellan oss och 

respondenten. 

4.1. Företagspresentation Falkenbergs Bostad AB 
Thomas Brynås (Brynås) har sedan 2006 varit VD på Falkenbergs Bostad AB (FaBo). Han 

har jobbat inom företaget sedan 1993, då han började som ekonomichef. Brynås har som 

arbetsuppgift och ansvar att verkställa det styrelsen beslutar och ständigt leda och sköta den 

löpande verksamheten. 

Brynås förklarar att Fabo är det allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolaget i Falkenbergs 

kommun. Bolaget har cirka 2700 lägenheter i hela Falkenbergs kommun. Utöver det ingår 

förvaltning av kommunens fastigheter, som innebär att ytterligare cirka 180000 kvadratmeter 

förvaltas. I förvaltningsuppdraget ingår inga hyresintäkter utan är enbart en ersättning per 

kvadratmeter. Eftersom FaBo är relativt stora har de en personalstyrka på 98 anställda för 

bokslutet 2014. FaBo omsätter cirka 265 miljoner och har en balansomslutning på näst intill 

1,5 miljarder. Sedan 2006 har FaBo byggt 300 nya lägenheter och styrelsen har satt ett 

långsiktigt mål att bygga 500 lägenheter från 2014 till 2025. Brynås menar att detta gjorts 

eftersom att kommunen har som plan och mål att öka befolkningsmängden i Falkenberg till 

50000 år 2030. Fabo har därför räknat ut att de behöver utöka sitt befintliga bestånd med 500 

nya lägenheter runt om i Falkenbergs kommun. Störst fokus är i och omkring centrala delarna 

av Falkenberg. Brynås förklarar att eftersom det är dyrt att bygga nytt fokuserar FaBo på att 

producera lägenheter som efterfrågas. Just nu efterfrågas främst lägenheter för äldre som vill 

sälja sin villa. Därmed kan även den, enligt Brynås, naturliga flyttkedjan startas och äldre som 

vill söka sig till en mindre bostad flytta till nyproduktionerna och nyblivna barnfamiljer flytta 

till villorna. Fabo har ett avkastningskrav ifrån ägarna på 5 % på eget kapital. Brynås önskar 

att avkastningskravet ska ses över då FaBo har ett högt aktiekapital, vilket medför att mycket 

kapital flödar ut ifrån FaBo till ägaren. Brynås önskar istället ha ett avkastningskrav på 

driftnettot, marknadsvärdet på beståndet eller likande. 

4.1.1. Investeringsbeslut i allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolaget FaBo 

2013 gjorde FaBo ett rent markförvärv och efter fastighetsbildning bildades fastigheten Greig 

1. Fastigheten ligger vid järnvägsstationen i Falkenberg. Brynås förklarar att det beräknade 

värdet för fastigheten till 200000 kronor per byggrätt. FaBo räknade på att om de ska bygga 

små lägenheter, det vill säga ettor och tvåor, skulle 120 lägenheter kunna produceras. 

Beräkningen av värdet på marken baserades på nyckeltal ifrån tidigare projekt. FaBo vet inte 

riktigt när de ska börja bebygga marken. Främst för att de inte har personalstyrkan för att 

utföra projektet. Vidare är det även, enligt Brynås, självklart marknaden som styr. Vad och 

när det ska bebyggas beror på vilken form av lägenheter som efterfrågas och om de 

efterfrågas. Däremot kommer troligtvis marken att bebyggas med mindre lägenheter för 

ungdomar eller människor som pendlar, eftersom att området ligger så pass nära tågstationen 
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som det gör. Brynås förklarar att han ser stor konkurrensfördel med pendelavståndet, både till 

Halmstad och närliggande kommuner. Ett exempel som Brynås ger är kunna erbjuda 

lägenheter till studenter och starta ett samarbete med Högskolan i Halmstad för att kunna 

erbjuda studenterna boende med ett nära tidsavstånd till Högskolan. Det tar exempelvis cirka 

20 minuter med tåg och gång till Högskolans lokaler. Just nu ligger det planerat till att börja 

bebyggas 2017.  

Vidare finns det andra faktorer som FaBo tar hänsyn till när de ska investera. Främsta faktorn 

är att FaBo är ett, enligt Brynås, politiskt ägt bolag och en politiskt tillsatt styrelse. I 

Falkenberg är det Alliansen med Centerpartiet i spetsen som styr och därmed bidrar det till att 

FaBo finns i 13 olika småorter utanför centrala Falkberg, då Centerpartiet vill ha en levande 

landsbygd. Det är förhållandevis många orter. Enligt Brynås är det svårare att få ekonomi, det 

vill säga lönsamhet, i de mindre projekten. Däremot förklarar Brynås att det i grund och 

botten är kommunens bolag och att om kommunen vill att den ska växa behövs det även 

bostäder på småorterna. Därför måste de även ta hänsyn till kommunens strategi tillgodoses i 

ett investeringsbeslut. Därför har det hänt, enbart dock i småorterna, att FaBo gjort 

investeringar som inte ger ett positivt nettonuvärde i deras nuvärdesberäkningskalkyl. När 

detta sker görs en avskrivning på fastigheten. En eventuell försäljning är inget alternativ, utan 

enbart en nedskrivning som är aktuellt. Främst är detta aktuellt eftersom att det med största 

sannolikhet inte finns några potentiella köpare till fastigheterna. 

När ett investeringsbeslut skall fattas görs det genom en nettonuvärdeberäkning med en 

kassaflödesanalys över 12 år. I slutet av år 12 läggs ett evigt kassaflöde som sedan diskonteras 

till nuvärdet. Målet är att kalkylen ska ge resultatet noll vid 12 år. Går år 1-6 med negativt 

resultat får en nedskrivning av fastigheten ske i bokföringen. Brynås förklarar sedan att det är 

efter år 7 som FaBo tjänar pengar på sina fastigheter i ungefär 10 till 15 år innan det är dags 

för större investeringar och renoveringar. Kassaflödet i kalkylen ändras sällan. Det finns inga 

faktorer som gör att kalkylens siffror ändras, utan det anser Brynås är att lura sig själva. 

Framtida markvärden och så vidare är inget Fabo tar hänsyn till då de inte bygger för att sälja 

vidare utan enbart för att förvalta och äga.  

Brynås förklarar att investeringarna som görs i småorterna är i största mån på politiska 

grunder och viljor. En hel nybyggnadskalkyl går enbart ihop i centrala Falkenberg eller utmed 

kusten, definitivt inte i småorterna. Exempelvis har FaBo planer att bygga lägenheter i 

Ullared. Byrås har föreslagit att de ska bygga något billigare, men där har ägarna sagt att det 

ska byggas minst 20 lägenheter med en viss standard. Byrås tror att det kan bli vakanser i 

dessa lägenheter. Däremot accepterar ägaren en nedskrivning på 10 miljoner kronor om 

investeringen inte klarar förväntningarna. Främst då FaBo ingår i en koncern, Falkenbergs 

Stadshus AB, som ägs av kommunen. Varför Fabo väljer att bygga ändå är för att invånarna, 

som röstade fram politikerna, vill ha en levande landsbygd. I detta fall blir det ett rent politiskt 

beslut vart det ska bebyggas. Kommunen ställer sig frågan varför de inte ska styra ett 

bostadsbolag när de äger det. Brynås förklarar att det därmed är invånarna indirekt som via 

politiken beslutar om vart det ska bebyggas då en efterfrågan anses finnas. Här däremot anser 

Brynås att det är hans ansvar att förklara för ägarna vilka konsekvenser som uppstår om vissa 

projekt genomförs. Beslutas det i styrelsen ändå att genomföra investeringen är det något som 
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Brynås får acceptera. Så länge ägarna kan acceptera en nedskrivning, är det acceptabelt. 

Brynås förklarar att det är mer ett politiskt spel än rent ekonomiska aspekter som avgöra vart 

det ska investeras.  

Eftersom att Fabo är ett kommunalt allmännyttigt bostadsaktiebolag är det lagstiftat att Fabo 

måste bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer. Detta gör att Brynås har lättare 

att övertyga styrelsen om att en del investeringar som önskas göra inte är affärsmässiga. 

Däremot säger ägarna att det inte spelar någon roll, utan i så fall slipper FaBo avkastningskrav 

nästa år och accepterar en nedskrivning istället. Eftersom det är de privata aktörerna som 

bevakar marknaden, och om Fabo är affärsmässiga, inte kan tänka sig att bygga på små 

orterna bryr sig de inte om att FaBo gör investeringar som egentligen inte är lönsamma. 

Däremot om FaBo hade gjort likande i centrala Falkenberg och laborerat med hyrorna hade de 

privata aktörerna överklagat sådana beslut. Brynås är rädd att några nyproduktioner i 

småorterna dessvärre kommer att skrivnas ner. Vidare förklarar Brynås att det däremot är 

viktigt att allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag finns. Framförallt i kommuner där de 

privata aktörerna inte finner marknaden attraktiv. Utan det allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolaget hade antagligen landsbygden dött ut. Därmed accepterar Brynås, och 

styrelsen en nedskrivning av fastigheter i dessa orter. Eftersom FaBo styrs av politiska viljor 

har styrelsen olika visioner om hur tillväxt i kommunen skapas. FaBo arbetar därmed mycket 

med att bygga mindre byggnader med lägenheter på landsbygden för att kunna öka 

tillgängligheten till boende nära jobben. Visionen är att se till att ha en levande landsbygd för 

ungdomar, barnfamiljer och de äldre. 

Brynås menar att det som skapar värde i en investering för FaBo är, främst på landsbygden, 

samhällsaspekter. Främst genom att skapa attraktiva boenden som människor vill bo i. 

Eftersom FaBo är hela Falkenbergs kommuns bostadsbolag så ska FaBo inte enbart bygga i 

centrala Falkenberg utan även på landsbygden. Därmed ger det en form av värde genom att 

bygga på landsbygden, även om det i kalkylen inte ger något värde.  

4.1.2. Reala optioner  

Det händer att FaBo har skjutit upp investeringar. Speciellt längre bak i tiden när det fanns ett 

överskott på lediga lägenheter. Det har även hänt att kalkylen inte gått ihop. Då har FaBo valt 

att skjuta upp investeringen tills FaBo kan få den hyra som krävs för att kalkylen ska gå ihop. 

FaBo har även ett markområde i Falkagård. Dessvärre finns det stora sociala och 

samhällsproblem i stadsdel. Det är en av de största orsakerna till att FaBo inte valt att bebygga 

marken, då de tror att risken för vakanser i nyproduktionen kommer att bli hög. Brynås 

förklarar att troligtvis är inte efterfrågan så pass stark att de kan debitera den hyran som krävs 

för att kalkylen ska gå ihop. En annan orsak är att marken som ska bebyggas med ett höghus. 

Det medför att de inte kan bygga i etapper utan allt på en gång. 

Brynås berättar vidare att FaBo även har valt att bygga i olika etapper. Senast var det i 

centrala Falkenberg när de valde att dela in 120 lägenheter och bygga lika många i tre etapper.  

När första etappen var byggd såg de att det fanns en stor efterfråga på tvåor. Därför ändrade 

FaBo etapp två så att fler tvåor byggdes i denna etapp. Ena orsaken till denna ändring var 

enligt Brynås marknadens efterfrågan. 
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FaBo har ibland gjort investeringar där kalkylen inte gått ihop. Diskussionerna som gick 

innan investeringen genomfördes, trots kalkylen, är att enbart en nedskrivning kommer att bli 

aktuell. FaBo bygger aldrig med avsikten att sälja fastigheter, utan enbart att förvalta. I 

projektet i Ullared där FaBo tänker bygga lägenheter har det gått diskussioner om att 

socialförvaltningen eventuellt ska hyra de översta våningarna i byggnaden, om dessa inte blir 

uthyrda som bostäder. Andra diskussioner och lösningar än nedskrivning har aldrig kommit 

på tal om, främst då det förmodligen inte finns någon köpare till fastigheterna.  

Brynås har aldrig hört talas om reala optioner. Eftersom Brynås inte är insatt i begreppet så 

anser han även att det är inget som FaBo medvetet väljer att jobba med. 

4.1.3. Traditionella investeringsbedömningsmetoder 

FaBo använder Datscha för värdering av sina fastigheter. Det är en avkastningsbaserad 

modell. Där driftnettot räknas ut för att sedan diskonteras. FaBo värderar sina fastigheter 

själva via detta program. Det har även skett en extern värdering. Felmarginalen på den egna 

och externa var enbart någon tiondelsprocent. Därför väljer Fabo att enbart värdera sina 

fastigheter själv. Det är värderingen som ligger till grund för hur mycket fastighetens 

köpeskilling bör vara.  

4.2. Företagspresentation Ängelholmshem AB 
Anders Dahl (Dahl) är utbildad inom ekonomi och tidigare revisor. Sedan tre år tillbaka 

arbetar Dahl som ekonomichef på Ängelholmshem AB.  

Dahl berättar att Ängelholmshem AB är det kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolaget i 

Ängelholms kommun och är det största bostadsbolaget i Ängelholms kommun. Dahl förklarar 

att bolaget har 3064 lägenheter fördelade i hela kommunen. Den totala uthyrningsytan är 

241310 kvadratmeter varav cirka 16 procent utgörs av kommersiella lokaler. De kommersiella 

lokalerna ligger enbart på fastigheter där det även finns tillhörande bostäder. Ängelholmshem 

AB omsätter cirka 245 miljoner och har 27 anställa personer i bolaget. Vidare förklarar även 

Dahl att Ängelholmshem AB har även ett dotterbolag som ansvarar för förvaltningen av 

kommunens fastigheter med tillhörande byggnader. Dahl berättar att bolaget har ett 

avkastningskrav ifrån ägarna på 2,5 procent på justerat eget kapital samt ett ägardirektiv att 

producera 60 nya lägenheter per år. Anledningen till detta är att kommunen har som mål att 

öka befolkningen i kommunen med en procent per år. Detta innebär en befolkningsökning på 

400 personer och eftersom Ängelholmshem AB äger drygt 30 procent av hyreslägenheterna i 

kommunen och för att bibehålla denna andel med önskad befolkningstillväxt bör 60 

lägenheter produceras. Dahl förklarar även att eftersom Ängelholmshem AB ägs av 

kommunen innebär det att bolaget har som mål att äga och bygga i hela Ängelholms kommun 

för att hela kommunen ska leva och växa. Dahl poängterar att det är viktigt att inte enbart 

bygga allt på ett ställe på en gång, utan även i andra orter för att få en spridning på projekten, 

eftersom efterfrågan på lägenheter kanske inte finns. 

4.2.1. Investeringsbeslut i allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolaget 

Ängelholmshem AB. 

Dahl beskriver att först analyseras vilka tänkbara hyror som skulle vara aktuella för 

nyproduktionen.  Vidare görs antagningar om vad räntekostnaderna och driften för fastigheten 
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kommer att ligga på. Därefter erhålls ett diftnetto som sedan diskonteras. Visar driftnettot att 

det på tio års sikt kommer generera ett överskott genomförs projektet.  Visar det inget 

överskott inom tio år genomförs inte projektet. Då väljer Ängelholmshem AB att kolla om det 

finns möjligheter att bygga något billigare.  

Dahl berättar att Ängelholmshem AB äger en bit mark som heter Frihemsområdet, och en 

option att förvärva ytterligare mark, i området på sikt. Tanken är att bebygga marken med 

hyreslägenheter. Ängelholmshem AB, och kommunen, ser en möjlighet att skapa ett område 

med närhet till tågstationen för människor som pendlar till bland annat Helsingborg. Tanken 

är att, och kalkylen grundar sig i, närheten till bra kommunikationsmöjligheter gör att 

människor är villiga att betala en något högre hyra. Främst för närheten till tågstationen, men 

även då området ligger i utkanten av stadskärnan och därmed kanske väljer bort att ha extra 

bil, eller klara sig helt utan bil. Marken ingår i kommunens långsiktiga plan om en ökad 

befolkningstillväxt. Dahl förklarar att främsta anledningen att marken ännu inte är bebyggd är 

att kommunen inte gjort en detaljplan över området ännu, hur de vill att stadsdelen ska se ut i 

framtiden. Ängelholmshem AB har bostadskö och nästintill inga vakanser. Det beror därför 

inte på bristande efterfrågan.  

Det är överlag svårare i småorterna omkring Ängelholm att göra investeringar som visar ett 

positivt nettonuvärde förklarar Dahl. Främsta anledningen är att det inte går att ta ut den hyran 

som krävs. Främst eftersom efterfrågan inte är lika stor. Dahl förklarar att anledningen till att 

de trots allt bygger är för att politikerna vill ha en levande kommun, även utanför de centrala 

delarna. Därför satsar Ängelholmshem AB i de mindre orterna på att bygga billiga bostäder, 

exempelvis SABOs Kombohus. SABOs Kombohus är en standardiserad produkt som är 

framtagen utav SABO med syftet att minska byggkostnaderna i så lång utsträckning som 

möjligt. Dahl förklarar att det i slutändan medför lägre hyreskostnader för hyresgästen och 

mer pengar kvar till andra projekt.  

Dahl nämner att dagens inflation är en osäkerhet som bidrar till att det blir lite svårare att få 

ihop en kalkyl. Historiskt sett har inflationen hjälpt till att öka marknadsvärdet på 

fastigheterna. Idag när inflationen är låg bidrar det med en liten osäkerhet om framtiden 

kommer att se ut. Däremot förlitar sig Ängelholmshem AB på att inflation hjälper till att driva 

upp både marknadsvärdet på fastigheten och hyrorna så att kalkylen går ihop.  

Dahl förklarar att den främsta parameter vid investeringsbesluts är ekonomin. I Munka-

Ljungby har Ängelholmshem AB byggt ett bostadsområde som heter Solskiftet. En av 

huskropparna som byggdes är rök- och husdjursfria. Detta innebär att personer med allergier 

har möjligheten att bo med ett gott välbefinnande. Byggnaden byggdes som ett testprojekt. 

Diskussionerna som gick om lägenheterna inte skulle bli uthyrda är att de accepterade 

vakanser i byggnaden. Alternativet på sikt är att lätta på reglerna för husdjur och rökfritt. Det 

är efterfrågan som styr.  

Dahl förklarar att kommunen och bolaget har en bra dialog om hur och vart det ska investeras. 

Exempelvis i Strövelstorp önskades det byggas nya bostäder. För att investeringen ska vara 

lönsam testades en ny billigare produkt. Nu återstår det att se om utfallet blir som de har tänkt 

sig. Dahl tror att om kalkylen är osäker bidrar investeringar i småorter med 
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samhällsekonomiska fördelar. Dahl poängterar att om en kommun ska klara sig långsiktigt 

krävs en befolkningsökning. Därmed måste det även byggas på orter där kalkylen tillsynes 

inte går ihop för att få hela kommunen att leva. Skapas inte tillväxt i kommunen blir 

exempelvis barnomsorgen outnyttjad och därmed bildas ekonomiska påfrestningar. 

Investeringar som visar på negativa nettonuvärde genomförs främst av historiska skäl om att 

inflationen ska hjälpa till att driva upp marknadsvärdet på fastigheten och därmed ger positiv 

kalkyl.  

Dahl säger att det finns vissa frågetecken om investeringar som görs trots att kalkylen inte 

visar positivt resultat och ligger i gråzonen till vad som är affärsmässiga principer. Det finns 

rättsfall där aktörer stämt allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Lagstiftningen samt 

praxis är lite oklart gällande hur ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag får agera för 

att vara affärsmässigt. 

Det som skapar värde i en investering är enligt Dahl parametrarna i ekonomin för 

investeringen. Om Ängelholmshem AB förvaltar fastigheterna på rätt sätt kommer värdet att 

bestå.  

4.2.2. Reala optioner 

Det har hänt att Ängelholmshem AB skjutit upp en investering. Främst är det i orten Munka-

Ljunby där det inte finns så stor efterfrågan på hyreslägenheter. Först fokuseras det på det 

som redan finns innan de väljer att bygga nytt. Om de bygger nytt finns det risk för 

överproduktion. Dahl förklarar att de har köpt mark för att i framtiden kunna bygga bostäder 

om efterfrågan finns. De kan även tänkas att sälja marken om det finns andra aktörer som vill 

bebygga marken. Däremot köper inte Ängelholmshem AB mark i spekulationssyfte.  

Dahl förklarar att det bygger i etapper för att stimulera efterfrågan. Exempelvis i projektet 

Solskiftet har precis etapp två avslutats. Det finns möjlighet att bygga etapp tre om efterfrågan 

finns. När etapp ett var färdigt analyserade Ängelholmshem AB om de kunde bygga etapp två 

billigare. Därefter gjorde förändringar om de kunde bygga ännu billigare för att erhålla en 

lägre hyra. I Strövelstorp byggs just nu exempelvis 24 nya lägenheter och där har 

Ängelholmshem AB möjligheter att bygga 24 nya lägenheter om det finns efterfrågan. 

Eftersom som att de inte vet hur framtida efterfrågan kommer att bli väljer Ängelholmshem 

AB att bebygga marken i en etapp åt gången.  

Ängelholmshem AB har ibland gjort mindre bra investeringar som varit de medvetna. 

Anledningen till att investeringarna har genomförts ändå är att samhällseffekterna är mer 

gynnsamma än om investeringen inte hade genomförts.  

Dahl har inte hört talas om reala optioner. Eftersom Dahl inte är insatt i begreppet så anser 

han även att det är inget som Ängelholmshem AB medvetet väljer att jobba med. 

4.2.3. Traditionella investeringsbedömningsmetoder 

Ängelholmshem AB använder sig av interna beräkningar för värdera sina fastigheter. Dessa 

utgår ifrån diskonterande driftnetton. Just nu använder de sig av SABOs generella 

avkastningskrav på 5.5%. De kommer så småningom att implementera Datscha som innebär 

att Ängelholmshem AB kommer börja med att värdera sina fastigheter utifrån respektive ort. 
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De har använt sig av externa värderare men de tycker att deras värderingsmetod tillräcklig. 

Dahl förklarar att det är värderingen av fastigheten som ligger till grund för vilken 

köpeskilling som bör betalas vid anskaffning av en fastighet.  

4.3. Företagspresentation Halmstads Fastighets AB 
Jonas Stark (Stark) är ekonom på Halmstads Fastighets AB (HFAB) och varit verksam i drygt 

fyra år. Stark har läst finansiell ekonomi. Stark arbetar främst med budget, finansiering och 

investeringarna i bolaget.  

Stark berättar att HFAB är det allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag i Halmstad och är 

Halmstads största bostadsbolag. Stark förklarar att HFAB äger drygt 50 % av alla 

hyreslägenheter i Halmstad och har drygt 100 anställda. Fastighetsbeståndet består utav 

10 000 hyreslägenheter och mellan 170 till 180 kommersiella lokaler. Bolagets bestånd 

uppgår till ett marknadsvärde på cirka 7359 miljoner kronor i årsredovisningen 2014.  

Omsättningen i bolaget är drygt 700 miljoner kronor. Stark berättar att HFAB arbetar utifrån 

ett ägardirektiv där målområden sätts upp. HFAB gör sedan en egen affärsplan för kommande 

verksamhetsår samt en mer långsiktig plan. Fokus ligger på att vara hela kommunens 

bostadsbolag och därmed finns bolaget i hela Halmstads kommun. HFAB har ett 

avkastningskrav ifrån ägarna på ett genomsnitt om 4 % på eget kapital över en treårsperiod. 

Kommunen har som mål att det ska produceras 500 nya lägenheter per år. Därför bör HFAB 

bygga runt 100 lägenheter per år. Stark berättar att ägaren inte lägger sig i detaljer, utan pratar 

mer om generella åtgärder för att få ett växande Halmstad. 

4.3.1. Investeringsbeslut i allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolaget HFAB 

Stark förklarar att HFAB vill äga och förvalta fastigheter i hela kommunen. Därför diskuteras 

sällan totalavkastningen vid en investering utan direktavkastningen. HFAB har för avsikt att 

äga och förvalta under lång tid och har inte för avsikt att avyttra fastigheterna. Avyttring av 

fastigheter ligger dock alltid lite i bakhuvudet och erbjuds rätt pris vid rätt tillfälle kan det 

tänkas att fastigheter avyttras. Anledningen till avyttringen är främst för att finansiera 

nyproduktion, eftersom detta är kapitalkrävande. Avyttring kan även ske för att fastigheterna 

inte riktigt passar in i deras portfölj, exempelvis mindre fastigheter. Anledningen är främst för 

att fastigheten ligger på ett område där HFAB inte äger något annat. Stark förklarar att HFAB 

därmed inte kan utnyttja de stordriftsfördelar som finns om fastigheterna skulle ligga närmare 

det övriga beståndet. HFAB har även i åtanke att när fastigheten inte passar in i portföljen att 

byta mot en annan fastighet eller ombilda till bostadsrätter. Samtliga fastigheter som HFAB 

äger genererar positiva driftnetton. Däremot finns det vissa fastigheter ute i småorterna som 

generar lägre avkastning än önskat. Dessa fastigheter väljer dock HFAB att behålla i sitt 

bestånd. Stark förklarar att det måste finnas seriösa aktörer även ute i småorterna så att även 

det finns hyresrätter där. Det ser HFAB som ett samhällsansvar. Stark förklarar att även 

styrelsen har intressen av att finnas i hela kommunen och bidra med ett samhällsansvar. Stark 

förklarar även att driftnettot i småorterna är överlag goda. Därmed blir det ett samhällsansvar 

samtidigt som investeringen faktiskt genererar positiva driftnetton.  

Stark förklarar att HFAB inte äger speciellt mycket mark som i framtiden eventuellt skulle 

kunna bebyggas. Istället arbetar HFAB med att förtäta sitt befintliga bestånd. Främst 

fokuseras det på att bygga till nya etapper, våningsplan eller andra byggnader på tomter där 
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byggrätter redan finns. Den mark som HFAB förvärvar är främst genom byten med andra 

företag. Annars så erhålls marken genom markanvisningar ifrån kommunen. HFAB köper inte 

på sig mark, utan om förvärv görs är marken redan planlagd. Stark förklarar att mark inte 

köps i spekulativa syften.   

HFAB gjorde 2013 ett förvärv av 127 lägenheter ifrån Annabostäder AB. Huvudsyftet var att 

stärka det befintliga beståndet i centrala delarna av Halmstad. HFAB delar in Halmstads 

kommun i olika geografiska områden ifrån A-, B-, C- och D- läge. A-läget är det mest 

centrala läget. B-läge är mindre central och så vidare. Beslutet togs enbart av bolaget, utan 

någon påverkan ifrån ägarna.  

När ett investeringsbeslut ska tas görs en traditionell nuvärdesberäkning. Framtida driftnetton 

diskonteras med en kalkylränta. Visar kalkylen positivt genomförs den. En extern värderare 

tas alltid in vid förvärv, så att en rättvis bild av objektet skildras. Det är svårare att få ihop 

kalkylerna i utkanten av centrala Halmstad. Däremot i centrala Halmstad finns det inga 

problem med att få ihop en kalkyl för nyproduktion. Främst är det för att det finns en högre 

betalningsvilja, vilket medför att driftnettot kan öka. Stark förklarar att övriga parametrar som 

HFAB diskuterar och fokuserar på, egentligen i alla projekt, är samhällsaspekter, exempelvis 

hur investeringen påverkar hyresgästerna långsiktigt. När investeringar med negativt 

nettonuvärde genomförs är det enbart för att det finns ett behov. Det kan finnas investeringar 

som rent tekniskt måste genomföras. Däremot är det hyresgästen som står för det inre 

lägenhetsunderhållet. Därför görs egentligen inga investeringar alls, förutom eventuellt kök 

och badrum vid stambyte, utan hyresgästen ges möjligheten att använda sig utav en 

bonusfond för invändiga renoveringar. Bonusfonden ger möjlighet att själva välja tapet, 

luckor, golv, tak och så vidare. 

Ligger nettonuvärdet nära noll, eller till och med lite under, måste en dialog finnas om vad det 

finns för värden mer i den här investeringen. Det görs alltid en projektbeskrivning, en slags 

genomgång där analys över hur hyresgästernas nytta förändras. Det fokuseras även på 

fastighetens standard.  

Stark förklarar att det som skapar värde i en investering för HFAB är att se till att staden 

växer och utvecklas. Eftersom investeringarna överlag är lönsamma, skapas högre driftnetton. 

Rent ekonomiskt sett bidrar det därmed till ett högre och bättre resultat, vilket i sin tur kan 

användas till HFABs hyresgäster. Exempelvis kan olika åtgärder göras för hyresgästerna och 

därmed tar de sitt ansvar som hyresvärd. Detta medför till att få hyresgäster som trivs, och 

därmed att hyresgästerna är nöjda. Att eftersträva att få så nöjda hyresgäster som möjligt är 

den viktigaste frågan för HFAB och genomsyrar hela organisationen. HFAB anställer 

exempelvis 100 ungdomar som ska arbeta med underhåll i deras fastigheter under sommaren. 

Främst för att bilda och skapa en nöjdhet av att bo i sitt område och därmed minska slitaget 

samt att bidra till minskad ungdomsarbetslöshet. Stark förklarar att HFAB tror att hyresgäster 

som är nöjda blir delaktiga i sitt boende. Därmed minskar slitaget på fastigheterna.  

Stark förklarar att HFAB är affärsmässiga, och om nyproduktioner görs där kalkylen varit 

svår att gå ihop gäller det att motivera varför investeringen ändå är affärsmässig. Argument 

som används är att det långsiktiga marknadsvärdet i området kommer öka när området växer. 
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4.3.2. Reala optioner 

Det har hänt att HFAB har skjutit upp investeringar. Dels för att investeringen inte är lämplig 

eller inte passar in just nu. En annan anledning är att andra projekt måste prioriteras. HFAB 

har en begränsad investeringsbudget och vill inte överstiga den. HFAB har inget problem med 

efterfrågan på deras områden, på samtliga fastigheter. Därmed har HFAB aldrig behövt skjuta 

upp ett projekt för att efterfrågan varit för låg. Stark förklarar att rent teoretiskt skulle en 

investering skjutas upp till framtiden om den inte går ihop idag. Främst eftersom hyrorna eller 

det kan finnas andra alternativ att bygga. Men praktiskt skrotas projektet. Mark som idag 

finns i HFABs ägo är främst obebyggd för att det inte finns en detaljplan färdig. Däremot vet 

HFAB att marken kommer att tillåtas att bebyggas med bostäder. 

I kvarteret Jordmånen, som blev inflyttningsklart i början av 2015, märkte HFAB att 

efterfrågan på mindre lägenheter var stor. Därför har HFAB nu valt att bebygga 

grannfastigheten med enbart mindre lägenheter, som ettor och tvåor. Först var tanken att 

bebygga marken med likande byggnader som i kvarteret Jordmånen. Marken som bebyggdes 

förvärvades genom en ren bytesaffär med en annan grannfastighet.  

HFAB bygger alla större projekt i etapper. HFAB arbetar kontinuerligt med förbättringar. De 

försöker att ha ständig koll på projektet. HFAB väljer inte att göra ändringar mellan 

etapperna. Främsta anledningen är att uthyrningen redan i stort sätt är uthyrt innan etapperna 

börjas byggas. Därmed finns det inget utrymme till att ändra etappernas utformning.  

Stark berättar att HFAB har köpt fastigheter med avsikten att eventuellt kunna bygga om 

lokalerna till hyresrätter. I de tillfällena har HFAB valt att betala ett högre pris än vad 

marknadspriset varit.  

Stark har inte hört talas om reala optioner. Eftersom Stark inte är insatt i begreppet så anser 

han även att det är inget som HFAB medvetet väljer att jobba med. 

4.3.3. Traditionella investeringsbedömningsmetoder  

HFAB använder sig utav Datscha för att erhålla kalkylräntan till sin värdering. Beroende på 

om det är A- eller D-läge varierar denna kraftigt. Datschas avkastningskrav utgår strikt ifrån 

det geografiska läget. Kalkylräntan avspeglar avkastningskravet för fastigheten. Det anses 

behövas vara större avkastningskrav i D-läge än i A-läge då risken för vakanser är högre om 

efterfrågan på hyresrätter skulle minska. Driftnettot diskonteras sedan med en kalkylränta. 

Driftnettot diskonteras för kommande 10 år och ger ett nuvärde. Sista året, år 11, läggs ett 

marknadsvärde på fastigheten in i kalkylen. Detta erhålls genom att dividera driftnettot för år 

11 genom kalkylräntan och diskontera det.  
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Kapitel 5. Analys 

I detta kapitel kommer det att ske en analytisk diskussion och jämförelse mellan den 

insamlade empirin och studiens teoretiska referensram. Analysen börjar med en diskussion 

hur privata aktörer och allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag skiljer sig i 

beslutsfattandet för att sedan gå över till om reala optioner påverkar investeringsbeslut.  

5.1. Investeringsbeslut i allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 
Samtliga respondenter förklarade att de är hela kommunens bostadsbolag och ska därmed 

finnas i hela kommunen. Bolagen har i uppgift att genom ägardirektivet tillgodose att 

bostadsbehovet i hela kommunen tillfredsställs. Detta sker genom att göra investeringar som 

på lång sikt bidrar till kommunens tillväxt. Både gällande att skapa möjligheten till en 

befolkningsökning samt möjligheten till boende inom hela kommunens gränser. Både Brynås 

på FaBo och Dahl på Ängelholmshem AB förklarade att respektive kommun har som mål att 

både öka befolkningstillväxten och den ekonomiska tillväxten i kommunen på sikt. För att 

kommunerna ska nå upp till målen måste fler hyresrätter byggas. För att klara av att bygga 

bostäderna behövs mark. Därför har större områden med mark senaste tiden anskaffats.  

Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska bedrivas efter affärsmässiga principer (2§ 

SFS 2010:879), vilket innebär att bolaget ska utgå ifrån vad som är långsiktigt bäst för 

bolaget. Brynås, Stark och Dahl förklarade att investeringar har gjorts trots att kalkylen inte 

gått ihop. Brynås berättade att i FaBos fall har ägarna accepterat en nedskrivning av en 

fastighet, då hyran varit tvungen att sänkas på grund av att efterfrågan inte fanns på den först 

önskade hyran. Alla tre respondenter förklarade att eftersom det är politiker som är ägare och 

därmed bestämmer riktlinjerna för hur bolaget ska bedrivas, via ägardirektivet, avspeglas 

valet av olika investeringsbeslut till viss del politiska viljor.  Respondenterna förklarade att 

därför görs inte enbart investeringar som visar positiva NPV, utan även investeringar som 

visar negativ NPV. Främst för att bidra till samhällsnyttan och för att tillfredsställa behovet av 

hyreslägenheter i hela kommunen. Därmed tillgodoses kommunens möjlighet att kunna växa 

befolkningsmässigt och ekonomiskt. Brynås och Stark berättade att en av de parametrar som 

de tar hänsyn till vid investeringar är hur de kan hjälpa kommunen att växa och utvecklas 

medan Dahl från Ängelholms hem AB berättade att den främsta parameter vid 

investeringsbeslut är att få ekonomisk vinst. Däremot förklarade Dahl även att det är viktigt 

att ge kommunen möjligheten att öka befolkningsmässigt.  

I de tre bolagen finns således en avspegling av politiska viljor för vilka beslut som fattas i 

bolagen och därmed vilka investeringar som genomförs.  De allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolagen har dock i egenskap som bolag rätten att säga nej till vissa investeringar 

med motiveringen att investeringen inte är affärsmässig (2§ SFS 2010:879). Däremot 

berättade Brynås på FaBo att detta är något som politiker ibland har bortsett ifrån och 

genomfört en investering trots allt eftersom politikerna av ideologiska skäl vill ha en levande 

landsbygd. Stark på HFAB förklarade däremot att politikerna väldigt sällan lägger sig i olika 

investeringsbeslut och på Ängelholmshem AB förklarade Dahl att bolaget har en bra dialog 

med kommunen om vilka investeringar som ska göras.  
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På så sätt skiljer sig allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ifrån de privata aktörerna. 

De privata företagen existens går ut på att vinstmaximera (Brealey et al., 2013) medan de 

offentliga verksamheten går ut på att bidra till samhällsnyttan (Thomasson, 2013), vilket 

medför att vissa investeringsbeslut genomförs trots att den inte i kalkylen visar på ett positiv 

NPV.  

5.1.2. Politikers roll i ett investeringsbeslut 

Kommunfullmäktige är formellt det högsta beslutsorganet i ett kommunalt ägt bolag och 

fastställer vilken form av nytta en investering medför till samhället (Fjertorp, 2010). Samtliga 

tre respondenter förklarade att vid varje investering som ska göras måste styrelsen fatta ett 

formellt beslut. Brynås på FaBo förklarade även att de som styr Falkenbergs kommun önskar 

att ha en levande landsbygd. Därför görs även investeringar som kalkylmässigt är svåra, om 

inte omöjliga, att få ihop men ägaren accepterar en nedskrivning av fastigheterna om det blir 

aktuellt. Brynås förklarade att politikerna motiverar investeringsbeslutet att investera i 

småorterna genom att de vill ha en levande landsbygd. Thomasson (2013) förklarar att 

offentliga bolag ska säkerställa att det finns alternativ till privata aktörer som att tillgodose att 

det finns bostäder i kommunen, vilket samtliga tre respondenterna poängterade under 

intervjutillfället.  

Därmed innebär det att politikerna i respektive kommuns mål och viljor om hur kommunen 

ska vara avspeglas i de investeringar som de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen 

gör. Eftersom politikerna äger bolaget och är det högsta beslutande organet (Fjertorp, 2010) 

kan de genomföra investeringar trots att det kalkylmässigt inte går ihop, men motiverar 

investeringen genom att det bidrar till samhällsnyttan.  

Gemensamt för respondenterna är även att mark ägs av respektive bolag, men kan inte 

bebyggas för att marken saknar detaljplan. Trigeorgis (2005) understryker att i de flesta 

projekt är den nödvändigaste investeringen inte den första investeringen. Utan det är själva 

serien av investeringar över tid i ett projekt. Brynås förklarade att en del detaljplaner bestäms 

utifrån hur de olika partierna som styr i kommunen anser är viktiga just för tillfället och för 

kommunens utveckling över tiden.  Eftersom bolaget ägs av respektive kommun (Fjertorp, 

2010) skulle det kunna innebär att det är kommunen som äger marken och har möjligheten 

och flexibiliteten att besluta om hur detaljplanen ska se ut och därmed serien av investeringar 

över tiden. Skulle marken som ägs av bolaget inte beläggas med den detaljplan som den 

anskaffades för finns möjligheten att avyttra marken, bygga det som detaljplanen nu avser 

eller skjuta upp investeringen helt och hållet. Samtliga alternativ är exempel på reala optioner 

(Trigeorgis, 2005). Därmed skulle det även kunna vara politiker, och inte enbart det 

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolaget som innehar denna reala option att investera 

stegvis genom sitt ägande i bolaget och möjligheten att planlägga detaljplanen vid senare 

tillfälle. 

Brynås gjorde även ett uttalande under intervjutillfället att ägaren har yttrat sig om varför de 

ska äga ett bolag om de inte kan styra över det. Genom att vara högsta beslutsorgan (Fjertorp, 

2010) och ägare kan de utnyttja bolaget genom att göra investeringar som avspeglar deras 

politiska mål. Således skulle inte enbart innehavaren av reala optioner kunna vara det 

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolaget, utan även politikerna (Trigeorgis, 2005).  
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5.2 Reala optioner 
Nedan kommer en analys nu att göras där vi lyfter fram de reala optioner som allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag använder sig av och om hur olika reala optioner påverkar 

besluten vid en investering.  

5.2.1. Option att skjuta upp investering 

Samtliga tre respondenter förklarade och gav konkreta exempel på investeringar som skjutits 

upp. Gemensamt för respondenterna var att alla tre påpekade att efterfrågan som måste finnas 

innan ett projekt kan genomföras. Finns inte efterfrågan skjuts investeringen upp. 

Respondenterna påpekade även att det är viktigt att de investeringar som görs ska ge så god 

avkastning som möjligt vid investeringstillfället. Investeringar genomföras först när kalkylen 

visar att den kan generera den avkastning som respektive bolag önskar. Därmed innebär det 

att Titmans (1985) teori om att bostadsbolag bör vänta med att göra en investering tills det att 

framtida behovet finns, och därmed optimera värdet för investeringen, används i respektive 

bolag när ett investeringsbeslut skall tas.  

Eftersom samtliga tre respondenter förklarade att investeringarna oftast skjuts upp om den 

inte ger den avkastning som önskas, kalkylen visar negativt NPV, styrker Chance och 

Peterson (2002)  teori om att inneha möjligheten att skjuta upp en investering till framtiden 

för att erhålla större avkastning. Miller och Park (2002) understryker även vikten av att 

innehavaren av denna reala option måste finna en balans mellan värdet av att skjuta upp 

investeringen och kostnaderna för att avvakta. Brynås och Dahl förklarade att de valde skjuta 

upp investeringar när efterfrågan i områden inte finns och därmed inte kan ta den hyran som 

kalkylen kräver. Däremot fanns det ingen kostnad att avvakta eftersom marken ändå fanns i 

deras ägo. Stark däremot påpekade att investeringar valdes att skjuta upp för att andra 

investeringar måste prioriteras, exempelvis underhåll av fasad och tak. HFAB har inte samma 

problem som FaBo och Ängelholmshem AB med att det är lägre efterfrågan på bostäder i 

vissa delar av kommunen. Därmed gjorde HFAB tydliga avvägningar mellan kostnaderna för 

att vänta och att skjuta upp investeringen. HFAB såg en större nytta och avkastning om 

skicket i det befintliga beståndet är av acceptabel standard istället för att bygga fler bostäder 

och valde bolaget att behålla möjligheten att investera och bygga nya bostäder vid senare 

tillfälle istället.  

Vi anser därmed att resonemanget som respondenterna fört och diskuterat med oss bekräftar 

Trigeorgis (2005) teori om den reala optionen att skjuta upp investeringen appliceras i deras 

bolag, dock i respondenternas fall omedvetet eftersom de inte aktivt väljer att arbeta med reala 

optioner i beslutsprocessen.  

5.2.2. Option att investera stegvis 

Att bygga i etapper är ett givet alternativ för samtliga respondenter och används alltid vid 

större projekt i bolagen. Både Brynås och Dahl förklarade att de ser möjligheten och 

flexibiliteten att kunna analysera och förändra övriga etapper i projektet, om förutsättningarna 

ändras under projektets förlopp, exempelvis att analysera om nästa etapp går att bygga 

billigare. Brynås och Dahl förklarade även att respektive bolag har valt att göra justeringar till 

etapp två, efter att etapp ett byggts då det visade sig att efterfrågan på en viss typ av 

lägenheter var mer eftertraktade än andra. Dahl förklarade även att Ängelholmshems AB har 
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köpt mark och valt att bebygga denna med 24 lägenheter. Visar det sig att efterfrågan är hög 

kommer etapp två att byggas med lika många lägenheter. Dahl förklarade att de har 

möjligheten, men ingen skyldighet att genomföra etapp två. FaBo och Ängelholmshem AB 

ger sig därmed möjligheten och flexibiliteten till ändringar, tillägg eller helt skjuta upp en 

investering genom att investera stegvis. HFAB har inte samma möjlighet som FaBo och 

Ängelholmshem AB. Anledningen till det är främst eftersom att HFAB redan hyrt ut 

kommande etapper i förväg innan lägenheterna börjat produceras. HFAB väljer istället att 

söka efter möjligheter till tillbyggnationer på det redan befintliga beståndet. Främst genom att 

bygga till på höjden eller förtäta befintliga fastigheter.  

Därmed använder sig FaBo och Ängelholmshem AB sig utav den reala optionen att investera 

stegvis. Trigeorgis (2005) beskriver fördelen och flexibiliteten med att investera stegvis och 

därmed köper sig möjligheten att analysera och utvärdera projektet eller investeringen med 

tiden, något som bekräftas utav Brynås (FaBo) och Dahl (Ängelholmshem AB) som båda ser 

fördelen, flexibilitet och möjlighet med att investera stegvis. 

5.2.3. Option att expandera 

FaBo, HFAB och Ängelholmshem AB anskaffar mark för att i framtiden kunna bebygga 

marken med hyresrätter. Anledningen som respondenterna angav är för att ha möjlighet i 

framtiden att bebygga marken, om behovet finns samt för att i framtiden försörja kommunens 

behov av bostäder så att kommunen kan växa i den takt som önskas. Både Brynås och Dahl 

berättade att deras respektive bolag har anskaffat mark i kommunen och börjat exploatera den 

för att bygga nya stadsdelar. Både FaBo och Ängelholmshem AB vill bygga nya stadsdelar 

nära tågstationen eftersom bolagen ser möjligheten att låta invånarna i kommunen pendla till 

sin sysselsättning och därmed behålla befolkningsmängden i kommunen eller till och med 

öka. Respondenterna uttrycker det som att de ser en strategisk fördel i att äga mark i förväg så 

att den kan bebyggas snabbt om behovet finns och bekräftar därmed Trigeorgis (2005) teori 

för hur den reala optionen att expandera bör tillämpas.  

Vid ett investeringsbeslut i bolagen menar vi att denna reala option används men påverkar 

inte ett investeringsbeslut. Främst eftersom respondenterna vid flertalet tillfällen poängterat 

att bolagen inte köper mark i spekulationssyfte utan för att i framtiden kunna bebygga marken 

och förvalta bostäderna i lång tid. Anledningen till detta är som vi tidigare påpekat att bolagen 

är verksamma inom kommunalt ägda bolag. Stark berättade även att HFAB tillhandahåller 

mark främst genom markanvisningar av kommunen samt att Dahl påpekade att mark aldrig 

köps i spekulationssyfte. Respondenterna påpekade istället vikten av att kunna finnas och 

exploatera i hela kommunen, när det finns efterfrågan. Det vill säga att bolagen köper sig 

möjligheten att expandera, men inte skyldigheten. 

5.2.4. Option att lämna för restvärde 

Gemensamt för de tre respondenterna är att de påpekade att de har för avsikt att bygga och 

förvalta på lång sikt. Ingen har avsikten att avyttra fastigheter för att tjäna pengar. Stark 

förklarade däremot att HFAB ibland valt att avyttra fastigheter för att kunna finansiera 

nyproduktioner. HFAB har även valt att vid enstaka tillfälle avyttra fastigheter i småorterna, 

omkring centrala Halmstad, främst för att det är svårt att få ekonomi, det vill säga god 

avkastning. Stark förklarade att HFAB inte kan använda sina stordriftsfördelar i småorterna 
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och därmed avyttras fastigheterna till privata aktörer. Brealey et al. (2013) beskriver att 

optionen lämna för restvärde inte enbart behöver vara en intäkt, utan kan likaväl vara en 

kostnad för innehavaren. Gemensamt för FaBo, HFAB och Ängelholmshems AB är att 

eftersom bolagen är kommunalt äga och ska förvaltas på lång sikt är det inget alternativ att 

avyttra en fastighet om den inte genererar positiva driftnetton, eller lägre avkastning än 

önskat. Respondenterna förklarade att det är deras skyldighet att även finnas i småorterna där 

antagligen ingen privat aktör ser någon större lönsamhet. Eftersom bolagen är hela 

kommunens bolag blir det därmed deras skyldighet att se till att folk som inte vill bo centralt 

ska ha möjlighet att kunna bo kvar i småorterna i hyresrätt. Samtliga tre respondenter 

förklarade att en nedskrivning av fastigheten i så fall får ske. Nedskrivningen sker så att 

fastigheten motsvarar det verkliga marknadsvärdet. 

Grinyer och Daing (2002) och Kester (1984) anser att möjligheten att lämna för restvärde har 

en stark påverkan på om en investering bör genomföras eller inte. Gemensamt för 

respondenterna är att denna option inte är något alternativ. Anledningen till detta är att 

bolagen är allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (Thomasson, 2013) och därmed inte 

har samma vinstmaximeringskrav som de privata aktörerna (Brealey et al., 2013). Vi anser att 

bolagen inte använder sig direkt av optionen att lämna för restvärde när ett investeringsbeslut 

ska tas. Dock anser vi att det finns en real option vid investeringsbeslutet som påminner om 

denna. Främst eftersom en nedskrivning påverkar resultatet och bolagets balansräkning, något 

som även lämna för restvärde gör. Därför menar vi att allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag ser en möjlighet att använda sig av en nedskrivning om investeringen inte 

gav den avkastning som de först hade tänkt sig. Vi tror även att ett privat bolag hade de valt 

att avyttra fastigheten, eftersom en sådan tillgång inte maximerar företagets värde (Brealey et 

al., 2013), det vill säga lämna för restvärde (Trigeorgis, 2005). 

5.2.5. Option att öka tillväxten i framtiden 

Både Stark och Dahl förklarade att deras bolag ständigt analyserar och utvärderar sina projekt 

för att kunna förbättra processen tills nästa gång. Trigeorgis (2005) beskriver att möjligheten 

till tillväxt i framtiden är genom att ta lärdom av tidigare projekt och att applicera 

kunskaperna på nya projekt. Gemensamt för de två respondenterna är att respektive bolag 

utvärderar sina projekt för att erhålla möjligheten att kunna bygga billigare i framtiden. Dahl 

påpekade att om det går att bygga billigare blir det lägre hyra i slutändan för hyresgästen. 

Vidare förklarade Dahl även att möjligheten att bygga SABOs Kombohus bidrar till att det går 

snabbt och blir billigt att bygga eftersom Kombohus är framtaget och modifierat med tiden för 

att minska den totala byggkostnaden. När Ängelholmshem AB utnyttjar flexibiliteten med 

Kombohus bidrar det till att de köper sig möjligheten att öka tillväxten i både kommunen och 

i bolaget eftersom kostnaderna pressas och det blir pengar över till fler projekt.        

Ängelholmshem AB har även utfört ett testprojekt med att bygga rök- och husdjursfria 

lägenheter. Dahl poängterade att bolaget testar om det finns en efterfrågan på dessa bostäder. 

Finns inte efterfrågan accepteras vakanser och om efterfrågan finns kan det leda till att fler 

liknande lägenheter byggs och att hyran därmed kan pressas upp tack vare bruksvärdet ökar. 

Därmed använder Ängelholmshem AB Trigeorgis (2005) reala option att öka tillväxten i 

framtiden genom att köpa sig möjligheten att investera i förstagenerationsprojekt och kan 
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bygga på idén genom att bygga andra lägenheter till andra kundgrupper med andra behov i 

framtiden. 

5.2.6. Option att ändra input och output 

Samtliga tre respondenter förklarade utförligt under intervjun att under ett investeringsbeslut 

diskuteras många olika alternativ och syften vad investeringen kan användas till. Brynås 

förklarade att FaBo ska bygga lägenheter i Ullared. Blir efterfrågan inte tillräckligt hög finns 

det redan idag, innan byggnationen startat, en möjlighet att socialstyrelsen kommer att hyra in 

sig i de översta våningsplanen i byggnaden.  HFAB har gjort ett förvärv av en fastighet där 

HFAB ser möjligheten att bygga om fastigheten ifrån affärslokaler till lägenheter. HFAB 

valde även att använda sig av ett lägre avkastningskrav vid denna investering. 

Ängelholmshem AB har valt att göra ett pilotprojekt och byggt lägenheter som är till för 

personer med allergier. Dahl förklarade att om det inte skulle finnas någon efterfrågan får 

bolaget i värsta fall lätta på reglerna eller låta lägenheterna stå med vakanser.  

Respondenterna bekräftar därmed Trigeorgis (2005) beskrivning av den reala optionen att 

ändra input eller output som en stor möjlighet och flexibilitet i en investering, samt att 

möjligheten finns i respektive bolags beslutsprocess före den genomförs. Därmed anser vi att 

den påverkar investeringsbeslutet på det sådant sätt att den genomförs då flexibiliteten skapar 

möjligheter. Däremot poängterade Brynås att lägenheterna i Ullared kommer att byggas 

oavsett om det blir fullt uthyrt eller inte. Anledningen är att det är politiker som styr bolaget 

och därmed har sista ordet. Politikerna vill genomföra investeringen. I det fallet påverkar 

därmed inte den reala optionen investeringsbeslutet. Utan en möjlighet och flexibilitet skapas 

genom att investeringen genomförs.  

5.3. Traditionella investeringsbedömningsmetoder  
Bolagen värderar sina fastigheter genom att göra en nuvärdesberäkning utav framtida 

driftnetton kommande 10 år. År 11 läggs ett evigt flöde in, det vill säga dividerar driftnettot 

med kalkylräntan och diskonterar det (Brealey et al., 2013). Samtliga tre respondenter 

förklarade att bolagen använder sig av en avkastningsbaserad kalkyl. Kalkylen utgår ifrån 

diskonterade driftnetton, där diskonteringsräntan erhålls genom ett dataprogram som heter 

Datscha. Datscha är ett avkastningsbaserat program som utgår ifrån olika värdepåverkande 

faktorer. Driftnettot erhålls genom fastighetsanknutna faktorer som exempelvis vilka drift och 

underhållskostnader fastigheten anses behöva (Persson, 2005). Kalkylräntan grundar sig på 

marknadsanknutna faktorer där det geografiska läget har stor inverkan på efterfrågan och 

därmed vilket risk fastigheten anses ha. Finns det risk för vakanser, det vill säga stort utbud, 

höjs exempelvis kalkylräntan och ger ett lägre marknadsvärde på fastigheten (Brealey et al., 

2013; Persson, 2005). Dahl från Ängelholmshem AB berättade att bolaget förväntar och 

räknar med att inflation kommer att hjälpa till att öka marknadsvärdet på deras fastigheter. 

Detta skulle kunna ses som en omvärldsanknuten faktor (Persson, 2005).  

Därmed använder sig samtliga tre bolag sig av en form av ortsprismetod för att erhålla 

marknadsvärdet på sina fastigheter eftersom att Datscha ställer sitt avkastningskrav utifrån 

fastighetens geografiska läge. Samtliga tre respondenter förklarade att erhålls ett lägre 

marknadsvärde än det bokförda värdet bidrar det till en nedskrivning av fastigheten, vilket 

lever upp till att bolagen ska agera på affärsmässiga principer (2§ SFS 2010:879).  
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Samtliga tre respondenter beskriver för att ta fram ett investeringsbeslutet underlag sker en 

värderingen av fastigheten. Det är värderingen som ligger till grund för hur stor 

köpeskillingen bör vara vid förvärv av fastigheter.  

5.4. Hur påverkar reala optioner investeringsbeslut? 
Gemensamt för våra respondenter är att ingen var medveten om vad reala optioner var eller 

hur de kan appliceras i ett investeringsbeslut. Däremot har samtliga tre respondenter utförligt 

förklarat hur deras bolags beslutsprocess går till. Under intervjuerna har det tydligt framgått 

att de reala optioner som förklaras av exempelvis Trigeorgis (2005) användes för att analysera 

och ta fram ett underlag för investeringsbeslut. Utifrån det empiriska materialet är real 

optionsteori och real optionsanalys något FaBo, HFAB och Ängelholmshem AB arbetar med 

när ett investeringsbeslut skall tas. Däremot är real optionsanalys och dess teori inget 

respondenterna sade sig känna till. Respondenterna har förklarat vad mer förutom kalkylen 

som ett investeringsbeslut grundar sig på. Därmed visar det att reala optioner påverkar ett 

investeringsbeslut. Mun (2006) förklarar att innehavaren av reala optioner först måste hitta 

framtida möjligheter för att de ens ska existera. Respondenternas beskrivning av 

beslutsprocessen genom att söka framtida möjligheter med en investering gör att reala 

optioner används vid investeringsbeslut, fast omedvetet (Amram, Li & Perkins, 2006; Baker 

et al., 2011; Dension, 2009). 

Brynås, Dahl och Stark förklarade att ett investeringsbeslut grundar sig på en 

nuvärdesberäkning av framtida driftnetton (Brealey et al., 2013; Chance & Peterson, 2002). 

Det som mer, förutom kalkylen, ett beslut grundar sig på är vilka mervärden som finns i 

investeringen. Dahl på Ängelholmshem AB påpekade flertalet gånger att investeringar görs 

som egentligen inte kalkylmässigt går ihop. Däremot anser sig Ängelholmshem AB, med 

politikerna i spetsen, att investeringen måste göras. Finns inte möjligheten till att 

befolkningsmängden kan öka kommer samhällseffekterna kosta mer än vad förlusten för 

investeringen gör. Dahl förklarade att skatteintäkterna minskar, vilket gör att kommunen som 

helhet förlorar intäkter. Vidare blir inte dagisplatser fyllda vilket gör att det blir överskott på 

personal. Brynås på FaBo påpekade även skyldigheten som FaBo har att finnas i hela 

kommunen. Gemensamt för samtliga tre bolag är att de anser sig behöva tillgodose att 

kommunens invånare har möjligheten att bo nära där arbeten finns och möjligheten att kunna 

bo hela livet i samma ort, om detta önskas.  

I samtliga fall beskrivs olika former av reala optionen. Respondenterna påpekade att ibland 

görs investeringar trots att det råder stor osäkerhet. Under beslutsprocessen diskuteras hur 

osäkerheten kan användas och påverka investeringen, vilket gör att bolagen diskuterar 

möjligheter med investeringen som leder fram till ett beslut. Omedvetet köper då sig bolagen 

flexibilitet genom att genomföra investeringen och utnyttjar osäkerheten till sin fördel 

(Amram & Kulatilaka, 2000). Därmed skapas det ett mervärde i att ge bolaget flexibiliteteten 

att kunna ändra en investerings ändamål vilket bekräftar Trigeorgis (2005) värderingsmodell 

för NPV med flexibilitet.  

I figur 2.2. återges Trigeorgis (2005) modell om hur reala optioner, flexibilitet, som vi 

beskrev i den teoretiska referensramen.  
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Förväntat NPV med flexibilitet = Förväntat NPV utan flexibilitet + Reala optionens värde 

Förväntat NPV utan flexibilitet = Traditionell NPV 

Figur 2.2. Beslutsmodell vid real optionsanalys (Fritt bearbetad efter Trigeorgis, 2005. s.32). 

Samtliga tre respondenters bolag använder sig utav reala optioner, och att dessa påverkar 

investeringsbeslut (Amram, Li & Perkins, 2006; Baker et al., 2011; Dension, 2009). Det 

gemensamma för samtliga tre respondenter är att investeringar som enligt kalkylen inte borde 

genomföras trots allt genomförs. Främst eftersom samhällseffekterna av att inte genomföra 

investeringen leder till större samhällskostnader än vad förlusten i den enskilda investeringen 

blir. Det kan tolkas som att det är ägaren, det vill säga politikerna, som använder kommunens 

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som sin flexibilitet att kunna genomföra 

investeringar för att skapa möjligheten till en ekonomiskt välmående kommun. Flexibiliteten 

som värderas vid ett investeringsbeslut i bolagen är alltså den effekt som investeringen ger till 

samhället. Genomförs inte investeringen leder det till negativa samhällseffekter som 

exempelvis att kommunen minskar i befolkningsmängd och därmed sin ekonomiska tillväxt. 

Därför köper sig kommunen flexibiliteten att kunna öka befolkningsmängden för att erhålla 

en levande och växande kommun.  

Samhällsvinsterna av en genomförd investering är vad investeringen skulle kunna bidra med. 

Det kan exempelvis vara möjligheten till skatteintäkter genom att fler betalar kommunalskatt 

eller genom ökad konsumtion som bidrar till fler arbetstillfällen i kommunen. Eftersom det är 

kommunen som äger det allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolaget (SFS 2010:879) 

innebär det indirekt att det spelar mindre roll om inkomsterna kommer ifrån ett egenägt bolag 

i form utav utdelning eller ifrån skattsedeln.   

 



42 
 

Kapitel 6. Slutsats 

Det avslutande kapitlet i denna studie inleds med de slutsatser som studien bidrar med som 

följs utav en slutdiskussion. Avslutningsvis följer en reflektion om förslag till vidare forskning.  

Syftet med studien var att beskriva och analysera hur reala optioner kan påverka ett 

investeringsbeslut i allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och förklara hur 

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag använder sig av reala optioner. Litteraturen vi 

granskade och den problemdiskussion vi förde visade på en kunskapslucka om hur reala 

optioner påverkar investeringsbeslut i allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och ledde 

oss fram till problemformuleringen:  

Hur kan reala optioner påverka investeringsbeslut i allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag? 

6.1. Slutsats 
Utifrån det empiriska materialet, som grundar sig på tre intervjuer, kan vi dra slutsatsen att 

reala optioner påverkar investeringsbeslut i de tre undersökta allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolagen eftersom real optionsanalys används som underlag vid investeringsbeslut. 

Reala optioner är något däremot som bolagen använder sig omedvetet av när ett 

investeringsbeslut skall tas. Analysen och diskussioner kring en investering leder fram till att 

flexibilitet skapas och att möjligheten med en investering analyseras före genomförandet.  

Eftersom allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag har till uppgift att tillfredsställa 

bostadsbehovet i kommunen och ska tillgodose hela kommunens invånare med bostäder med 

acceptabel standard (SFS 2000:1383) måste därmed bolagen göra investeringar som är 

långsiktigt hållbara. Eftersom att allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ägs och styrs 

av politiska viljor bidrar det till att investeringar som egentligen inte visar på ett positivt NPV 

genomförs ändå. Bolagen motiverar att investeringarna bör genomföras eftersom att det 

skapar möjlighet till en befolkningstillväxt och därmed även en ekonomisk tillväxt i 

kommunen. Eftersom att politiker har makten, genom ägardirektiven, att styra sitt 

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (Fjertorp, 2010) innebär det att politikerna, 

genom sin politiska riktning, har möjligheten och flexibiliteten att skapa förutsättningar för 

tillväxt i kommunen som önskas och krävs i den unika situationen som kommunen befinner 

sig i.  

Innehavaren av de reala optionerna i ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag behöver 

inte heller vara bolaget själv. Eftersom kommunen (ägaren) har möjlighet att bestämma när 

och om en detaljplan ska upprättas, gör att kommunen har möjligheten och flexibiliteten och 

därmed innehav av reala optioner. Kommuner skulle därför kunna ha möjligheten att anskaffa 

mark via sitt allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och innehar flexibiliteten att via 

detaljplanen ändra och besluta om hur marken önskas användas. Den flexibiliteten och 

möjligheten saknar privata aktörer. 

Utifrån de tre intervjuerna har vi konstruerat en beslutsmodell som helt utgår ifrån Trigeorgis 

(2005) beslutsmodell vid investeringsbeslut i figur 2.2. Vi väljer att byta ut reala optionens 
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värde, som traditionellt räknas fram genom NPV, till samhällsnyttan av genomför investering. 

Modellen kan användas vid investeringsbeslut i allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag: 

 

Förväntat NPV med flexibilitet = Förväntat NPV utan flexibilitet + Reala optionens värde 

Reala optionens värde = Samhällsnytta av genomförd investering. 

Figur 6.1. Beslutsmodell för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. 

Samhällseffekterna som en investering ger ses som en form av real option av bolagen, fast 

omedvetet. Samhällsvinsterna av en genomförd investering kan därmed bidra till att 

investeringen erhåller ett positivt NPV (se figur 6.1. och figur 6.2.). Därmed kan flexibiliteten 

och möjligheten finnas i investeringen som den bidrar med till samhället. Samhällseffekterna 

kan därmed påverka ett investeringsbeslut genom att investeringen genomförs trots att den 

kalkylmässigt inte går ihop enligt de traditionella investeringsbedömningsmetoderna. 

Samhällseffekterna som investeringen bidrar med väger upp förlusten i den enskilda 

investeringen.  Både Brynås (FaBo) och Dahl (Ängelholmshem AB) påpekade att 

investeringar genomförs men som kalkylmässigt inte går ihop. Däremot bidrar investeringen 

till kommunens möjlighet till långsiktig tillväxt. Samhällseffekterna för att genomföra 

investeringen anses så pass mycket bättre och kan bidra till att kommunen på sikt får den 

tillväxt som den behöver för att vara ekonomiskt välmående. Därmed anskaffar sig 

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag möjligheten och flexibiliteten att utveckla 

kommunen.  

Sammanfattningsvis påverkar real optionsanalys därmed investeringsbeslut i allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag (Trigeorgis, 2005). Däremot till skillnad mot privata aktörer 

kan allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag inte förflytta verksamheten till en annan 

kommun. Eftersom ägaren (kommunen) vill ha en långsiktig tillväxt i kommunen använder 

exempelvis allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag sig av de reala optionerna investera 

stegvis, skjut upp investering och ändra output för att skapa möjligheten och flexibiliteten för 

långsiktig tillväxt. 
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Figur 6.1. Modell hur reala optioner påverkar ett investeringsbeslut i allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag.  

 

6.1.2. Slutsatsdiskussion 

Vi är medvetna om att det inte finns en sanning som är applicerbar i alla olika branscher och 

kontexter. Utifrån det empiriska materialet går det inte att göra generaliseringar för alla 

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Vidare är det viktigt att poängtera att vårt syfte 

med studien inte var att generalisera.  Det är i detta skede viktigt att återigen påpeka att det är 

det som respondenterna sagt vi grundat analysen på. Vi vet inte hur utfallet hade blivit om vi 

intervjuat tre andra personer. Vi finner därmed en möjlighet för allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag att fördjupa sin analys och beslutsunderlag när beslut om investeringar ska 

tas. Eftersom bolagen ska vara allmännyttiga innebär det att om beslut lättare kan motiveras 

om bolagen samtidigt köper sig flexibilitet och möjligheter att förändra i framtiden, vilket på 

så sätt inte enbart motiverar en investering utan även ger möjligheter till flexibilitet och 

därmed kan bolaget och samhället spara pengar. Avslutningsvis vill vi även förtydliga att 

eftersom allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag har den ägarstruktur som den har 

innebär det att om vi undersökt privata aktörer skulle resultatet kunna skilja sig. Främst 

eftersom att privata aktörer inte är politiskt styrda och inte har skyldigheten att vara 

allmännyttiga.  
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6.2. Förslag till vidare forskning 
Under uppsatsprocessen har vi fått en bra inblick i hur allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag tänker kring sina investeringsbeslut och reala optioners påverkan. Vi 

kommer nu att ge förslag till vidare forskning kring frågor och funderingar som vi stött på 

längs studiens gång.  

 Eftersom vår studie utgår ifrån perspektivet allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag avspeglar det vår slutsats i studien och frågan är vad resultatet hade 

blivit om vi studerat privata bostadsbolag. Därför ger vi förslag till vidare forskning att 

studera hur reala optioner påverkar investeringsbeslut i privata bostadsbolag. 

 Urvalen i studien har likheten att de ligger i expansiva områden i Halland och 

Nordvästra Skåne. Det vore intressant att undersöka exempelvis hur allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag analyserar sina investeringsbeslut i andra regioner som 

inte är expansiva eller ligger i mindre orter.  

 Under intervjuerna har vi fått en förståelse för att politiker gärna vill besluta och 

bestämma över det allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolaget. Därför föreslår vi 

att en studie som handlar om konflikten som kan uppstå mellan tjänstemännen i 

bolaget och politikerna som beslutar i kommunfullmäktige. Förslaget är att analysera 

denna process med hjälp av agent principal teorin.  
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Bilaga 1 – Olika reala optioner 
 

Chance & Peterson (2002) Tillväxt Option 

 Option att skjuta upp investering 

 Option att överge investering 

Amram & Kulatilaka (2000) Option att byta input och output  

 Option att överge investering 

 Option att stänga ner och återskapa 

projekt/investering 

 Option att skjuta upp investering  

 Option att stegvis investera 

 Tillväxt option 

Janney & Dess (2004) Option att omedelbart göra investering 

 Option att omedelbart att dra sig ur 

 Option att skjuta upp  

Trigeorgis (2005) Option att skjuta fram investering 

 Option att investera stegvis 

 Option att expandera 

 Option att dra ner produktionen 

 Option att tillfälligt stänga verksamheten 

 Option att lämna för restvärde 

 Option att byta input eller output 

 Option att växa i framtiden 

Brealey et al. (2013) Option att investera stegvis 

 Option att vänta och lära före investering 

 Option till att ändra outputs i verksamhet 

 Option att minska (krympa) eller överge ett 

projekt/investering 

 Option att skjuta upp investering 

Mun (2006) Option att överge en investering/projekt 
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 Option att vänta med investering 

 Option att skjuta upp investering/projekt 

 Option att expandera 

 Option till kontrakt 

 Option till olika val i framtiden 

 Option att kunna byta medel 

 Option att investera stegvis 
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Bilaga 2 – Operationaliseringsschema  
 

Vad vill vi undersöka? Fråga för att undersöka

Investeringsbeslut

Hur gick tankesättet och process vid er senaste investering innan ni beslutade att gå vidare och 

börjar räkna och kalkylera på en investering?

Vad hade ni för syfte med denna investering?

Kan det finnas flera olika syften med en investering?

Vilka faktorer tar ni hänsyn till när ni ska göra en investering?

Beskriv hur ett inveseringsbeslut går till

Varför gör ni så?

Används NVP, IRR eller andra liknande metoder?

Varför använder ni er utav dessa metoder?

Finns det några andra parameter som kan påverka kalkylen?

Investerar ni ibland ven om kalkylen visat ett negativt NPV/låg IRR?

Varför?

Vad är det ni ser i investeringen då?

Vad i en investering skapar värde för er?

Reala Optioner

Option att skjuta upp investering  Händer det att ni ibland väljer att skjuta upp en investering?

Varför?

 Option att stegvis investera, 

expantion option och tillväxt option

Händer det att väljder ibland att första göra en liten investering för att sedan utvädera utfallet, 

och sedan fortsätta?

Varför?

Option att dra ner på produktion eller 

lämna för restvärde Har ni någon gång gjort ett mindre bra investering?

Hur löste ni den situationen?

Hur påverkade det er?

Var detta ett tänktbart senario redan innan investeringen gjordes?

Varför?

Har det hänt att ni har tänkt att göra en investering och sedan ädrat er?

Varför ändrade ni på er?

Ortprismetoden Använder ni av ortsprismetoden vi värdering av en investering?

Varför?

Reala option Har du hört talas om reala optioner?

Vilket sammanhang?

Är det något som ni använder applicera i er verksamhet vid investeringsbeslut.  
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Bilaga 3 – Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

 Namn 

 Utbildning 

 Befattning 

 Ansvar 

 Hur länge har du jobbat i denna position? 

 Får vi använda ditt namn och företagets namn i studien? 

 Berätta om företaget! 

Investeringsbeslut 

 Hur gick tankesättet och processen kring er senaste investering, innan ni beslutar att gå 

vidare och börjar räkna och kalkylera på investeringen? 

o Vad har ni för syfte med denna investering? 

o Kan det finnas flera olika syften? 

o Vilka faktorer tar ni hänsyn till när ni ska göra en investering? 

 

 Beskriv hur ett investeringsbeslut går till. 

 

o Varför gör ni så? 

 

o Används NPV, IRR eller liknande metod? 

 

o Varför använder ni er utav denna metod? 

 

o Finns det några parametrar som kan påverka kalkylen? 

 

 Vid en investering, vilka andra parametrar kollar ni på vid en investering? 

 

o Varför? 

 

o Används enbart kalkyler? 

 

o Finns det något som kan ändra kalkylerna? 

 

o Vad? Varför? 

 

 

 Investerar ni ibland även om kalkylen visar ett negativt NPV/ lågt IRR? 

 



54 
 

o Varför? 

 

o Vad är det ni ser med investeringen då? 

 

 Vad i en investering skapar värde för er? 

 

 Händer det att ni ibland väljer att skjuta upp en investering?  

 

o Varför? 

 

 Händer det att ni ibland väljer att först göra en liten investering för att sedan utvärdera 

utfallet, och sedan fortsätta?  

 

o Varför? 

 

 Har ni någon gång gjort en mindre bra investering?  

 

o Hur löste ni den situationen? 

 

o Var detta ett tänkbart alternativ redan innan investeringen gjordes? 

 

o Varför? 

 Använder ni av ortsprismetoden vi värdering av en investering? 

o Varför? 

 Har du hört talas om reala optioner? 

o Vilket sammanhang? 

o Är det något som ni använder applicera i er verksamhet vid investeringsbeslut. 

 

Har du några frågor till oss? 
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