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Sammanfattning
Fastighetsmarknaden i Sverige anses vara väldigt attraktiv i dagsläget, vilket flertalet faktorer
bidrar till såsom ränteläge, marknadsförhållanden etcetera. Investeringar i fastigheter medför
relativt stora belopp, därför tenderar investerare att vilja vara relativt säkra på sina
investeringar, eller att de åtminstone kan få tillbaka den erlagda investeringen vid en eventuell
försäljning. Ett komplement till de kalkyler fastighetsbolagen genomför är reala optioner.
Reala optioner används för att ta alternativa lösningar i beaktan, samt för att kunna tillföra
investeringen alternativa värden, vilket främst används om investeringen inte har ett önskat
utfall. Detta komplement till kalkyler medförde att vi önskade undersöka; vad kan påverka
tillämpningen av reala optioner vid beslut om fastighetsinvesteringar i privata
fastighetsbolag?
Studien genomfördes med en deduktiv metod, vilket medförde att en teoretisk referensram
sammanställdes för att därefter undersöka om teorierna överensstämde med verkligheten. För
att kunna jämföra de teoretiska bidragen med empirisk data gällde det att den empiriska
informationen var relevant. För att det empiriska materialet skulle bli så relevant som möjligt
är studien genomförd enligt en kvalitativ ansats, där fyra privata fastighetsbolag intervjuades,
två större och två mindre. Fastighetsbolagen delades in i respektive grupp efter storleken efter
deras fastighetsbestånd. De olika fastighetsbolagen är verksamma i stora delar av södra
Sverige.
Studien resulterade i att vi kom fram till fyra slutsatser dragna utifrån de fyra intervjuade
fastighetsbolagen, angående vad som kan påverka reala optioners tillämpning vid
investeringsbeslut. Tre av fastighetsbolagen ansåg att riskerna som kommersiella fastigheter
har, samt de yttre faktorer som påverkar marknadsförhållandena spelar in på deras tillämpning
av alternativa lösningar på sina investeringar. Alla fyra fastighetsbolagen ansåg att ny
information som tillkommer och erfarenheten som beslutsfattaren besitter påverkar
tillämpningen av reala optioner. Således är fastighetsbolagens förmåga att veta om vilka
alternativa lösningar som kan tillämpas och när viktiga.

Nyckelord: Privata fastighetsbolag, reala optioner, investeringsbeslut

Abstract
The real estate market in Sweden in the current situation is found to be very attractive, which
in return is influenced by number of elements such as interest rates, market conditions, etc.
Real estate investments result in relatively large amounts, that is why investors like to be
relatively sure regarding their investments, or at least that they are knowing to get their
investment back in case of a sale. Real options are a complement to the calculation real estate
companies does. Real options are used to take alternative solutions in regard, and also to
contribute alternative values to the investment, which is mainly used if an investments
outcome is not as desired. As a result to this complement to the calculation we wished to
study the following: What can influence the application of real options in a real estate
investing decision in private real estate companies?
This study was done with a deductive method, and because of that a theoretical reference
frame were formed, and afterwords investigate if the theoretical facts agreed with reality. To
be able to compare the theoretical parts and the empirical parts, it was important that the
empirical part was relevant to our subject. For the empirical fact to be as relevant as possible,
this study was performed with a qualitative approach, and therefor four private real estate
companies were interviewed, two bigger and two smaller. The real estate companies
interviewed are active in the southern parts of Sweden.
This study results in four conclusions drawn on the basis of the four interviewed real estate
companies, regarding what can influence the application of real options in a investment
decision. Three of the real estate companies finds that the risks with commercial real estates,
and the external factors which influence market conditions affect their application of
alternative solutions regarding their investments. All four of the real estate companies find
that new incoming information and the experience, which the decision maker holds, affects
application of real options. Thus, real estate companies must be able to know when and what
alternative solutions to apply.

keywords: Private real estate companies, real options, investmentdecisions
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Omsättningen på fastighetsmarknaden idag är jämförbar med åren innan finanskrisen 2008,
något som indikerar att fastighetsmarknaden befinner sig i uppgång. De senaste åren har den
svenska fastighetsmarknaden skjutit i höjden och är därför en marknad som attraherar
intressenter från Sverige (FastighetsSverige), men även från övriga Europa. I en
enkätundersökning under 2013, där mer än 500 företag inom fastighetsbranschen från över 15
europeiska länder deltog, var det 95 % av de svarande som såg den Svenska
fastighetsmarknaden som attraktiv eller mycket attraktiv (Ernest & Young). Det ökade
intresset för fastighetsinvesteringar kan bero på att de ofta är förenade med relativt stora
restvärden, jämfört med andra typer av investeringar som nästintill saknar restvärde.
Följaktligen det vara ett incitament att investera i fastigheter, då fastighetsbolagen1 tenderar
att få tillbaka det investerade kapitalet på sina investeringar på grund av de relativt stora
restvärdena som finns inom branschen. Trots uppgången under de senaste åren samt den
ökade tillströmningen av intressenter från runt om i Europa, är fastighetsmarknaden precis
som alla andra marknader fylld av osäkra investeringsbeslut.
Fastighetsmarknaden styrs i grund och botten av makroekonomin (Lind & Persson, 2015),
vilket leder till att fastighetsbolagen står inför många osäkra beslut angående sina
investeringar. När fastighetsbolag tar beslut angående investeringar står de inför
valmöjligheterna som att se investeringen på lång- eller kort sikt, eller till exempel att bolaget
har viljan att expandera. Investeringar kan under sin livstid gå som planerat eller inte. Således
kan beslut som tas kring en investering behöva ändras om företagen får tillgång till ny
information. Därför är flexibilitet en viktig egenskap hos fastighetsbolag. Flexibilitet skapar
möjligheter att ändra användningen av investeringarna utefter vad marknaden kräver. Något
som i det långa loppet är värdefullt för fastighetsbolagen.
Investeringar genomförs med hjälp av olika investeringsbedömningsmetoder, där
diskonterade kassaflöden (discounted cashflow, DCF) används. Metoderna innehåller i sin tur
kalkyler. Kalkylerna hjälper investeringsbedömmaren i beslutsprocessen, så har det varit och
är till stora delar än idag (Brealey, Myers & Allen, 2013). På senare tid har dessa kalkyler
börjat få kritik för sin bristande flexibilitet (Trigeorgis, 2001). Enligt Amram & Kulatilaka
(1999) är det främst två huvudsakliga problem med att använda traditionella
investeringsbedömningsmetoder; dels att företagen ska försöka förutse framtida kassaflöden,
samt dels att företagen kan ha förberett en plan gällande flexibiliteten, men att själva
bedömningsmetoden enbart tar hänsyn till ursprungsplanen. Ett komplement till de
traditionella metoderna med möjlighet att fånga upp flexibilitet är reala optioner. De reala
optionerna kan sedermera analyseras i en real optionsanalys. Använder sig fastighetsbolag av
en real optionsanalys som ett komplement till de traditionella metoderna, kan flexibiliteten
fångas upp samt möjligheten att revidera beslut uppstår (Regan et al., 2015). När företag är
flexibla vid investeringsbeslut har de möjlighet att agera utifrån ny information, således kan
investeringens värde upprätthållas (Chance & Peterson, 2002). Reala optioner är ett
samlingsnamn på de alternativa möjligheterna företag har på sina reala investeringar.
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1.2 Problemdiskussion
Vid investeringsbeslut använder sig fastighetsbolag ofta av olika beräkningsmetoder med
hjälp av diskonterade kassaflöden, en av dem är nettonuvärdemetoden (net present value,
NPV). I dagsläget är NPV den metod som är mest frekvent förekommande vid
investeringsbeslut hos företag, och har varit så under en längre tid. Vid beräkningen av NPV
används nuvärdesberäknade kassaflöden, in- och utbetalningar, för att kunna bestämma en
investerings lönsamhet (Brealey, et al., 2013). Har investeringsmöjligheten ett NPV som är
lika med eller större än noll, så bör investeringen genomföras (Brealey, et al., 2013; Li,
James, Madhavan & Mahoney, 2007). Svaren som framgår av metoden är enkla att tolka och
förstå (Regan et al., 2015). Dock är NPV en metod som på senare tid kritiserats, bland annat
för att metoden inte tar hänsyn till alla parametrar som påverkar ett investeringsbeslut
eftersom kalkylerna enbart är en del av beslutet, och metoden saknar därför flexibilitet (Horn,
Kjærland, Molnár & Wollen Steen, 2015; Swartz & Trigeorgis, 2001). Att använda NPV gör
att det kan bli svårt att revidera ursprungsplanen om investeringen inte går som planerat eller
om något oväntat skulle inträffa. Eftersom NPV gör det svårt att beräkna möjligheten för att
kunna göra revideringar under tiden (Li et al., 2007; Swartz & Trigeorgis, 2001), på grund av
dess bristande flexibilitet (Brealey, et al., 2013; Chance & Peterson, 2002).
Vad som leder till bristande flexibilitet med investeringsbeslut fattade med hjälp av NPV, är
att investeringen antas hanteras passivt, med andra ord antas att inga revideringar görs efter
att investeringen är genomförd. I företagsvärlden fungerar det inte att hantera en investering
passivt, utan där bör ledningen ha möjligheten att vara flexibla för att kunna revidera beslut
när osäkerheter uppstår kring investeringar. Möjligheten att vara flexibel och kunna revidera
beslut kring investeringar kan benämnas som reala optioner (Brealey, et al., 2013). Optioner
ger företag rätten men inte skyldigheten att vidta handling kring en investering i framtiden
(Amram & Kulatilaka, 1999). Reala optioner kan därför användas som ett komplement till de
traditionella investeringsbedömningsmetoderna för att tillgodose bristerna med dem (Tas &
Ersen, 2012; Wang, 2015). Investeringar med ett negativt NPV kan med hjälp av reala
optioner ge investeringen ett positivt slutvärde, därför kan ett investeringsbeslut bli felaktigt
om värdet på den reala optionen inte räknas med (Block, 2007; Chance & Peterson 2002). På
grund av att osäkerhet kring en investering ökar längre fram i tiden är möjligheten att vara
flexibel mest värdefull då. Därför ökar optionsvärdet under senare delen av investeringens
livstid, då osäkerheten är som störst (Block, 2007). Optionsvärdet är viktigt eftersom det ger
företagsledningen möjligheten att agera utifrån ny information, samt möjligheten att anpassa
investeringen så att det ekonomiska värdet upprätthålls, samtidigt som förluster kan
minimeras (Li et al., 2007). Att upprätthålla värdet av en investering leder till att företag kan
genomföra fler investeringar (Guthrie, 2007). Under den senaste tiden har företag börjat väva
in fler parametrar i sina bedömningar av investeringar, vilket har gjort att tillämpningen av
reala optioner har ökat (Block, 2007).
Studier visar på att företag runt om i världen har ökat tillämpningen av reala optioner de två
senaste decennierna (Graham & Harvey, 2001; Horn et al., 2015). Horn et al., (2015)
genomförde en studie på företag i Skandinavien med högst omsättning, angående deras
tillämpning av reala optioner. De fann att enbart 5 % av respondenterna tillämpade reala
optioner. I en annan studie gjord i USA av Graham & Harvey (2001) där över fyra tusen
ekonomichefer deltog är andelen som tillämpar reala optioner betydligt högre, 27 %. Däremot
är andelen som anser flexibilitet som viktigt eller mycket viktigt, väsentligt mycket högre, 59
%.
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Flexibilitet är något som bör vara av stor vikt för fastighetsbolag, därför att vid investeringar i
fastigheter medför stora belopp. För att inte riskera investeringen bör flexibiliteten värderas
högt av fastighetsbolag. Studier om tillämpningen av reala optioner har genomförts på företag
i Sverige, men även runt om i världen. Dock förekommer en kunskapslucka i tidigare
forskning över vad som påverkar reala optioner tillämpning vid investeringsbeslut hos privata
fastighetsbolag i Sverige.

1.3 Problemformulering
Vad kan påverka reala optioners tillämpning vid beslut om fastighetsinvesteringar i privata
fastighetsbolag?

1.4 Syfte
Syftet med studien är att undersöka och skapa förståelse av vad som kan påverka
tillämpningen av reala optioner vid fastighetsinvesteringar i privata fastighetsbolag.
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2 Referensram
2.1 Fastighetsvärdering vid investeringsbedömning
Investeringar i form av fastigheter är, i jämförelse med investeringar på andra marknader, en
relativt trygg affär. Trots att fastighetsmarknaden, precis som alla marknader, går upp och ner
är den inget emot exempelvis den volatila aktiemarknaden. Detta på grund av att
värdeminskningen av en fastighet inte är lika drastisk som för en aktie (Haight & Singer,
2005). Fastighetsinvesteringar kan ses som en satsning med förhoppning på framtida
avkastning, en ökning av kassaflödet under en längre period eller som en möjlighet till
framtida inkomstökning (Ax, Johansson & Kullvén, 2015).
Investeringar i form av fastigheter kan, som fysisk tillgång, vara relativt oförändrad under
dess livstid, men fastigheten som en ekonomisk tillgång kan snabbt ändra innehåll. Således är
fastigheten som ekonomisk tillgång intressant vid värdering (Persson, 2015). Persson (1992)
menar att om en värdering ska vara till nytta är det viktigt att värderaren har en grundlig
kännedom om marknaden. Eftersom svårigheter uppstår när brist på erfarenhet och grundlig
kännedom om marknaden, saknar värderingen praktiskt värde (Persson, 1992). Vid värdering
av en fastighet för en investering är den viktigaste aspekten att ta hänsyn till läget. Det finns
inga bra eller dåliga lägen för en fastighet, utan allt handlar om vad fastighetens ändamål
kommer att vara. En annan faktor, är att ha ett subjektivt tänkande. Många lyckade
investeringsprojekt grundar sig i att någon tänkte utanför boxen (Haight & Singer, 2005).
Fastighetsmarknaden reglerar hyresinbetalningar vilket medför en skillnad mellan
kommersiella2 fastigheter och bostäder. För kommersiella fastigheter, kan respektive kontrakt
avgöra hur hyresinbetalningarna ser ut, medan bostadsmarknaden är mer reglerad, vilket
medför att den är stabilare och mindre riskfylld (Nordlund, 2015). Bostadsfastigheter kan på
grund av sin höga avkastning och låga risk, snabbt hjälpa små investerare eller nya investerare
in på fastighetsmarknaden. Kontorsbyggnader däremot är den del av fastighetsmarknaden
som är cyklisk. Risken med kontorsbyggnader ligger i marknadens cykel, som går upp och
ner i perioder. Men det är på grund av cykeln som investerare har möjlighet att få en bra
avkastning för risken som tas (Haight & Singer, 2005).
En fastighets enskilda värdet är ibland inte användbart i praktiken vid värdering, eftersom
värdet kan behöva kompletteras med så kallade värdepåverkande faktorer som är mer
objektrelaterade. Faktorerna kan vara fastighetens läge, storlek, ålder, hyror, driftnetto osv. I
praktiken är det svårt att ta hänsyn till alla värdepåverkande faktorer vid en värdering. Således
är det viktigt att fånga upp de värdepåverkande faktorerna som är viktigast givet en viss typ
av fastighet (Persson, 2015).
Företag använder sig av olika värdebegrepp för exempelvis ekonomisk redovisning och olika
reglerade värderingsstandarder. De vanligaste värdebegreppen är marknadsvärde och
avkastningsvärde. Marknadsvärdet tillämpas runt om i världen samt är det mest använda
värdebegreppet. För en fastighet är marknadsvärdet det uppskattade priset som skulle erhållas
vid en försäljning på en fri och öppen marknad med tillräcklig marknadsföringstid.
Avkastningsvärdet är knutet till en viss investerares förutsättningar, och har sitt största
tillämpningsområde i samband med investerings- och lönsamhetsanalyser. Avkastningsvärdet
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för en fastighet är nuvärdet av förväntade framtida avkastningar från investeringen (Persson,
2015).

2.1.1 Traditionella värderingsmetoder
Vid fastighetsvärdering finns olika värderingsmetoder att tillämpa. I sin grundform är
metoderna tillämpningsbara på alla typer av fastigheter, men tillämpas oftast beroende på
datatillgång, företagens tradition eller dess personliga preferenser. Eftersom osäkerhet råder
vid alla värderingsmetoder kan tillämpning av flera metoder vara fördelaktigt. Varje metod
innefattar en rad metodvarianter. De mest frekvent förekommande metoderna är
ortsprismetoden, diskonteringsmetoder och produktionskostnadsmetoder (Persson, 2015).

2.1.2 Ortsprismetoden
Alla fastigheter är mer eller mindre unika av dess läge och egenskaper (Haight & Singer,
2005; Persson, 2015). Ortsprismetoden baseras på tidigare försäljningar av liknande
fastigheter på en fri och öppen marknad. Primärkällan för informationen är försäljningar på
marknaden. För att göra en så korrekt värdering av en fastighet som möjligt, krävs mer än en
sammanställning av tidigare försäljningar. Kunskap krävs även om fastighetsmarknaden, både
om utvecklingen och dess funktion (Persson, 2015). En aspekt att ta hänsyn till vid
tillämpning av ortsprismetoden är fastighetens säljbarhet. Med andra ord är det viktigt att det
erlagda investeringsbeloppet kan fås tillbaka vid en eventuell försäljning, för att minska
risken för stora förluster (Persson, 1992).

2.1.3 Produktionskostnadsmetoden
Grundidén för produktionskostnadsmetoden är att värdet består av erlagda kostnader plus
priset för marken. Vissa investeringar av speciell karaktär där inga jämförelseköp finns eller
när avkastningen är svårbedömd, kan vara svåra att värdera med någon annan metod än
produktionskostnadsmetoden (Persson, 2015).

2.1.4 Diskonteringsmetoder
Diskonteringsmetoder går ut på att nuvärdesberäkna framtida kassaflöden, samt att ett
estimerat eventuellt restvärde adderas (Brealey et al., 2013; Persson, 1992; Persson, 2015).
Således kan in - och utbetalningar som infaller vid olika tidpunkter jämföras (Armerin &
Song, 2014; Ax, et al., 2015). Inom Fastighetsbranschen används begreppet driftöverskott,
därför att driftkostnaderna för driften av fastigheten dras bort från hyresintäkterna. Således är
driftöverskottet den summan som fastigheten genererar årligen. Överskottet benämns allmänt
som driftnetto (Nordlund, 2015). Att värdera in- och utbetalningar under kalkylperioden
brukar benämnas som en kassaflödesmodell (Persson, 2015). På grund av många antaganden
om framtida belopp hävdar Persson (1992) att diskonteringsmetoden inte är pålitlig, eftersom
det är svårt att veta hur marknaden ser ut om 10 år eller vad eventuella rivningskostnader är
om 40 år.
Vid tillämpning av diskonteringsbaserade metoder behövs bland annat en kalkylmodell och
bestämning av företagets kalkylränta. Bestämning av kalkylränta samt tre olika
kalkylmodeller beskrivs nedan.
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2.1.5 Bestämning av företagets kalkylränta
Vid tillämpning av diskonteringsmetoder måste företagen ha en diskonteringsränta för att
kunna nuvärdesberäkna kassaflödena. I dagsläget när företag gör nya investeringar börjar de
flesta med att använda sina interna kalkylräntor som riktlinje för en riskreglerad
diskonteringsränta (Brealey et al., 2013). Vanligtvis använder sig företag av samma
kalkylränta vid alla investeringsbedömningar, med förutsättningen att investeringen inte
skiljer sig från tidigare investeringar. Således bedöms investeringar som varken mer eller
mindre riskfyllda än företagets tidigare investeringar (Brealey et al., 2013; Greve, 2016).
Kalkylräntan som företagen använder sig av lämpar sig även som grund vid bestämning av
kalkylränta för investeringar som uppvisar en annan affärsrisk än tidigare investeringar, eller
investeringar som anses relativt säkra. Således är det enklare att utgå från företagets interna
kalkylränta och antingen subtrahera eller addera, istället för att räkna om helt från början
(Brealey et al., 2013). Kalkylräntan bestäms på två olika sätt, antingen uttryckt i reala eller
nominella termer. När kalkylräntan bestäms i reala termer räknas en riskfri real ränta,
inflation samt en riskfaktor med i beräkningen. I nominella termer bestäms kalkylräntan enligt
en aktuell obligationsränta samt ett risktillägg (Persson, 2015).

2.1.6 Nettonuvärdemetoden
NPV bygger på den grundläggande principen i finansiering, att en krona är mer värd idag än
imorgon (Brealey et al., 2013; Regan et al., 2015), detta på grund av inflation, ekonomisk
tillväxt och risk (Regan et al., 2015). NPV är den metod som företag använder sig mest av i
dagsläget vid investeringsbedömning (Brealey et al., 2013).
NPV är summan av alla de årliga diskonterade kassaflöden, in- och utbetalningar. NPV kan
ge ett snabbt svar på en investerings lönsamhet. Visar investeringen upp ett NPV som är
större än noll anses den vara lönsam, eftersom då visar NPV på ett positivt kassaflöde under
investeringens livstid (Armerin & Song, 2014; Ax et al., 2015; Greve, 2016; Regan et al.,
2015).
Fördelarna med NPV är att de är enkla att förklara och förstå, samtidigt som de har tydliga
och konsekventa beslutskriterier. När företag använder sig av NPV har de fördelen att de kan
jämföra olika investeringar med varandra som inte har samma kassaflöde under livstiden
(Regan et al., 2015). Eftersom investeringens kassaflöden nuvärdesberäknas finns möjligheten
att slå samman två olika investeringar, på så sätt kan investeringar med ett negativt NPV
genomföras. Således kan investering A med ett positivt NPV slås ihop med investering B med
ett negativt NPV. I många fall kan denna kombination vara bättre än att bara investera i
investeringen med ett positivt NPV (Brealey et al., 2013).
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Nackdelen med att använda sig av NPV vid investeringsbedömning är att metoden bara tar
hänsyn till möjligheten att göra investeringen nu eller aldrig, samt att metoden använder sig
av outtalade kassaflödes scenarion och förutsätter att företagen har en investeringsstrategi där
de anser att inga händelser sker från början till slut (Regan et al., 2015). Med tanke på att
företagets kalkylränta måste vara realistisk, eftersom investeringens lönsamhet är känslig för
den, finns svårigheter med metoden (Ax et al., 2015).
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Figur 2.1. (Brealey et al., 2013. S. 24).

C = kassaflöde
PV = Nuvärde
t = tid
r = kalkylräntan

2.1.7 Återbetalningsmetoden
Återbetalningsmetoden utgår från grundinvesteringen och dess årliga inbetalningsöverskott.
Grundinvesteringen divideras med de årliga inbetalningsöverskotten, och får då fram en
återbetalningsperiod (Ax et al., 2015). Återbetalningsperioden för en investering anger hur
många år av förväntade kassaflöden investeringen behöver för att gå plus minus noll. När
företag tillämpar metoden måste en bestämd speciell tidsperiod användas. Den speciella
tidsperioden är tiden som företagen vill att investeringen ska återbetalas på, ofta benämnd
återbetalningstid. Perioden kan vara olika för varje investering eller lika för alla. Regeln för
metoden avser att en investering bör genomföras om återbetalningsperioden är kortare än den
specificerade återbetalningsperioden (Ax et al., 2015; Brealey et al., 2013).
Vid användning av återbetalningsmetoden kan företaget välja att ta hänsyn till ränta eller ej.
Utfallet skiljer sig därför att inbetalningsöverskotten nuvärdesberäknas, vilket inte är fallet vid
beräkningar utan hänsyn till företagets kalkylränta (Ax et al., 2015; Greve, 2016). En negativ
aspekt med metoden är att hänsyn inte tas till de kassaflöden som investeringen bidrar med
efter återbetalningstiden (Armerin & Song, 2014; Brealey et al., 2013). Trots detta är
återbetalningsmetoden frekvent förekommande i praktiken, främst används den som ett
grovsåll på om företaget ska fortsätta med mer ingående beräkningar eller om företaget ska
avstå investeringsmöjligheten (Greve, 2016).

2.1.8 Internräntemetoden
Internräntemetoden (internal rate of return, IRR) används för att se vilken avkastning en
investering ger. Internräntan för en investering är vid den räntenivå när diskonteringsräntan
bidrar med att NPV är lika med noll (Armerin & Song, 2014; Brealey et al., 2013; Greve,
2016). När företag använder sig av IRR vid investeringsbeslut bör en investering genomföras
om kalkylräntan är lägre än IRR. Således anger inte IRR om en investering är lönsam eller
inte, utan den behöver ett annat procentuellt tal att jämföras med. En nackdel med metoden är
att flera internräntor kan uppstå, eller inga alls, ett fenomen som uppstår vid många
svängningar i kassaflödena (Ax et al., 2015; Brealey et al., 2013).
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Figur 2.2. (Brealey et al., 2013. S 112).
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2.2 Reala optioner och dess tillämpning på
fastighetsmarknaden
Begreppet reala optioner myntades för att lösa klyftan mellan strategisk planering och
finansiering, eftersom det ansågs att diskonterade kassaflödestekniker underskattade
investeringens optionsvärde. Strategisk planering och finansiering behöver varandra, och
således är reala optioner länken som binder dem samma. En option ger företag rätten men inte
skyldigheten att vidta handling i framtiden (Amram & Kulatilaka, 1999).
Investeringar på en osäker marknad gör att möjligheten till förändring och att kunna anpassa
beslut efter vad situationen kräver, är en värdefull tillgång i beslutsfattandet (Regan et al.,
2015). Speciellt på fastighetsmarknaden som kan anses osäker (Trigeorgis, 1993). En
värderingsmetod som har möjlighet att ta hänsyn till dessa faktorer är reala optioner (Regan et
al., 2015). Reala optioner är ett komplement till de traditionella värderingsmetoderna, som
bidrar med möjligheten att tillgodose bristerna som finns med dem (Tas & Ersen, 2012;
Wang, 2015). Reala optioner är en förlängning av den finansiella optionsteorin angående
optioner om reala-, icke finansiella, tillgångar (Miller & Walker, 2003). Reala optioner kan i
enkla drag förklaras som antingen ett verktyg för att värdera eller enbart ett sätt att tänka
(Horn et al., 2015). Fördelar med reala optioner vid investeringsbeslut är att optionsvärdet
ökar när osäkerhet kring framtida kassaflöden uppstår, men även när möjligheten att agera
utifrån ny information finns (Armerin & Song, 2014). Med hjälp av reala optioner kan
investerare se sina fastighetsinvesteringar ur olika synvinklar och på så sätt bidra till bästa
möjliga avkastning (Wang, 2015).
Reala optioner syns inte i de traditionella värderingsmetoderna, eftersom metoderna har
bristande förmåga att fånga upp investeringens flexibilitet, något som reala optioner gör
(Armerin & Song, 2014; Brealey et al., 2013; Chance & Peterson, 2002; Greve, 2016; Lucius,
2001; Wang, 2015). Företag som använder sig av reala optioner har möjligheten att agera
utifrån ny information som uppstår och att vara flexibla om något oväntat sker, således kan de
behålla investeringens ekonomiska potential och lindra eventuella förluster (Chance &
Peterson, 2002; Li et al., 2007). Värdet av en real option är således flexibilitet (Armerin &
Song, 2014).
Inom fastighetsbranschen har företag traditionellt sätt använt sig av en triangel för att bedöma
investeringsmöjligheterna. Triangeln består av; tid, pengar och utrymme. För att bedöma
värdet av investeringen använder företag inom fastighetsbranschen sig ofta av NPVberäkningar. Beräkningarna möter kraven av pengar inom triangeln. Triangelns övriga två
delar, tid och utrymme avgörs främst med hjälp av tajming och flexibilitet. Tajming och
flexibilitet utgör reala optioner (Lucius, 2001).
Investeringsbedömningar som görs enligt traditionella värderingsmetoder, har begränsad
förmåga att hantera osäkerhet i framtiden (Regan et al., 2015). Reala optionsteorin gäller
generellt för investeringar som är kopplade till osäkerhet, följaktligen är osäkerhet också
centralt i teorin (Li et al., 2007). Reala optionsteorin menar att flexibilitet under osäkerhet är
ekonomiskt värdefullt, och innebär att om företagen ökar flexibiliteten på investeringar under
osäkerhet kommer ekonomiskt värde tillföras investeringen (Amram & Kulatilaka, 1999; Li et
al., 2007). Således bör beslutsfattare ta hänsyn till reala optionsmetoden som ett komplement
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till de traditionella metoderna, eftersom möjligheten ges att bedöma investeringen i en annan
utsträckning (Tas & Ersen, 2012).
Fastighetsmarknaden är en marknad som anses vara en av de mest volatila och dominerande
marknaderna i världen (Chang, Hung, & Tsai, 2005; Grenadier, 1995; Wang & Zhou, 2006).
På en volatil och stor marknad är det en fördel att inneha möjligheter till förändringar
(Ingersoll & Ross, 1992). Förändringar under en volatil marknad, gör att fastighetsbolagen
försöker undvika osäkerhet och således värderas möjligheterna till förändring högt
(McDonald & Siegel 1986). Värdet av de reala optionerna är inte bara teoretiskt utan medför
även ett högre värde i företagsvärlden (Wang, 2015). På fastighetsmarknaden värderas
flexibilitet, som är en del av den traditionella triangeln som Lucius (2001) beskriver. Numera
tituleras flexibiliteten i triangeln för reala optionsteorin av teoretiker (Lucius, 2001).
Grundidén med reala optionsteorin är att en investering ska genomföras så fort tillgångsvärdet
av investeringen är högre än investeringskostnaden (Grenadier, 2002). Däremot hävdar
Grenadier (2002) att om konkurrens råder på marknaden angående möjligheten att investera,
således försvinner optionen att möjligheten att investera senare. Redan 1996 skrev Grenadier
om faktumet kopplat till fastighetsmarknaden. Han menade att under tiden ett företag
genomför sina beräkningar kan ett annat fastighetsbolag göra samma sak, under samma
tidsperiod. Därför måste fastighetsbolagen utgå från att andra fastighetsbolag genomför
likartade beräkningar samtidigt som de själva. På så vis menade han att marknaden styr,
framförallt inom fastighetsmarknaden. Detta då fastighetsmarknaden kan vara stilla i flera år
för att sedan explodera under ett par års rask utveckling. Bulan, Mayer & Somerville (2009)
stödjer Grenadiers (1996) artikel om att på fastighetsmarknaden kan inte fastighetsbolagen
vänta på det perfekta tillfället att investera, utan måste ta chansen att investera om
möjligheten uppstår. Eftersom konkurrensen från konkurrerande företag som inte innehar
likartade preferenser kan välja att genomföra investeringen. Således bör många
fastighetsbolag tjäna på att investera direkt, istället för att avvakta sina reala optioner
(Grenadier, 2002; Guthrie, 2007).
Tillämpningen av reala optioner till företagsvärlden har gått långsammare än vad teoretikerna
kunnat tro efter att ha sett de teoretiska fördelarna med optionerna. De teoretiska fördelarna
leder till att en del kritiker främst menar att reala optioner är ett teoretiskt uttryck som
används inom den akademiska världen, men inte inom företagsvärlden (Amram & Kulatilaka,
1999). En annan anledning till varför företag väljer att inte använda sig av reala optioner kan
vara att det finns bristande understöd från ledningen, att diskonterande kassaflöden redan är
en bevisad fungerande metod, att reala optioner kräver grundkunskap, och att de reala
optionerna uppmanar till överdrivet risktagande (Block, 2007).
Trots att många företag väljer att inte tillämpa reala optioner har av tillämpningen ökat
markant bland företag i Skandinavien under det senaste decenniet. Horn et al. (2015) belyser i
sin studie som gjordes på företag i Skandinavien att det finns ett samband mellan ett företags
storlek och tillämpningen av reala optioner. Större företag är mer benägna att använda sig av
reala optioner än mindre företag. Anledningen kan vara att investeringsbudgeten ofta skiljer
sig mellan företags storlek. Större företag har oftast en större investeringsbudget, och således
högre insatser och därav villiga att tillämpa mer avancerade och tidskrävande metoder (Horn
et al., 2015). Däremot måste det tas i beaktan att alla investeringar inte fördelsfullt kan
analyseras med hjälp av ett real options perspektiv (Li et al., 2007).
Inom fastighetsbranschen är tillämpningen av reala optioner fortfarande låg, i jämförelse med
andra branscher. En orsak till detta kan vara att det saknas en grundmodell över vad själva
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real optionsidén är och grundförutsättningar för dess tillämpning i de olika områdena inom
fastighetsbranschen (Lucius, 2001).

Skillnaden mellan reala och finansiella optioner
Finansiella optioner tillämpas på tillgångar som exempelvis värdepapper och valuta (Tas &
Ersen, 2012). Optionsinnehavaren har då rätten, men inte skyldigheten, att köpa en real
tillgång vid en bestämd tidpunkt till ett bestämt pris (Amram & Kulatilaka, 1999; Krüger,
2012). Reala optioner tillämpas på investeringar (Tas & Ersen, 2012), där en investering i
realkapital ses som en option, med rätten men inte skyldigheten att investera ett givet belopp
och följaktligen göra anspråk på investeringens framtida kassaflöden (Krüger, 2012).
Investeringar under osäkerhet, investeringar som inte är reversibla och möjligheten att
använda sig av många olika alternativ, är likheter mellan finansiella- och reala optioner (Tas
& Ersen, 2012).
Vid tillämpningen av reala optioner måste ett beslut fattas när möjligheten för investeringen
är på väg att försvinna, även om osäkerheterna kring en investering fortfarande inte är kända.
Till skillnad från finansiella optioner under liknande förhållanden där alla variabler är kända
och optimala beslut genomförs, eftersom löptiden alltid är känd (Tas & Ersen, 2012).

2.2.1 Applicerbara reala optioner vid fastighetsinvesteringar
Vid ett investeringsbeslut finns flera reala optioner att ta hänsyn till. Enligt litteraturen har
nedanstående reala optioner koppling till fastigheter och är därför applicerbara vid
fastighetsinvesteringar av privata fastighetsbolag.

Option att investera stegvis
Företag som väljer att investera stegvis erhåller möjligheten att avsluta en investering under
tiden om mer information kommer dem tillhanda (Armerin & Song, 2014; Chance &
Peterson, 2002; Trigeorgis, 2001). En investering som görs med hjälp av optionen att
investera stegvis, ger möjligheten att utvärdera varje steg och besluta om nästa steg ska
utföras direkt eller om företagen ska vänta med nästa steg tills att de får tillgång till ny
information (Amram & Kulatilaka, 1999; Trigeorgis, 1993). Reala optionen i sig skapar
optionsvärden, som att ha möjligheten att välja om projektet ska fortgå eller överges under
något av stegen. Således kan varje steg ses som optionsvärdet på efterföljande steg i
investeringen. Optionen är värdefull för branscher som är forsknings- och
utvecklingsintensiva (Trigeorgis, 1993), som den utvecklingsintensiva fastighetsbranschen.
Ponera att ett fastighetsbolag köper ett hyreshus i ett område där bolaget inte tidigare
genomfört investeringar. Vid investeringen har de optionen att investera i ytterligare
närliggande hyreshus. Således finns valmöjligheten att investera i steg (fler hyreshus) eller att
begränsa sig till första hyresfastigheten allt efter hur marknaden artar sig (Amram &
Kulatilaka, 1999).

Option att expandera
Investeringar görs inte bara för att skapa ett omedelbart kassaflöde, utan i många fall för det
ekonomiska värdet som erhålls från efterföljande investeringsmöjligheter. Följaktligen har
företagen optionen att expandera genom att använda sig utav tidigare investeringar för att ingå
i nya investeringsprojekt (Chance & Peterson, 2002; Regan et al., 2015). Genom att använda
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reala optionen att expandera, finns inga krav på expansion, utan snarare möjligheten för
företagen att vara flexibla till att expandera i framtiden.
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Låt säga att ett fastighetsbolag investerar i en hyresfastighet där möjligheten finns att utvidga
fastigheten, således finns möjligheten att expandera, vare sig om de väljer att göra det direkt
eller om några år (Amram & Kulatilaka, 1999; Brealey et al., 2013). Optionen att expandera
kan även vara av strategisk betydelse, då möjlighet ges åt företaget att utnyttja framtida
tillväxtmöjligheter. Exempelvis kan företagen välja att investera på en specifik geografisk
plats, inhemsk eller utländsk, för att på så sätt positionera sig till möjligheten att dra fördel av
en växande marknad (Trigeorgis, 1993).

Option att byta input eller output
När företag bestämmer sig för att genomföra en investering är det vanligt förekommande att
även framtiden planeras i form av en backup-strategi, eftersom företagen inte vet hur
efterfrågan kommer att se ut i framtiden (Brealey et al., 2013). Optionen att byta input och
output ger företagen möjligheten att modifiera produkten under tidens gång, för att kunna
möta en eventuell ny efterfrågan på en liknande produkt (Brealey et al., 2013; Chance &
Peterson, 2002; Trigeorgis, 2001). Följaktligen kan förändringar genomföras av produkten
(outputs) alternativt använda den nuvarande produkten och istället genomföra förändringar i
processen (inputs) (Trigeorgis, 2001). Optionen att byta input och output ger beslutsfattare
möjligheten att revidera ursprungsplanen för att aktivt kunna växla mellan olika marknader,
tekniker och produkter allt efter vad marknaden kräver (Amram & Kulatilaka, 1999; Regan et
al., 2015). Ponera att Högskolan i Halmstad läggs ner, studentlägenhetsområdet som är
intilliggande blir indirekt utsatt. Här finns optionen att göra om studentlägenheterna till
traditionella hyresrätter. Antingen bygga om lägenheterna och gör dem större, outputs, eller
behålla dem som de är och hyra ut dem till andra än studenter, inputs (Amram & Kulatilaka,
1999).

Option att skjuta upp investering
I en värld av osäkerhet kan den reala optionen att skjuta upp en investering vara mer
ekonomiskt värdefull än alternativet att investera direkt, eftersom optionen ger
företagsledningen flexibiliteten att skjuta på investeringen tills ytterligare information erhålls
(Amram & Kulatilaka, 1999; Li et al., 2007; Regan et al., 2015; Tas & Ersen, 2012). Även om
investeringen visar ett positivt NPV behöver det inte vara rätt tillfälle att investera. För att
kunna göra en rättvis bedömning angående en investering är en nulägesanalys av marknaden
viktig att ta hänsyn till. Kommer ett bättre tillfälle att uppstå om något år, eller är det en chans
som aldrig kommer igen (Brealey et al., 2013)? Förutsätt att ett fastighetsbolag står inför ett
investeringsbeslut, men på grund av rådande osäkerhet på marknaden väljer fastighetsbolaget
att inte genomföra investeringen. Fastighetsbolaget väljer att skjuta upp investeringen, tills
dess att de får tillgång till mer information. Således har de möjligheten att göra andra
investeringar under tiden de inväntar ny information. Samt för att behålla möjligheten att
genomföra den specifika investeringen när tillfälle ges inom sinom tid (Amram & Kulatilaka,
1999). Således kan företag med hjälp av den reala optionen att skjuta upp en investering välja
att investera när marknaden blir förmånligare, eller att inte investera om
marknadsförhållandena är oförmånliga (Li et al., 2007). Optionen att skjuta upp en
investering är värdefullt på fastighetsmarknaden på grund av marknadens stundtals höga
osäkerhet (Trigeorgis, 1993).
När företag väljer att skjuta upp en investering kommer kostnaderna för värdering av
investeringen att öka, eftersom investeringen kommer behöva bedömas ett flertal gånger.
Följaktligen innebär ökningen att företag borde sänka nivån för att genomföra en investering
och höja nivån för när investeringen ska överges.
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På så sätt finns möjligheten att utvärdera varje projekt fler gånger under investeringens livstid,
vilket leder till att kostnaden för värdering minskar. Vid en frekvent värdering ökar
sannolikheten för att företaget lyckas med tajming av investeringar i rätt situation (Guthrie,
2007).

Option att lämna för restvärde
Får investeringen inte önskad effekt och går med förlust, finns optionen att lämna för
restvärde (Amram & Kulatilaka, 1999; Brealey et al., 2013; Tas & Ersen, 2012). På en
marknad som fastighetsmarknaden som präglas av osäkerhet, finns stor chans att
marknadsförhållandena svänger kraftigt, då kan det vara fördelaktigt att ta hänsyn till
investeringens restvärde (Trigeorgis, 2001). Optionen används således när företag väljer att
lämna för restvärde för att strypa förlusterna tidigt, samt för att försöka få vinning i företaget
genom att använda resurserna där nyttan är högre (Brealey et al., 2013; Chance & Peterson,
2002), och på så vis inse möjligheten att avsluta investeringen för att erhålla dess restvärde
(Regan et al., 2015). När investeringen är lämnad för restvärde finns det ingen mer risk för
företaget. Är optionen inte utnyttjad finns det en risk att behålla optionen och tillgången under
för lång tid, således är det svårt att veta när investeringen ska genomföras. Ponera att ett
fastighetsbolag har investerat i en fastighet. Utvecklingen på fastigheten har inte önskad
effekt, istället för att behålla en förlustaffär finns möjligheten att sälja fastigheten och således
få tillbaka en del av investeringen. Fastighetsbolaget har följaktligen lämnat investeringen för
restvärde, där restvärdet är försäljningspriset (Amram & Kulatilaka, 1999).

Utbetalning & nuvärde av
optionen att lämna för
restvärde

Option att lämna för restvärde

Värde av fortsättning
Figur 2.3. (Amram & Kulatilaka, 1999. S 43).
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Optionen att öka tillväxten i framtiden
Option att öka tillväxten i framtiden är en annan version av optionen att expandera. Istället för
att lägga vikt på strategisk planering, ligger företagets tillväxt i fokus för framtida
möjligheter. Framtida tillväxtmöjligheter är att beakta vid investeringsbeslutet. Det direkt
mätbara kassaflödet är inte av stor vikt, utan hänsyn tas till värdet av de tillväxtmöjligheter
som investeringen kommer bidra med. Enskilda investeringar kan till en början upplevas som
oattraktiva, om de tillhör en del av marknaden som är okänd för investeraren. Trots att
investeringen vid första anblick inte är attraktiv så kan investeringen utvecklas till flertal
liknande investeringar, eller investeringar i andra led. Följaktligen kan tidigare investeringar
ses som förkunskaper till kommande investeringar, eller som länkar i en kedja till icke
relaterade projekt. Således bidrar investeringarna med tillväxt åt företaget. Investeringar som
genomförs för att få tillväxt inom företaget berikar även företaget på erfarenheter, vilket i
förlängningen kan leda till konkurrensfördelar. Anta att en investering som genomförs idag,
kan ge positiva effekter först om flertalet år. Fastighetsbolaget investerar i en bit mark som i
nuläget anses meningslös, exempelvis sumpmark, men som om några år har möjligheten att
generera kassaflöden. Erfarenheten från tidigare projekt ger företaget en fördel jämfört med
konkurrenterna angående möjligheten att omvandla sumpmark till attraktiv bostadsmark
(Trigeorgis, 1993).

2.3 Beslutsprocessen
Företag som använder sig av de traditionella värderingsmetoderna, så som DCF, estimerar
vad investeringen kommer kosta, i form av utbetalningar, och vad investeringen kommer
generera, i form av inbetalningar (Brealey et al., 2013; Chance & Peterson, 2002). På grund
av att de framtida beloppen estimeras, så är de förenade med osäkerhet (Camargo & Azzoni,
2016; Chance & Peterson, 2002). Osäkerheter kan uppstå från olika källor, så som
ekonomiska faktorer, marknadsförhållanden, skatter, räntor etcetera, som kan komma att
påverka kassaflödena (Chance & Peterson, 2002).
För att kunna upptäcka osäkerheten som finns kring med en investering med hjälp av de
traditionella värderingsmetoderna, görs det med hjälp av exempelvis känslighetsanalyser eller
beslutsträd (Chance & Peterson, 2002; Greve, 2016). Med hjälp av dessa verktyg finns
möjlighet att lägga till en del av flexibiliteten som beslutsfattare innehar (Chance & Peterson,
2002). Det görs för att skapa ett strategiskt övertag över konkurrenter, eftersom marknaden
ändras relativt frekvent. Således blir flexibilitet ett värdefullt verktyg att inneha för att
investeringar ska bli så lyckade som möjligt (Smit & Trigeorgis, 2006). Flexibilitet värderas
högt av beslutsfattare, främst för att undvika oönskade konsekvenser väljer en del bolag att ta
beslut för att kunna vara flexibla i framtiden för att på så sätt se till att ha framtida
valmöjligheter. Valmöjligheterna prioriteras högt för att kunna välja vilken option bolaget ska
välja när ny information framkommit (Azavedo & Von Zuben, 2016).
Investeringar sker i olika storlek. Investeringar med stora belopp sker sällan, därför är
erfarenheten ofta begränsad kring den typ av investering, även för stora bolag, då det även för
dem finns stora investeringar som sker sällan. Mindre investeringar däremot kräver mindre
förberedelser eller information, för beslutsfattarna (Camargo & Azzoni, 2016).
Det är inte alltid företagen litar på sina kalkyler, utan att magkänsla och instinkt kan vara
avgörande när och vilka investeringar som ska genomföras. Magkänsla och instinkter är
faktorer som anses värdefulla inom en del branscher (Amram & Kulatilaka, 1999).
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Fastighetsbolag med förmågan att hitta lämpliga investeringar grundar sig i deras kompetens
och kunskap kring fastighetsmarknaden (Haight & Singer, 2005).

2.3.1 Beslutsfattande med hjälp av real optionsanalys
Reala optioner tillämpas främst när det finns osäkerhet med en investering. Utan osäkerhet
behövs inte en option att välja ett annat alternativ (Amram & Kulatilaka, 1999). Eftersom val
mellan olika alternativ innebär en viss komplexitet för beslutsfattaren (Brealey et al., 2013;
Regan et al., 2015). Komplexiteten tar sin form i att ny information ska analyseras (Brealey et
al., 2013). Svårigheterna med att analysera reala optioner begränsar tillämpningen, således
finner inte alltid reala optioner tillämpning i praktiken utan mest i teorin (Amram &
Kulatilaka, 1999).
En real optionsanalys fångar värdet av flexibilitet och möjligheten att ta nya beslut allt som ny
information uppstår (Regan et al., 2015). Att ta beslut efter dess att beslutsfattaren tagit del av
ny information och att hen kan dra nytta av flexibilitet är av främsta vikt vid en osäker
marknad (Amram & Kulatilaka, 1999; Brealey et al., 2013). Regan et al., (2015) menar i sin
studie om mark, att användning av en real optionsanalys på en osäker marknad leder till att
investeraren ofta väljer att värdesätta flexibilitet, och följaktligen inte genomföra
investeringen på grund av osäkerheten på marknaden. Osäkerheten som råder på marknaden
kan leda till att företag fattar fel beslut som kan få negativa konsekvenser för investeringen
(Block, 2007; McDonald & Siegel, 1986). För att motverka felaktiga beslut har företag
traditionellt använt sig av diskonterade kassaflöden för att analysera framtida
investeringsbeslut. Företag beaktar fler faktorer än enbart vad NPV-beräkningarna anger.
Främst på grund av att det finns fler faktorer än kalkylernas resultat att ta hänsyn till vid ett
investeringsbeslut (Block, 2007; Brealey et al., 2013).
Att NPV-beräkningar har bristande förmåga att ta hänsyn till alla faktorer som en investering
är förenad med, har lett till att en del företag har genomfört investeringar som inte varit eller
haft potentialen att bli framgångsrika (Amram & Kulatilaka, 1999). Investeringar får en
säkrare bedömningsnivå och kan hjälpa beslutsfattare med viktiga beslut när de kompletteras
av reala optioner (Ho, Hui & Bin Ibrahim, 2009; Regan et al., 2015). Hjälpen beslutsfattare
får av reala optioner kan leda till en ökad vinst, minimerade förluster, men framförallt en
grundligare analys av investeringen (Ho et al., 2009; Regan et al., 2015). Den grundligare
analysen beror på att reala optioner tar hänsyn till mer än vad de traditionella
investeringsbedömningsmetoderna gör, eftersom reala optioner även räknar in andra faktorer
för att kunna öka företagets värde (Miller & Walker, 2003; Wang, 2015). Däremot kan det
vara problematiskt att vid tillämpningen av reala optioner värdera densamma (Brealey et al.,
2013). Därför att optioner kan värderas väldigt olika, men framförallt finns tillfällen när flera
olika optioner kan lösa ett specifikt problem (Grenadier, 1996), att värdera optionerna blir då
problematiskt (Brealey et al., 2013; Krüger, 2012). Värdet som framgår av en real
optionsanalys är det sammanlagda värdet av NPV-värdet och optionsvärdet. NPV-värdet tar
inte hänsyn till de olika optionerna, medan optionsvärdet består av en summa olika värden av
olika optioner (Armerin & Song, 2014).
Att ta ett beslut med hjälp av real optionsanalys tar sin form genom att flexibiliteten som reala
optioner bidrar med till investeringen värdesätts (Brealey et al., 2013; Wang, 2015).
Flexibiliteten som reala optioner bidrar med analyseras sedan i beslutsmodellen.
Beräkningarna genomförs inledningsvis med en beräkning av NPV, för att sedan addera
värdet av flexibiliteten (Trigeorgis, 1988).
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Värdet av flexibiliteten kan medföra att tidigare beräkningar med ett negativt NPV-värde, kan
erhålla ett positivt NPV-värde (Block, 2007; Chance & Peterson 2002). Det positiva NPVvärdet leder till att investeringen som inte ansågs lönsam från början, anses lönsam tack vare
flexibiliteten som reala optionen bidrar med (Trigeorgis, 1988).
Beräkning av utan flexibilitet NPV= Traditionellt NPV
Beräkning av med flexibilitet NPV= Traditionellt NPV+ Reala optioners värde
Figur 2.4 .(Armerin & Song, 2014. S 191).

2.3.2 Beslutsträd
Reala optioners förespråkare är kritiska till NPV-analyser. För situationer där NPV-analyser
används på ett korrekt sätt, samt att alla optioner är kända från början av projektet har
beslutsträd utvecklats. En skillnad mot real optionsanalys är att beslutsträd inte tar hänsyn till
volatilitet, då enbart förväntade värden beräknas (Block, 2007). Trots att beslutsträden har
möjligheten att ge en organiserad bild över de olika flexibilitetsoptionerna, så används endast
en diskonteringsränta och således fångas inte det riktiga värdet av dessa optioner upp(Chance
& Peterson, 2002).
Beslutsträd används för att värdera och ranka investeringar för att därefter kunna fatta ett
beslut baserat på beslutsträdets utfall. På så sätt väljs investeringsmöjligheten med högst
beräknat värde (Myles, Feudale, Liu, Woody & Brown, 2004; Xia, Zhang, Li & Yang, 2007).
Beslutsträd har några givna fördelar vid investeringsbeslut; tydlig struktur, kostnadseffektivt
och tydlig översiktbild över möjligheterna med investeringen (Brealey, et al., 2013; LopezChau, Cervantes, Lopez-Garcia & Lamont, 2013). Trots de stora fördelarna med beslutsträd
så finns nackdelar med dem. Beslutträd tenderar att bli väldigt komplexa, samt att beslutsträd
ofta bygger på sannolikhet (Amram & Kulatilaka, 1999; Brealey, et al., 2013). Sannolikheten
bygger på egna preferenser och tidigare analyser vilket gör att beräkningarna inte alltid kan
anses korrekta. Sannolikhetsberäkningarna är skillnaden mellan en beslutsträdsanalys och en
real optionsanalys (Amram & Kulatilaka, 1999).

Fortsätta
Uppnått
målsättningen
Avsluta
ja
Genomföra
investeringen

Fortsätta
nej

Ej uppnått
målsättningen
Avsluta

Figur 2.5 Modell av principen för ett beslutsträd
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2.3.3 Känslighetsanalys
När företag använder sig av estimerade kassaflöden i sina kalkyler, måste de försöka ta reda
på vad som kan hända under tidens gång (Brealey, et al., 2013). Känslighetsanalyser hjälper
företagen att ta reda på de faktorer som är särskilt betydelsefull i en investeringssituation.
Modellen syftar till att urskilja vilka de kritiska variablerna är för en investering, för att sedan
beräkna det möjliga utfallet givet en förändring i en av faktorerna i analysen (Brealey, et al.,
2013; Chance & Peterson, 2002; Greve, 2016). Beslutsfattaren kan exempelvis upprätta
kalkylen för ett optimistiskt, realistiskt eller pessimistiskt utfall. Till skillnad från beslutsträd
och real optionsanalys så har känslighetsanalysen inte ett inbyggt beslutskriterium i modellen
(Greve, 2016).

2.4 Sammanfattning
Figuren nedan redogör för den teoretiska referensramen sammanfattningsvis. Vid ett
investeringsbeslut inom fastighetsbolag används främst de traditionella
investeringsbedömningsmetoderna (Brealey et al., 2013; Regan et al., 2015). För att besluten
ska ge så bra utfall som möjligt har företagen börjat komplettera metoderna med reala
optioner (Amram & Kulatilaka, 1999; Brealey et al., 2013; Chance & Peterson, 2002; Regan
et al., 2015; Wang, 2015). Företag som inte tillämpar reala optioner går direkt från
investeringsbedömningsmetoderna till beslutsfattandet, medans företagen som tillämpar reala
optioner tar “omvägen” för att nå en mer korrekt syn på investeringen. Reala optionerna
nedan är de som finner tillämpning inom fastighetsbranschen. Greve (2016) menar att
investeringar som är förenade med risk och osäkerhet kan tacklas med hjälp av olika tekniker,
så som känslighetsanalyser, beslutsträd och reala optionsanalys. Dessa tekniker kan vara
fördelaktiga vid investeringsbeslut.

FIGUR 2.6 Modell av referensramen
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3 Metod
3.1 Val av ansats
Vår studie ville svara på vad som kan påverka reala optioners tillämpning vid beslut om
fastighetsinvesteringar hos privata fastighetsbolag. För att uppnå detta började vi med att
bygga upp en referensram, för att vi skulle få bredare kunskap kring ämnet vi valt att studera.
När vi skaffat kunskapen som vi behövde för att gå vidare med vår studie så började vi på vår
empiriska undersökning, i form av intervjuer med fyra företag, för att se om vår referensram
stämde överens med verkligheten. Således är studien disponerad enligt en deduktiv ansats. En
deduktiv ansats innebär att inledningsvis införskaffas förväntningar om verkligheten genom
referensram. Förväntningarna byggde på tidigare empiriska upptäckter och tidigare teorier
(Jacobsen, 2004). Vi ansåg att en deduktiv ansats var mest lämpad för vår studie eftersom vi
inte hade tillräckligt med kunskap inom området vid studiens början.
Eftersom referensramen bygger på våra tidigare förväntningar om verkligenheten, som vi
skaffat oss under tidigare kurser etcetera, så har vi begränsat vår referensram till våra
inledande förväntningar. Den deduktiva ansatsen leder ofta till att forskaren samlar in teori
som denne anser vara mest relevant, på grund av förväntningarna som fanns vid studiens
början. På så vis kan viktig information förbises eftersom informationstillgången begränsas av
de tidigare förväntningarna, därav har den deduktiva ansatsen fått en del kritik (Jacobsen,
2004). Vilket vi under studiens gång fick erfara då vi från början tenderade att hylla reala
optioner villkorslöst, och således förkasta allt annat. Således begränsades vilken information
vi valde att inhämta inledningsvis.

3.2 Litteratursökning
Reala optioner är huvudämnet för vår studie, och därför valde vi främst att använda oss av
sökordet real options vid litteratursökning. Anledningen till att sökordet är på engelska, är att
våra flesta källor är skrivna på engelska. Engelska sökord har således varit vad vi valt att
använda oss av i vår sökning av vetenskapliga artiklar. För att få en så korrekt sökning och
matchning av vetenskapliga artiklar som möjligt valde vi att addera specifika ord till vår
sökning med real options. Orden som har adderats är; real estate, properties, decisions och
Sweden. Ord som kändes mest relevanta till vår studie. För att kunna få fram relevanta artiklar
till vårt ämne så adderade vi sökorden var för sig, vi sökte således aldrig på alla ord samtidigt.
Orden vi använde oss av valde vi att söka på med hjälp av apostrofer runt sökordet, vilket
medför att hela sökordet måste finnas sammanhängande i artikeln. Vid vårt sökande av
artiklar har vi främst använt oss utav databaserna; Web of Science och Scoopus. Därefter
använde vi oss av sökportalen summon via hemsidan för Högskolebiblioteket i Halmstad för
att hitta ytterligare artiklar som inte fanns vid de tidigare databaserna. De flesta böcker som
använts i studien är lånade från Högskolebiblioteket i Halmstad samt tidigare kurslitteratur,
men några böcker är hämtade från sökportalen summon.
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3.3 Datainsamlingsmetod
Tillämpningen av reala optioner är i dagsläget relativt liten i Sverige. Därför fanns, vid
studiens upprättande, inte mycket forskning om reala optioners tillämpning på
fastighetsmarknaden i Sverige. Vi ansåg därför att det krävdes att undersöka begreppet reala
optioner på djupet för att kunna se vilken inverkan reala optioner har på fastighetsbolagen i
Sverige. Således ville vi utföra personintervjuer för att kunna föra en öppen dialog om
fastighetsbolagens tankesätt kring sina investeringar. Då vårt ämne undersöktes på djupet var
en kvalitativ ansats fördelaktig. Med en kvalitativ ansats menas att empiriskt material tas fram
genom personintervjuer. Fördelen med att genomföra personintervjuer är möjligheten att få en
så rik beskrivning av intervjuobjektet som möjligt (Jacobsen, 2004). Vilket var fördelaktigt
när vi skulle samla in vårt empiriska material. Dock uppmärksammade vi att det fanns
svårigheter med den kvalitativa ansatsen. Jacobsen (2004) menar att det är svårt att få inblick
av allt som händer i en personintervju då forskare inte alltid vet vad de ska leta efter, och på
så vis går miste om viktiga delar. Något vi i efterhand kan instämma med efter utförda
intervjuer. Då vi upplevde, främst vid de inledande intervjuerna, att intervjuobjekten pratade
om irrelevanta saker för vår studie, men som vi ändå la stort fokus på, således kan viktig
information utelämnats. Vid senare intervjuer kunde vi vara mer konkreta gällande vår
informationsinsamling, för att vara så relevanta som möjligt i förhållande till vår studie.
Jacobsen (2004) menar att en kvalitativ ansats bör tillämpas när problemställningen är
explorativ, eftersom den kvalitativa ansatsen får fram många nyanser och ger möjligheten att
gå in på djupet. Således passade den kvalitativa ansatsen gentemot vår problemställning, då vi
var tvungna att gå in på djupet för att kunna få fram många olika nyanser inom området vi
valt att studera. Djupsökningen gjorde att vi valde ut ett fåtal fastighetsbolag för att sedan
genomföra intervjuer med dem. Mängden företag var aldrig av intresse utan det var respektive
företags specifika svar vi var ute efter.

3.4 Datainsamling
Insamling av information och fakta benämnas som data. Datainsamling kan gå till på två olika
sätt, primär- och sekundärdata.

3.4.1 Primärdata
För att kunna se vilken tillämpning reala optioner har inom privata fastighetsbolag var vi
tvungna att genomföra intervjuer med fastighetsbolag, för att kunna ta del av deras
information. Informationen behövdes för att kunna jämföras med den teoretiska information
vi tidigare samlat in, allt enligt den deduktiva ansatsen.
Primärdata innebär att insamlingen av informationen har skett direkt från personer eller
grupper. Informationen som samlas in direkt från en person eller en grupp, samlas in för
första gången. När informationen samlas in för första gången innebär det att informationen
går att specialdesigna efter önskemål för att passa problemställningen, men även för att
undvika snedvridningar och vinklingar som kan förekomma för sekundärdata.
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När informationen specialdesignats kan insamlingssättet variera beroende på hur
informationen samlas in, informationen kan samlas in via intervju, observation eller
frågeformulär (Jacobsen, 2004). Således valde vi att använda oss av personintervju då vår
kvalitativa ansats lämpar sig bäst så. Personintervjuerna anpassades för att tillfredsställa vår
frågeställning på bästa sätt. Allt för att vi på ett så bra sätt som möjligt ska kunna jämföra
primärdatan med varandra, men även med sekundärdatan i vår analys.

3.4.2 Sekundärdata
På grund av att vår studie grundar sig i en deduktiv ansats så påbörjades studien genom att
utveckla referensramen. Referensramen grundar sig på tidigare studier som vi ansåg vara
relevanta för vår frågeställning. Referensramen utvecklades med hjälp av vetenskapliga
artiklar, samt enstaka böcker. Informationen som samlades in för ändamålet men som inte
styrker vår problemformulering benämns sekundärdata. Sekundärdata är ett samlingsbegrepp
för informationen som använts i tidigare studier av andra forskare, där studien har haft ett
annat ändamål (Jacobsen, 2004).

3.5 Operationalisering
Vårt empiriska material samlades in med hjälp av det vi kommit fram till i vår referensram.
Vi har genom referensramen skapat oss en grundligare förståelse över hur ett
investeringsbeslut går till i praktiken, för att sedan se hur reala optioner kan spela in. Utifrån
vår referensram grundar sig frågorna som ställdes till intervjuobjekten.
En sammanfattning av vår referensram utformades i form av en figur som symboliserade den,
samt dess struktur. Således underlättades utformningen av frågor som ställdes vid
intervjutillfällena, frågorna i vår intervjuguide. Utformningen av referensramen började med
att beskriva från grunden vad det finns för olika värderingsmetoder vid investeringsbeslut, för
att därefter komma in på begreppet reala optioner, och vad de har för effekt på
investeringsbeslut. I intervjuguiden är de olika reala optionerna invävda som frågor, detta för
kunna få svar på om fastighetsbolagen tillämpar reala optioner, utan att ställa en rak fråga om
det. Begreppet reala optioner togs upp sist i intervjuguiden på grund av tillämpningen
fortfarande i dagsläget inte är speciellt stor i Sverige, och tog vi därför hänsyn till att de vi
intervjuade kanske inte visste vad begreppet reala optioner är.

3.6 Urvalsmetod
3.6.1 Val av företag
Undersökningen gjordes på fyra fastighetsbolag i Halmstad, Göteborg och Malmö.
Fastighetsbolagen skilde sig åt i storlek, vilket vi ansåg var intressant att undersöka, då det
framgick i referensramen att ett positivt samband fanns mellan ett företags storlek och
tillämpningen av reala optioner. Storleken på företagen har definierats utefter vilket
fastighetsbestånd de förfogar över. Utefter fastighetsbeståndet har vi delat in företagen i småoch större fastighetsbolag. Enligt Jacobsen (2004) kallas denna metod urvalsmetoden bredd
och variation. Inledningsvis indelades fastighetsbolagen i grupper om storlek, stora och små,
för att därefter dra ett slumpmässigt företag ur respektive grupp.
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I studien undersöktes två större och två mindre fastighetsbolag. Inga av de fastighetsbolagen
som deltog i studien förekommer på aktiemarknaden, vilket var ett aktivt val från vår sida.

3.6.2 Val av intervjuperson
Vid första kontakt med fastighetsbolagen efterfrågade vi en person som var delaktig vid
investeringsbeslut samt i investeringsbedömningsprocessen, samt att vi skickade mål och
syfte med studien. Därefter blev vi hänvisade till personen som hade bästa insyn kring vårt
ämne, och som således kunde besvara våra frågor. Intervjuobjekten valde tid och plats själva
för intervjutillfället.
På Fastighetsstaden intervjuades Pontus Petersson som är förvaltare. På Willhem intervjuades
Peter Lundstedt som är fastighetsdirektör för region syd, samt att Max Petersson som är
fastighetschef för Halmstad medverkade. På JYMA Fastigheter intervjuades Mats Andersson
som är VD. På Stena Fastigheter intervjuades Christel Armstrong Darvik som är VD.

3.6.3 Intervjuprocessen
Första intervjun var med Peter Lundstedt och Max Petersson från Willhem och utfördes i
Halmstad 12 april 2016. Intervjun pågick i ca 55 minuter. Huvudsakligen var det Lundstedt
som förde talan, Petersson inflikade enbart stundtals. Vi var inte förberedda på att de skulle
vara två intervjuobjekt under intervjun, vilket överrumplade oss. Vi fick uppfattningen om att
Petersson deltog vid intervjun i utbildningssyfte, eftersom han förde anteckningar under hela
intervjun. Lundstedts svar på frågorna var öppna vilket gav väldigt mycket information. Dock
kände vi att han var lite stressande, då han redan innan intervjun börjat påtalade att han hade
ett annat möte efter och att vi hade en timme på oss att utföra intervjun. Lundstedt påpekade
även under intervjun att vi hade 25 minuter kvar att ställa frågor, vilket ledde till att vi kände
viss tidspress. Lundstedts auktoritet gjorde att han tog över rummet vilket i kombination med
att det var vår första intervju, gjorde att vi blev lite försynta.
Andra intervjun var med Pontus Petersson från Fastighetsstaden. Intervjun genomfördes den
13 april 2016 på Fastighetsstadens kontor i Halmstad och pågick i ca 40 minuter. Petersson
svarade metodiskt på respektive fråga, vilket underlättade intervjuprocessen för oss. Petersson
kändes väldigt lugn och trygg, vilket gjorde att vi inte upplevde någon som helst stress under
intervjun. Vidare använde han sig av många av begreppen som är beskrivna i referensramen,
vilket underlättade för oss. Petersson har arbetat som förvaltare på Fastighetsstaden i ca ett år,
vilket vi anser kan vara negativt för vår studie då han kanske inte har samma erfarenhet som
de andra intervjuobjekten. Dock kan det också vara fördelaktigt, då han nyexaminerad och är
därför bekant med olika begrepp och har nya tankesätt.
Tredje intervjun utfördes den 20 april 2016 med Mats Andersson från JYMA Fastigheter.
Intervjun genomfördes över telefon och varade i ca 35 minuter. Andersson befann sig på sitt
kontor i Malmö under telefonintervjun. Vi blev uppmanade att ringa någon gång under
eftermiddagen den 20 april 2016 när han troligtvis skulle infinna sig på kontoret. Vad som
föregick runt omkring honom på kontoret vid intervjun, vet vi inte och således är det svårt att
veta hur fokuserad han var. Andersson var mycket pedagogisk och talade långsamt för att vi
skulle förstå allt han sa. Mestadelen av frågorna gav Andersson svar på. Dock var han var inte
lika tillmötesgående med vissa frågor, som exempelvis värderingsmetoderna. Således kändes
det som Andersson hade svårare att prata om känsliga ämnen.
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Eftersom det var vår första och ända telefonintervju, samt att vi inte hade något specifik tid att
förhålla oss till, medförde att vi kände en viss tidspress, då vi inte visste hur lång tid han
avsatt för intervjun. Denna intervju var den enda av alla fyra intervjuer som spelades in.
Vilket vi ansåg vara fördelaktigt då det kan vara svårare att uppfatta allt över telefon, än vid
personliga möten.
Fjärde intervjun genomfördes på Stena Fastigheters huvudkontor i Göteborg den 21 april
2016. Där intervjuades Christel Armstrong Darvik, intervjun pågick i 45 minuter. Armstrong
Darvik hade ett möte efter vårt, vilket gjorde att annan personal bröt in i vårt möte för att
delge henne information angående mötet. Det bidrog till en viss tidspress, men samtidigt var
Armstrong Darvik noga med att besvara alla frågor och kändes inte stressad utan lät intervjun
ta den tid det tog. Intervjustrukturen följdes relativt bra, även om vissa svar överlappade med
andra frågor. Armstrong Darvik var väldigt lugn, öppen och metodisk, hon var väldigt noga
med att förklara så att vi verkligen förstod vad hon menade. Vårt samlade intryck efter
intervjun var att det var den intervju som hade gått bäst.
Intervjuerna med Fastighetsstaden, Stena Fastigheter och Willhem gjordes i form av
personliga intervjuer på respektive fastighetsbolags kontor. Intervjun som gjordes med JYMA
Fastigheter var över telefon. När intervjuer sker över telefon tenderar personer att ha enklare
för att prata om känsliga ämnen, i jämförelse med intervjuer som sker ansikte mot ansikte.
Trots detta så är det enklare och mer givande att föra en öppen dialog i form av
besöksintervjuer. Således bör öppna intervjuer helst inte genomföras över telefon (Jacobsen,
2004). Vilket vi upplevde delvis vara sant och delvis inte. Intervjun som vi gjorde över
telefon upplevde vi vara mer lättsam än de vid personliga mötena, på grund av att vi som
intervjuade kunde kommunicera med varandra på ett sätt som inte störde intervjuobjektet.
Dock så märkte vi att svårigheter fanns med att föra en öppen dialog vid en telefonintervju, i
jämförelse med de personliga. Detta på grund av det var svårt att avgöra när intervjuobjektet
talat klart kring en fråga, något som är enkelt att se vid kroppsspråk eller ansiktsuttryck.
Jacobsen (2004) beskriver fördelen med en telefonintervju är att intervjuareffekten minskar.
Med intervjuareffekt menas att intervjuobjektet blir påverkad av intervjuarens närvaro, så som
intervjuares ansiktsuttryck, kroppsspråk etcetera (Jacobsen, 2004). När vi genomfört både
intervjuer i form av personligt möte och över telefon, så anser vi att de personliga mötena gav
oss en öppnare dialog och således utförligare svar. Därför är vi medvetna om att resultatet
kanske hade blivit annorlunda om vi hade utfört ett personligt möte med JYMA Fastigheter
istället för en telefonintervju.
Eftersom vi valde en kvalitativ ansats till vår studie genomfördes våra intervjuer med enskilda
personer för att således kunna få en öppen dialog kring våra frågor. Undersökningar som är
gjorda på ett fåtal enheter lämpar sig att samla in datan genom öppna intervjuer (Jacobsen,
2004). Vi hade med hjälp av de personliga intervjuerna möjligheterna att förklara frågorna om
intervjuobjektet inte förstod, samt att vi kunde ställa följdfrågor. Om vi inte hade haft
personliga intervjuer med öppen dialog hade vi inte haft samma möjligheter. Något som vi
fick uppleva när ett av intervjuobjekten i ett inledande skede svarade på våra frågor i ett mejl.
Svaren vi fick var korta och inte speciellt beskrivande, samt att på någon av frågorna hade
intervjuobjektet skrivit att hen inte förstod frågan. Vi kontaktade intervjuobjektet igen och
bad om en muntlig intervju i form av en öppen dialog, vilket resulterade i att de svar vi fått
tidigare blev mer utförliga och således relevanta till vår studie.
Några dagar innan respektive intervju skickades intervjuguiden ut till intervjuobjekten. Varje
intervju inleddes med bakgrundsfrågor om intervjuobjektet och fastighetsbolaget, för att
därefter följa intervjuguidens struktur med huvudfrågor och eventuella följdfrågor.
22

Vid vår första intervju, som var med Willhem, hade vi vissa svårigheter att följa
intervjuguidens struktur, då Lundstedt redan vid första frågan förklarade brett om
investeringsbeslut. Således upplevde vi svårigheter med att förhålla oss till strukturen, och
därav uteblev vissa följdfrågor då svaren Lundstedt gav överlappade dem. Vid andra intervjun
följdes strukturen bättre, på grund av att Petersson inte gav oss lika utförliga svar på varje
huvudfråga, vilket gav oss möjligheten att använda oss av följdfrågorna i bredare utsträckning
än vid första intervjun. Intervjuguidens struktur följdes även bättre vid tredje intervjun. Vår
fjärde intervju påminde om vår första intervju. Armstrong Darviks svar på första frågan var
brett och gick in på andra frågor. Dock lyckades vi hålla oss till guiden ändå, och kunde
istället förbise de frågor hon redan svarat på. Således hade kanske intervjuerna med Lundstedt
och Armstrong Darvik varit annorlunda om de inte fått frågorna innan intervjun. Att de
överlappade många av frågorna direkt, kan ha varit för att de läst frågorna innan. Vilket kan
vara en nackdel när frågorna skickas ut. Dock märkte vi att följdfrågorna som inte var med i
intervjuguiden som skickades ut till intervjuobjekten, kunde vara antingen positiva eller
negativa. Med andra ord så var svaren mer konkreta om intervjuobjekten förstod frågan, men i
vissa fall så förstod de inte frågan och således fick vi inga relevanta svar. Så trots att svaren
ibland överlappade frågorna så anser vi att det var fördelaktigt att skicka ut frågorna innan
intervjun, för att kunna få så uttömmande svar som möjligt.
När vi kom till sista frågan angående reala optioner, som inte fanns med i intervjuguiden som
skickades ut innan intervjuerna, så ställde vi först frågan rakt ut för att se om de var bekanta
med begreppet. När de sa att de inte var bekanta med begreppet bad vi dem därefter att gissa
vad de trodde att begreppet betydde. När de gissat på vad de trodde reala optioner var så
förklarade vi begreppet reala optioner genom att först fråga intervjuobjekteten om de var
bekanta med begreppet finansiella optioner, vilket två av fastighetsbolagen var, för att sedan
gå in på en enklare beskrivning av vad reala optioner är.

3.7 Analysmetod
I direkt anslutning till avslutad intervju valde vi att sammanställa det insamlade materialet för
att underlätta vårt vidare arbete med materialet för att få en så korrekt bild som möjligt om
intervjun. Jacobsen (2004) menar att intervjuer och samtal är rika på detaljer, analyser och
variationer. Således bör informationen reduceras och systematiseras, för att kunna förmedla
vad som funnits (Jacobsen, 2004). Det medförde att vi valde att strukturera upp intervjuerna
efter våra huvudrubriker i referensramen för att få en tydligare översikt av informationen,
samt att reducera ner innehållet för att lättare kunna förmedla informationen. Jacobsen (2004)
menar vidare att informationen därefter ska tolkas, samt generaliseras för att få fram det dolda
budskapet i intervjuerna. Vi har därför letat efter kopplingar mellan företagens olika svar på
frågorna, följaktligen ställde vi företagen mot varandra för att se eventuella likheter och
skillnader, i analysen. De eventuella likheter och skillnader som uppdagades har därefter
ställts mot vad den teoretiska referensramen anger, för att se om de empiriska svaren stämmer
överens med den insamlade teoretiska referensramen. Vilket sedermera har analyserats för att
se vad som skiljer företag från teorin. Analysen är strukturerad efter huvudrubrikerna från
referensramen, förutom att de reala optionerna tas upp var för sig. Analysen låg sedan till
grund för vår slutsats.
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3.8 Giltighet & tillförlitlighet
3.8.1 Validitet
Det empiriska materialet som samlades in ska anses giltigt och relevant. Att det insamlade
materialet ska vara giltigt och relevant benämns för validitet. Validiteten kan sedan delas in i
två olika delar. Där första delen innebär att det som var tänkt att undersökas, var det som blev
undersökt, intern giltighet. Den interna giltigheten undersöker således resultatets giltighet
(Jacobsen, 2004). Vår studie har sitt ursprung i den teoretiska referensramen. Referensramen
har operationaliserats till vår intervjuguide. Operationalisering avser att beskriva
intervjuguiden utifrån vår referensram, för att på sätt se till att det som avses bli undersökt blir
undersökt. Intervjuguiden modifierades efter första genomförda intervjun för att kunna ge oss
tydligare svar angående diverse resonemang kring beslutsprocessen. Förändringarna i
intervjuguiden gav oss en tydligare bild av beslutsprocessen.
För att ta fram vårt empiriska material så intervjuades fyra privata fastighetsbolag. Vi valde
även att dela upp fastighetsbolagen i två grupper, större respektive mindre, och intervjuade
två ur varje grupp. Enligt Jacobsen (2004) benämns den andra delen av validitet som extern
giltighet. Extern giltighet syftar på hur hög grad studiens resultat kan generaliseras till att
också gälla i andra sammanhang. Till exempel om ett samband finns inom en organisation,
går det då att säga att utfallet även gäller i andra organisationer? Kvantitativa undersökningar
har hög extern giltighet, då studien oftast har många uppgiftslämnare och således är det
enklare att generalisera resultaten (Jacobsen, 2004). Då vi valt en kvalitativ ansats till vår
studie, och således enbart valt att undersöka fyra privata fastighetsbolag, så har vår studie låg
extern giltighet, eftersom det blir svårt att generalisera vårt utfall eftersom enbart ett fåtal
privata fastighetsbolag undersöktes. Samt att det var enbart privata fastighetsbolag, och därför
kan inte alla fastighetsbolag generaliseras utifrån vårt utfall.
Inför och under intervjuerna valde vi att inte avslöja att vår studie handlar om reala optioner.
Anledningen till att vi inte valde att avslöja det var för att vi ville ha en öppen dialog med
respondenterna runt resonemanget kring investeringsprocessen. Vi gick således runt
begreppet fram tills vår sista fråga som var angående begreppet reala optioner, där vi
sedermera förklarade vad begreppet betyder och dess innebörd. Således fick vi svar som
ansågs relevanta utifrån vår problemställning samt vår teoretiska referensram. Att genomföra
intervjuerna enligt vår struktur har gjort att vår interna giltighet stärktes i vår mening. Hade vi
däremot valt att nämna begreppet reala optioner initialt, så finns det stor chans att svaren av
respondenten hade varit mer restriktiva.

3.8.2 Reliabilitet
Att en studie har hög reliabilitet innebär att andra forskare ska med hjälp av samma metod
komma fram till samma slutsats. På så sätt anses studien tillförlitlig och trovärdig (Jacobsen,
2004). Vi är däremot frågande till om vår studie skulle vara högt reliabel, beroende på om det
är samma företag och samma intervjupersoner som intervjuas. Även om samma personer och
samma fastighetsbolag intervjuas så är det i princip omöjligt att få identiska svar, då
intervjuobjektets ordval ändras från gång till gång, och så görs även intervjuarens tolkningar
av respondentens svar.
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Vi anser även eftersom vi valde att inte ge intervjuobjekten frågan om reala optioner innan
intervjutillfället, och att vi ställde frågan om reala optioner sist, så finns möjligheten att vi inte
fick in allt material som vi hade kunnat få in till vår studie, än om vi kanske valt att fråga om
reala optioner i början av intervjun. Således sänks reliabiliteten eftersom de frågor som
ställdes, som vi i analysen skrev som reala optioner, inte ställdes som direkta reala
optionsfrågor till intervjuobjekten. Samt att de svar vi fick av frågorna som ställdes tolkades
av oss utifrån beskrivningen av de olika reala optionerna i referensramen. Eftersom frågorna
om de reala optionerna inte ställdes direkt, så finns även svårigheter med att svaren ofta
överlappade mellan olika reala optioner. Vilket medför att det blir komplicerat att replikera
studien med identiskt resultat.

4 Empiri
4.1 Fastighetsstaden
4.1.1 Företagspresentation
Fastighetsstaden är ett fastighetsbolag med en förvaltningsyta som uppgår till ca 100 000
kvm. Ägarna till Fastighetsstaden är Halmstadbor, och bolaget har totalt 10 anställda.
Fastighetsstaden är enbart aktivt i Halmstad med omnejd, där företaget i dagsläget förvaltar ca
270 bostadslägenheter och ca 100 lokaler, vilket gör dem till ett medelstort fastighetsbolag i
regionen, enligt egen utsago.
Från Fastighetsstaden intervjuades Pontus Petersson som är förvaltare. Petersson har arbetat
till och från inom företaget under 5 års tid, men på heltid sedan sin examen sommaren 2015. I
sin roll som förvaltare sitter han med vid investeringsbedömningar och investeringsbeslut.
Investeringar som underskrider ett visst belopp tar Petersson beslut om på egen hand, när
detta belopp överskrids är även VDn och övriga i ledningen inblandade i processen.

4.1.2 Investeringsbedömning
Fastighetsstaden skiljer på investeringar inom kontor/lokaler, industri och bostäder.
Anledningen är att hyresmarknaden ser olika ut inom respektive område.
“Kontorsverksamheten går mer och mer åt öppna kontorslandskap, istället för att alla ska ha
varsitt rum”, säger Petersson. Vidare förklarar han att detta leder till att antalet kvadratmeter
kontorsyta som efterfrågas har minskat under de senaste åren. Kontorsmarknaden har således
blivit betydligt besvärligare för fastighetsbolag. För industrilokaler är läget, men även
karaktären av främsta vikt för att få fastigheterna uthyrda, och således något som bör tas i
beaktan vid investeringar. Bostadsmarknaden i Halmstad blomstrar rejält, främst på grund av
underskottet av bostäder. Blir en bostad ledig så är den uthyrd på nytt väldigt fort.
Petersson menar vidare att oavsett vilken av dessa typer av fastighetsinvesteringar som är
aktuella, så är en bra investering en bra investering oavsett marknadsläget. Osäkerheten på
marknaden kan således bortses ifrån om Fastighetsstaden ser en bra investeringsmöjlighet.
Fastighetsstaden har inte någon standard mall eller kalkyl som de använder på samtliga
investeringar, utan det beror främst på vilken typ av fastighet investeringen gäller. I första
skedet vill Fastighetsstaden se vilken uthyrningspotential som en fastighetsinvestering har,
innan investeringsprojektet startar. Om intresse finns går de vidare med kalkyler, som
genomförs på olika detaljnivåer för att täcka så många olika faktorer som möjligt.
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Främst använder sig Fastighetsstaden av NPV-beräkningar och driftnetto3. Metoderna
kombineras aldrig utan genomförs var för sig. När Fastighetsstaden väljer att investera tar de
hänsyn till investeringens avkastning och dess framtida möjligheter.
En investering är, enligt Fastighetsstaden, något som görs för att skapa en ekonomisk vinning.
Allt som sker utöver investeringarna, som inte har ekonomisk vinning, är enbart underhåll
förklarar Petersson.

4.1.3 Reala optioner
De investeringar som Fastighetsstaden väljer att avyttra är investeringar som inte levt upp till
fastighetsbolagets förväntningar. Vid avyttringen vill de gärna få tillbaka grundinvesteringen,
och således inte gå med förlust. Samtidigt medger Petersson “Det går inte att vara för stolt”.
Vidare förklarar han att de måste förhålla sig kritiskt till sina objekt för att på så sätt kunna
inse när det är dags att avyttra för att minska förlusterna, eftersom det inte finns någon
ekonomisk vinning i att inneha investeringen längre.
När intresset för att hyra en kommersiell fastighet inte är som önskat, så kan Fastighetsstaden
välja att göra fastigheten mer attraktiv i framtiden med hjälp av en del åtgärder. Anledningen
till att dessa åtgärder inte genomfördes direkt kan vara att behovet inte fanns vid
fastighetsinvesteringens början. En annan anledning kan vara att företaget valt att genomföra
upprustandet av fastigheten i steg för att inte dra på sig en onödig kostnad.
En ytterligare anledning till varför Fastighetsstaden väljer att genomföra sina investeringar i
steg kan vara för att motverka konsekvenserna som ny information kan ha för fastigheterna.
Således kan Fastighetsstaden ändra sina beslut om ny information tillkommer.
“Man måste våga för att vinna”, säger Petersson. Försöker Fastighetsstaden inte ta steg
framåt, så kommer de inte att växa, således måste Fastighetsstaden våga ta lite risker för att ha
möjligheten att expandera. Risker så som att investera i ett tidigt skede i en fastighet innan ett
annat företag ser investeringsmöjligheten, för att således kunna få fastigheten till ett
fördelaktigt belopp. På så sätt finns möjligheten att göra en riktigt bra investering. På grund
av att Fastighetsstaden har ett övertag jämte mot konkurrenterna, övertaget kan i sin tur leda
till utökade möjligheter i framtiden.
Har Fastighetsstaden resurserna som krävs i form av arbetskraft och kapital önskar de att
investeringsprojektet genomförs så fort som möjligt, efter dess att investeringen är påbörjad.
På så sätt påverkas investeringen av färre faktorer än om investeringen skulle pågå under
längre tid. Pågår projektet under längre tid ökar chanserna för att ny information ska
uppkomma vilket kan medföra komplikationer. För att Fastighetsstaden ska skjuta upp en
investering krävs det att yttre faktorer påverkar, annars skjuter Fastighetsstaden inte upp en
investering. De yttre faktorernas påverkan försöker företaget minimera genom att genomföra
investeringen så fort som möjligt efter dess påbörjan.
Petersson är inte bekant med begreppet reala optioner. Efter en förklaring av begreppet
medger han att reala optioner används utan att Fastighetsstaden känner till det. Dilemmat är
att veta värdet på optionen enligt Petersson. Han menar vidare att ingen kan veta från början
vad som kommer att ske i framtiden, däremot gäller det att vara förberedd på att något kan
ske.
3

Begreppet finns närmare utvecklat på 2.1.4 (diskonteringsmetoder)
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4.1.4 Beslutsprocessen
I tidiga skeden av investeringsprocessen spelar magkänsla och tidigare erfarenheter stor roll,
berättar Petersson. Erfarenheterna om fastighetsmarknaden och dess karaktär som
Fastighetsstaden har, gör att de kan bedöma om en investering är värd att gå vidare med eller
ej, i ett tidigt skede. Kommer Fastighetsstaden fram till att investeringen kan få ekonomisk
vinning enligt deras magkänsla och av tidigare erfarenheter, så tar de beslut om att gå vidare
med investeringen eller ej.
När Fastighetsstaden fått förslag om en fastighetsinvestering, så undersöker de direkt om
potentiella kunder finns innan beslut om investering sker. Kunderna är diverse
företag/privatpersoner som kan tänkas vara intresserade av att hyra. Är intresset för att hyra
svalt, krävs en ny bedömning om företaget ska fortsätta processen eller om de ska avbryta.
Den potentiella investeringens storleken avgör om Petersson går vidare med
investeringsprocessen på egen hand, eller om han kopplar in VDn och övriga i ledningen för
en gemensam bedömning.
Fastighetsstaden är väl medvetna om att under investeringsprojektets gång kommer de stöta
på problem, det viktiga för Fastighetsstaden är hur de tar itu med komplikationerna. Dock är
det svårt att ta alla tänkbara lösningar i beaktan, menar Petersson. Således måste
Fastighetsstaden kunna vara flexibla när problem uppstår.

4.2 JYMA Fastigheter
4.2.1 Företagspresentation
JYMA Fastigheter är ett privatägt fastighetsbolag som äger och förvaltar bostads- och
kommersiella fastigheter i centrala Malmö och Lund. JYMA Fastigheter har ett
fastighetsbestånd med en totalyta på ca 50 000 kvm, som är utslaget på ca 200 lägenheter och
ca 100 lokaler. Fastighetsbolaget har funnits i branschen sedan slutet av 60-talet och har 5
anställda. Istället för att ha fler anställda väljer de att köpa in tjänster om det behövs, som
exempelvis projektledare.
Från JYMA Fastigheter intervjuades Mats Andersson som är VD och huvudägare. Andersson
har arbetat på JYMA Fastigheter sedan 1980 och är den som tar beslut om investeringar i
fastigheter. Det var Anderssons föräldrar som startade fastighetsbolaget på 60-talet. De
investeringar som utförs i fastigheter beslutar andra än Andersson om, vilket gör att den typen
av investeringar inte tas i beaktan vid intervjun med Andersson.
I fortsättning av uppsatsen kommer JYMA Fastigheter enbart benämnas som JYMA.

4.2.2 Investeringsbedömning
JYMA skiljer på investeringar av fastigheter och investeringar i fastigheter. JYMA förvärvar
enbart befintliga fastigheter, sålunda förekommer ingen nyproduktion.
Andersson ser fastighetsmarknaden som stabil i dagsläget. Vidare berättar han att JYMA ser
på risker och potential i bedömning av en investering. Andersson menar att bostäder har en
liten risk och potential, på grund av att bostadsmarknaden är reglerad. Lokaler är däremot en
oreglerad marknad för hyror etcetera, och således är risken högre men också potentialen.
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Andersson berättar att JYMA har ett kontaktnät i form av mäklare i branschen som ger dem
prospekt på olika objekt som är till salu, objekt som mäklarna tror kan passa JYMA. Därefter
tar JYMA beslut om att lämna ett bud om fastigheten passar in i deras bestånd. Vid
fastighetsinvesteringar handlar allt om rätt tillfälle, säger Andersson. Har de tid och möjlighet
att investera så går de vidare i processen med en analys av fastigheten, en analys i form av att
de kollar fastighetens driftnetto förklarar Andersson.
Andersson menar att det inte finns någon mening i att sitta och räkna på alla objekt. Om
JYMA tycker att en fastighet är intressant så tillämpar de en enklare kort värdering, som de
sedan kollar upp mot mäklarens värdering. Andersson förklarar att om JYMA får 100 i sina
beräkningar av vad fastigheten är värd, men säljaren vill ha 150. Trots att de inte gjort några
grundliga beräkningar så anser de att spannet mellan 100 och 150 är för stort, och avstår
därför investeringen. Vidare säger han att om säljaren istället kanske vill ha 110 för
fastigheten, så är beloppet inte lika långt ifrån de beräkningar som JYMA gjorde, då väljer de
att fortsätta med en grundligare beräkning av fastigheten. Således gör JYMA ett typ av
grovsåll när de ser på potentiella fastigheter att investera i. Är säljarens prisförväntan i
närheten av kalkylen som JYMA tagit fram, så tar de beslut om att gå vidare i köpprocessen.
Vilka värderingsmetoder som JYMA använder sig av vid investeringsbedömning är olika
beroende på typ av fastighet. Vid större, svårvärderade fastigheter, använder de sig av extern
värdering. Vid extern värdering tar de in folk utifrån som hjälper till att värdera. Internt
använder de sig av olika hjälpmedel i form av mallar och kalkyler, som de har byggt upp
själva. Andersson berättar att de kombinerar både extern och intern värdering, men de
tillämpar alltid den interna värderingen.

4.2.3 Reala optioner
JYMA tar endast till alternativa lösningar när det gäller lokaler. Vid exempelvis uppsägning
av lokaler väljer de ibland att titta på alternativa lösningar. “Lokaler är inte statiska. Men alla
lokaler kan inte ändras”, berättar Andersson. Dock tas möjligheter till ändringar med i
beräkningarna vid förvärv av lokaler. Andersson ger oss ett exempel på en stor butikslokal i
två plan. I detta fall måste JYMA fundera ut hur de skulle hantera att hyresgästen eventuellt
säger upp sitt hyreskontrakt. Vad de skulle göra i vid ett sådant scenario, på grund av att en
lokal av denna typ är rätt svåruthyrd. Andersson ger oss ytterligare ett exempel på ett dagis
som säger upp sitt hyreskontrakt. När detta sker kan det vara problematiskt att få in ett nytt
dagis som nästa hyresgäst direkt. Då får de istället titta på alternativa lösningar, så som att
kanske göra om fastigheten till en skola, kontor etcetera. Bostäder däremot är rätt så
okomplicerade, berättar Andersson. “Bostäder är vad de är, oftast handlar det om Andersson
eller Nilsson som ska bo där”, fortsätter han.
Andersson berättar att JYMA inte har speciella bedömningsgrunder för att en fastighet ska
avyttras. Han menar på att JYMA säljer och köper över tid. Andersson ger oss ett exempel på
när JYMA hade ett antal industrifastigheter för ett tag sedan som de valde att avyttra, på
grund av att de inte ville syssla med industrier längre. När JYMA tar beslut om avyttring så
väljer de att antingen avyttrar fastigheterna långsamt under en period, eller allt på en och
samma gång. Andersson berättar att fastigheter som avyttras kan även vara fastigheter som
JYMA anser att potentialen är nådd, fastigheter som exempelvis inte går att utveckla mer.
Andersson förklarar att JYMA inte skjuter upp sina investeringar för att vänta på ytterligare
information eller tider då riskerna är mindre. “Tåget går när fastigheten är till salu”, säger han.
Vidare förklarar han att det finns inte möjlighet att vänta ett halvår för att riskerna är mindre
exempelvis, för då är fastigheten troligtvis redan såld.
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Andersson är inte bekant med begreppet reala optioner, och alternativa lösningar är inget
JYMA använder sig av förklarar han. Andersson berättar vidare att tankarna kring ett
inriktningsbeslut för investeringar kan revideras. Om JYMA exempelvis under 2016 vill
investera för att värde av 100 men att något inträffar i verksamheten, vilket leder till att de
kommer behöva ändra inriktningsbeslutet.

4.2.4 Beslutsprocessen
Om JYMA får tillgång till ytterligare information när de ska ta ett investeringsbeslut, så
händer det att de ändrar sina beslut, säger Andersson. Han menar att inledningsvis så kanske
de inte tagit del av all information eller att någonting kan ha missförståtts, vilket gör att de
kan ändra besluten.
Andersson säger att vid investeringsbeslut är magkänsla och tidigare erfarenheter väldigt
viktiga, de kan ändra ett beslut. En investering kan enligt kalkylen vara en attraktiv
investering, men vid en besiktning av fastigheten så kanske de märker att fastigheten inte är
något för dem, exempelvis att standard på badrum och kök är annat än vad de uppfattade
utifrån prospektet de fått av mäklaren. Då kan JYMA välja att inte investera, trots att
kalkylerna säger annat, menar Andersson.

4.3 Stena Fastigheter
4.3.1 Fastighetspresentation
Stena Fastigheter AB är ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag, och är även en del
av Stena koncernen. Huvudområdet för Stena är shipping, vilket är en volatil bransch, där du
en dag kan tjäna mycket och den andra dagen väldigt lite. Således används Stena Fastigheter
som den säkra delen i bolaget för att väga upp riskerna som är förenade med shipping. Stena
Fastigheter äger och förvaltar totalt cirka 2,1 miljoner kvadratmeter, som är fördelat på ca 24
000 bostäder och 2 700 lokaler i Göteborg, Malmö, Stockholm, Lund, Lomma, Landskrona
och Uppsala. Stena fastigheter har fyra olika dotterbolag; Stena Fastigheter Stockholm, Stena
Fastigheter Göteborg, Stena Fastigheter Malmö och Stena Realty B.V., där verksamhet är
utomlands. Stena Fastigheter har ca 250 anställda och huvudkontoret är beläget i Göteborg.
Från Stena Fastigheter intervjuades Christel Armstrong Darvik som är VD sedan snart 10 år
tillbaka. Armstrong Darvik har arbetat inom fastighetsbranschen en stor del av sitt liv.

4.3.2 Investeringsbedömning
Årligen investerar Stena Fastigheter ca 1,5 miljarder kronor för att de vill behålla sina
nyckeltal på samma nivåer. Stena Fastigheter skiljer på investeringar på tre olika sätt; köp av
fastigheter, nyproduktion och investeringar i befintliga fastigheter.
Stena Fastigheter har en specifik målavkastning, både för respektive investering, men även för
bolaget som helhet. För tillfället är Stena fastigheter nära sitt avkastningskrav. Marknaden har
däremot i dagsläget ett avkastningskrav som är ett par procentenheter lägre än det
avkastningskrav Stena Fastigheter har. Således är Stena Fastigheter restriktiva med att köpa
fastigheter, däremot så producerar de gärna nya fastigheter.
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Det uttalade målet om en specifik avkastning, oavsett vilken typ av investering som är aktuell,
gör det tydligt för Stena Fastigheters personal vid bedömningen om en investering är värd att
gå vidare med, eller om den ska avfärdas direkt, menar Armstrong Darvik.
Armstrong Darvik säger att fastighetsmarknaden inte kan vara bättre än vad den är för
tillfället. Anledningen är att räntorna är låga och att det inte finns några andra bra placeringar.
Med hjälp av ett räkne exempel demonstrerar Armstrong Darvik hur hävstångseffekten gör
det oerhört attraktivt att investera i fastigheter i dagsläget. Hon menar att samma avkastning
till samma låga risk får du inte inom andra marknader. På grund av det gynnsamma läget
inom fastighetsmarknaden har även pensionsfonder börjat intressera sig för fastigheter.
Utvecklingen har gjort att Stena Fastigheter har svårigheter att konkurrera med exempelvis
Willhem och Rikshem, som båda har AP-fonder som ägare, berättar Armstrong Darvik.
Då Stena Fastigheter ska vara den stabila delen inom Stena koncernen påverkar risk och
osäkerhet deras bedömningar. Således finner de bostäder mer attraktivt, då bostadslägenheter
kan betraktas som nästintill riskfria. Armstrong Darvik berättar att de försöker undvika
kommersiella fastigheter, på grund av att de är mer riskfyllda. För att Stena Fastigheter ska
investera i kommersiella fastigheter krävs det att de är nästintill riskfria. Allt för att de ska
förbli den säkra delen av Stena.
Vid investeringar i fastigheter i form av renoveringar etcetera, bedömer Stena Fastigheter hur
mycket hyresintäkterna kan öka med hjälp av den erlagda investeringen. Armstrong Darvik
ger oss ett exempel på investeringar som sker i form av bergvärmeanläggningar. Vid denna
typ av investeringar beaktas hur mycket fastighetens driftskostnader kan minska med hjälp av
investeringen. Vidare berättar hon att Stena Fastigheter kan vid en köks- och
badrumsrenovering välja att även byta ut rör samtidigt, för att således vara mer
kostnadseffektiva. Således gör Stena Fastigheter allt för att nå upp till sitt specifika
avkastningskrav.
Vid investeringsberäkningar använder sig Stena Fastigheter av en kalkylmodell, där de främst
beräknar driftnetto. Stena Fastigheter har färdiga mallar som fylls i vid alla investeringar.
Deras beräkningssätt är väldigt likt hur en värderare beräknar. Vid förvärv av befintliga
fastigheter så kollar Stena Fastigheter även på fastighetens pris per kvadratmeter, samt vad
liknande fastigheter inom samma område har sålts för.

4.3.3 Reala Optioner
Stena Fastigheter väljer ibland att skjuta upp sina investeringar. Främst för att det finns tider
när riskerna är mindre. I dagsläget ligger risken i att priserna på fastigheter är höga, men att
priserna troligtvis snart går ner och så även värdet av fastigheterna. Riskerna gör att Stena
Fastigheter kan välja att genomföra sina investeringar vid ett senare tillfälle, förklarar
Armstrong Darvik. Vid ett senare tillfälle kan nämligen företaget få en högre avkastning,
vilket gör att det passar in i bolagets fastighetsportfölj.
När en fastighet inte når upp till avkastningskravet väljer Stena Fastigheter att renovera
upp det befintliga beståndet, för att på så vis få möjlighet att kunna ta ut en högre hyra. Högre
hyra bidrar förhoppningsvis till ett högre driftnetto, vilket i sin tur leder till att Stena
Fastigheter kan nå upp till sitt avkastningskrav, menar Armstrong Darvik. Ibland väljer Stena
Fastigheter att ändra fastigheten, exempelvis kan de välja att göra om källaren i ett
suterränghus till små lägenheter. Även svåruthyrda lokaler väljer Stena Fastigheter att göra
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om till bostäder om de inte når upp till avkastningskravet. Allt för att avkastningskravet för
varje fastighet ska möta bolagets målavkastning.
Det finns tre olika kriterier som kan ligga till grund för att Stena Fastigheter ska välja att
avyttra en fastighet. De tre olika grunderna som Armstrong Darvik anger är:
•
•
•

Stena Fastigheter känner att de inte kan förbättra fastigheten mer.
Det föreligger en risk i fastigheten, exempelvis att den minskar i värde.
Stena fastigheter känner sig, som Armstrong Darvik uttryckte sig, ”färdiga med
fastigheten”.

Armstrong Darvik ger oss ett konkret exempel på ett miljonprojektsområde i
Göteborgsregionen, Lövgärdet, som Stena Fastigheter avyttrat. Stena Fastigheter ansåg att
kommunikationerna till och från området var undermåliga, och således påverkades
fastigheternas attraktionsvärde. Armstrong Darvik förklarar att de även försökte förbättra
området genom diverse åtgärder. Det var på grund av att fastigheterna i området inte nådde
upp till Stena Fastigheters avkastningskrav. För att nå upp till avkastningskravet krävdes en
upprustning av lägenheterna, för att på så vis nå upp till avkastningskravet genom en
hyresökning. Dock så fanns inte betalningsförmågan för de hyresgäster som redan bodde där.
Således var två av grunderna till avyttring uppfyllda, och därför valde Stena Fastigheter att
avyttra området, för att kunna investera kapitalet i ett annat område. I detta fall valde de att
avyttra för att placera pengarna någon annanstans där de har bättre utgångsläge, berättar
Armstrong Darvik.
Vid en del nyproduktioner utnyttjar Stena Fastigheter den mark de redan äger, där det finns
existerande byggnader. Således försöker de få byggrätter på den del av marken som är
obebyggd. “Marken är gratis”, säger Armstrong Darvik. Eftersom Stena Fastigheter redan
äger marken så sätts den som noll i kalkylen, vilket leder till att investeringen har större
potential att nå upp till avkastningskravet. Således skapas ett mervärde för Stena Fastigheter.
Potentialen som finns i att använda redan befintlig mark är stor. Stena Fastigheter har på detta
vis byggt ca 8000 lägenheter.
Armstrong Darvik är inte bekant med begreppet reala optioner. Efter en förklaring av
begreppet säger hon däremot att det är något som används hela tiden. Stena Fastigheter tänker
alltid på olika alternativ vid alla investeringar, och har alltid gjort.

4.3.4 Beslutsprocessen
Vid beslut om investeringar spelar magkänsla och erfarenheter stor roll. Fastighetens läge är
en väldigt viktig del av beslutet. På grund av den erfarenhet som Stena Fastigheter besitter har
de koll på vilka fastighetslägen som är attraktiva, menar Armstrong Darvik. Gällande
magkänslan är fastighetens estetiska utförande viktigt. “Skulle jag vilja bo där själv? Då
skulle säkert andra vilja bo där också”, säger Armstrong Darvik vidare. Resonemanget
grundar sig i att det är viktigt att en person eller ett företag kommer vilja hyra. Känslorna som
en fastighet väcker hos Armstrong Darvik och styrelsen spelar således en stor roll i
beslutsfattandet.
Trots att Stena Fastigheter mestadels gör investeringar som är säkra och uppfyller
avkastningskravet så finns undantagsfall, berättar Armstrong Darvik. Undantagsfallen är
investeringar som är intressanta trots att avkastningskravet inte uppfylls.
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Anser Stena Fastigheter att framtida potential finns med investeringen så kan de välja att gå
vidare och investera ändå, trots att avkastningskravet inte uppfylls. För en investerings
framtida potentialen är lägesfaktorn främst att bedöma. Lägesfaktorn för en fastighet är viktig
vid bedömningen på grund att området kan bli mer eller mindre attraktivt i framtiden.
Beslutsprocessen ser olika ut beroende på investeringens storlek. Investeringar under X
miljoner kronor sköter respektive dotterbolag var för sig. Förvaltaren på respektive
dotterbolag ser över vilket möjliga investeringar som finns. Därefter fyller hen i en färdig
mall för att se hur ett eventuellt utfall skulle se ut. Når investeringen upp till
avkastningskravet tar hen förslaget vidare till sin VD, annars avfärdas
investeringsmöjligheten direkt. Är summorna över X miljoner kronor, så är Armstrong Darvik
med i processen. Hon medverkar sedermera i alla beslutsprocesser som är över X miljoner
kronor. Rör sig investeringarna om belopp fyra gånger större än X miljoner kronor, benämnt
Y, är även Stena Fastigheters styrelseordförande med i processen. Belopp som är tre gånger
större än belopp Y måste ha godkännande från Stena fastigheters styrelse. Styrelsen
medverkar även vid alla nyproduktionsinvesteringar.

4.4 Willhem
4.4.1 Företagspresentation
Fastighetsbolaget Willhem äger och förvaltar 333 fastigheter på utvalda orter i Sverige,
huvudkontoret är placerat i Göteborg. Willhem finns snart på 12 orter i runt om i Sverige och
har ca 140 anställda. Willhem grundades för 5,5 år sedan med hjälp av Första AP-fonden, som
äger 100 procent av bolaget. Fastighetsbolagets bestånd består av en area på ca 1 320 000
kvm, varav 90 procent är bostäder.
Från Willhem intervjuades Peter Lundstedt, men Max Petersson var också närvarande vid
intervjutillfället. Peter Lundstedt har arbetat på Willhem i 3,5 år och är fastighetsdirektör i
Region Syd, som utgörs av Borås, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping och Malmö.
Lundstedt medverkar i alla beslut angående investeringar inom region syd. Max Petersson är
fastighetschef i Halmstad och har arbetat på Willhem i 1,5 år. Petersson är den i Halmstad
som tar fram potentiella investeringar, och lägger sedan fram dem till Lundstedt som förslag.

4.4.2 Investeringsbedömning
Enligt Willhem är investeringar i form av planerat underhåll och investeringar av fastigheter,
berättar Lundstedt. Willhems mål är att göra alla investeringar lönsamma. Lundstedt berättar
att vid exempelvis ett tak byte väljer Willhem att även installera solceller parallellt i samband
med tak bytet. De investeringar som Willhem utför i fastigheterna är utföranden som är
värdehöjande, det vill säga utföranden som en värderingsman tar hänsyn till vid en värdering.
“På grund av bankernas låga ränta i dagsläget vet inte investerare var de ska placera sina
pengar, därför väljer de att investera i fastigheter”, säger Lundstedt. Han menar på att det just
nu är gynnsamt att investera i fastigheter, eftersom det inte kostar att låna. Lundstedt anser att
i dagsläget är konjunkturen på fastighetsmarknaden precis uppe vid toppen. Efter
konjunkturen har nått toppen så kommer fastighetsmarknaden avta, antingen med en krasch
eller stegvis. Således anser Lundstedt att fastighetsmarknaden är riskfylld, men det är på
grund av risken som gör investeringar lönsamma, på grund av lågt ränteläget etcetera.
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Willhem använder sig av kassaflödesmetoden, eftersom de vill se vad investeringens
direktavkastning är. När de räknar med metoden så räknar de på 10 år. De kombinerar inte
flera olika metoder, då de av erfarenhet vet att metoden fungerar som ett värderingsverktyg.

4.4.3 Reala Optioner
Willhem tillämpar olika alternativ på sina investeringar för att göra dem mer lönsamma. Ett
alternativt som Willhem använder sig av är att göra om svåruthyrda lokaler till lägenheter, om
de anser att det finns större uthyrnings möjligheter då. Ett annat alternativ är att Willhem
renoverar befintliga lägenheter till en bättre standard, för att således få högre lönsamhet
genom att ta ut högre hyror, ett projekt som de kallar för Willhemlyftet. Willhemlyftet
genomförs från den period att en hyresgäst flyttar ut tills dess att en ny hyresgäst flyttar in.
Således kan de höja lägenheternas standard stegvis, och slipper flytta ut alla hyresgäster på en
och samma gång för att upprusta ett helt hus samtidigt.
Lundstedt demonstrerar med hjälp av sina fingrar att det finns tre olika förfaranden för att
Willhem ska avyttra en investering, nämligen:
•

Förvaltningsenheter
Lundstedt gav oss ett exempel på en hyresfastighet med 30 lägenheter i Vaxholm, som
är beläget norr om Stockholm, som Willhem avyttrat. På grund av att de hade
fastigheter i norra och södra Stockholm ledde det till att förvaltningen av fastigheterna
blev problematisk, på grund av de långa sträckorna och den tid de medförde mellan
norra och södra Stockholm. I detta fall valde de av avyttra fastigheten på grund av
förvaltningsskäl.

•

Kommersiella fastigheter
I de fall när lokaler som är svåra att hyra ut av olika skäl, och när möjligheten att göra
om dem till bostäder inte finns, så är det ännu ett skäl för Willhem att kanske välja att
avyttra dessa fastigheter. Även på grund av att Willhem först och främst sysslar med
bostäder.

•

Potentialen
Om en fastighet saknar utvecklingspotential, när det inte finns något mer att göra för
att fastigheten ska bli lönsam, så väljer Willhem att avyttra dessa fastigheter.
Lundstedt går årligen, tillsammans med VDn, igenom alla fastigheter i sitt bestånd för
att se över lönsamheten. Fastigheter som anses vara mindre lönsamma, försöker de se
om en förbättring går att få till stånd. Willhem vill att alla fastigheter ska ha potential
att bli lönsamma, annars väljer de att avyttra dem.

Willhem gör investeringar som kanske inte anses vara lönsamma i dagsläget men som i
framtiden kanske kommer att gagna lönsamheten för Willhem, berättar Lundstedt. Ett
exempel på en sådan typ av investering är solceller. På grund av dagens låga elpris, kanske
inte solceller ses som en lönsam investering, men i framtiden när/om elpriserna stiger så blir
investeringen lönsam.
Lundstedt är inte bekant med begreppet reala optioner, men han säger att han är van vid att
använda sig av olika alternativ vid beslutsfattande och även alternativa lösningar. “Vi
använder oss av alternativ som noll alternativ eller göra mycket alternativ” berättar Lundstedt.
Han menar på att Willhem använder sig av reala optioner i alla investeringsbeslut utan att veta
om det. Efter en förklaring av begreppet säger Lundstedt, “detta ska jag ta upp på nästa möte
med finansiella rådet”, med glimten i ögat.
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4.4.4 Beslutsprocessen
Varje enskild investering hos Willhem börjar med att respektive orts fastighetschef tar fram
olika investeringsprojekt, således har fastighetschefen kännedom om marknaden på orten. Vid
köp av fastigheter är processen i två steg. Först fyller fastighetschefen i en budget, i form av
en färdig mall. Budgeten bygger på magkänsla, desto längre fram i processen fastighetschefen
kommer desto mer verklighetsbaserad blir den, då styrs det enbart av kalkyler. Därefter
skickar fastighetschefen en ansökan om fastighetsinvestering till fastighetsdirektören. Vid
beslut om investering är det enbart fastighetsdirektören för regionen som tar beslutet, eller
både fastighetsdirektören och finansiella rådet. Är budgeten under en miljon så är det
fastighetsdirektören som godkänner den, överstiger budgeten en miljon så tas den vidare upp
till det finansiella rådet, varpå beslut fattas. Lundstedt berättar att Willhem varje år utför ca 1
000 investeringsprojekt.
Willhem har sedan drygt ett år tillbaka tillämpat ett system där de enkelt kan se vilket skede
ett investeringsprojekt befinner sig i, exempelvis upphandlingsfas. Systemet är uppdelat i
olika faser, och börjar alltid med en idé som går vidare till en inledande förstudie. De två
första stegen sköts helt och hållet av fastighetscheferna på respektive ort. Efter den inledande
förstudien, sker en förstudie innehållande en kalkyl, i detta skedet tar fastighetsdirektören del
av projektet och bestämmer om projektet ska fortlöpa eller ej. Därefter upprättar
fastighetschefen en projektplan och så vidare. Mellan de olika faserna finns det brytpunkter.
Vid brytpunkterna tas beslut om projektet ska fortlöpa eller ej. Brytpunkterna är således
viktiga för att kunna kontrollera ett projektets lönsamhet. Lundstedt berättar att tidigare har
Willhem tenderat att låta projekt fortlöpa utan eventuella kontroller angående lönsamheten,
och därför är brytpunkterna en viktig del i alla investeringar.
Vid exempelvis renoveringar kan investeringar under tiden bli dyrare. Det kan exempelvis
vara på grund av att byggledaren behöver utföra ändrings- och tilläggsarbeten, således blir
avkastningskravet högre. I dessa fall berättar Lundstedt att de gör efterkalkyler på
investeringarna för att se vad utfallet egentligen blev, de kanske var antingen för optimistiska
eller pessimistiska till en början. Kunskapsåterföringen i samband med att göra efterkalkyler
ger dem möjligheten att lära sig från sina felbedömningar och vilket leder till att de slutligen
vet vad kostnaden för att exempelvis byta fönster är. Efterkalkylerna medför således att
beslutsprocessen vid nästkommande investering underlättas.
Lundstedt säger att osäkerhet inte påverkar Willhems investeringsbedömningar, inte på
samma sätt som andra branscher blir påverkade. Efter att Willhem tagit beslutet att avbryta en
investering så tar det ungefär 3 månader till dess att den är avslutad. I jämförelse med andra
branscher där det ibland kan krävas flera år innan möjlighet finns att avsluta helt. Således
anser Willhem att osäkerhet kring en investering inte påverkar beslutet om att investera eller
ej, eftersom om de skulle stöta på osäkerhet på vägen tar det inte lång tid tills att investeringen
kan avslutas.
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5 Analys
5.1 Investeringsbedömning
Varje investeringsbedömningsprocess hos de fyra intervjuade fastighetsbolagen börjar med
beräkning enligt kassaflödesmetoden. Armerin & Song (2014) menar att metoden gör det
enkelt att jämföra in- och utflöden som sker vid olika tidpunkter, och således kan
investeringsbedömningsprocessen underlättas. Att samtliga fastighetsbolag som intervjuades
använder sig av kassaflödesmetoden kan vara för att hyresintäkter är fastighetsbolagens
primära inkomstkälla. Därför kan fastighetsbolagen, med hjälp av att jämföra kassaflöden,
undersöka om fastighetsinvesteringen kommer att bidra med ökade hyresintäkter, och således
ökad lönsamhet åt fastighetsbolaget. Att de använder sig av kassaflödesmetoden kan även
bero på att metoden är en bevisat fungerande metod, som har funnits under en lång tid med
fördelen att kunna jämföra in- och utflöden från olika tidsperioder.
När tre av fastighetsbolagen använder sig av kassaflödesmetoden, tillämpar de egengjorda
mallar. JYMA, Stena Fastigheter och Willhem använder sig av färdiga mallar när de gör
beräkningar på potentiella investeringar. De färdiga mallarna har respektive fastighetsbolag
jobbat fram för att underlätta investeringsbedömningen. Persson (2015) menar att i praktiken
är det svårt att kunna fånga upp alla värdepåverkande faktorer vid en värdering av en
fastighet. De värdepåverkande faktorerna är objektrelaterade och kompletterar investeringens
enskilda värde. Fastighetsbolagen måste kunna fånga upp de faktorer som de anser vara
viktigast givet en viss typ av fastighet (Persson, 2015). Således stämmer Perssons (2015)
teorier om en fastighets värdepåverkande faktorer in med hur tre av de intervjuade
fastighetsbolagen tänker vid investeringsbedömningen. Genom att tillämpa egna kalkyler kan
de ta hänsyn till de värdepåverkande faktorerna som respektive fastighetsbolag anser vara
viktiga. Varför Stena Fastigheter, JYMA och Willhem använder sig av färdiga mallar kan
bero på att de har olika investeringsfilosofier, och därför väljer de att anpassa sina kalkyler
efter detta. Att de anpassar sina kalkyler kan vara för att de i ett tidigt skede ska kunna avgöra
om investeringen är värd att gå vidare med eller inte. Trots att Fastighetsstaden inte använder
sig av några standardiserade kalkylmodeller, så menar Petersson att varje investering är unik.
Således anpassar även de sina kalkyler efter en fastighets värdepåverkande faktorer, dock för
varje enskild investering.
Eftersom mallarna är egengjorda efter vad fastighetsbolagen anser vara påverkande faktorer
för sina investeringar, således kan de anpassa sina kalkyler efter vilka risker som fastigheten
är förenad med. Fastighetsstaden, JYMA och Stena Fastigheter uttrycker vid respektive
intervju att de anser att bostäder är förenade med låg risk, i jämförelse med kommersiella
fastigheter som de tre fastighetsbolagen anser är förenade med högre risk. Armstrong Darvik
uttrycker att Stena Fastigheter helst inte vill investera i kommersiella fastigheter på grund av
risken. Haight och Singer (2005) skriver i sin bok om fastighetsvärdering att investeringar i
form av fastigheter är relativt trygga, trots att marknaden går upp och ner. Följaktligen
förklarar Haight och Singer (2005) att bostäder har låg risk med hög avkastning, i jämförelse
med marknaden för kontorsbyggnader som går upp och ner i perioder. Att de tre
fastighetsbolagen helst avstår från kommersiella fastigheter på grund av dess risk, kan bero på
det som Haight och Singer (2005) beskriver om kontorsmarknaden att den går upp och ner.
En marknad som går upp och ner kan ge bra avkastning, men är således också förenad med
hög risk. Anledningen till varför Fastighetsstaden, JYMA och Stena Fastigheter helst avstår
kommersiella fastigheter kan vara för att de vill ha en stabil avkastning på sina investeringar,
till en så låg risk som möjligt. Något som Stena Fastigheter uttrycker sig specifikt om.
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5.2 Reala Optioner
Av de fyra fastighetsbolag som medverkade i studien var det ingen av intervjuobjekten från
respektive fastighetsbolag som var bekant med begreppet reala optioner. Dock vid
förklaringen av vad reala optioner betyder så var det tre av fastighetsbolagen som rakt ut sa att
de tillämpar reala optioner vid investeringar.
De intervjuade fastighetsbolagen skiljer sig i storlek. Stena Fastigheter och Willhem är, enligt
vår studie, större fastighetsbolag. JYMA och Fastighetsstaden är, enligt vår studie, mindre
fastighetsbolag. De tre fastighetsbolagen som sa vid intervjun att de tillämpade reala optioner
var Stena Fastigheter, Fastighetsstaden och Willhem. Horn et al. (2015) belyser i sin studie
som gjordes på företag i Skandinavien sambandet mellan ett företags storlek och
tillämpningen av reala optioner. De menar att större företag är mer benägna att tillämpa reala
optioner på grund av att större företag har oftast högre insatser och har därför mer på spel.
Således stämmer teorierna om vad Horn et al., (2015) skriver om tillämpningen av reala
optioner i större företag, eftersom både Stena Fastigheter och Willhem uttryckte sig vid
intervjun att de tillämpar reala optioner. Att båda de större fastighetsbolagen tillämpar reala
optioner kan bero på att de genomför fler investeringar än de mindre, att deras investeringar
har större belopp, eller att de har ett större fastighetsbestånd och behöver således titta på fler
alternativ. Vilket kan vara för att de vill sprida ut riskerna. Fastighetsstaden skiljer sig
däremot ifrån Horn et al., (2015) teorier kring företags storlek. Att de tillämpar reala optioner
trots att de är ett mindre fastighetsbolag kan bero på att de vet om vilka möjligheter de har att
genomföra förändringar om de stöter på problem med sina investeringar. Fastighetsstaden
väljer således att se till sina egna möjligheter till att lösa eventuella problem istället för att
ställa upp alla olika scenarion från början och förbereda sig för var och ett av dem. JYMA
tillämpar inte reala optioner efter deras egna utsagor, och det stämmer således överens med
vad Horn et al., (2015) menar om ett företags storlek och tillämpningen av reala optioner.
Dock indikerar vissa svar på att JYMA tillämpar några reala optioner utan sin vetskap.

5.2.1 Stegvis
De fastighetsbolag som tillämpar optionen att investera stegvis är Stena Fastigheter,
Fastighetsstaden och Willhem. Både Willhem och Fastighetsstaden väljer att göra
renoveringar av fastigheterna i steg för att dra ner på kostnaderna. Skillnaden mellan
fastighetsbolagen är att Fastighetsstaden vill dra ner på omkostnaden för renoveringen, medan
Willhem vill dra ner på kostnaderna genom att inte flytta ut alla hyresgäster på en gång utan
renovera en lägenhet i taget. Chance och Peterson (2002) påstår att när företag har
möjligheten att välja mellan att fortsätta med nästa steg i investeringen, eller att avbryta efter
det att ny information framkommit, är optionen att investera stegvis. Även fast både
Fastighetsstaden och Willhem investerar i steg, så genomför de inte investeringarna för att
invänta ny information innan nästa del av investeringen ska fortgå. Utan de genomför
investeringarna i steg för att reducera sina kostnader. Således finns ingen koppling mellan
teorin och anledningen till varför dessa fastighetsbolagen investerar i steg.
Stena Fastigheter äger mark där hela marken för tillfället inte är bebyggd, där väljer de att
upprätta fastighet för fastighet på marken istället för att bygga på hela marken på samma
gång.
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Trigeorgis (1993) menar att det kan vara fördelaktigt att invänta ytterligare information innan
nästa steg tas i investeringsprocessen. Han hävdar att värdet av optionen kan ses som
optionsvärdet på investeringens efterföljande steg. Eftersom Stena Fastigheter inte genomför
sina investeringar direkt på marken de äger, utan istället väljer att bebygga i steg, så stämmer
det överens med vad Trigeorgis (1993) menar. Att Stena Fastigheter investerar i steg kan vara
för att de vill vara säkra på att investeringen ger den avkastning som de vill, och för att de ska
kunna analysera ny information som uppstår efter tid.
JYMA väljer att inte investera i steg, vilket kan bero på att de använder mäklare vid förvärv
av fastigheter. Det innebär att det kan vara svårt att genomföra en investering i steg, då någon
annan aktör kan förvärva ett utav JYMAs tilltänkta steg. En annan anledning kan vara att
JYMA inte bygger några egna fastigheter.

5.2.2 Expandera
Fastighetsstaden och Stena Fastigheter är de enda av de intervjuade fastighetsbolagen som
uttalar sig om att de genomförde investeringar med avsikten att expandera. Petersson
(Fastighetsstaden) förklarar vid intervjutillfället att det är viktigt att våga ta risker för att
kunna vinna. Han menar också att det är fördelaktigt att vara steget före konkurrenter för att
kunna få ett fördelaktigt pris på fastigheten. Fastighetsbolag kan inte vänta på det perfekta
tillfället att investera, utan måste våga ta chansen när möjligheten att investera uppstår (Bulan,
et al., 2009; Grenadier, 1996). Petersson talar om vikten i att våga investera, trots att
investeringen kan vara förenad med risker, eftersom det krävs att våga för att vinna. Således
finns samband med vad Fastighetsstaden tycker och vad Bulan et al., (2009) och Grenadier
(1996) säger angående fastighetsmarknaden, om att våga ta chansen att investera. Varför
Fastighetsstaden tar risker för att kunna expandera kan bero på att de är ett mindre
fastighetsbolag med möjligen mindre investeringskapital, därför kan de behöva ta risker för
att kunna få fastigheter till ett fördelaktigt pris.
Armstrong Darvik berättar att Stena Fastigheter utnyttjar den mark de redan äger för framtida
investeringsprojekt. Li et al., (2007) redogör att optionen att expandera inte alltid medför ett
direkt kassaflöde, utan snarare en möjlighet till ett ekonomiskt värde från efterföljande
investeringsmöjligheter. Således finns möjligheten att antingen expandera idag eller att vara
flexibla och expandera i framtiden (Amram & Kulatilaka, 1999; Brealey et al., 2013). Marken
som Stena Fastigheter har, och möjligheten att bygga på den i framtiden, överensstämmer
med vad optionen att expandera är enligt Li et al., (2007). Att Stena Fastigheter expanderar i
form av att bygga på den mark de redan äger kan bero på att de kan vara flexibla och välja om
de vill expandera idag eller i framtiden. Att genomföra en investering där markkostnaden är
noll, leder till att investeringen får högre avkastning, vilket gagnar Stena Fastigheters totala
avkastningskrav, vilket kan vara anledningen till att de väljer att använda optionen att
expandera.

5.2.3 Input/output
Alla fastighetsbolagen tillämpar på ett eller annat sätt optionen att byta input eller output.
Stena Fastigheter och Willhem tillämpar både output och input på sina fastigheter. Båda
fastighetsbolagen väljer att göra om kommersiella fastigheter till bostäder. Stena Fastigheter
och Willhem väljer även att renovera befintliga fastigheter, för att således få ut en högre hyra.

37

Trigeorgis (2001) skriver att fastighetsbolag kan välja att genomföra förändringar av
produkten (outputs) eller genomföra förändringar i processen (inputs) för att på så sätt möta
marknadens krav. Således tar både Stena Fastigheter och Willhem hänsyn till marknadens
krav eftersom båda fastighetsbolagen tillämpar både inputs och outputs. Varför de gör det kan
vara för att de är större fastighetsbolag och har således möjligheten att utföra dessa
förändringar, istället för att kanske välja att avyttra fastigheten om den inte anses lönsam.
Fastighetsstaden och JYMA tillämpade enbart inputs respektive outputs på sina fastigheter.
Fastighetsstaden tillämpade optionen att ändra inputs. Petersson uttrycker i intervjun att de
väljer att göra lokaler mer attraktiva, dock nämner han inte något om att Fastighetsstaden gör
den typen av upprustning för bostäder vid intervjutillfället. Andersson från JYMA berättar att
de kan välja att göra om kommersiella fastigheter till ett annat ändamål än vad de
ursprungligen var, output, dock nämner han inget om att göra om dem till bostäder utan
enbart ha kvar dem som kommersiella fastigheter. Brealey et al., (2013) kungör att vid
genomförandet av investeringar är det vanligt förekommande att ha en backup-strategi, då det
är svårt att förutse marknadens framtida efterfrågan. Både JYMA och Fastighetsstaden
genomför bara ändringar i outputs respektive inputs på kommersiella fastigheter. De
genomför sina förändringar på grund av att öka hyresintresset för fastigheten. Vilket kan bero
på att de är mindre fastighetsbolag, och således kan det vara viktigare för dem att undvika
vakanser, till följd av en sviktande efterfrågan. För JYMAs del kan det även bero på att de
inte genomför några omfattande byggnationer, och således inte vill genomföra stora
byggprojekt, vilket kan medföra att bolaget väljer en enklare lösning för att modifiera
fastigheten.
Alla fyra fastighetsbolagen tar således hänsyn till vad marknaden kräver, men på olika nivåer.
Vilket kan bero på fastighetsbolagens olika storlek, och de olika mängder resurser som
storleken på företag ofta medför.

5.2.4 Skjuta upp
Fastighetsstaden och Stena Fastigheter väljer ibland att skjuta upp sina investeringar men av
olika anledningar. Fastighetsstaden vill helst från dess att en investering är påbörjad, avsluta
den så fort som möjligt, om de har resurserna i form av arbetskraft och kapital, förklarar
Petersson. När Fastighetsstaden väl skjuter upp en investering så beror det således på yttre
faktorer som de inte kan påverka. Armstrong Darvik berättar att det är på grund av risken med
investeringen som Stena Fastigheter väljer att skjuta upp den, tills dess att riskerna är mindre.
Genom att investera vid ett senare tillfälle så kan de ha möjlighet att få ut en högre
avkastning, och på så vis nå upp till Stena Fastigheters målavkastning. Li et al., (2007) menar
att optionen att skjuta upp en investering kan vara fördelaktigt om marknadsförhållandena är
oförmånliga, och således kan fastighetsbolag skjuta upp investeringen tills
marknadsförhållandena blir mer förmånliga. Vidare förklarar Li et al., (2007) att den reala
optionen att skjuta upp investeringar kan bli mer ekonomiskt värdefull än om
fastighetsbolaget investerat direkt. Likheter finns hur Fastighetsstaden och Stena Fastigheter
resonerar kring om de ska skjuta upp en investering. I grund och botten handlar det om hur
marknadsförhållandena ser ut, och hur de påverkar fastighetsbolagen, något som Li et al.,
(2007) anser vara viktigt att ta hänsyn till vid alla investeringar. Både Fastighetsstaden och
Stena Fastigheter vill vara säkra på sina investeringar, men på olika sätt. Fastighetsstaden vill
vara säkra på att när investeringen väl genomförs, så ska den genomföras problemfritt och
effektivt.
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Vilket kan bero på att Fastighetsstaden inte har resurserna som ett större fastighetsbolag kan
ha, och således vill de inte dra ut på investeringsprocessen, som i längden kan kräva mycket
resurser. Stena Fastigheter däremot skjuter upp sina investeringar för att de inte vill ta risker
på grund av att de är den säkra delen av koncernen. Följaktligen kan investeringen i framtiden
nå upp till Stena Fastigheters målavkastning genom att den i framtiden blir mer ekonomiskt
värdefull, och därför kan de teorier som Li et al., (2007) uttrycker om optionen att skjuta upp
en investering appliceras på Stena Fastigheters resonemang.
På en konkurrensutsatt marknad hävdar Grenadier (2002) att optionen att skjuta upp en
investering inte kan tillämpas då det enbart finns ett tillfälle att investera. Något som gäller för
JYMA förklarar Andersson. Andersson menar att när en fastighet finns tillgänglig på
marknaden, så är det enda möjligheten att förvärva fastigheten. Väljer JYMA att inte förvärva
fastigheten så väljer någon konkurrent att göra det, vilket medför att investeringstillfället
enbart finns en gång. Således skjuter JYMA inte upp sina investeringar.

5.2.5 Restvärde
Alla fyra fastighetsbolag som intervjuades väljer att avyttra fastigheter för dess restvärde.
Skillnaden är varför de avyttrar sina fastigheter. Både Stena Fastigheter och Willhem har tre
punkter på varför en fastighet avyttras. En av punkterna har de gemensamt, vilket är om
fastigheten saknar utvecklingspotential så väljer de att avyttra den. På resterande punkter
tänker de två fastighetsbolagen olika. Stena Fastigheter fokuserar mer på fastighetens risk och
om den inte passar in i fastighetsbeståndet, medan Willhem tänker mer på praktiska aspekter
så som om det är långt för deras förvaltare att ta sig till fastigheten, eller om fastigheten har
svåruthyrda lokaler. För att JYMA ska avyttra så tänker de, precis som Stena Fastigheter och
Willhem, på fastighetens utvecklingspotential samt om fastigheten inte passar in i sitt
befintliga bestånd. Fastighetsstaden vill precis som de andra fastighetsbolagen inte göra
förlustaffärer, därför avyttrar de helst inte sina fastigheter. Samtidigt menar Petersson att de
inte kan vara för stolta utan ibland måste fastigheter avyttras för att realisera en förlust. Vid en
eventuell realiserad förlust prioriterar Fastighetsstaden att få tillbaka den erlagda
investeringen. Amram och Kulatilaka (1999) samt Tas och Ersen (2012) förklarar att optionen
att lämna för restvärde är alltid en möjlighet när fastighetsbolag märker att en investering inte
har önskad effekt, eller börjar gå med förlust. Således kan förlusterna strypas tidigt, och
resurserna kan användas på exempelvis nya investeringar (Brealey et al., 2013; Chance &
Peterson, 2002).
Alla fastighetsbolagen som deltog i vår studie tillämpar optionen att lämna för restvärde, dock
av olika skäl. De inser när investeringen inte har den effekt som de önskat, och väljer då att
avyttra den för att göra nya investeringar. Således stämmer de fyra fastighetsbolagens
tankegångar kring investeringar överens med vad teorierna säger om optionen att lämna för
restvärde. Att det finns en tydlighet i varför Stena Fastigheter och Willhem avyttrar
fastigheter, kan bero på att de är större bolag som kräver tydligare riktlinjer. Varken JYMA
eller Fastighetsstaden har generella anledningar till varför avyttring sker, utan de gör
bedömningar efter varje enskild fastighet. Vilket kan bero på att deras fastighetsbestånd är
mindre, samt att de är färre anställda. Stena Fastigheter och Willhem finns i olika regioner
med VD respektive fastighetschef, således kan de tre punkterna fungera som en mall för att
alla kontor ska tänka lika vid avyttring, eftersom avyttringen sker på respektive ort. Till
skillnad från JYMA och Fastighetsstaden som enbart finns i en region, där samma personer är
inblandade varje gång samt att högsta chefen finns på orten.
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5.2.6 Tillväxt i framtiden
Willhem är det fastighetsbolaget av de som intervjuades som aktivt tillämpar optionen att öka
tillväxten i framtiden. Ett exempel på detta är att i dagsläget investerar Willhem i att installera
solceller. Lundstedt berättar att trots att elpriserna just nu inte är speciellt höga, så finns alltid
risken att elpriset går upp, och således blir solcellsinvesteringen lönsam. Trigeorgis (1993)
förklarar att investeringar som kan främja företaget i framtiden, behöver inte vara
investeringar som anses attraktiva till en början men som har möjligheten att ge positiva
effekter om några år. Därav borde företagen ta framtida tillväxtmöjligheter i beaktan vid
investeringsbeslut (Trigeorgis, 1993). Samma resonemang som finns i Trigeorgis (1993)
artikel angående den reala optionen att öka tillväxten i framtiden finns även i Willhems
resonemang kring sina solcellsinvesteringar. Vilket kan bero på den ökade
miljömedvetenheten och att det kan komma ett eventuellt miljökrav på fastigheters
elproduktion. Men det kan också bero på att Willhem ser solcellsinvesteringen som en enkel
lösning ifall elpriserna skjuter i höjden, således kan de dra nytta av solcellerna.

5.3 Beslutsprocess
De fyra olika fastighetsbolagen fattar beslut på olika sätt. Fastighetsstaden, Stena Fastigheter
och Willhem har en struktur över hur ett investeringsbeslut ska tas. Strukturen beror på
investeringsbeloppets storlek. På respektive fastighetsbolag inleds processen med att en
anställd tar fram förslag på olika investeringar. Investeringens storlek avgör om den anställde
ska gå vidare till anställda med större befogenheter eller om de kan välja att genomföra
investeringen på egen hand. Både Fastighetsstaden och Willhem har en beloppsgräns för när
investeringen går vidare till anställda med större befogenheter. Stena Fastigheter däremot, har
betydligt fler gränser för vilka anställda som ska vara med och godkänna en investering. I sin
artikel om storskaliga investeringar skriver Camargo & Azzoni (2016) att investeringens
belopp spelar stor roll i hur beslutsprocessen går till. De menar att investeringar med större
belopp kräver mer erfarenhet, för att den typen av investering sker mer sällan. Mindre
investeringar sker oftare, vilket innebär att fler har erfarenheten som erfordras (Camargo &
Azzoni, 2016). För att ranka och värdera investeringar kan beslutsträd användas, för att på så
sätt enkelt kunna välja den mest lönsamma investeringen (Myles et al., 2004).
Alla fastighetsbolag i studien använder sig indirekt av beslutsträd i beslutsprocessen. Vid
investeringsförslag väljer de om de ska gå vidare med den eller ej. Om de väljer att gå vidare
med investeringen fortsätter investeringsbedömningen, samt att även fler personer blir
involverade i processen, således tillämpar fastighetsbolagen indirekt beslutsträd. Vilket kan
bero på att de vill hitta den mest lönsamma investeringen, och således kan mindre attraktiva
investeringar sållas bort i ett tidigt skede. Hos Fastighetsstaden, Stena Fastigheter och
Willhem är det investeringens storlek som avgör hur många anställda som är involverade i
beslutsprocessen. Det stämmer således överens med vad Camargo och Azzoni (2016) säger
att vid större belopp krävs mer erfarenhet och mer information. Att bolagen väljer att följa
teorin i detta sammanhang kan bero på att det i fastighetsbranschen ofta är stora
investeringsbelopp, således kan erfarenheterna från liknande projekt anses värdefulla.
JYMA däremot har ingen tydlig struktur över hur deras beslutsprocess går till. Det kan bero
på att under intervjun så tog Andersson enbart upp investeringar av fastigheter, ej
investeringar i fastigheter. Något som kan leda till att investeringsbeloppen alltid är stora,
vilket medför att indelning efter belopp inte är aktuellt för JYMA.
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Enligt alla de fyra fastighetsbolagen är erfarenhet och magkänsla viktigt. JYMA,
Fastighetsstaden och Stena Fastigheter anser att magkänsla och erfarenhet spelar stor roll vid
beslutsfattandet. Då de anser att magkänsla och erfarenhet kan få dem att ändra sina beslut,
även om kalkylerna säger annat. Willhem går enbart på magkänsla vid upprättandet av
budgeten, som sker inledningsvis i beslutsprocessen. Dock genomför Willhem så kallade
efterkalkyler för att kunna underlätta framtida investeringsprocesser. Således kan de bygga
framtida projekt på erfarenheten de får med hjälp av sina efterkalkyler. Amram och Kulatilaka
(1999) belyser vikten av magkänsla och instinkt vid investeringsbeslut. De menar att
magkänsla och instinkt kan påverka när och vilka investeringar som företag ska ta beslut om
att genomföra. Vilket stämmer överens med de intervjuade företagen. Både JYMA,
Fastighetsstaden och Stena Fastigheter menar att magkänslan påverkar deras
investeringsbeslut, vilket Amram och Kulatilaka (1999) anser vara av vikt.
Följaktligen förklarar Haight och Singer (2005) i sin bok om fastighetsinvesteringar att de
fastighetsbolag som innehar kompetens och kunskap om fastighetsmarknaden, är också de
som har förmågan att hitta lämpliga investeringar. Att fastighetsbolagen litar på magkänslan
kan grunda sig i vad Haight och Singer (2005) beskriver om kunskap och kompetens om
fastighetsmarknaden. När fastighetsbolagen innehar tillräckligt mycket med erfarenhet om
fastighetsmarknaden, kan de efter ett tag lita på magkänslan. Vilket appliceras på tre av
intervjuobjekten som har arbetat på fastighetsmarknaden under en lång tid, enbart Petersson
från Fastighetsstaden skiljer sig från de resterande. Trots detta litar Fastighetsstaden på
magkänslan vid investeringsbeslut, vilket kan bero på att Fastighetsstaden möjligtvis besitter
kunskap och erfarenhet om fastighetsmarknaden, vilket gör att företaget som helhet vågar lita
på magkänsla.
Innan ett investeringsbeslut tas, så gör två av fastighetsbolagen en form av intressekoll.
Både Fastighetsstaden och Stena Fastigheter ser över hur stort intresset för att hyra den
aktuella fastigheten är. Petersson berättar att de utför en form av intressekoll innan de tar
beslut om att investera, främst vid kommersiella fastigheter. Detta för att Fastighetsstaden ska
kunna vara relativt säkra på att de får lokalerna uthyrda. Armstrong Darvik (Stena
Fastigheter) talar om känslan hon kan få av en fastighet, och om hon anser att andra skulle
vilja bo där. Känslan fastigheten ger henne innebär att hon indirekt undersöker
uthyrningspotentialen. Block (2007) menar att det finns fler faktorer som spelar in vid
investeringsbeslut än vad de traditionella kalkylerna visar. Vidare förklarar Chance och
Peterson (2002) i deras bok om investeringsbedömning att osäkerheten som råder kring en
investerings kassaflöden kan komma från exempelvis marknadsförhållanden och räntor.
Vilket stämmer in på Fastighetsstadens och Stena Fastigheters resonemang kring
intressekollen de gör innan investeringsbeslut, eftersom båda fastighetsbolagen vill vara
relativt säkra på sina investeringar. Petersson förklarar att Fastighetsstaden anser att
kommersiella fastigheter är mer osäkra och riskfyllda, i jämförelse med bostäder. Vilket kan
bero på marknadsförhållandena för kommersiella fastigheter, som ofta är volatila. Osäkerhet
på marknaden och för en investering är något som påverkar Stena Fastigheters
investeringsbeslut, eftersom de ska vara den säkra delen av koncernen.
Lundstedt menar att marknadsförhållandena påverkar inte Willhems investeringsbeslut. Detta
på grund av att de vet om att så fort de väljer att avsluta ett projekt så tar det enbart tre
månader tills dess att den är avslutad.
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Alla fyra fastighetsbolagen kan revidera allt eftersom ny information tillkommer. Däremot
skiljer det sig varför de reviderar sina beslut. JYMA ändrar beslut om ytterligare information
tillkommer eller om de har förbisett någon tidigare information, alternativt om tidigare
information varit felaktig. Willhem har olika brytpunkter i sitt system där de lägger in alla
potentiella investeringar. Vid varje brytpunkt kan de besluta om de ska gå vidare med
investeringen eller ej, och besluten kan påverkas om de får ytterligare information.
Fastighetsstaden kan också ändra sina beslut om ny information tillkommer. Hur
Fastighetsstaden ändrar sina beslut beror på vilken information som tillkommer.
Stena Fastigheter kan revidera beslut om ny information tillkommer, trots att deras
avkastningskrav inte uppnås i dagsläget. Det som är avgörande för om de väljer att revidera
beslutet är lägesfaktorn. Lägesfaktorn har stor inverkan på grund av att ett område kan bli mer
eller mindre attraktivt i framtiden, och således tar Stena Fastigheter hänsyn till investeringens
framtida potential. Haight och Singer (2005) tar upp att det finns viktiga aspekter att ta hänsyn
till vid fastighetsinvesteringar, så som investeringens läge och att kunna tänka subjektivt kring
fastigheten. Således möter Stena Fastigheters resonemang Haight och Singer (2005) att bortse
från avkastningskravet för att istället tänka subjektivt och värdesätta fastighetens lägesfaktor.
Att Stena Fastigheter i vissa fall väljer att bortse från sitt avkastningskrav kan vara för att de
tänker långsiktigt, således kan investeringens framtida potential vara högre än vad
avkastningskravet anger i dagens läge.
Följaktligen beskriver Regan et al., (2015) att investerare ofta väljer att värdesätta flexibilitet
för att på så sätt kunna ta beslut allt eftersom ny information uppstår. Att Stena Fastigheter
och Willhem väljer att vara flexibla i sin beslutsprocess, kan bero på att de värdesätter ny
information eftersom de vet om att de har möjligheten att revidera beslut allt efter som. Vilket
kan bero på att Stena Fastigheter och Willhem är större fastighetsbolag med mer resurser till
att vara flexibla. JYMA däremot har ett mer objektivt tänkande kring sina investeringar, och
väljer hellre att avböja lönsamma investeringar än att ta sig an icke lönsamma investeringar.
Något som kan bero på att JYMA är ett mindre fastighetsbolag, och kan således ha ett mer
restriktivt investeringstänkande. Att Fastighetsstaden ibland väljer att ändra sina beslut allt
eftersom ny information uppstår kan bero på att de vill minimera förluster eller ta chansen att
expandera.
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6 Slutsats
Syftet med studien var att undersöka och skapa förståelse för tillämpningen av reala optioner
vid fastighetsinvesteringar i privata fastighetsbolag, samt att förklara vad som kan påverka att
privata fastighetsbolag tillämpar reala optioner på sina investeringar. Vi valde att studera två
större och två mindre privata fastighetsbolag, då vi funnit koppling mellan ett företags storlek
och tillämpningen av reala optioner i referensramen, och fann detta intressant att undersöka i
samband med vår studie. Frågan som studien skulle svara på är:
Vad kan påverka reala optioners tillämpning vid beslut om fastighetsinvesteringar i privata
fastighetsbolag?
Vad som påverkar reala optioners tillämpning, utifrån de fyra intervjuade privata
fastighetsbolagen, är enligt våra upptäckter följande fyra slutsatser;
•

Riskerna som är förenade med kommersiella fastigheter.

Bostadsmarknaden anses vara en säker och stabil marknad, vilket grundar sig i en hög
efterfrågan och att hyressättningen är reglerad. Marknaden för kommersiella fastigheter
däremot, anses inte vara en lika stabil och säker marknad, på grund av att den inte är reglerad
på samma vis som bostadsmarknaden. För att väga upp instabiliteten och osäkerheten som
råder på marknaden för kommersiella fastigheter, tillämpar tre av fastighetsbolagen
alternativa lösningar för att väga upp riskerna. De alternativa lösningarna som
fastighetsbolagen tillämpar tenderar att vara olika reala optioner. De alternativ som tillämpas
är att lämna fastigheten för dess restvärde för att kunna placera investeringskapitalet någon
annanstans. De har även som alternativ lösning att ändra fastighetens input eller output för att
sålunda väga upp riskerna. Tre av fastighetsbolagen tillämpar reala optioner mer vid beslut
om kommersiella fastigheter än vid bostäder, på grund av den högre risk som kommersiella
fastigheter är förenade med, och därför är alternativa lösningar mer betydelsefulla.
•

Yttre faktorer som påverkar marknadsförhållandena på fastighetsmarknaden.

Även om bostadsmarknaden anses säker, relativt kommersiella marknaden, så kan
fastighetsmarknaden som helhet vara osäker. När osäkerhet råder på fastighetsmarknaden
grundar det sig i yttre faktorer som fastighetsbolagen inte kan påverka. En av de yttre
faktorerna som kan påverka investeringar är hur marknadsförhållandena ser ut. När osäkerhet
råder om marknadsförhållandena kan det vara fördelaktigt att ta hänsyn till fler faktorer än
vad de traditionella beräkningsmetoderna gör vid investeringsbeslut. Att beakta fler faktorer
än de traditionella beräkningsmetoderna gör vid investeringsbeslut på en osäker marknad, gör
att reala optioner fördelaktigt kan tillämpas. De reala optionerna som fastighetsbolagen
tillämpar beroende på hur marknadsförhållandena ser ut, är optionen att lämna för restvärde,
optionen att skjuta upp en investering eller optionen att expandera. På fastighetsmarknaden
kan ingen veta med säkerhet om konjunkturen är på väg upp eller ner, därför beaktar de
intervjuade fastighetsbolagen olika lösningar i beslutsprocessen. Exempelvis välja att
expandera för att marknaden kan anses förmånlig. Eller så väljer de att skjuta upp sina
investeringar i väntan på fördelaktigare tider, eller helt sonika att avyttra fastigheten för att
kunna använda kapitalet på bättre lämpad investering.
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Tre av de intervjuade fastighetsbolagen tillämpar reala optioner vid investeringsbeslut när
marknadsförhållandena är osäkra, eftersom de anser att det är fördelaktigt att ta hänsyn till
fler faktorer efter hur marknadsförhållandena ser ut.
•

Ny information som tillkommer.

Oavsett hur marknadsförhållandena ser ut kommer alltid ny information att tillkomma.
Informationen kan antingen gagna fastighetsbolagens investeringar, eller vara till dess
nackdel. För att kunna bemöta den nya informationen på ett så bra sätt som möjligt väljer de
fyra fastighetsbolagen att vara flexibla. Flexibiliteten tar sin form i att fastighetsbolagen kan
tillämpa olika lösningar beroende på informationen. Stödjer informationen investeringen kan
fastighetsbolagen välja att investera för att kunna expandera i framtiden. Medför den nya
informationen svårigheter för investeringen kan fastighetsbolagen välja att avyttra fastigheten
för restvärde. För att kunna ha möjligheten att vara flexibel väljer en del bolag att skjuta upp
sina investeringar i väntan på mer information som antingen gagnar dem eller inte. Samt att
de kan välja att investera i steg för att kunna ha olika valmöjligheter när den nya
informationen kommer bolaget tillhanda. Sålunda påverkar ny information de fyra
fastighetsbolagens beslutsfattande, främst i att fastighetsbolagen värderar flexibilitet för att
sedermera kunna ta beslut utefter vad den nya informationen anger.
•

Beslutsfattarens erfarenheter.

För att värdera nya information som tillkommer, samt att kunna värdera informationen på ett
så korrekt sätt som möjligt, så krävs erfarenhet. Erfarenhet medför att beslutsfattare kan
inneha en kunskap om vilken information som påverkar deras investeringar och i vilken
riktning. Således påverkar erfarenhet beslutsfattare i deras arbete med att välja vilka
investeringar de ska fortsätta med eller vilka de ska avvakta med, alternativt se på andra
lösningar. Beslut om vilka investeringar som tas vidare eller avvaktas med i respektive stadie
av investeringen, medför att det är viktigt att veta vilka alternativ det finns för respektive
investering i respektive skede. I ett tidigt skede av investeringen finns kanske ett alternativ,
som exempelvis att avyttra fastigheten för dess restvärde, men i ett senare skede finns
exempelvis optionen att byta input eller output, för att göra investeringen mer lönsam.
Bedömningarna angående vilka reala optioner som går att tillämpa i en beslutsprocess grundar
sig i beslutsfattarens erfarenheter och således hens förståelse för vilka reala optioner som kan
tillämpas i olika typer av situationer. Således påverkas reala optioners användning vid
investeringsbeslut i de fyra fastighetsbolagen, av erfarenheten som beslutsfattaren besitter och
hur de är förmögna att veta i vilka situationer respektive option ska tillämpas.
I studien fann vi ingen klar koppling mellan ett fastighetsbolags storlek och tillämpningen av
reala optioner. Alla fyra fastighetsbolagen tillämpade på ett eller annat sätt reala optioner vid
sina investeringsbeslut. För att kunna dra en generaliserande slutsats om ett samband mellan
storlek och tillämpning, behövs fler uppgiftslämnare.

6.1 Diskussion
Vår studie har visat att likheter finns mellan fastighetsbolagen i vad som påverkar reala
optioners tillämpning vid investeringsbeslut. Likheterna grundar sig i att alla fyra tillämpar
reala optioner i beslutsprocessen.
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Studien har även påvisat att skillnader mellan fastighetsbolagen finns angående vad som
påverkar tillämpningen av reala optioner vid investeringsbeslut. Skillnaderna grundar sig i att
det även finns vissa företagsspecifika faktorer som påverkar tillämpningen. Dessa
företagsspecifika faktorer medför att våra slutsatser inte går att generalisera för alla
fastighetsbolag, då två av de slutsatser som dragits enbart stämmer överens på tre av fyra
fastighetsbolag. Avsikten med studien var inte att generalisera vad som gäller för
fastighetsbolag som helhet, utan avsikten var att undersöka reala optioners tillämpning och
skapa en förståelse för vad som kan påverka den.
I studien undersöktes fyra privata fastighetsbolag i Sverige. Vårt val av att undersöka enbart
privata fastighetsbolag, gör att det inte går att generalisera våra slutsatser till alla
fastighetsbolag i Sverige. Således hade resultaten kunnat vara annorlunda om studien gjorts
på både privata-, allmännyttiga och börsnoterade fastighetsbolag, men också om studien
undersökt fler fastighetsbolag än fyra.
Den viktigaste slutsatsen som kan dras av studien är att fastighetsbolagens förmåga att veta
om vilka alternativa lösningar de har att tillämpa på sina investeringar, och när de ska
tillämpas.

6.2 Vidare forskning
Under vår studie har det varit en del faktorer som vi har blivit intresserade av att undersöka.
Faktorerna är främst saker som vi har valt bort i vår studie, som vi finner intressanta att
undersöka närmare för att se om utfallet blivit detsamma eller om faktorerna har påverkat
resultatet i någon riktning.
Vår studie riktar enbart in sig på icke börsnoterade fastighetsbolag, för att vi tror att det kan
ha en påverkan på beslutsfattandet. Att undersöka vad som påverkar börsnoterade
fastighetsbolags tillämpning av reala optioner i beslutsprocessen hade sålunda varit intressant,
då det finns en rad faktorer som påverkar börsnoterade fastighetsbolag, jämfört med ej
börsnoterade fastighetsbolag. Såsom att aktieägare reagerar på respektive kvartalsrapport,
men även att ledningen har ett visst ansvar för hur aktien i sig rör sig på marknaden. Medför
kortsiktigheten med aktiemarknaden någon effekt på hur tillämpningen av reala optioner vid
påverkar beslut om fastighetsinvesteringar?
Vår studie finner ett samband mellan kommersiella fastigheter och tillämpningen av reala
optioner. Vår studie har fokuserat mer på privata fastighetsbolag som har ett större antal
bostadsfastigheter och mindre antal kommersiella fastigheter. Således hade det varit intressant
att genomföra en studie där fokus enbart ligger på kommersiella fastigheter. Vad för faktorer
går att finna som enbart påverkar kommersiella fastigheter?
Enligt teorierna i vår referensram finns ett samband där större bolag använder reala optioner
mer än vad mindre bolag gör. Vi finner i vår studie att de större bolag använder reala optioner
mer frekvent, men även att de mindre fastighetsbolag gör så. Är det något som gäller för
fastighetsbranschen som helhet? Eller är det ett resultat av att det i vår studie enbart har
intervjuats fyra fastighetsbolag? Således hade det varit intressant att genomföra en studie där
fler bolag är involverade för att se om storleken på bolagen har någon inverkan på
användandet av reala optioner.
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Bilagor
Intervjuguide
Namn:
Titel:
Hur länge har du jobbat på företaget:
Får vi använda ditt namn och företagets namn i studien:
Berätta om företaget:
Vilken är din roll vid investeringsbeslut:
1.
•
•

Beskriv hur ett investeringsbeslut går till hos er?
Hur gick resonemanget kring er senaste investering initialt?
Varför?

2.
•
•
•

Hur ser företaget på fastighetsmarknaden just nu? Riskfylld? Stabil? Osäker?
Varför?
På vilket sätt påverkar osäkerhet och risk era investeringsbedömningar?
Händer det att ni skjuter upp investeringar p.g.a osäkerhet?

3.
•
•
•

Vad använder ni för värderingsmetoder inför ett investeringsbeslut?
Vid diskonteringsbaserade: vilka kalkylmodeller tillämpar ni?
Varför?
Kombinerar ni flera olika metoder, i så fall varför?

4.
•
•

När ni fått fram en investeringskalkyl, vad får er att ta ett investeringsbeslut?
Händer det att ni ändrar era beslut om ni får ytterligare information?
Spelar magkänsla eller tidigare erfarenhet in, eller är det enbart kalkylresultatet ni
baserar beslutet på? Varför?

5.

Om en investerings utfall inte blir som önskat, tillämpar ni då några alternativa
lösningar?
Vilka?
Ändrar ni i det befintliga eller gör ni om till något helt annat?
Vad krävs för att ni ska avyttra en “dålig investering”?

•
•
•

•
•
•

Hur resonerar ni kring investeringar som kan mynna ut i framtida
investeringsmöjligheter?
Varför?
Hur ser ni på expansionsmöjligheter vid investeringar?
Hur ser ni på tillväxtmöjligheterna för företaget vid investeringar?

7.
•
•

Är du bekant med begreppet reala optioner?
Om ja, på vilket sätt?
Har ni använt reala optioner vid ett investeringsbeslut?

6.
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