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Sammandrag: 

Realoptioner används sparsamt inom investeringsvärdering trots att teorin har 
funnits närvarande i flera årtionden. En bristfällig förståelse av de bakomliggande 
mekanismerna inom optionsvärdering är en av orsakerna till att realoptioner har svårt 
att få fäste inom företags investeringsanalys.   

Genom att behandla investeringen som en option åt företaget kan beräkningar göras 
för att värdera den tid och volatilitet investeringen innehåller, vilket ger en ny 
infallsvinkel som nettonuvärdesmetoden inte beaktar. Denna studie går igenom den 
grundläggande teorin inom realoptioner och utför sedan en realoptionsanalys av en 
maskininvestering i en produktionsenhet inom livsmedelsbranschen. Black & Scholes 
optionsprissättningsmodell används för att värdera optionen. 

I studien framkommer att Black & Scholes optionsprissättningsmodell kan användas 
till realoptioner som till sin natur liknar en europeisk köpoption. I förhållande till 
nettonuvärdesmetoden får realoptionsanalysen ett högre värde, vilket ligger i linje 
med tidigare studier på området. I känslighetsanalyser över 
optionsprissättningsmodellens komponenter framkommer att investeringens 
beräknade kassaströmmar och volatilitet har den största inverkan på det slutliga 
optionsvärdet. Kassaströmmarnas signifikans förstärker antagandet att 
realoptionsanalys i grunden bygger på traditionell investeringsvärdering.  

Black & Scholes optionsprissättningsmodell kan tillföra en djupare analys av en 
investering som innehåller en definierbar option. Genom att använda sig av metoden 
kan företag få en mera sanningsenlig beräkning av en investerings finansiella 
implikationer.  

Nyckelord: Realoption, Investeringsanalys, Black & Scholes 

optionsprissättningsmodell, Volatilitet, Tid, Nettonuvärdesmetoden 
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1 INLEDNING 

 

Allt sedan termen ”realoption” myntades av Myers (1977) har det skrivits och forskats 

mycket om temat. Användningen av teorin i praktiken är ändå varierande och många 

gånger föredras subjektiva antaganden och uppskattningar angående en investering 

framom de värderingsmetoder en realoptionsanalys kan bidra med. Detta kan bero på 

att realoptioner vid första anblick kan verka simpla, men vid närmare granskning 

tenderar de vara väldigt komplexa. Om en given modell saknas för att värdera dem är 

ofta intuition det närmaste verktyget som används för att handskas med dem. 

(Lambrecht, 2017)  

1.1 Problemområde 

Realoptioner och finansiella optioner är i grunden det samma med den skillnaden att 

realoptioner istället för ett finansiellt instrument behandlar en verklig 

investeringsmöjlighet vilket ett företag besitter, till exempel en maskin, utbyggnad eller 

möjligheten att expandera till nya marknader. Det grundläggande antagandet är att 

innehavaren av en realoption erhåller möjligheten att realisera optionen, men är inte 

tvungen att göra det.  

Genom att behandla en företagsinvestering som en option finns möjligheten att beräkna 

det tilläggsvärde som tid och volatilitet kan innebära för en investering. Detta tillför en 

ny dimension till investeringsanalysen som mer eller mindre ignoreras av traditionell 

investeringsvärdering. Bulan (2005) menar att realoptionsanalys kan lyckas kvantifiera 

denna dimension och på det sättet skapa en mera trovärdig och heltäckande bild av 

investeringens värde åt företaget. Eftersom ett företag genom sina investeringar 

utvecklas och blir mera konkurrenskraftigt är det av signifikant betydelse att lyckas 

värdera de investeringsmöjligheter ett företag har nu och i framtiden (Klette & Griliches, 

2000).  

En självklar modell som både är enkel att förklara åt utomstående och användarvänlig 

saknas för att värdera realoptioner. Det är en av anledningarna till att teorin sällan 

används inom företag idag. Att illustrera hur en realoption kan värderas med av de 

existerande metoderna kan uppmuntra företag att använda teorin i värderingen av sina 

investeringar. I nuläget är de största hindren för användningen av realoptioner att 

ledningen inom företag inte har kunskap om dem och därför inte heller litar på de 
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resultat värderingarna genererar. Ett annat problem är att realoptionsteorin inte 

undervisas till den graden att konceptet skulle vara allmänt känt. 

Därför kan forskning i realoptioners potential, begränsningar och 

värderingsmodellernas praktiska tillämpning i ett företags investeringsanalys vara ett 

steg mot en större inblick i ämnet och på samma gång föra den teoretiska referensramen 

från ett akademiskt plan ut i företagsvärlden. Målet är att ge företag bättre verktyg att 

värdera investeringarnas finansiella inverkan nu och i framtiden. 

1.2 Syfte 

Denna studies syfte är att med hjälp av realoptionsanalys analysera en 

investeringsmöjlighet inom företaget Fresh Servants produktionsenhet i Pedersöre och 

beräkna dess värde med hjälp av Black & Scholes optionsprissättningsmodell.   

1.3 Omfattning 

Denna undersökning kommer att basera sig på material från vetenskapliga artiklar samt 

läroböcker. Genom att granska realoptioner och dess värderingsmodeller ur olika 

perspektiv fås en heltäckande bild av existerande möjligheter och utmaningar på 

området. Verktygen som används för att beräkna de olika kassaströmmarna, volatiliteten 

och värdet på optionen är huvudsakligen Microsoft Excel och till viss del 

programmeringsspråket VBA. Metodvalen i de olika beräkningarna baserar sig på 

tidigare studiers tillvägagångssätt och resultat.  Data som används i beräkningen av 

investeringen är insamlad från företaget.  

1.4 Disposition 

Upplägget kommer vara följande: Kapitel 2 går igenom de relevanta teorierna inom 

traditionell investeringsvärdering, dess begränsningar och behov av en djupare analys 

på området. Kapitel 3 tar upp den grundläggande teorin om realoptioner och hur dess 

tankemönster skiljer sig från traditionell investeringsvärdering. Hur realoptionsanalys i 

grunden baserar sig på nettonuvärdesmetoden kommer också diskuteras. 

Kapitel 4 behandlar olika värderingsmodeller för realoptioner. Mest fokus kommer att 

läggas på Black & Scholes metoden som senare kommer att användas i värderingen. 

Kapitel 5 kommer ge exempel på vilka steg som kan användas i den praktiska processen 

i att värdera en investering med hjälp av Black & Scholes metoden.  
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Kapitel 6 i studien omfattar realoptionsanalysen av Fresh Servants investering i sin 

produktionsenhet. Olika aspekter av investeringens delar och komponenter beskrivs och 

diskuteras. Här beräknas och presenteras också optionens slutliga värde. I kapitel 7 

diskuteras resultatets inverkan på företagets kommande beslut och aktuella 

frågeställningar till det erhållna resultatet. Förslag till vidare forskning på området 

föreslås och egna slutsatser dras på basis av studien som helhet.  
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2 TRADITIONELL INVESTERINGSVÄRDERING 

 

I detta kapitel kommer den relevanta teorin angående traditionell investeringsvärdering 

att presenteras och diskuteras. Syftet är att ge en bild av vilka begränsningar och 

utmaningar som återfinns hos traditionell investeringsvärdering och diskutera hur 

realoptioner kan tillföra en mera nyanserad och verklighetstrogen bild av analysen. 

Kvalitativa, kvantitativa och strategiska realiteter kommer att behandlas i syfte att få en 

heltäckande bild av analysens inverkningar.  

2.1 Begränsningar hos traditionell investeringsvärdering 

Den traditionella metoden att värdera en investerings lönsamhet är att räkna ut nuvärdet 

av de positiva kassaströmmarna ett projekt genererar och sedan jämföra det med 

nuvärdet av investeringskostnaderna. Detta kan illusteraras som följande:  

𝑁𝑃𝑉 = ∑𝑃𝑉 𝑎𝑣 𝐹𝐶𝐹 − 𝑃𝑉 𝑎𝑣 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 +

                                  𝑒𝑡𝑡 𝑚ö𝑗𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 
𝐹𝐶𝐹𝑇∗(1+𝑔)

(𝑊𝐴𝐶𝐶−𝑔)
 ,                                      (1) 

där 𝑁𝑃𝑉 =nettonuvärdet,  𝐶𝐹 = fria kassaströmmar, 𝑇 = tiden vid sista året för 

investeringskalkylen, 𝑔 = den årliga tillväxttakten för kassaströmmarna och 𝑃𝑉= 

nuvärdet givet diskonteringsräntan: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  
𝐸

(𝐸+𝐷)
∗ 𝑅𝑒 +

𝐷

(𝐸+𝐷)
∗ (1 − 𝑡) ∗ 𝑅𝑑  ,                        (2) 

där 𝑊𝐴𝐶𝐶 = vägda kapitalkostnaden, 𝐸 = eget kapital, 𝐷 = främmande kapital, 𝑅𝑒 = 

kostnaden för eget kapital,  𝑅𝑑 = kostnaden för främmande kapital och 𝑡 = skattesatsen. 

Denna metod har många fördelar och är vida accepterad bland användare (Lambrecht, 

2017). De klaraste fördelarna är att metoden ger ett klart och bestående 

värderingskriterium för alla sorters projekt. Kriteriet blir därmed: Välj de projekt vars 

nuvärde av de positiva kassaströmmarna överstiger investeringskostnaderna. (Keswani 

& Shackleton, 2004) 

Fördelarna med att uppgöra en investeringsanalys med hjälp av nettonuvärdesmetoden 

kan summeras som följande: 
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1. Ett klart förhållningssätt till alla sorters projekt 

2. Riskpreferensen hos investeraren ändrar inte resultatet för analysen 

3. Relativt exakta analyser av projektet och ekonomiskt rationella förfaringssätt 

4. De tar i beaktande bokföringsimplikationer (till exempel avskrivningar samt 

rörelsekapital) 

5. Relativt enkla och allmänt accepterade metoder 

6. Simpla och konkreta punkter att föra fram till ledningen 

Keswani & Shackleton (2004) menar att det som ständigt underskattas och inte tas i 

beaktande i en vanlig nettonuvärdesmetod är den grad av flexibilitet ett projekt kan 

innefatta. I en vanlig kassaflödesanalys antas att alla faktorer som inverkar på 

kassaströmmarna kommer hållas konstanta under den period som undersöks. Detta kan 

i sin tur leda till att värdet på en investering underskattas eftersom underliggande 

faktorer i regel ändrar. (Mun, 2006a) 

Nettonuvärdesmetoden ignorerar möjligheten att ledningen kan ändra investeringens 

karaktär under tidens gång, allt eftersom tidigare osäkerhetsmoment kan ses i ett nytt 

ljus och omvärderas. Realoptionsanalys menar här att den traditionella 

värderingsmetoden inte lyckas fånga värdet i den tidsaspekt och volatilitet som existerar 

inom investeringen. (Bulan, 2005) 

Nettonuvärdesmetodens antaganden gör att den är en enkel och effektiv metod att 

värdera investeringar med, men på samma gång för enkel och rätlinjig i sina antaganden. 

Mun (2006a) utvärderar de fundamentala antagandena bakom nettonuvärdesmetoden 

och varför den inte lyckas fånga realiteterna som kommer att inverka på utfallet av 

investeringen.  

Antagande 1: Besluten angående investeringen kommer att göras vid 𝑇0 och alla 

förväntade kassaströmmar kommer att ske i framtiden och ändrar inte under tidens 

gång.  

Realitet: Det finns mycket osäkerhetsmoment och volatilitet i framtiden som kan göra 

antaganden gjorda idag irrelevanta och felaktiga. Alla beslut kommer inte att tas vid 
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𝑇0 utan istället kommer man ta det beslut som vid den tidpunkten är det mest 

gynnsamma för projektet. 

Antagande 2: Ett projekt kan jämföras med företaget som helhet och i det avseendet 

ses som en enskild enhet av företaget som förväntas producera ett värde, oberoende av 

de andra delarna i företaget.  

Realitet: Istället för att se på projektet som en isolerad händelse behöver det granskas 

som en del av företagets portfolio av projekt där beroendeförhållande och 

synergieffekter kan ha en stor inverkan på slutresultatet. 

Antagande 3: När ett beslut om projektet har tagits kommer företaget agera passivt till 

hur projektet utvecklas.  

Realitet: Projekt kommer vanligtvis att behandlas aktivt under hela dess livscykel. 

Olika etapper kommer evalueras och ändringar kan göras under tidens gång beroende 

på till exempel nya marknadsförhållanden eller budgetrestriktioner. 

Antagande 4: Kommande kassaströmmar är möjliga att förutspå och är till sin natur 

deterministiska. 

Realitet: Kassaströmmar är till sin natur stokastiska och är mera riskfyllda än det 

antas i modellen. 

Antagande 5: All risk har beaktats i diskonteringsräntan som ges för projektet. Risken 

är också konstant under projektets livscykel.   

Realitet: Både risken för ett företag och ett projekt har en tendens att ändra under 

tidens gång.  

Antagande 6: Alla faktorer som påverkar projektet i form av kassaströmmar kan 

identifieras och förutspås. 

Realitet: Det är närmast omöjligt att fånga alla faktorer gällande kassaströmmarnas 

storlek. Oväntade händelser och överraskningar kan vara en signifikant del av den 

slutgiltiga värderingen av projektet. Strategiska beslut under livscykelns gång kan 

också ha en stor inverkan. 

Antagande 7: Okända och omätbara aspekter inom projektet tas inte i beaktande utan 

ses som värdelösa.  
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Realitet: Många av de aspekter som inte kan enkelt värderas är också en stor del av 

värdet på projektet, till exempel optioner och strategiska beslut. 

 

Ross (1995) menar att nettonuvärdesmetoden ser för snävt på hur ett projekt ska 

värderas. Han argumenterar för att man inte bara kan granska om investeringen är 

lönsam idag givet en diskonteringsränta. Istället borde man behandla investeringen som 

en köpoption eftersom ett företag inte är tvunget att utföra investeringen utan endast 

besitter möjligheten att utföra den. Bara för att ett projekt idag inte är lönsamt betyder 

det inte att möjligheten att göra det skulle vara värdelöst. Samma sak kan argumenteras 

om en köpoption, den ger inte pengar idag men har ändå ett värde beroende på vilka 

förväntningar som finns på det underliggande finansiella instrumentet. 

Detta kan uttryckas som att varje projekt tävlar med sig själv i framtiden. Varje gång man 

väljer att investera har man också avsagt sig möjligheten att investera i ett senare skede 

då omständigheterna möjligtvis skulle ha varit mera gynnsamma för investeringen. 

Därav kan man också argumentera för att varje investeringsmöjlighet som avslås eller 

inte beaktas inte endast kan värderas enligt vad de är värda idag utan också själva 

optionen att ta sig an dem i framtiden borde tas i beaktande. (Ross, 1995) 

Man kan argumentera för att synen att en investering inte har en given tidsram inom 

vilken den kan realiseras är en teoretisk och falsk bild av verkligheten. Alla projekt 

ändrar karaktär under tidens gång. Teknologi blir föråldrad, möjligheter försvinner och 

marknadsrealiteter ändrar ständigt. Med dessa faktorer är det omöjligt att argumentera 

för att investeringsmöjligheter skulle finnas i all evighet. Därför är argumentet att 

hantera projektet som en option en förenkling av verkligheten. Men frågan som måste 

ställas är vilket synsätt av nettonuvärdesmetoden och realoptionsteorin som är mindre 

felaktigt. Nettonuvärdesmetoden behandlar projekt som om de försvann om man inte 

genast startade upp dem. Om man jämförde de två möjliga tillvägagångssätten ger ändå 

realoptionen en mera realistisk bild av verkligheten. Detta eftersom i praktiken alla 

investeringsmöjligheter har en given tidsram inom vilken de kan realiseras och trots att 

den tidsramen inte är oändlig är det ändå mera realistiskt än ingen tidsram alls. (Ross, 

1995) 
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2.1.1 Kvantitativa begränsningar hos traditionell investeringsvärdering 

Att beräkna alla kommande kassaströmmar för ett projekt kan vara en utmanande 

uppgift. På samma gång antas att de faktorer som påverkar kassaströmmarna hålls 

konstanta under perioden som tas i beaktande. Detta öppnar upp för grova 

uppskattningar och förenklingar i processen för att beräkna kassaströmmarna.  

Yeo & Qiu (2003) menar att en av de mest kritiska delarna i en investeringsvärdering 

beräknad med hjälp av diskonterade kassaströmmar kommer vara den 

diskonteringsränta som används. Eftersom samma diskonteringsränta kommer att 

användas på hela livscykeln av projektet kommer ändringar i den att vara av stor 

inverkan för nuvärdet av de diskonterade kassaströmmarna.  

En av de vanligaste diskonteringsräntorna är WACC (Weighted average cost of capital) 

eller den vägda kapitalkostnaden. 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  
𝐸

(𝐸+𝐷)
∗ 𝑅𝑒 +

𝐷

(𝐸+𝐷)
∗ (1 − 𝑡) ∗ 𝑅𝑑  .   (3) 

Utmaningen med WACC är att den antagna räntan för eget kapital ofta beräknas med 

hjälp av CAPM (Capital Asset Pricing Model). Formeln för den är som följande:  

 𝑅𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓),    (4) 

Där 𝑅𝑒 = avkastning på eget kapital, 𝑅𝑓 = riskfri ränta och 𝑅𝑚 = avkastning på 

marknaden. β används för att beräkna samvariationen för det ifrågavarande företaget 

gentemot fluktuationerna som sker på marknaden som helhet. I fråga om börslistade 

företag finns detta β-värde som offentlig information om företaget. Det beräknas i så fall 

som följande:  

𝛽𝑠 = 
𝑐𝑜𝑣(𝑅𝑠;𝑅𝑚)

𝑣𝑎𝑟(𝑅𝑚)
,                                                               (5) 

där 𝛽𝑠 = den ifrågavarande aktiens betavärde, 𝑅𝑠 = aktiens avkastning och 𝑅𝑚 = 

marknadens avkastning.  Problemet med att använda β som en komponent i formeln för 

att beräkna diskonteringsräntan är att dess värde ständigt skiftar. Detta beror på att 

kursförändringar påverkar kovariansen mellan företaget och marknaden. I samma 

process skiftar också marknadens beräknade varians. Att då använda värdet för att 

beräkna diskonteringsräntan för ett projekt som kan sträcka sig över flera år kommer 
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leda till problem. Ifall företaget är onoterat kommer ett β-värde för industrin som helhet 

att användas. Utmaningarna blir större när projektet innehåller fysiska varor som inte 

har ett givet marknadspris. Då blir företagets finansiella tillgångars β-värde en dålig 

referens för att mäta den risk som en investeringsmöjlighet innebär. (Mun, 2006a) 

Cobb & Charnes (2004) menar också att en investering kommer att innehålla väldigt 

många faktorer som inverkar på risken i projektet och dessa kan inte bara fångas genom 

att mäta systematisk risk som görs inom NPV analysen.  

Problem uppstår också när restvärdet ska beräknas. Den mest förekommande modellen 

för det är Gordon growth model: 

𝐹𝐶𝐹𝑇∗(1+𝑔)

(𝑊𝐴𝐶𝐶−𝑔)
.                                                                      (6) 

I denna modell måste förutom diskonteringsräntan också tillväxttakten (g) i 

kassaströmmarna uppskattas. Detta gör modellen känslig för uppskattningsfel, eftersom 

felen kommer att ta sig uttryck över flertalet perioder och därmed signifikant ändra på 

slutresultatet. Modellen bryts också ner om den årliga tillväxttakten skulle vare större än 

den beräknade diskonteringsräntan. I det fallet kommer nämnaren anta ett negativt 

värde som gör beräkningen omöjlig. Om diskonteringsräntan ansågs ge en dålig bild av 

den verkliga risken för projektet under den givna tidsramen med antagandet om ständigt 

skiftande risknivåer, kommer den på ett restvärde att ge ännu mindre rätt bild av 

verkligheten.  (Mun, 2006a) 

2.2 Alternativ för en djupare analys 

Det kan konstateras att de traditionella tillvägagångssätten att analysera 

investeringsmöjligheter innehåller en rad förenklingar och antaganden som i slutändan 

kan innebära att analysen inte lyckas fånga de viktiga aspekterna av projektet och dess 

långtgående konsekvenser för företaget både på det finansiella, strategiska och operativa 

planet (Duku-Kaakyire & Nanang, 2004). Det är dock omöjligt att fånga hela 

verkligheten i en kvantitativ analys av ett komplext problem med många faktorer. Därför 

ska man inte heller anta att realoptioner kommer lyckas med att fånga alla faktorer som 

ett projekt kommer innebära för företaget. Men givet de begränsningar och 

tillkortakommanden som återfinns hos den traditionella metoden förväntas realoptioner 

tillföra ett mervärde till analysen som speciellt kan vara till nytta för att förstå hur 

ledningens agerande kan skapa värde till investeringen. (Yeo & Qiu 2003) 
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Här kommer en realoptionsanalys vara ett viktigt verktyg för att lyckas värdera företagets 

investeringsmöjligheter. Där den traditionella värderingen hanterade investeringen som 

en passiv isolerad händelse finns istället möjligheten att integrera projektet i företagets 

strategiska processer och därmed finna ett större värde i de optioner som investeringen 

ger möjlighet till. (Yeo & Qiu, 2003) 
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3 REALOPTIONSTEORI 

 

I detta kapitel kommer relevanta teorier att presenteras och diskuteras angående den 

existerande teorin om realoptioner. Syftet är att ge en bild av vad realoptioner tillför till 

metoden för att värdera företagsinvesteringar, hur de skiljer sig från andra metoder samt 

vad metodens styrka och svagheter är. Strategiska implikationer som följer av teorin 

kommer också diskuteras och metoder för att implementera dem i värderingen 

utvärderas. 

3.1 Vad är en option? 

Vi lever i en värld full av osäkerhetsmoment och takten i vilken beslut görs och 

implementeras skruvas ständigt upp. Dessa realiteter tvingar ledningen i ett företag att 

göra investeringsbeslut som innehåller en hel del risk och osäkerhet. Men gjorda och 

styrda på ett rätt sätt kan osäkerhetsmoment utnyttjas till sin fördel och vara en stor 

tillgång när företaget gör investeringsbeslut. (Lambrecht, 2017)  

En option är en rättighet men inte en skyldighet att utföra en viss investeringsmöjlighet. 

En finansiell option kan till exempel vara en köpoption där köparen av optionen ges 

rättigheten att till ett förutbestämt pris köpa en aktie vid ett bestämt datum (europeisk 

option) eller fram till ett visst datum (amerikansk option). Köpet kommer enbart att 

realiseras i det fall att aktiens nuvarande pris ligger över det bestämda priset som finns i 

optionens villkor. Det betyder att innehavaren av optionen kommer att göra en vinst 

eftersom aktien kan köpas till reducerat pris och sedan säljas med vinst för det 

nuvarande marknadspriset. I korthet visar det den fundamentala mekanismen kring hur 

en option kan ge värde åt innehavaren. (Amram & Kulatilaka 1999, s. 5) 

3.2 Vad är en realoption? 

I fallet med realoptioner kommer istället optionen vara en investeringsmöjlighet som 

finns given åt företaget under en given tidsram. Vad företaget väljer att göra med den 

optionen är den viktiga biten i realoptionsanalysen (Lambrecht, 2017). Varje beslut och 

investering har också implikationer på den kommande händelsekedjan inom företaget 

och därför ger optionen ett värde bara av att existera fastän den inte nödvändigtvis 

genast realiseras. Precis som med den finansiella optionen finns en tidsram under vilken 

optionen kan realiseras men i realoptionens fall är inte aktiemarknaden nödvändigtvis 

den underliggande faktorn till optionens värde. Istället har andra faktorer relaterade till 
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projektet och dess värde en inverkan på att driva upp eller ner värdet. Dessa faktorer kan 

till exempel vara en underliggande råvara som behövs för investeringen eller utsikterna 

på marknaden man verkar inom (Duku-Kaakyire & Nanang, 2004). Allt som har med 

projektet att göra kan göra den existerande realoptionen mera värdefull för företaget. 

(Amram & Kulatilaka 1999, s. 6–7) 

 

3.3 Realoptioner och dess tankemönster 

Amram & Kulatilaka (1999, s. 5–8) menar att företagsvärlden har tagit till sig idén om 

realoptioner långsammare än förväntat. I det stora hela har många fokuserat uteslutande 

på den kvantitativa delen av analysen och hur man bygger upp den matematiska 

modellen för att beräkna en options värde åt företaget.  Skribenterna menar här att lika 

mycket som realoptioner handlar om att kvantitativt bestämma deras värde handlar det 

också om ett visst sätt att tänka på och analysera situationer.  

De listar tre saker en som arbetar med realoptioner bör ha i åtanke under processens 

gång:  

1. Optioner består av ovissa beslut: En option är en möjlighet att utföra ett 

beslut efter att man följt med hur situationen har utvecklat sig. Om man har en 

gynnsam marknadssituation, ett högt/lågt pris på råvara eller dyl. gör man ett 

visst beslut och om situationen är en annan gör man ett annat. Det betyder att 

vinsten kommer att vara icke-linjär eftersom många beslut kommer att tas i 

framtiden och inverka på vilken vinst projektet kommer generera (Ford, Lander 

& Voyer,2002). Detta är en stor skillnad till den traditionella 

investeringsanalysen där man antar att alla beslut redan tagits och projektet 

kommer att behandlas passivt under hela den återstående livscykeln av projektet. 

Dessa har till skillnad från realoptioner en linjär vinstkurva på projektet. (Amram 

& Kulatilaka 1999, s. 5–8) 

2. Värderingen av realoptioner är förenad med värderingen av deras 

finansiella motsvarighet: För att värdera de realoptioner man har 

tillgängliga används finansiella formler som på alla sorters optioner. Detta gör att 

man har möjligheten att jämföra dem med liknande investeringsmöjligheter på 

den finansiella marknaden. Att man lyckas beskriva dem i siffror underlättar 

jämförelsen märkbart. (Amram & Kulatilaka 1999, s. 5–8) 
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3. Att tänka i realoptioner gör att man proaktivt kan styra 

investeringar: Genom att granska och evaluera den icke-linjära vinstkurvan 

genererad från olika scenarion kan man på förhand utvärdera vilka åtgärder som 

kan minska ens osäkerhetsmoment under tidens gång. Vid varje givet utfall finns 

möjligheten att analysera hur vinsterna kan maximeras i situationen eller 

förlusterna minimeras (Ford, Lander & Voyer,2002). Första steget i detta blir att 

identifiera och värdera de optioner som finns tillgängliga i de investeringsbeslut 

som görs. Efter det kan man ta ett steg tillbaka och evaluera hur den ursprungliga 

investeringen kan optimeras för att ta de existerande optionerna så bra som 

möjligt i beaktande och ta till vara de värdeskapande effekter de kan ha åt 

företaget. Tredje fasen i detta blir att proaktivt styra projektet genom de optioner 

som identifierats och ta besluten enligt de rådande omständigheterna. (Amram 

& Kulatilaka 1999, s. 5–8) 

 

Genom att integrera både realoptioner och det strategiska tänkandet inom företaget kan 

man med hjälp av realoptioner effektivera och förbättra företagets strategi på basis av 

vilka optioner som finns tillgängliga under olika omständigheter. Detta gör att företagets 

övergripande vision för det fortsatta arbetet är starkt sammankopplat med realoptioner. 

(Trigeorgis, 2005) 

Amram & Kulatilaka (1999, s. 7–9) menar att ledningen inom företaget måste ställa sig 

själv tre grundläggande frågor för att lyckas med detta. Den första är att analysera och 

identifiera vilka värdeskapande möjligheter som finns tillgängliga för ifrågavarande 

företag. Från den utgångspunkten kan man sedan utveckla tanken på vilka optioner de 

olika möjligheterna innehåller och därifrån skapa en potentiell investeringsplan med 

olika scenarion. Den andra frågan ledningen bör ställa sig själv är vilka risker och 

osäkerhetsmoment företaget måste ta sig an för att få tillgång till de värdeskapande 

möjligheterna som finns inom företaget. Alla möjligheter är inte värda risken de innebär, 

och det leder på samma gång till den sista frågan åt ledningen, nämligen: vilka risker kan 

spridas och diversifieras bort genom de beslut som företaget tar. Genom att skapa en 

investeringsplan kan man undvika investeringar som ensamma inte skulle vara 

gynnsamma, men lagda i ett större sammanhang kan de neutraliseras och vara en 

värdeskapande process i företaget.  
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Många industrier har redan, kanske ovetande börjat tänka i dessa banor när de 

behandlar olika investeringsmöjligheter. Detta är speciellt märkbart i industrier där 

stora kapitalinvesteringar är nödvändiga för att upprätthålla och utveckla verksamheten. 

Amram & Kulatilaka (1999, s. 7–9) nämner bioteknik som ett exempel på en industri 

som använder sig mycket av ”beroendekontrakt” (contigent contracts) där man ingår ett 

kontrakt med till exempel en underleverantör och där det finns olika alternativ som kan 

göras under tidens gång beroende på hur olika underliggande faktorer utvecklas under 

tiden. Det närmar sig mycket tillvägagångssättet inom realoption i fråga om hur 

kontraktet möjliggör olika alternativa tillvägagångssätt i investeringsplanen. Dessa 

kontrakt gör att företagen som verkar i ifrågavarande industrier blir mera villiga att 

uppta stora och kostsamma projekt. På samma gång har det också lett till att företagen 

är mera beroende av att skapa flexibla lösningar gällande produktionsanläggningar. 

Detta för att kunna ha ett mera flexibelt förhållande till olika scenarion som kan uppstå 

och som kontrakten också möjliggör. Att ta sig an dessa investeringsutmaningar med 

realoptionsanalys kan skapa ett bättre klimat där företagen är mera villiga att göra stora 

investeringar som innehåller mycket risk och osäkerhetsmoment. (Abel & Dixit & Eberly 

& Pindyck, 1996)   

3.4 Olika sorters optioner 

Realoptioner kan ta sig uttryck på flera olika sätt. Beroende på verksamheten som 

bedrivs, typen av investering och andra faktorer kan optionen som finns tillgänglig ha 

olika egenskaper som passar i olika situationer. Amram & Kulatilaka (1999, s. 10–12) 

listar flera sätt som en realoption kan ta form: 

3.4.1 Optionen att vänta  

I fall där osäkerheten är stor gällande framtidsutsikterna för betydande faktorer för ett 

visst projekt kan traditionell investeringsanalys visa att projektet i detta skede är en 

lönsam investering, men det finns ändå stora osäkerhetsmoment om priset kommer vara 

gynnsamt i det långa loppet. I detta fall kan man utnyttja optionen att vänta med 

investeringen. Ofta handlar det om att väga för- och nackdelar mot varandra. En 

frågeställning kan till exempel vara om värdet av att vänta på mera information är mera 

värdefullt än att investera nu och ta på sig osäkerheten som antingen kan leda till 

förluster eller som kan visa sig vara lönsamt till slut. Trigeorgis (2005) menar att det 

finns en motsättning mellan att vänta med en investering och att göra den tidigt. Om 

man väntar kan det ge en värdefull information och om man gör den tidigt kan det vara 

en komparativ fördel gentemot konkurrenter ifall den visar sig vara lyckad. Att investera 
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tidigt kan också öppna nya optioner åt företaget. Bulan (2005) visar i sin undersökning 

att värdet på att skjuta upp en investering minskar i takt med att konkurrensen hårdnar. 

Detta gäller speciellt i tider av stor osäkerhet på den aktuella marknaden.  

3.4.2 Option att expandera 

En investering som tar ett företag in på en marknad kan vid första anblicken se ut att 

vara olönsam på basis av höga investeringskostnader för att komma in på marknaden. 

Men om man tar i beaktande de möjligheter som kan uppstå samt ackumuleras efter att 

man kommit in på marknaden kan det se ut som en lönsam investering. Här ligger stort 

fokus på att identifiera tillväxtmöjligheterna på sikt och inte isolera händelsen från 

resten av händelsekedjan som investeringen kan ge upphov till (Duku-Kaakyire & 

Nanang 2004), (Yeo & Qui 2003). Dessa optioner måste dock läggas inom en tidsram 

eftersom en kapitalinvestering måste betalas tillbaka inom en skälig framtid. Yeo & Qui 

(2003) beskriver optionen att expandera som en investering där man måste lägga ut en 

betydande andel kapital för att få tillgång till en option att expandera. Trigeorgis (2005) 

beskriver det som en köpoption på en framtida investering som företaget innehar, givet 

en rad underliggande variabler.  

3.4.3 Option till flexibilitet 

Ett företag står inför valet att bygga en eller två nya fabriker på två olika 

marknadsområden. Försäljningssiffrorna är högst osäkra när det gäller båda 

marknaderna. En traditionell analys skulle ge svaret att en fabrik som tjänar ett 

marknadsområde skulle vara det bästa alternativet. Realoptionsanalysen ger istället 

svaret att två fabriker på två marknader är det bästa alternativet eftersom det ger 

företaget en möjlighet till flexibilitet som inte annars skulle ha existerat. I detta exempel 

visas hur realoptionsanalysen lyckas identifiera ett osäkerhetsmoment och genom ett 

beslut använda det till sin fördel och skapa en situation där osäkerheten blir till en 

tillgång. Trigeorgis (2005) ser på flexibilitet som en av de grundläggande faktorerna för 

att skapa värde genom att aktivt hantera företagets investeringar.  

3.4.4 Option att avsluta 

 I situationer där det finns mycket osäkerhet om situationen kommer att utvecklas i en 

positiv riktning kan traditionell investeringsanalys få svaret att investeringen inte är 

lönsam i detta skede. Men realoptionsanalysen kan istället få svaret att investeringen kan 

vara lönsam om det finns möjlighet att avsluta processen på ett kostnadseffektivt sätt. 

Det kan handla om osäkerheter inom till exempel tillstånd för verksamheten eller andra 
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begränsningar. Istället för att aldrig börja med projektet kan realoptionsanalysen visa att 

trots det existerar stora osäkerhetsmoment är investeringen så pass värdefull att det är 

lönsamt att sätta igång processen (Trigeorgis 2005). Detta är ännu ett exempel på hur 

realoptioner lyckas kringgå osäkerhet. Att avsluta ett projekt kan enligt Yeo & Qui (2003) 

vara ett sätt att minimera förlusten projektet kunde innebära och på samma gång 

allokera resurserna till mera lönsamma ändamål.  

3.4.5 Optionen att lära 

 I vissa situationer har företaget flera alternativ som är svåra att jämföra sinsemellan. Ett 

exempel är ett företag som lanserar tre produkter. De har ingen vetskap om vilken av 

produkterna som kommer att vara den mest populära. Därför väntar man med att 

bestämma vilken som kommer få den intensivaste marknadsföringen. Genom att pröva 

sig fram och följa med försäljningen kan man efterhand bestämma vilken av produkterna 

som är värd att satsa på. I detta fall skulle traditionell värdering ha ignorerat möjligheten 

att aktivt övervaka och sedan agera. Istället gör man investeringen i flera steg i detta 

exempel för att kunna lära sig längs vägen och få det mest lönsamma slutresultatet. 

(Amram & Kulatilaka 1999, s. 10–12)  

3.4.6 Slutsats av olika optionstyper 

Med dessa olika scenarion är det möjligt att bilda sig en uppfattning om i vilka situationer 

det är till ens fördel att ta sig an ett problem med hjälp av realoptioner. Det visar också 

hur man kan se på risk och handskas med den över en given tidsram; genom realoptioner 

kan man identifiera vilka risker och osäkerhetsmoment man ställs inför och på samma 

gång utreda hur man bäst kan minimera företagets utsatthet för dem. Realoptioner är 

också ett verktyg för att kunna hantera ens investeringsmöjligheter på ett så effektivt sätt 

som möjligt och på samma gång skapa nya möjligheter att växa åt företaget (Amram & 

Kulatilaka 1999, s. 10–12). Duku-Kaakyire & Nanang (2004) påminner också att en 

investering kan innehålla flera olika sorters optioner. Det betyder inte att investeringen 

är värd summan av alla sina optioner. Istället bör realoptioner värderas skiljt för sig 

eftersom de har en tendens att sinsemellan ta ut varandra.  

Realoptioner tar sina grundläggande egenskaper och attribut från en vanlig finansiell 

option men är till sin natur mera komplicerad och svårare att identifiera. Under vissa 

omständigheter kommer de också vara komplicerade att värdesätta med de existerande 

värderingsmodellerna för optioner. Tankesättet bakom realoptioner kommer dock att ge 
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en ny dimension till värderingen av investeringar som kommer ge ett mervärde för 

användaren. (Amram & Kulatilaka 1999, s. 10–12) 

3.5 Sambandet mellan traditionell investeringsvärdering och 
realoptioner 

I diskussionen om traditionell investeringsvärdering och realoptioner är det viktigt att 

inte se dem som två motpoler som strider mot varandra utan istället se dem som två 

teorier som kompletterar varandra och därmed skapar en bättre och mera realistisk bild 

av verkligheten. Ross (1995) påpekar att nettonuvärdesmetoden inte nödvändigtvis är 

fel utan klassar den istället som ”irrelevant” i sig själv eftersom verkligheten i regel är 

mera komplicerad än NPV metoden antar.  

Brealey & Myers (2003 s. 635–636) menar att realoptioner ofta i praktiken kan vara 

komplexa och svåra att definiera i grunden. Det handlar här också om att förenkla ett 

komplext problem till den grad att det går att arbeta med det rent kvantitativt och på 

samma gång ha en modell som går att presentera för utomstående. Det existerar dock 

lämpliga kvantitativa modeller för att ta itu med dessa problem som går att applicera på 

olika scenarion.  

En vanlig missuppfattning kring realoptioner är att de skulle ersätta traditionell 

investeringsvärdering. Detta stämmer inte, av flera orsaker. Traditionell värdering kan 

vara ett nyttigt verktyg att värdera simpla investeringar som innehåller inga eller väldigt 

få optioner. Van Putten & MacMillan (2004) poängterar att ett projekts värde i regel 

består av två komponenter. Den första är värdet en vanlig nettonuvärdesmetod ger åt 

projektet och den andra är det värde en realoptionsanalys ger.  Van Putten & MacMillan 

(2004) beskriver realoptionsanalys som följande: 

The challenge, therefore, is to find a way to recapture some of the value lost through the 
conservative DCF valuation while still protecting against the considerable risks of pursuing highly 
uncertain projects. This is where options come in. The possibility that the project may deliver on 
the high end of potential forecasts, so hard for DCF analysis to take into consideration, is the 
primary driver of option value. (Van Putten & MacMillan, 2004) 

Desto längre fram i tiden en investering är och desto mera osäkerhet den innehåller desto 

mera troligt är det också att en realoptionsanalys behövs för att få en mera 

verklighetstrogen värdering av investeringen. (Van Putten & MacMillan, 2004) 

Ett av de fundamentala stegen i en realoptionsanalys är att ange nuvärdet av de 

förväntade kassaströmmarna en realoption antas innehålla. För den analysen är 

traditionell investeringsvärdering ett vanligt sätt att uppskatta kassaströmmarna. Därför 



18 
  

är realoptioner endast en större dimension av investeringsvärdering, men vilar i grunden 

på de traditionella värderingsmetoderna. Summan av de två komponenterna är 

investeringens värde (Brealey & Myers 2003 s. 635–636), (Van Putten & MacMillan, 

2004) 

3.6 Osäkerhet och risk som en tillgång  

Inom traditionell investeringsvärdering kommer risk och osäkerhetsmoment att inverka 

negativt på värderingen av den möjliga investeringen. Det kommer att innebära att en 

högre avkastning krävs för det ifrågavarande projektet eftersom fluktuationer i 

kassaströmmarna ökar. Traditionell investeringsvärdering kan i detta skede betrakta en 

möjlig investering som olönsam och därmed negligera den. Med realoptionsanalys 

kommer istället den förväntade risken ses som en tillgång. (Amram & Kulatilaka 1999, s. 

13–28) 

Brealey & Myers (2003 s. 580–581) menar att den mest grundläggande aspekten av 

(real) optioner och dess karaktär är att de blir mer värdefulla desto mera risk de 

innehåller. Detta kan verka vara ologiskt med tanke på att risk innebär att det också finns 

stor risk att man gör en stor förlust på sin investering (Van Putten & MacMillan, 2004). 

Där kommer dock optionens andra egenskaper att spela en stor roll. Eftersom optionen 

inte måste utnyttjas om den ger en förlust kommer den alltid vara antingen värdelös eller 

ha ett positivt värde. Ett sätt att åskådliggöra detta är genom att granska en vanlig 

köpoption och dess avkastningskurva kombinerat med sannolikhetsfördelningen av 

möjliga kommande priser för ett underliggande finansiellt instrument. Här illustreras 

hur mera risk innebär större möjligheter till värde för innehavaren av optionen. 
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Figur 1 Vinst från en köpoption på företag X 

(Brealey & Myers 2003 s. 580) 

 

 

Figur 2 Vinst från en köpoption på företag Y 

(Brealey & Myers 2003 s. 580) 

 

I figur 1 och 2 visas vinsten på en köpoption på två olika företag. Lösenpriset är 

detsamma för båda optionerna men sannolikhetsfördelningen för de framtida priserna 

på företagets aktier skiljer sig sinsemellan. Företag Y har en markant bredare 
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sannolikhetsfördelning än företag X. De har dock samma sannolikhetsfördelning för 

upp- och nedgång i aktiepriset dvs. 50 % chans för vardera. Det betyder att det 

förväntade värdet på optionen är 50 % chans för vinst och 50 % risk för att optionen är 

värdelös. Men företag Y har på samma gång en större volatilitet i sina aktiepriser vilket 

syns i sannolikhetsfördelningen. Det betyder att en option att köpa företag Y:s aktier till 

ett givet pris kommer att vara mer värdefull eftersom det finns chans till en större vinst 

i den optionen. Detta är ett sätt att åskådliggöra det inneboende värdet som risk ger till 

en option. (Brealey & Myers 2003 s. 580) 

Något av de största problemen med traditionell investeringsvärdering är att dess redskap 

ligger långt ifrån att vara det verktyg som ledningen behöver för att kunna ta beslut som 

har strategiskt stor betydelse för företaget. Ofta används bara en enda beräkning eller 

uppskattning av de förväntade kassaströmmarna projektet kommer att generera. Risken 

finns att analysen är väl optimistisk och gjord av en förespråkare för projektet. Analysen 

kan tendera att behandlas som en realitet av ledningen och alla beslut görs med 

antagandet att siffrorna är sanna och representerar verkligheten. För att göra scenariot 

mera realistiskt kan man tillägga någon form av scenarioanalys. Det är hur som helst 

svårt att komma bort ifrån att de uppskattade kassaströmmarna kan ha en betydande del 

subjektiva antaganden i sig som antingen kan vara negativa eller positiva beroende på 

vem som gör analysen. (Amram & Kulatilaka 1999, s. 13–28) 

En annan utmaning är att den traditionella investeringsmodellen och dess analys antar 

att alla faktorer är konstanta så som de var vid utgångspunkten när analysen gjordes. 

Detta tenderar att leda till ett slutresultat där den ursprungliga strategiska 

investeringsplanen uppdateras efter hand allt medan ny information uppdagas och ger 

ledningen en större förståelse för vad som är den lönsammaste vägen framåt. På samma 

gång har den finansiella analysen inte uppdaterats utan baserar sig ännu på de 

antagande som gjordes när analysen skapades. Detta leder till ett allt större gap mellan 

den strategiska investeringsplanen och den finansiella analysen med tidens gång. Det 

öppnar upp för ledningen att misstro den finansiella analysen och istället fortsätta 

projektets beslutsföring med hjälp av strategisk förmåga och fingertoppskänsla. (Amram 

& Kulatilaka 1999, s. 13–28) 

Osäkerheten och fluktuationerna gör att ledningen inte kan sätta sin tilltro till analysen 

och därför tar man till mera känslobaserade beslut eller tar aldrig itu med projektet 

överhuvudtaget på basis av den osäkerhet som finns involverad i projektet. Det är här 

realoptionens tillvägagångssätt i kontrast till den traditionella värderingsmetoden antar 



21 
  

att osäkerhet är den aspekt som skapar mest möjligheter åt företaget. Van Putten & 

MacMillan (2004) påpekar dock att detta inte får bli en regel man blint kan följa. 

Investeringar långt fram i tiden som innehåller mycket osäkerhet kan ses som en tillgång, 

men ju närmare i tiden man kommer investeringen desto mindre borde osäkerheten 

vara. Detta hänger ihop med att en options värde som närmar sig den tid när 

investeringen kommer utföras på samma gång närmar sig värdet av en 

nettonuvärdesanalys (eftersom tid och volatilitet inte mera är en värdeskapande process 

för investeringen). Det betyder att en investering som vid 𝑇0 uppvisar en hög osäkerhet 

och ett negativt NPV värde troligen inte ska genomföras. Ledningens uppgift blir därmed 

att identifiera trender och utvecklingen av osäkerhetsmomenten och hur de inverkar på 

lönsamheten på de olika investeringsmöjligheterna. Sedan är utmaningen att göra 

sådana investeringar som bäst kan ta tillvara de investeringsmöjligheter som 

osäkerheten skänker. (Amram & Kulatilaka 1999, s. 13–28) 

 

 

Figur 3 Samband mellan osäkerhet och optionens värde 

(Amram & Kulatilaka 1999, s. 15) 

En av de mest betydande konsekvenserna av att analysera investeringar med hjälp av 

realoptioner illustreras i Figur 3 där grafen illustrerar hur osäkerheten ökar värdet på 
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optionen genom att ge företaget mera möjligheter till värdeskapande investeringar.  

Detta ger ett helt nytt synsätt på hur företaget skall förhålla sig till osäkerhet och hur 

man kan använda det till sin fördel. (Ho & Liao, 2011) 

Amram & Kulatilaka (1999, s. 13–28) fortsätter med att beskriva hur ledningen kan se 

på framtidsutsikterna och hur osäkerhet inverkar på företagets värde inom en given 

tidsram oberoende av om det finns några realoptioner tillgängliga eller inte. För att 

illustrera detta används ”En kon av osäkerhet” som hjälpmedel.  

 

Figur 4 Kon av osäkerhet  

(Amram & Kulatilaka 1999, s. 15)  

I detta exempel är företagets värde 1 miljon i dagsläget och för två år framåt uppskattas 

en ökning av företagets värde, därav konens brantare luntning uppåt. Denna illustration 

visar på hur sambandet mellan tid och osäkerhet ökar på de olika utfallen av företagets 

värde. Att förutspå någonting handlar alltid om att acceptera att för varje given punkt på 

tidsramen finns det en rad olika slutresultat som är troliga. Givet dessa uppskattningar 

av företagets utveckling inom en tidsram på två år är det ledningens uppgift att ställa sig 

frågan hur de kan inverka till att eliminera möjligheterna att företagets värde minskar 

under två år samt hur de kan hitta nya sätt att växa. Detta betyder att man genom 
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realoptionsanalysen ämnar rotera på konen i figur 4 för att skapa en situation som 

illustreras som följande:  

 

Figur 5 Realoptioners inverkan på företagets värde 

(Amram & Kulatilaka 1999, s. 17)  

Figur 5 är en teoretisk modell som inte kan tillämpas direkt i praktiken men visar hur 

realoptioner förväntas inverka på prognoserna på företagets värdeutveckling givet 

externa osäkerhetsfaktorer. 

Realoptioner har precis som sina motsvarigheter på den finansiella marknaden (köp- 

och säljoptioner) den egenskapen att osäkerhet och volatilitet i priserna och 

förväntningarna höjer på värdet för dem eftersom det endast är en rättighet eller 

möjlighet att använda optionen (Brealey & Myers, 2003 s. 564–567). I fallet med 

realoptioner är det dock ofta mera svårt att avgöra med säkerhet att optionen existerar 

och att den går att utnyttja, därför krävs det också mera arbete för att kunna värdera den. 

(Yeo & Qui, 2003)  

3.7 Strategi och realoptioner 

En vanlig företeelse bland företag är att skilja på den strategiska delen av företagets 

verksamhet och den finansiella delen. Istället borde man se på dem som starkt 
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integrerade med varandra (Rózsa, 2015). Målet med båda delarna är att skapa den högsta 

avkastningen på riskfyllda beslut. Amram & Kulatilaka (1999, s. 63) menar att 

realoptioner är en metod som kan minska klyftorna mellan dessa två tankemönster inom 

ett företag. I dagens hektiska företagsvärld finns all orsak att sammanlänka dessa två 

eftersom de i slutändan har samma mål.  

Det finns två grundläggande tankemönster som realoptioner tillför till det strategiska 

tänkandet inom ett företag. Det första är att realoptioners tankemönster öppnar upp för 

att se nya möjligheter som skapas i och med ens strategiska beslut. Det gör att man mera 

naturligt har det i åtanke när man funderar över den övergripande strategin inom 

företaget. Den andra aspekten är att realoptioner ger möjligheten att skapa en konkret 

plan för dessa strategiska investeringar och också värdera de optioner som kommer i 

samband med dem. Detta gör att strategi och värdering knyts allt närmare varandra i 

och med att den finansiella delen alltid baserar sig på strategiska beslut. (Amram & 

Kulatilaka 1999, s. 63–64)  

3.8 Använder företag realoptioner? 

Ett stort problem med realoptioner är att företag verkar vara mycket mindre benägna att 

använda tekniken än dess ivrigaste förespråkare förutspådde när tekniken utvecklades. 

Orsaker till detta kan vara många, men en av de viktigaste kan vara att teorin har svårt 

att övertyga ledningen inom företaget.  

Block (2007) undersöker i sin studie i vilken grad realoptioner används i företag och en 

rad andra frågeställningar till varför och varför inte. Där kommer avsaknaden av stödet 

i ledningsgruppen fram som den viktigaste orsaken till att realoptioner inte används 

inom företag. Block (2007) menar att detta kan bero på att ledningen ofta inte besitter 

den kunskap som behövs för att kunna följa med vad som händer i processen när 

investeringsmöjligheter analyseras med hjälp av realoptioner. Detta kan leda till känslan 

av att vara utanför beslutandeprocessen. Även utanför ledningen kan realoptionsteorin 

upplevas som om den fråntar ledningen dess uppgift att evaluera och besluta om 

strategiska beslut inom företaget. NPV metoden är också en väldigt allmänt accepterad 

och välkänd metod vilket gör att det ofta är den metoden man tyr sig till i första hand.  

I sin studie menar Block (2007) också att den matematiska nivån på 

värderingsmetoderna kan spela en avgörande roll i vilken mån man är redo att 

implementera realoptioner inom företaget. I studien dominerade följande industrier 

bland de företag som svarade att de använde realoptioner: Energisektorn, allmännyttiga 



25 
  

sektorn, hälsovårdssektorn och tillverkningsindustrin. Block (2007) menar att dessa 

industrier till viss del tenderar att ha en större andel ingenjörer vilket kan leda till att det 

matematiska kunnandet ligger på en högre nivå än i andra branscher. Detta gäller både 

ledningen men också på lägre nivåer där analyserna ofta förbereds. Om detta kunnande 

saknas på de flesta nivåerna inom företaget är det också troligt att realoptioner inte 

kommer i användning. Krychowski & Quelin (2010) menar att det inte räcker med att 

kunna använda en av modellerna för att värdera en realoption utan också att man förstår 

den underliggande matematiken för att kunna bedöma vilka begränsningar och 

tillkortakommanden modellen har. Detta försvårar märkbart implementeringen av 

realoptioner i företag.  

Block (2007) menar också att realoptionsteori kan ha en tendens att övervärdera 

riskfyllda projekt och därför leda till att företag investerar för mycket i dessa typer av 

investeringar. Det kan leda till en alltför hög risktagning av företaget. Om detta sker har 

realoptionsteorin gått från att vara en värdeskapande process som ger företaget en 

komparativ fördel gentemot konkurrenter, till att vara någonting som leder företaget till 

att ta riskfyllda projekt.  

Mycket av denna motvillighet och problem med att implementera realoptioner i 

verkligheten kan bero på att steget från teori till praktik kan vara svårare än det vid första 

anblicken verkar. Triantis (2005) menar att realoptionsteori ofta kan handla mera om 

konst än vetenskap på grund av svårigheterna att implementera teorin i praktiken. Han 

menar också att det finns ett starkt behov av en djupare analys av investeringar än vad 

NPV analysen bidrar med. Men det viktiga i den ersättande metoden är att den inte är 

för komplicerad för att användaren ska avskräckas.  
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4 REALOPTIONERS VÄRDERINGSMODELLER   

 

Det finns flera sorters metoder för att värdera realoptioner, vissa av dem använder redan 

etablerade metoder som används för att räkna ut finansiella optioner och vissa har en 

mera pragmatisk och arbetskrävande lösning för att göra värderingen. Ofta har valet av 

metod för värderingen av optionen att göra med vilken sorts option det handlar om.  I 

princip ska inte val av metod ha någon skillnad på värderingen av optionen, utan istället 

kommer arbetet med att ta fram den information som behövs till de olika 

komponenterna i värderingsmetoden vara det viktigaste skedet. I det avseendet är det 

den som uppgör värderingen som har en större påverkan på slutresultatet än vilken 

modell som blir använd. (Amram & Kulatilaka 1999, s. 107–108)  

Olika metoder för att värdera optioner är: 

• Differentialkalkyl-metoder, hit hör Black & Scholes formel för värdering av en 

europeisk köpoption 

• Dynamiska programmeringsmetoder, hit hör binomialmetoden för prissättning 

av optioner 

•  Simuleringar, till exempel Monte Carlo analys 

Amram & Kulatilaka (1999, s. 108–113) menar att Black & Scholes prissättningsformel 

samt binomialmetoden är speciellt användbara för att värdera realoptioner eftersom de 

är relativt användarvänliga och lätta att använda när man fått fram den information som 

behövs för värderingen. På samma gång är de enkla att illustrera och använda i till 

exempel Excel. Binomialmetoden är den mest flexibla versionen och går att använda i 

många olika situationer och ger också användaren en bild av vad som sker under tidens 

gång (Block, 2007). Brealey & Myers (2003 s. 564–567) påpekar att binomialmetoden i 

takt med att antalet intervall ökar i beräkningen också på samma gång närmar sig svaret 

som en värdering med hjälp av Black & Scholes skulle ge. Detta beror på att Black & 

Scholes modellen i sin formel räknar med en oavbruten följd av utfall för att beräkna 

optionen (Collan, 2011). Desto mera utfall binomialmetoden räknar med desto närmare 

kommer den således svaret med ett oändligt antal utfall. Man kan därför ifrågasätta 

varför man över huvud taget använder sig av binomialmetoden istället för att bara 

använda sig av Black & Scholes. Svaret ligger i att Black & Scholes metoden är mera 
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begränsad i sina användningsområden, men när den kan användas är den ett relativt 

enkelt och snabbt sätt att värdera en option. I denna undersökning kommer Black & 

Scholes metoden att användas för att värdera den realoption som kommer behandlas 

längre fram. 

4.1 Black & Scholes modellen 

Black & Scholes (1973) presenterade en ny modell för hur man skulle prissätta optioner. 

I modellen är det i detta fall frågan om finansiella optioner, vilket till exempel kan vara 

en aktie på aktiemarknaden. Denna modell utgår från en rad antaganden som måste 

hålla för att modellen ska vara matematisk giltig och ha ett korrekt resultat. Dessa 

antaganden är:  

• Optionen är ”Europeisk” dvs. det är inte möjligt att bruka optionen innan 

optionens slutdatum. 

• Det betalas inte ut några dividender under tiden man är ägare till optionen.  

• Marknaden är effektiv. 

• Det finns inga transaktionskostnader i anskaffandet av optionen. 

• Den riskfria räntan och volatiliteten på det underliggande finansiella 

instrumentet är kända samt konstanta under perioden. 

• Avkastningen på det underliggande finansiella instrumentet följer en 

normalfördelning. 

Brealey & Myers (2003 s. 601–606) säger att Black & Scholes modellen vid första anblick 

kan se invecklad ut men är istället desto lättare att använda i verkligheten. Eftersom 

formeln inte kräver att användaren fullt behärskar de underliggande matematiska 

antagandena.  Istället är det viktigt att kunna veta vilka komponenter som formeln 

förutsätter att finns med i beräkningen. Formeln ser ut som följande:  

Där 𝐶 ska motsvara den köpoption som beräknas 

𝐶 = 𝑆 ∗ 𝑁(𝑑1) − 𝑋𝑒−𝑟𝑇 ∗ 𝑁(𝑑2),                                (7) 

där  (𝑑1) motsvarar 
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)𝑇

𝜎√𝑇
,                                              (8) 

 

och  (𝑑2) motsvarar 

(𝑑2) =  (𝑑1) − 𝜎√𝑇,                                               (9) 

 

och resten av variablerna motsvarar:  

𝑁(𝑑) = en kumulativ normalfördelning, dvs. sannolikheten att en slumpmässig variabel 

skall vara mindre än eller lika med 𝑑. 

𝑆 = är i formeln värdet på det underliggande finansiella instrumentet. 

𝑋 = är priset för att lösa in optionen och 𝑋𝑒−𝑟𝑇 är därmed nuvärdet av lösenpriset 

diskonterat med den riskfria räntan. 

𝑇 = är tiden tills optionen går ut, dvs. innan den måste användas eller försvinner. 

𝑟 = är den riskfria ränta som antas vara fortgående och konstant under tidsperioden. 

𝜎 = standardavvikelsen för det underliggande finansiella instrumentet. 

 

Black & Scholes modellen gör ett antagande i att fördelningen av det underliggande 

finansiella instrumentets priser följer en lognormal kurva (Collan, 2011). Till skillnad 

från avkastningen som antas följa en normalfördelning kommer priserna istället vara 

bundna av det faktum att priset för till exempel en aktie inte kan vara mindre än noll (i 

alla fall inte i teorin). (Brealey & Myers 2003 s. 601–602) 

Det betyder att den lognormala kurvan kommer vara begränsad vid noll. Den behöver 

inte heller som den normalfördelade kurvan vara symmetrisk. Eftersom alla värden på 

den lognormala kurvan är positiva kommer den ha en naturlig vridning till höger. Den 

lognormala fördelningen uppstår genom att Black & Scholes modellen antar att 
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avkastningen för det underliggande finansiella instrumentet följer en normalfördelning. 

Det gör att när ett framtida värde ska räknas på basis av en normalfördelad avkastning 

skapas en lognormal kurva fastän cirka 50 % av avkastningarna är negativa. En akties 

pris ligger exempelvis nu på 25€. I framtiden kan aktiens pris med all möjlighet stiga till 

över 50€ dvs. en över 100-procentig ökning. Detsamma kan inte ske i motsatt riktning 

eftersom det skulle leda till ett negativt aktiepris. (Brealey & Myers 2003 s. 601–602) 

Figur 6 illustrerar hur en lognormal kurva artar sig:  

 

Figur 6 En lognormal kurva 

(Brealey & Myers 2003 s. 601–602)  

Att aktiers värde följer en lognormal fördelning har ett samband med det som Amram & 

Kulatilaka (1999, s. 13–28) beskriver med hur ökad osäkerhet ökar optionens värde. Där 

antas att optionen inte måste realiseras och därför inte kan anta ett negativt värde. 

Samma princip följer också här Black & Scholes modellen i dess antagande om en 

lognormal fördelad kurva för det underliggande instrumentets värde. Ökad volatilitet 

ökar sannolikheten att ett extremvärde i den lognormala fördelningen fås vilket i sin tur 

gör att optionen blir mera värdefull för innehavaren. Optioners värde antar därför aldrig 

värdet noll eftersom till exempel en aktie aldrig kan anta det värdet. En options 

egenskaper dvs. rättigheten men inte skyldigheten att använda optionen gör också att 

den lognormala fördelningen illustrerar värdeökningen i en option, samt sannolikheten 

för att värdet ska antas.   
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4.1.1 Kritik av Black & Scholes modellen 

Som med de flesta finansiella formler skapade för att fånga verkligheteten och lägga ett 

värde på den kommer också denna modell ha sina tillkortakommanden. Block (2007) 

menar att ett av de största problemen med Black & Scholes modellen är att den kräver 5 

variabler för att få fram ett värde på optionen. Speciellt när det gäller realoptioner är 

många av dessa variabler svåra och arbetsamma att räkna ut. Ett antagande om ett 

förutbestämt utgångsdatum för en realoption är heller inte någonting som i regel 

existerar.  

Lander & Pinches (1998) menar att trots Black & Scholes modellen är den mest kända 

och använda modellen för att prissätta optioner bygger den också på en rad antaganden 

som inte kan klassas som verklighetstrogna. 

Lander & Pinches (1998) börjar med att påpeka att Black & Scholes formeln förutsätter 

att det underliggande finansiella instrumentet följer en så kallad ”Random walk” dvs. för 

varje stund finns det en lika stor chans för att instrumentet rör sig uppåt som nedåt. 

Denna process kunde också benämnas som en ”geometric brownian motion” eller 

random walk ”with drift”. Detta betyder att Black & Scholes modellen antar att 

volatiliteten och ”driften” är konstanta med tiden. Lander & Pinches (1998) menar att 

när man behandlar realoptioner är de tillfällen där dessa antaganden skulle hålla 

lätträknade. Detta gör att många investeringar inte lämpar sig för en värdering med hjälp 

av Black & Scholes modellen. Trots att det existerar modifierade Black & Scholes 

beräkningsmodeller för att kunna behandla till exempel volatilitet som en funktion av 

tiden eller stokastisk volatilitet, är modellen väldigt begränsad i sina 

användningsområden. Lander & Pinches (1998) menar att speciellt ett projekt med 

många riskkällor och tidsberoende input skulle kräva en mera sofistikerad modell, vilket 

snabbt gör värderingen väldigt komplex och tidskrävande.  

Borison (2005) påpekar att en av de största förenklingarna som görs när man använder 

Black & Scholes modellen för att värdera realoptioner är antagandet att det finns en 

motsvarande portfölj existerande på marknaden som kan replikera den investering som 

realoptionen behandlar. Kovariansen mellan en aktie och marknaden är välstuderad och 

reflekteras i aktiens 𝛽-värde. Det är långsökt att anta att det finns en portfölj av 

finansiella instrument på marknaden som kan replikera och ha en stark korrelation med 

den oftast väldigt specifika investeringen som i regel består av komponenter som inte 

säljs på den finansiella marknaden.  



31 
  

Lander & Pinches (1998) påpekar att avkastningen på finansiella instrument antas vara 

normalfördelad i Black & Scholes modellen. Yalincak (2012) menar att detta antagande 

inte överensstämmer med verkligheten. Istället för en normalfördelning har 

avkastningarna observerats röra sig i en leptokurtosisk bana enligt Yalincak (2012). Det 

betyder att risken för extrema avkastningar (dvs. långa svansar i fördelningen) i 

verkligheten är mycket mera sannolik än vad en normalfördelning skulle innebära. Detta 

motsäger också antagandet av en ”geometric brownian motion” i aktiernas 

prisutveckling. Istället framgår möjligheten för att oförutsedda händelser kan ha en stor 

inverkan på priset. Dessa är inte heller konstanta med tiden utan kan uppenbara sig 

slumpartat.  

 

Figur 7 Skillnaden mellan en leptokurtosisk fördelning och en normalfördelning 

Yalincak (2012) 

 

Lander & Pinches (1998) menar också att Black & Scholes modellen antar att en konstant 

volatilitet existerar på det instrument eller investering som modellen värderar. Yalincak 

(2012) påpekar att trots att volatiliteten kan upplevas som konstant under kortare 

tidsperioder är volatiliteten sällan konstant i det långa loppet. Det verkar alltså som om 

volatiliteten skulle förändras med tiden. Det handlar om perioder av hög volatilitet som 

ofta har föregåtts av en kraftig svängning neråt i aktiepriset. Om en option värderas 

innan en period med hög volatilitet finns en uppenbar risk att optioner under- eller 

övervärderas pga. den antagna konstanta volatiliteten. 

Leptokurtosisk
Normal
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Samma problem kan uppdagas i Black & Scholes modellens antagande att den riskfria 

räntan kommer hållas konstant (Lander & Pinches, 1998). Denna har också tendenser 

att vara volatil i tider av mycket osäkerhet. Antagandet att det inte finns några 

transaktionskostnader i att erhålla samt sälja optioner på marknaden stämmer inte 

heller överens med verkligheten. (Yalincak 2012) 

Lambrecht (2017) skriver att en invecklad modell som Black & Scholes kan ge 

användaren en form av falsk trygghet, vilket leder till att modellen ges för mycket 

förtroende och dess komponenters riktighet för lite. Om komponenterna som används 

till formeln är felaktiga kommer också värderingen bli felaktigt.  

Trots att det finns alternativa och utvidgade formler för att beräkna optioner som bättre 

lyckas fånga marknadsrealiteterna är Black & Scholes en av de mest använda och 

accepterade formlerna för att värdera optioner. Gällande matematiska modeller är det 

alltid en fråga om hur mycket förenklingar en användare kan tolerera om modellen 

annars är användarvänlig. (Yalincak 2012) 
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5 PROCESSEN ATT VÄRDERA REALOPTIONER MED BLACK 
& SCHOLES 

 

När man ämnar värdera en realoption finns det en rad olika saker som måste tas i 

beaktande angående finansiella optioners och realoptioners olika egenskaper. Modellen 

för att värdera dem kan vara samma, men deras olika egenskaper kommer ändå att göra 

realoptionernas värde osäkrare och komponenterna mera svårtillgängliga. Trots 

svårigheter är realoptioner ett alternativ för att skapa en djupare analys av en svårfångad 

verklighet. (Luehrman, 1998) 

5.1 Behovet av att skapa en option 

På den finansiella marknaden existerar en rad olika optioner för olika finansiella 

instrument som är färdigt värderade och säljs på marknaden enligt det nuvarande priset 

för den ifrågavarande optionen. I fallet med realoptioner är det mera komplicerat. I de 

allra flesta fall kommer den underliggande tillgången inte vara en produkt på den 

finansiella marknaden dvs. det existerar inte ett marknadspris för den och risken och 

volatiliteten är i regel inte heller känd (Yeo & Qui, 2003). Sannolikheten att hitta en 

liknande option på marknaden är väldigt låg och därmed är i regel den enda lösningen 

att skapa en egen option, där man tar fram de motsvarande komponenterna som behövs 

för att värdera en finansiell option. Genom de motsvarande komponenterna kan man 

skapa en modell som i sitt utförande fungerar på samma sätt som med en finansiell 

option men som i detta fall används för att värdera en realoption. (Luehrman, 1998) 

Komponenterna som används i Black & Scholes modellen för att värdera en aktieoption 

är: Aktiens pris (𝑆), lösenpris (𝑋), Tid tills utgångsdatum (𝑇), riskfria räntan (𝑟) och 

standardavvikelsen för aktien (𝜎). De allra flesta realoptioner handlar om att spendera 

pengar på att bygga eller köpa något som gör företaget mera produktivt eller för att 

realisera en möjlighet som finns tillgänglig. Dessa handlingar kan likställas med att 

utnyttja en option som finns på den finansiella marknaden. Mängden kapital som måste 

användas för att gör investeringen kommer att kunna likställas med (𝑋) i Black & Scholes 

formeln, nuvärdet av de kassaströmmar som investeringen tros generera kommer 

motsvara (𝑆) i formeln. Tiden som företaget har innan man uppskattar att 

investeringsmöjligheten inte finns mera kan likställas med (𝑇) i Black & Scholes formeln. 

Risken som finns förknippad med projektet kan likställas med (𝜎) i formeln, här måste 

man själv avgöra vilken faktor som är den underliggande risken och hur den ska mätas. 
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Den sista komponenten kommer att vara (𝑟), vilken är den riskfria ränta som kommer 

stå för pengarnas tidsvärde i formeln. (Yeo & Qui, 2003) 

Luehrman (1998) menar att med hjälp av dessa komponenter och Black & Scholes 

modellen kommer man få en djupare analys och mera information än med en vanlig 

nettonuvärdesmetod gjord på en dylik investering. I figur 8 illustreras hur Black & 

Scholes modellens formel för en köpoption och dess komponenter motsvarar 

komponenter i en verklig investering.  

 

Figur 8 Black & Scholes komponenter i en verklig investering 

(Luehrman, 1998) 

5.2 Att sammanföra NPV och en option  

Inom traditionell investeringsvärdering antar man att värdet på projektet är dess 

positiva kassaströmmar minus dess negativa, diskonterade till nutid. Om summan av 

dessa kassaströmmar är negativa genomförs inte investeringen och vice versa om de är 

positiva. Realoptioner ger den möjligheten att uppskatta värdet av att vänta med 

investeringen. Men en optionsvärdering och NPV kommer i vissa fall att vara detsamma.  

Van Putten & MacMillan (2004) menar att det sker när en option har nått sitt slutdatum 

dvs. investeringen måste göras idag eller inte alls. Vid det skedet kommer en options 

värde vara lika med 𝑆 − 𝑋 vilket motsvarar en nettonuvärdesberäkning. Det här 

förstärker uppfattningen att NPV och realoptioner hör samman. En NPV analys 

innehåller de viktiga komponenterna 𝑆 och 𝑋 som används i Black & Scholes formeln, 

Köpoption Investeringsmöjlighet Variabel 

Nuvärdet av investeringens 
kassaströmmar 

Investeringskostnader

Tid som projektet kan 
skjutas upp 

Pengarnas tidsvärde 

Investeringens risk 

Aktiens pris 

Lösenpris

Tid till utgångsdatum

Riskfria räntan 

Standardavvikelsen på aktiens 
avkastningar

S

X

T

r
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men beaktar bara att investeringen kan göras nu eller aldrig. Men att vänta med 

investeringen kan vara en lönsam strategi åt företaget eftersom det antingen kan betyda 

att värdet går upp (investeringen blir mera lönsam och man utnyttjar sin option) eller att 

värdet går ner (investeringen blir olönsam och man har lyckats undvika en dålig 

investering). (Luehrman, 1998) 

5.3 En stegvis värderingsmetod av en realoption 

Luehrman (1998) beskriver en process för hur man kan gå tillväga för att till att börja 

med kunna urskilja att det finns en option i det investeringsbeslut man har framför sig 

och sedan vilka tillvägagångssätt man borde göra för att få fram de relevanta 

komponenterna för att värdera optionen. När alla dessa steg sedan blivit genomförda har 

man en djupare förståelse för investeringens värde än genom att bara använda sig av 

diskonterade kassaströmmar. I de följande underkapitlen följer stegen i denna process.  

5.3.1 Urskilj optionen och beskriv dess egenskaper  

I sitt exempel använder Luehrman (1998) ett fiktivt företag med en 

investeringsmöjlighet att bygga en helt ny fabriksenhet och sedan inom tre år expandera 

den enheten för att ta sig in på nya marknader. Tabellen nedan illustrerar beräkningen 

för de diskonterade kassaströmmarna för projektet. 
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Tabell 1  Exempelinvestering i fabriksenhet 

 

(Luehrman, 1998) 

Som syns i tabell 1 sker en inledande investering år 0 där 100 miljoner används för att 

grunda den nya fabriksenheten. Sedan kommer ytterligare investeringar att ske under år 

3 där enhetens kapacitet utvidgas och möjligheten att sälja till nya marknader utnyttjas. 

Investeringen under år 3 kommer att kosta 307 miljoner och är därmed signifikant större 

än den inledande år 0. När kassaströmmarna diskonterats till nuvärde får man resultatet 

att investeringen skulle vara värd 0,1 miljoner, vilket kan ses som ett väldigt svagt 

resultat med tanke på vilka summor man har lagt ut på investeringen. Om någon del av 

investeringen har en optimistisk uppskattning kan detta i slutändan bli en förlust åt 

företaget. Detta skulle innebära att detta projekt med stor sannolikhet inte skulle 

genomföras (Luehrman, 1998)  

Det essentiella i denna situation är att kunna urskilja att investeringen i den nya 

produktionsenheten under år 3 måste beaktas som en option eftersom investeringen år 

0 ger rätten till att senare utvidga med inget som tvingar företaget att göra det.  Beroende 

på omständigheterna kan företaget välja att göra det eller inte. Luehrman (1998) menar 

att det åtminstone finns två simpla sätt att urskilja en option bland ett 

År 0 1 2 3 4 5 6

Operativa uppskattningar 

Inkomst 455,0 551,0 800,0 1080,0 1195,0 1255,0

 - Kostnad för sålda varor 341,3 414,9 596,0 811,1 893,9 941,3

 = Bruttovinst 113,8 136,1 204,0 268,9 301,1 313,8

 - Administrationskostnader 110,4 130,0 219,2 251,6 280,3 287,4

 = Rörelsevinst 3,3 6,1 -15,2 17,3 20,8 26,3

Kassaflödeskalkyl

EBIT(1-skattesatsen) 2,2 4,0 -10,0 11,5 13,7 17,4

 + Avskrivningar 19,0 21,0 21,0 46,3 48,1 50,0

 - Anläggningskostnader 100,0 8,1 9,5 307,0 16,0 16,3 17,0

 - Ökningar i NWC 25,0 4,1 5,5 75,0 7,1 8,0 9,7

 = Fria kassaströmmar -125,0 9,0 10,0 -371,0 34,7 37,5 40,7

 + Slutvärde( Beräknat med en årlig tillväxt på 5 %) 610,3

Diskonterat till nuvärde

 x Diskonteringsfaktorn(12 %) 1,000 0,893 0,797 0,712 0,636 0,567 0,507

 = Nuvärde (årligen) -125,0 8,0 8,0 -264,2 22,0 21,3 329,8

NPV(av alla år ) 0,1 (talen representerar miljoner och är avrundade)
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investeringsprojekt. Det första sättet är att granska projektets kassaströmmar. I denna 

exempelinvestering kan man relativt enkelt uppfatta att det handlar två skilda 

investeringsfaser. Det finns två års kassaströmmar (år 0 och 3) som sticker ut från resten. 

Bara genom att granska dessa kan man få en uppfattning om att det döljer sig en option 

i denna investering. Det andra sättet är att granska beskrivningen på vad investeringen 

innebär och vilka faser den har. Detta kan säga lika mycket eller mera om investeringens 

egenskaper.  

Denna investering innehåller därmed en option att expandera som kan utnyttjas men 

som inte nödvändigtvis behöver göras. Den innehåller två delar. Den första investeringen 

som görs år 0 i produktionsenheten och den andra som görs år 3. Den första 

investeringen kan värderas med hjälp av nettonuvärdesmetoden eftersom den sker i 

nutid. Den motsvarar alltså komponenterna 𝑆 och 𝑋, vilket motsvara en option som nått 

sitt slutdatum. (Luehrman, 1998) 

Den andra delen av investeringen kommer att kunna beskrivas som en köpoption att 

expandera fabriksenheten. Denna investering sker 3 år framåt i tiden vilket gör att alla 

komponenter i Black & Scholes modellen kommer att ha inverkan på dess värde till 

skillnad från första delen av investeringen. Att värdera andra delen lika som den första 

ignorerar alltså den tidsperiod som finns mellan och vilken påverkan det kan ha på det 

slutgiltiga värdet av andra delen av investeringen. (Luehrman, 1998) 

5.3.2 Ta fram komponenterna för en köpoption 

När man identifierat att det existerar en option i investeringen är nästa steg att ta fram 

de komponenter för en köpoption som behövs för att värdera optionen. Här används 

modellen i Figur 8 för att kunna identifiera vilka komponenterna är och vad de motsvarar 

i verkligheten. 

I denna exempelinvestering kommer (𝑆) att vara nuvärdet av de förväntade 

kassaströmmarna som investeringen år 3 kommer ge åt företaget ifall beslutet blir att 

genomföra den. Variabeln (𝑋) kommer motsvara det kapital investeringen år 3 kräver av 

företaget. Tiden tills investeringen kan genomföras kommer motsvaras av (𝑇)och 

motsvarar i detta fall 3 år eftersom det är tiden tills den planerade expansionen i 

fabriksenheten kan äga rum. Tidsvärdet på pengar kommer motsvaras av (𝑟) och i detta 

exempel ligger det på 5,5 %. Detta skiljer sig från diskonteringsräntan som används i 

Tabell 1 (12 %) eftersom man i optionsberäkningen vill beräkna värdet på pengarna från 

år 0 till 3 oberoende av projektet. Standardavvikelsen för avkastningen på denna 
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investering är inte given i kassaströmsberäkningen men antas i exemplet vara 40 %. Hur 

man beräknar volatiliteten för situationer som denna diskuteras längre fram. När alla 

komponenter blivit identifierade kan beräkningen av dessa påbörjas. (Luehrman, 1998) 

5.3.3 Beräkna volatiliteten för projektet 

Luehrman (1998) listar tre sätt att ta sig an volatiliteten inom en investering som 

beräknas med hjälp av en realoptionsanalys. Det första är att helt enkelt att göra en 

uppskattning på till exempel basis av en vanlig akties volatilitet. Den brukar ligga runt 

25 % årligen.  En enskild investering inom ett företag kan dock ha en högre volatilitet. 

Luehrman (1998) menar att mellan 30 % och 60 % skulle vara ett realistiskt antagande.  

Ett annat sätt är den så kallade ”underförstådd volatilitet”. Om det finns liknande 

optioner som säljs på marknaden har man tillgång till alla komponenter som behövs för 

att räkna ut den underliggande volatiliteten givet alla andra komponenter i Black & 

Scholes formeln. Detta sätt är ofta ändå inte tillgängligt eftersom realoptioner vanligtvis 

är unika till sin natur och egenskaper (Yeo & Qui, 2003).  

Det tredje sättet är att använda Monte Carlo metoden. Det betyder att på basis av olika 

sannolikhetsfördelningar på relevanta komponenter beräkna hur de kan utvecklas över 

tid med hjälp av datordrivna simuleringar. Detta sätt är en av de mest använda 

metoderna eftersom den på basis av projektets egenskaper kan beräkna en uppskattad 

volatilitet.  

5.3.4 Kvantifiera del 1 och 2 av investeringen 

Att få fram de rätta värdena för (𝑆) och (𝑋) i del 2 av investeringen kommer att vara en 

viktig aspekt. Positiva och negativa kassaflöden som hör till expansionen av 

fabriksenheten måste isoleras och tas ut för att få en korrekt beräkning av (𝑆) och (𝑋). 

Beroende på projektets art kan detta vara mer eller mindre utmanande. Slutresultatet 

bör skilja på del 1 och 2 som två separata investeringar för att sedan del 2 ska kunna 

värderas som en option. Värdet på de två delarna av investeringen bör ha samma 

sammansatta NPV som investeringen hade innan man separerade dem i två olika delar. 

Luehrman (1998) separerar investeringen i två delar på följande sätt:  
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Tabell 2 Investeringen separerad i två faser 

 

(Luehrman, 1998) 

Genom att separera investeringen andra del kan man identifiera de relevanta faktorerna 

som behövs för att kunna behandla investeringen som en realoption. Detta möjliggör att 

ta ut de komponenter som Black & Scholes formeln behöver för att räkna optionens värde 

idag givet de underliggande faktorerna. Luehrman (1998) tar ut de relevanta 

komponenterna på följande sätt: 

 

 

 

 

 

År 0 1 2 3 4 5 6

Del 1

Kassaflöde 0,0 9,0 10,0 11,0 11,6 12,1 12,7

 + Restvärde 191,0

 - Investering -125,0

 x Diskonteringsfaktorn (12 %) 1,000 0,893 0,797 0,712 0,636 0,567 0,507

 = Nuvärde (Årligen) -125,0 8,0 8,0 7,8 7,3 6,9 103,3

NPV (Del 1) 16,3

Del 2

Kassaflöde 0,0 23,1 25,4 28,0

 + Restvärde 419,3

 - Investering -382,0

 x Diskonteringsfaktorn (12 %) 0,712 0,636 0,567 0,507

 = Nuvärde (Årligen) -271,9 14,7 14,4 226,6

NPV (Del 2) -16,2

Del 1 & 2

Kassaflöde 0,0 9,0 10,0 11,0 34,7 37,5 40,7

 + Restvärde 610,3

 - Investering 125,0 -382,0

 x Diskonteringsfaktorn (12 %) 1,000 0,893 0,797 0,712 0,636 0,567 0,507

 = Nuvärde (Årligen) -125,0 8,0 8,0 -264,1 22,0 21,3 329,8

NPV (Del 1&2) 0,1 (Samma NPV som i Tabell 1)
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Tabell 3 Realoptionens komponenter 

 

 (Luehrman, 1998) 

I tabell 3 kommer diskonteringsräntan för investeringen år 3 istället för 12 % ligga på 5,5 

%. Luehrman (1998) menar att använda 12 % som för alla andra kassaströmmar inom 

projektet skulle vara felaktigt eftersom investeringen år 3 måste behandlas som en 

option och dessutom är den mera påverkad av andra faktorer än den allmänna risken för 

projektet. Om en betydande negativ kassaström diskonteras med en för hög ränta som 

dessutom inträffar flera år framåt i tiden kan det ge en felaktig bild på vad nuvärdet är 

av den utgiften. Här påpekar också MacMillan & van Putten & McGrath & Thompson 

(2006) att kostnader och inkomster inte kan likställas rakt av. Istället måste man anta 

att kostnader är mera bestående än intäkterna. De menar att osäkerhet i kostnader inte 

är en värdeskapande faktor i en investering. Därav anser Luehrman (1998) i detta 

exempel att investeringen år 3 inte kan jämföras med de övriga kassaströmmarna. 

Istället används en ränta på 5,5 % som fås från alternativräntan man riskfritt skulle ha 

fått genom statsobligationer mellan år 0 och 3. Detta gör projektet signifikant mindre 

lönsamt. Det beräknade NPV justeras från 0,1 miljoner positivt till -69,6 miljoner 

negativt.  

År 0 1 2 3 4 5 6

Del 2

Kassaflöde 0,0 23,1 25,4 28,0

 + Restvärde 419,3

 - Investering -382,0

 x Diskonteringsfaktorn (12 %) 0,712 0,636 0,567 0,507

 x Diskonteringsfaktorn (5,5 %) 0,852

 = Nuvärde (Årligen, 12 %) 0,0 14,7 14,4 226,6

 = Nuvärde (Investering, 5,5 %) -325,3

NPV (Del 2) -69,6

X

r

T

Summan av dessa 
är (S)
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5.3.5 Beräkna värdet på optionen 

När processen med att skilja mellan vilka kostnader och intäkter som hör till 

realoptionen inom investeringen och de relevanta komponenterna har tagits fram 

återstår det att beräkna värdet av optionen med hjälp av denna information.  

Black & Scholes formeln som tidigare presenterades fylls nu istället med de variabler som 

erhållits från analysen. Delarna  𝑑1 samt 𝑑2 kommer att skilt beräknas för att sedan 

användas i den slutliga formeln.   

               (𝑑1) =  
ln(

255,7

382
)+(0,055+

0,42

2
)3

0,4√3
                      

(𝑑1) = 0,01                                                 (10) 

 

(𝑑2) =  (𝑑1) − 0,4√3 

(𝑑2) =  −0,69                                              (11) 

 

𝐶 = 255,7 ∗ 𝑁(0,01) − 382𝑒−0,055∗3 ∗ 𝑁(−0,69) 

𝐶 = 48,75.                                                (12) 

 

Här får optionen ett värde på 48,75 miljoner, vilket är signifikant större än det NPV som 

erhölls i Tabell 3, som låg på -69,6 miljoner. Det som ännu måste beaktas är att detta 

endast är värdet på del 2 av investeringen värderad som en köpoption. Del 1 av 

investeringen har ännu ett beräknat värde på 16,3 miljoner vilket gör att den totala 

investeringen skulle vara värd 16,3+48,75= 65,05 miljoner. Den totala investeringen är 

dvs. åtminstone värd 16,3 miljoner eftersom optionens värde antigen kommer vara o 

eller högre. Detta projekt har därmed gått från att vara runt ett nollresultat eller ett 

möjligt kraftigt negativt värde till att vara en investering som ger en vinst på runt 50 % 

av det investerade kapitalet år 3. (Luehrman, 1998) 
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Detta exempel visar hur en vanlig NPV analys på ett betydande sätt kan undervärdera 

det projekt som finns tillgängligt åt ett företag längre fram i tiden. Genom att ignorera 

investeringens egenskaper, tiden tills investeringen kan göras och den underliggande 

volatiliteten för projektet har viktiga faktorer missats och värderingen visar därmed inte 

heller det verkliga värdet på projektet. En realoptionsanalys kan därmed ge värdefull 

information som kan vända ett projekt från att negligeras till att istället beaktas och 

skapa värde åt företaget. Black & Scholes modellen lyckas fånga en del av den tids- och 

volatilitetsaspekt som en vanlig NPV analys inte kan kvantifiera. Realoptionsanalys 

fungerar som en betydande påbyggnad (inte en ersättning) av den NPV analys som redan 

har gjorts för projektet. (Yeo & Qui, 2003). 
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6 INVESTERINGEN I FRESH SERVANTS 
PRODUKTIONSENHET 

 

Fresh Servant är ett företag som verkar inom livsmedelsindustrin och har specialiserat 

sig på tillverkning och försäljning av färdiga salladsmåltider. Företaget har två 

produktionsenheter och den ifrågavarande investeringsmöjligheten finns inom enheten 

i Edsevö, Pedersöre. För att utreda investeringens konsekvenser kommer till en början 

dess skeden och delar definieras och undersökas. Efter det kommer den inneboende 

optionen beskrivas. Sedan beräknas kassaströmmarna för investeringens olika skeden, 

dessa beräkningar kommer till stora delar att basera sig på redan insamlad data vilket 

betyder att metoden för att få fram dem inte beskrivs i detalj i denna undersökning. 

Istället fokuseras mera på att beräkna volatiliteten och beskriva den inneboende 

optionen inom investeringen. Sedan alla nödvändiga komponenter är uträknade 

kommer investeringen värderas med hjälp av Black & Scholes 

optionsprissättningsmodell.  

6.1 Investeringsmöjligheten och dess skeden 

Produktionsenheten består till viss del av utrymmen för produktionslinjer där man enligt 

principen för det löpande bandet fyller salladsaskar med alla komponenter för hand för 

att sedan skickas vidare för att omslutas och förpackas, redo att skickas ut till affärer runt 

om i Finland.  

Detta arbetsmoments är resurskrävande på flera olika sätt. Dels krävs det cirka åtta 

personer per linje för att kunna hålla den funktionsduglig dels kommer det ett stort svinn 

i råvaror eftersom det inte finns tid och möjlighet att kontrollera att mängden råvara 

överensstämmer med receptet för ifrågavarande produkt. Faktumet att komponenterna 

till produkten läggs för hand är ett av problemen i svinnet av råvaror.  

Ledningen inom Fresh Servant ansåg det som nödvändigt att förbättra processen för att 

i framtiden kunna producera sina produkter mera kostnadseffektivt än man i nuläget 

kan göra. I processen finns också ett behov av förstorade utrymmen för förvaring av 

råvaror som ska användas i produkterna. Med dessa två behov i beaktande har en lösning 

som potentiellt skulle kunna lösa båda två presenterats. Lösningen skulle innefatta 

byggande av en övre våning i produktionshallen med hjälp av stålkonstruktioner. Detta 

skulle för en överskådlig framtid täcka behovet av ytor för förvaring av råvaror och på 

samma gång ge företaget en option att investera i en automatlinje för tillverkning av 
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salladsaskar, vilken förväntas kunna producera produkterna mera effektivt både i fråga 

om personalresurser och råvaror. En automatlinje skulle till sin struktur vara i behov av 

en övre våning varifrån det går att fylla på de olika råvarorna som behövs för produkterna 

som produceras på den. Därav är det övre våningen som också skapar optionen åt 

företaget.  

Problemet ligger i de många osäkerhetsmoment som investeringen i automatlinjen 

skulle medföra. Preliminära beräkningar visar på ett troligt negativt resultat och i och 

med att den planerade avställningsytan för råvaror kunde göras mera kostnadseffektivt 

och på samma gång placeras på mera gynnsamma platser för den övriga verksamheten 

behövs mera beräkningar angående automatlinjen och dess potentiella påverkan på 

produktionen. Vad optionen att investera i automatlinjen är värd åt företaget är därför 

av intresse och kommer här att undersökas och diskuteras. 

Investeringen kan därmed delas upp i två olika skeden där byggandet av övre våningen 

är den första delen och automatlinjen är optionen som följer på den ursprungliga 

investeringen.  

6.2 Investeringarnas kassaströmmar  

Byggandet av övre våningen antas i detta skede inte medföra några mätbara positiva 

kassaströmmar förutom att den övriga verksamheten kan förlöpa smidigare som en följd 

av ökat utrymme, men i kassaströmsberäkningen beaktas denna investering endast som 

en utgift åt företaget. Det betyder att optionen för byggandet av automatlinjen behöver 

betala tillbaka både investeringarna för att projektet som helhet skall vara positivt åt 

företaget. Investeringens kassaströmmar kommer i slutändan att motsvara det som 

Black & Scholes formeln anger som aktiens pris (𝑆). 

6.2.1 Inbesparingar generade av investeringen 

För att beräkna vilka kassaströmmar som generas ur investeringen i automatlinjen 

måste flertalet faktorer beaktas. Delvis måste en försäljningsprognos uppgöras för att 

kunna utvärdera behovet av utökad kapacitet och dess implikationer på 

användningsgraden av de två olika sorters linjerna inom produktionsenheten. Beroende 

på utfallet av försäljningen skiftar de beräknade kassaströmmarna eftersom 

nettoökningen automatlinjen kan tillföra växer i samband med att den totala 

försäljningen ökar. I Tabell 4 framgår den prognostiserade försäljningen för 

salladsaskarna för perioden 2019–2027, vilket kommer vara tidsintervallet under vilka 
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kassaströmmarna beräknas. Försäljningen kommer kontinuerligt att öka, vilket leder till 

att den nuvarande maxkapaciteten på tillverkningen (250 000 askar/vecka) verkar 

överskridas under år 2022.  

Tabell 4 Förväntade ökningar i försäljningen  

 

Inbesparingar som härrör från den förväntade ökningen i effektivitet kommer att läggas 

i relation till den prognostiserade försäljningsökningen och där kommer de två olika 

alternativa produktionssätten att jämföras. Trots att de totala produktionskostnaderna 

ökar i takt med att försäljningen ökar kan företaget göra signifikanta inbesparingar 

genom att effektivera produktionsprocessen. Genom att granska 

produktionskostnaderna i fallet av att produktionen fortsätter med de gamla linjerna 

(multivaclinjerna) och jämföra det med en investering i en automatlinje kan dessa två 

alternativs produktionskostnader sättas i relation till försäljningsökningen. Baserat på 

kostnadsberäkningar uppgjorda inom företaget har de två olika produktionslinjerna 

följande produktionsegenskaper:  

Tabell 5 Multivaclinjernas produktionsegenskaper 

 

Tabell 5 innehåller data över de fyra multivaclinjernas produktionsegenskaper med en 

exempelmängd på 100 000 askar i veckan. Mängden 100 000 används här som en 

riktgivande mängd för att illustrera kostnadsskillnaderna på de två olika 

produktionsprocesserna vid samma tillverkningsmängd. Den vänstra kolumnen i tabell 

5 visar på de totala maskinkostnaderna med i detta fall fyra produktionslinjer. Den högra 

År 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Förväntad ökning 11,00 % 5,00 % 7,00 % 7,00 % 7,00 % 7,00 % 5,00 % 5,00 % 4,00 %

Förväntad försäljning 210000 233 100 244 755 261 888 280 220 299 835 320 824 336 865 353 708

Produktion per vecka 100 000 Multivaclinjerna

Maskinkostnader Arbetskostnader

Maskinernas kapacitet 2 560,00 80,00 Kapacitet/person/h

Maskintimmar 39,06 1 250,00 Arbetstimmar

Kostnad/Maskintimme 59,08 €            22,00 Kostnad/Arbetstimme

Total Maskinkostnad 2 307,69 €       27 500,00 € Total arbetskostnad

Kostnad/Ask 0,02 €               0,28 €            Kostnad/Ask

Sammalagd kostnad/Ask 0,30 €               

Sammanlagd kostnad 29 807,69 €    
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kolumnen visar den totala arbetskostnaden för produktionslinjerna med antagandet om 

att de måste bemannas av åtta personer för att fungera. Den sammanlagda kostnaden 

för att tillverka 100 000 askar blir 29 807,69€ vilket betyder en kostnad på 0,30€ per 

tillverkad ask.  

Tabell 5 kan i detta fall jämföras med tabell 6 där produktionsegenskaperna för 

automatlinjen visas. Här används samma exempelmängd på 100 000 askar i veckan. Till 

skillnad från multivaclinjerna har automatlinjen en lägre sammanlagd kapacitet på 1800 

i jämförelse med 2560 för multivaclinjerna. Men i frågan om kapacitet per person på 

linjen är automatlinjen signifikant mera effektiv med 450 askar/person/timme i 

jämförelse med 80 askar/person/timme för multivaclinjerna. Det är också denna 

skillnad som i slutändan genererar en mera än 50 % reducering i den sammanlagda 

produktionskostnaden som ligger på 13 192,65€ för automatlinjen. Dessa inbesparingar 

genereras huvudsakligen av att automatlinjen uppskattas behöva endast 4 personer på 

samma gång som de 4 multivaclinjerna behöver 24 personer för att kunna producera en 

liknande mängd askar per timme.  

Tabell 6 Automatlinjens produktionsegenskaper 

 

Ifall företaget väljer att investera i automatlinjen kommer den att utnyttjas enligt dess 

maxkapacitet och resten kommer produceras på multivaclinjerna. Det innebär att för att 

få fram inbesparingarna som härrör från den ökade effektiviteten uppgörs en modell där 

mängden producerade enheter fördelas enligt den rådande principen och försäljningen 

ökar enligt den prognostiserade mängden.  

Produktion per vecka 100 000 Automatlinjen

Maskinkostnader Arbetskostnader

Maskinens kapacitet 1 800,00 450,00 Kapacitet/person/h

Maskintimmar 55,56 222,22 Arbetstimmar

Kostnad/Maskintimme 145,47 €         23,00 €            Kostnad/Arbetstimme

Total Maskinkostnad 8 081,54 €      5 111,11 €      Total arbetskostnad

Kostnad/Ask 0,08 €              0,05 €              Kostnad/Ask

Sammalagd kostnad/Ask 0,13 €              

Sammanlagd kostnad 13 192,65 €    
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Figur 9 Jämförelse i produktionskostnaderna mellan multivaclinjerna och automatlinjen 

 

I Figur 9 läggs produktionskostnaderna presenterade i tabell 5 och tabell 6 i relation till 

den prognostiserade ökningen i försäljningen från tabell 4. Staplarna illustrerar 

mängden producerade askar från år 2022–2027, vilket slutar på drygt 350 000. De två 

linjerna i Figur 9 representerar produktionskostnaden för Multivaclinjerna respektive 

automatlinjen vid det ifrågavarande årets produktionsmängd. Automatlinjen används 

enligt dess maxkapacitet från början vilket leder till att den uppskattade inbesparingen 

kommer vara som störst under de första produktionsåren, när kvoten av produktionen 

som sker på automatlinjen är som störst. Allt medan att försäljningen växer kommer 

därmed skillnaden mellan de två alternativa produktionssätten reduceras eftersom den 

ökade försäljningen kommer belasta multivaclinjerna allt mera. I beräkningarna av 

investeringens inbesparingar beaktas också den uppskattade minskningen i svinnet av 

råvara vid produktionen. I beräkningar gjorda vid företaget uppskattas svinnet av de 

använda råvarorna i nuläget till 20 % av de inköpta råvarorna. Uppskattningen är att den 

nya automatlinjen skulle kunna reduceras svinnet av råvaror till 2 %. Det skulle ge en 

årlig inbesparing på 140 000 vilket kommer att beaktas som en positiv kassaström i 

beräkningen. 
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6.2.2 Kassaströmmarna i siffror 

I tabell 7 redovisas projektets kassaströmmar vilket i detta skede inte ännu är 

diskonterade utan endast uträknade på årlig basis. År 2019 och 2021 kommer endast 

investeringar att ske och därmed kommer det endast resultera i negativa kassaströmmar. 

Investeringen år 2019, vilket innefattar byggandet av en övre våning inom 

produktionsenheten är den första etappen i denna kedja. Denna investering kommer 

också vara den som ger företaget optionen att göra en vidare investering i automatlinjen 

vilket betyder att den uppskattade tidsramen i vilken optionen borde förverkligas ligger 

på 2 år, det betyder att komponenten (𝑇) som används i Black & Scholes 

optionsprissättningsmodell kommer ha ett värde på 2. Orsaken till att tidsintervallet 

ligger på 2 år beror på flera orsaker, bland annat har produktionsenheten idag en 

kapacitet på ca 250 000 askar vilket enligt den nuvarande försäljningsprognosen skulle 

överskridas under år 2022. Detta skulle i sin tur leda till missade försäljningsmöjligheter. 

En annan aspekt vilket spelar in i tidsintervallet för en påföljande investering år 2022 är 

marknadsläget för lunchsallader. Stora inhemska konkurrenter har fått upp ögonen för 

efterfrågan på produkten och har inlett sin egen produktion. För att kunna hållas 

konkurrenskraftig måste en effektivering av produktionslinjerna ske under de närmaste 

åren.  Enligt denna plan skulle sedan automatlinjens investering och implementering ske 

under år 2021, för att sedan kunna tas i bruk under år 2022 och i det skedet börja 

generera kassaströmmar till företaget. 

Den första delen av projektet år 2019 skulle finansieras med eget kapital, investeringen 

i automatlinjen skulle enligt planen finansieras med 50 % eget kapital och 50 % i form 

av ett leasingavtal med en avbetalningstid på 7 år. Detta gör att kapitalet som krävs för 

automatlinjen sprids ut på både år 2021 och de kommande åren då avbetalningarna görs 

för leasingavtalet. Den totala investeringskostnaden för automatlinjen är jämt 13 000 

000€, av vilket 50 % infaller som en negativ kassaström under år 2021 och resten betalas 

av under åren 2021–2027.  

I tabell 7 redovisas hur inbesparingar från effektiviseringen och ökade 

försäljningsintäkter till följd av en ökad kapacitet ger positiva kassaströmmar. Talen 

presenteras avrundande till hela miljoner. Inbesparingarna kan härledas från Tabell 5 

och Tabell 6 samt Figur 9 där automatlinjens produktionsmässiga inbesparingar 

redogörs för. De ökade försäljningsintäkterna beräknas på basis av den genererade 

nettoökningen investeringen i automatlinjen beräknas medföra. Genom att beakta den 

kumulativa ökningen från år 2022–2027 multiplicerat med vinsten per såld vara erhålles 



49 
  

den årliga positiva kassaströmmen som denna post medför. Serviceavgifter för 

automatlinjen kommer att vara en betydande negativ kassaström som årligen beaktas. 

Summan av de hittills nämnda posterna kommer utgöra projektets bruttovinst. Efter det 

subtraheras de årliga leasingavgifterna och de bokföringsmässiga avskrivningarna vilket 

leder till rörelsevinsten. Sedan dras räntekostnaderna kopplade till leasingavtalet bort 

och samfundsskatten beaktas.  

I detta skede har den bokföringsmässiga vinsten erhållits, härefter adderas 

avskrivningarna tillbaka eftersom de endast är en bokföringsmässig detalj som dock har 

en inverkan på samfundsskattens storlek. Därefter beaktas förändringarna i 

nettorörelsekapital som den sista posten. Företaget har uppskattningsvis 11,23 % av 

försäljningen bundet i kundfordringar och 10,25 % av inköpen bundet i 

leverantörsskulder. Nettorörelsekapitalet ökar successivt från år 2022–2025, efter det 

sker en betydande nedgång från 200 000€ till 150 000€. Detta kan härledas från Tabell 

4 där ökningar i försäljningen presenteras. Under åren 2025–2027 förväntas den 

procentuella tillväxten i försäljningen minska från 7 % till 5 % år 2025 och 2026 och till 

4 % år 2027, vilket i detta fall leder till en lägre årlig nettotillväxt i försäljningen under 

ifrågavarande år. Detta resulterar i en lägre ny summa bundet i nettorörelsekapital från 

år 2026–2027.  

Tabell 7 Kassaströmsberäkningen 

 

År 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

 + Inbesparingar årligen 0,80 €        0,78 €      0,72 €        0,66 €        0,64 €        0,59 €      

 + Ökade försäljningsintäkter 0,74 €        1,53 €       2,37 €        3,27 €        3,60 €        3,68 €      

 - Årliga serviceavgifter 0,15 €-        0,15 €-      0,15 €-        0,15 €-        0,15 €-        0,15 €-      

Bruttovinst 1,39 €       2,16 €     2,95 €       3,78 €       4,09 €      4,12 €     

 - Årliga leasingavgifter 0,74 €-         0,80 €-        0,86 €-      0,92 €-        0,99 €-        1,06 €-        1,14 €-       

 - Avskrivningar 1,08 €-        1,08 €-      1,08 €-        1,08 €-        1,08 €-        1,08 €-      

Rörelsevinst 0,74 €-        0,49 €-      0,22 €     0,94 €      1,71 €       1,95 €       1,90 €     

 - Räntekostnader 0,45 €-         0,39 €-        0,33 €-      0,27 €-        0,20 €-        0,13 €-        0,05 €-      

 - Samfundsskatt( 20%) -  €         -  €       0,13 €-        0,30 €-        0,36 €-        0,37 €-      

Vinst 1,19 €-        0,88 €-      0,11 €-     0,54 €       1,20 €       1,45 €       1,48 €     

 - Grundinvestering 0,47 €-     6,50 €-         - - - -

 + Avskrivningar 1,08 €        1,08 €      1,08 €        1,08 €        1,08 €        1,08 €      

 - Utredningskostnader 0,07 €-         

 - Skolningskostnader 0,05 €-         

 - Installationskostnader 0,08 €-         

 - Förändring i nettorörelsekapital 0,15 €-        0,17 €-      0,18 €-        0,20 €-        0,15 €-        0,16 €-      

Kassaströmmar -0,47 7,89 €-        0,05 €      0,81 €     1,44 €       2,09 €      2,38 €       2,40 €     
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För att bättre kunna urskilja optionen inom projektet skapas en graf över de 

prognostiserade kassaströmmarna för respektive år. Om man varit osäker på projektets 

natur och om det innehåller en option eller inte kan detta sätt vara bra att åskådliggöra 

kassaströmmarna för att göra optionen klarare. Optionens värde har som mål att fånga 

de möjliga positiva värdena investeringen kan generera under den undersökta 

tidsperioden, dvs. kassaströmmarna som ligger till höger om investeringen år 2022. I 

figur 10 illustreras kassaströmmarna från år 2019–2027.  

 
 
Figur 10 Graf över kassaströmsberäkningen  

 

I figur 10 syns hur kassaströmmarna gradvis ökar årligen för att stabiliseras under 2026 

och 2027. Investeringen år 2019 kommer att möjliggöra optionen år 2021 vilket kan 

börja producera positiva kassaströmmar från år 2022 framåt.  

6.3 Nettonuvärdet av investeringen 

På basis av de beräknade kassaströmmarna som både del 1 och 2 av projektet antas 

generera kan kassaströmmarna diskonteras för att sätta dem i relation till deras händelse 
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i tiden. Som diskonteringsränta används en WACC beräkning gjord på företaget som 

antar ett värde på 5,01 %. 

6.3.1 Val av diskonteringsränta 

En frågeställning angående den valda diskonteringsräntan är huruvida den nu bör 

basera sig på företagets nuvarande kapitalstruktur eller projektets risk. Brealey & Myers 

(2003, s 523–525) påpekar att WACC är den beräknade diskonteringsräntan för 

företagets nuvarande kapitalstruktur på basis av avkastningskraven för eget och 

främmande kapital. Detta betyder att WACC endast borde användas som 

diskonteringsränta för investeringar som finansieras med en liknande kapitalstruktur 

som företaget. Det kunde beskrivas som att behandla varje investering som en 

miniatyrfirma och utgående från det välja en passande diskonteringsränta för den.  

I detta fall finansieras den planerade investeringen med 50 % eget kapital och 50 % 

främmande. Eftersom företagets nuvarande soliditet ligger på 53 % kan investeringen i 

det avseendet ligga inom ramen för att kunna diskonteras med företagets WACC. 

Brealey & Myers (2003, s 548–549) påpekar att denna regel inte nödvändigtvis behöver 

stämma i alla avseenden. Istället för att endast se på hur projektet direkt finansieras 

borde mera långtgående konsekvenser av investeringen utredas. Om investeringen har 

en annorlunda skuldkapacitet än företagets nuvarande tillgångar eller om företaget 

ändrar sin skuldsättningsgrad för att ta sig an projektet borde WACC justeras enligt den 

nya kapitalstrukturen.  

Brealey & Myers (2003, s 532–534) använder sig i denna process av en tre-stegs modell 

för att justera diskonteringsräntan. Modellen baserar sig på Modigliani & Millers 

proposition I och II.  En liknande analys i denna investering kunde ge en mera korrekt 

diskonteringsränta som bättre skulle återspegla projektets risk och på det sättet ge mera 

trovärdiga beräkningar av projektets kassaströmmar. 

6.3.2 Implementeringen på kassaströmmarna 

MacMillan & van Putten & McGrath & Thompson (2006) menar att kostnaden för 

grundinvesteringen inte kan diskontera med samma ränta som den övriga delen av 

projektet eftersom de innehåller olika risknivåer. Därför används istället den riskfria 

räntan i diskonteringen av grundinvesteringen för att skilt från projektet beräkna dess 

tidsvärde. För den riskfria räntan används tioåriga amerikanska statsobligationer vilka 

har en ränta på 1,79 % (Bloomberg, 21.1.2020). Den riskfria räntan kommer i Black & 
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Scholes modellen att motsvara tidsvärdet på pengar vilket betyder att komponenten (𝑟) 

kommer ha ett värde på 1,79% vilket kommer användas längre fram när optionens värde 

beräknas.  

Med alla dessa aspekter beaktade kan en tabell uppgöras där varje års kassaströmmar 

diskonteras efter dess plats i tidskedjan och dess speciellt art (i denna analys 

grundinvesteringen med en avvikande diskonteringsränta). I tabell 8 redogörs för denna 

analys och det slutgiltiga nettonuvärdet presenteras. Resultaten presenteras i hela 

miljoner.  Baserat på de diskonterade kassaströmmarna kommer de två komponenterna 

(𝑆) och (𝑋) tas vilket kommer att vara summan av de genererade kassaströmmarna 

investeringen beräknas generera respektive kostnaden för att göra investeringen. Dessa 

kommer utgöra två komponenter i Black & Scholes optionsprissättningsmodell.  

Tabell 8  Diskonterade kassaströmmar  

 

 
 
 
Från tabell 8 kan ses hur både år 2019 och 2021 genererar negativa kassaströmmar, 

medan det från år 2022 genereras växande positiva kassaströmmar. För 

grundinvesteringen år 2021 används som nämnt den riskfria räntan som 

diskonteringsränta eftersom kassaströmmen har en annorlunda risknivå än de övriga 

kassaströmmarna. Med denna beräkning ligger nettonuvärdet enligt tabell 8 på det 

negativa resultatet -1 304 023,38 €, vilket betyder att företaget inte borde genomföra 

investeringen i detta skede eftersom den inte genererar ett positivt värde. 

För att få 𝑋–komponenten som behövs för Black & Scholes modellen tas 

kassaströmmarna genererade under år 2021 vilka alla kan härledas till investeringen i 

automatlinjen. Summan av grundinvesteringen kommer att vara 𝑋–komponenten. Den 

antar ett värde på -6 700 000. Den första avbetalningen och räntedelen år 2021 har ett 

nuvärde på -1 077 970,15 €, vilket inte kommer beaktas som en del av 

grundinvesteringen utan kommer istället att skilt subtraheras från optionsvärdet 

tillsammans med investeringen i den övre våningen år 2019.  

Nettonuvärde 1,30 €-    

År 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Genererade kassaströmmar 0,47 €-     0 1,19 €-  0,05 € 0,81 € 1,44 € 2,09 € 2,38 € 2,40 € 

Genererade kassaströmmar (Grundinvesteringen) 6,70 €- 

Diskonteringsränta (Grundinvesteringen) 1,04

Diskonteringsränta 1 1,05 1,10 1,16 1,22 1,28 1,34 1,41 1,48

Nuvärde 0,47 €-    7,54 €- 0,04 € 0,66 € 1,13 €  1,56 €  1,69 € 1,62 €  
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När 𝑆–komponenten skall tas fram kommer de positiva kassaströmmarna generade från 

år 2022 och framåt att summeras för att ge den sammanlagda genererade 

kassaströmmen som investeringen beräknas generera. Summan av dessa års 

kassaströmmar kommer sedan motsvara 𝑆–komponenten i Black & Scholes 

optionsprissättningsmodell. Denna komponent kommer ha ett värde på 6 711 376,67€. I 

denna värdering används inte Gordons growth model för att beräkna restvärdet 

genererat av investeringen eftersom livslängden på maskinen inte antas vara så lång att 

värdet skulle ge en rättvis bild av investeringens följder. Detta kan leda till att positiva 

kassaströmmar utelämnas från investeringen, men alternativet att beakta restvärdet 

skulle istället ge extra värde till investeringen som inte existerar.  

6.4 Volatilitetsberäkningen 

En av de mest krävande variablerna att beräkna för en realoption kommer vara 

volatiliteten. Till skillnad från en aktieoption där man relativt enkelt kan få fram 

historiska data och information för att räkna ut en volatilitet är det både svårare att få 

fram historisk information samt att kunna avgöra vilken information som är relevant för 

den aktuella investeringen. Det är i regel inte heller möjligt att använda sig av 

”underförstådd volatilitet” genom att jämföra en liknande investerings pris på 

marknaden och därifrån bryta ut volatilitetsvariabeln eftersom liknande investeringar 

inte existerar. Ett undantag i detta kan dock vara investeringar som innefattar råvaror 

som har ett känt marknadspris. (Herath & Park, 2002) 

Cobb & Charnes (2004) utvecklar i sin artikel en figur som kan ses som en förlängning 

på figur 8. Här illustreras ännu vilka faktorer som antas inverka på volatiliteten på de 

olika komponenterna inom Black & Scholes optionsprissättningsmodell. I figur 11 fås en 

uppfattning av hur komplexa volatilitetsberäkningens källor kan vara, beroende på 

vilken sort investering det handlar om samt hur många källor man väljer att använda i 

sin analys. Leslie & Michaels (1997) menar också att många av dessa faktorer har olika 

stor inverkan på volatiliteten vilket gör att de inte borde behandlas likvärdigt i 

förhållande till den volatilitet de skapar inom investeringen. Detta kan dock vara svårt 

att beräkna och få ett värde på.  
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Figur 11 Riskkällor för volatiliteten 

 

Cobb & Charnes (2004) presenterar sedan en modell för en Monte Carlo analys där man 

på basis av nuvärde och marknadsvärde genererar en volatilitet för investeringen, givet 

en fördelning på valda variabler. Modellen antas som följande:  

𝑃𝑊𝑛 = 𝑀𝑉𝑛 + 𝐴𝑛,     (13) 

med antagandet att 𝑛 = 0, 𝑃𝑊𝑛 = 𝑀𝑉𝑛 och 𝐴𝑛 = 0. 

𝑃𝑊𝑛 står för nuvärdet av kommande kassaströmmar från tiden 𝑛 till 𝑇, 𝑀𝑉𝑛 står för 

nuvärdet av kommande kassaströmmar för tiden 𝑛 + 1 till 𝑇. 𝑃𝑊𝑛 borde enligt denna 

logik innehålla den nuvarande kassaströmmen 𝐴𝑛 eftersom nuvärdet av investeringen 

borde vara den summa som tillfredsställer både säljaren och köparen. Detta gör att 

relationen i formel (13) bör hålla.  

Ett antagande av en kontinuerligt beräknad ränta där 𝑘 är den förväntade avkastningen 

som syftar tillbaka på en verklig investering öppnar upp för att på basis av CAPM formeln 

skrivas om som följande:  

𝑃𝑊𝑛 = ∑ 𝐴𝑡
𝑇
𝑡=𝑛 𝑒−𝑘(𝑡−𝑛),       (14) 

vilket motsvarar: 

𝑃𝑊𝑛 = (𝑀𝑉𝑛−1)𝑒
𝑘,                 (15) 

Köpoption Investeringsmöjlighet Riskkällor 

Aktiens pris

Lösenpris

Tid till utgångsdatum

Riskfria räntan 

Standardavvikelsen på 
aktiens avkastningar

Nuvärdet av investeringens 
kassaströmmar 

Investeringskostnader

Tid som projektet kan 
skjutas upp 

Pengarnas tidsvärde

Investeringens risk 

Efterfrågan på produkten ,
kostnader för arbetare och material

Tillgänglighet samt priset för 
investeringen

Produktens livscykel och företagets 
komparativa fördel

Inflationen, marknadens räntor

Volatilitet i efterfrågan samt 
kostnaden för arbete och material 
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där den förväntade avkastningen 𝑘 antas vara en slumpartad variabel med fördelningen 

𝑘 ~ 𝑁(𝜇𝑘 , 𝜎𝑘
2). Normalfördelningen är här inte given utan kan också ersättas med en 

annan fördelning beroende på omständigheterna. Om man bryter ut (𝑘) i formel (15) där 

(𝑒) är inversen till den naturliga logaritmen (ln) genereras följande formel: 

�̂� = ln (
𝑃𝑊𝑛

𝑀𝑉𝑛−1
),                               (16) 

vilket motsvarar: 

�̂� = ln (
𝑃𝑊1

𝑀𝑉0
).                    (17) 

 

Herath & Park (2002) menar att från denna formel kan man med hjälp av Monte Carlo 

metoden beräkna en fördelning för värdet �̂� som motsvara den förväntade avkastningen. 

Fördelningen kommer generas av att välja variabler som simuleras på basis av en given 

fördelning, i detta fall en normalfördelning som betecknas  (𝜇𝑘 , 𝜎𝑘
2). Genom att beräkna 

standardavvikelsen för den erhållna fördelningen, skapad genom en Monte Carlo analys 

kan man få fram volatilitetskomponenten (𝜎) som är en av de viktigast komponenterna 

i Black & Scholes modellen. 

Näste steg blir därmed att välja ut variabler som simuleras för att erhålla fördelningen 

för avkastningen.  

6.4.1 Val av variabler att simulera 

Figur 11 där riskkällor för volatiliteten presenteras ger en modell för vilka aspekter en 

volatilitetsberäkning bör ta i beaktande för att fånga så stor del av volatiliteten inom 

realoptionen som möjligt. I denna undersökning väljs därmed ut ett antal variabler som 

ges en fördelning och simuleras. Variablerna som väljs presenteras i tabell 9 där (μ) står 

för väntevärdet för variabeln och (σ) står för standardavvikelsen. 
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Tabell 9 Simulerade variabler  

 

Tabell 9 illustrerar vilka variabler som simuleras, vad deras väntevärde ligger på (𝜇) och 

standardavvikelsen (𝜎). Genom Excelfunktionen =NORM.INV(RAND();𝜇; 𝜎) genereras 

slumpmässiga normalfördelade värden givet väntevärdet och standardavvikelsen. Dessa 

värden påverkar i sin tur de årliga kassaströmmarna.  

Åren 2022–2027 i vilka automatlinjen påverkar kassaströmmarna summeras härefter i 

𝑃𝑊1 respektive 𝑀𝑉0 där de divideras med varandra och multipliceras med den naturliga 

logaritmen. 

𝐿𝑁 (
(∑ 𝑃𝑊1)

2027
𝑡=2022

(∑ 𝑀𝑉0)
2027
𝑡=2022

).                             (18) 

Variabel μ σ
Ökning i försäljning 2022 7 % 2 %

Ökning i försäljning 2023 7 % 2 %

Ökning i försäljning 2024 7 % 1 %

Ökning i försäljning 2025 5 % 1 %

Ökning i försäljning 2026 5 % 1 %

Ökning i försäljning 2027 4 % 1 %

Automatlinjen: Kostnad/arbetstimme 23,00 € 3,00 € 

Automatlinjen: Maskinens kapacitet/timme 1800 st 200 st

Multivaclinjerna: Kostnad/arbetstimme 22,00 € 3,00 € 

Multivaclinjerna: Maskinens kapacitet/person/timme 80 st 10 st

Ökning i sålda varors pris per år 3,00 % 0,25 %

Ökning i sålda varors arbetskostnad per år 4,00 % 0,35 %

Ökning i sålda varors materialkostnad per år 5,00 % 0,50 %

Ökning i sålda varors fasta kostnad per år 4,00 % 0,35 %
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Därmed antas värdet �̂�, vilket sedan simuleras i en Monte Carlo analys på basis av de 

valda variablerna och deras väntevärde och standardavvikelse. Detta görs i 

Excelfunktionen What if Anlaysis → Data Table. �̂� simuleras 2000 gånger och får ett 

medelvärde på 21.95 % och en standardavvikelse på 74,95 %. I Figur 12 illustreras 

frekvensen av de simulerade värden som erhölls i Monte Carlo analysen.  

Figur 12 Frekvens av simulerade avkastningar 

Värdet 74,95 % kommer därmed vara volatilitetskomponenten (𝜎) som används i Black 

& Scholes optionsprissättningsmodell för att värdera optionen att investera i 

automatlinjen. Denna volatilitetsanalys är gjord enligt antagandet att ingen av de 

variabler som simuleras är korrelerade med varandra. Cobb & Charnes (2004) menar att 

detta antagande ofta inte motsvarar verkligheten. De menar att positiv korrelation 

mellan variablerna skapar en kedjereaktion för hela projektet vilket leder till att 

standardavvikelsen för de beräknade kassaströmmarna också ökar. Detta leder till att 

viktig volatilitet som kan höja värdet på optionen lämnas bort. Detta skulle ha kunnat 

skapa en mera korrekt värdering av optionen.  

6.5 Värdering av optionen 

Alla komponenter har nu erhållits för att kunna använda Black & Scholes 

optionsprissättningsmodell i värderingen av automatlinjen. Värdena som de olika 

komponenterna har erhållit kommer att presenteras närmare i tabell 10.  
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Tabell 10 Black & Scholes komponenter för värderingen 

 

Nästa steg blir att använda dessa komponenter i Black & Scholes 

optionsprissättningsmodell. Detta kommer att göras med hjälp av Visual Basics for 

applications (VBA). Formlerna som har programmerats i VBA och används för 

beräkningen av Black & Scholes komponenter hittas i Bilaga 1.  

Den första funktionen kommer att beräkna den första komponenten enligt följande 

formel:  

(𝑑1) =  
ln(

6 711 376,67

6 700 000,00
)+(0,0179+

0,74952

2,00
)2,00

0,7495√2,00
, 

(𝑑1) = 0,57,                                           (19) 

 

nästa formel blir enligt Black & Scholes formeln följande:  

 

(𝑑2) =  0,57 − 0,7495√2 

(𝑑2) = −0,49,                                            (20) 

 

den slutliga formeln för beräkningen av optionen kommer vara:  

𝐶 = 6 711 376,67 ∗ 𝑁(0,57) − 6 700 000,00𝑒−0,0179∗2 ∗ 𝑁(−0,49) 

𝐶 = 2 785 670,13.                                       (21) 

Komponent Värde Beskrivning 
S 6 711 376,67 €     Nuvärdet av investeringens genererade kassaströmar från åren 2022-2027

X 6 700 000,00 €-   Investeringens kostnad år 2022

T 2 år Investeringens tidsintervall 

r 1,79 % Riskfria ränta

σ 74,95 % Kassaströmmarnas årliga volatilitet
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Med hjälp av Black & Scholes optionsprissättningsmodell erhålls ett nuvärde för 

optionen på 2 785 670,13€. Detta värde gäller bara för investeringen i automatlinjen som 

sker under år 2021 vilket betyder att detta värde ännu måste subtraheras med 

investeringen i den övre våningen år 2019 vilket ligger på 470 000€. Kostnaden i den 

övre våningen under år 2019 kan i detta fall likställas med kostnaden för att erhålla 

optionen. De kostnader som uppstår i samband med den första avbetalningen på 

leasingen och dess ränta under år 2021 kommer också att subtraheras eftersom de inte 

beaktades i optionsvärdet. Detta leder till det slutliga resultatet hamnar på: 

2 785 670,13 − 470 000,00 −  1 077 970,15 € = 1 237 699,98€.  (22) 

Detta betyder att i kontrast till NPV metoden som tidigare värderade projektet till ett 

värde av -1 304 023,38€ har nu en Realoptionsanalys av detta projekt genererat ett 

positivt värde på 1 237 699,98€. 

Detta skulle vara i linje med den tidigare litteratur som framförts i denna studie där NPV 

metoden anklagas för att lämna ut den del av värdet som existerar i projektet där det 

finns en inneboende option. Den relevanta frågan är om Black & Scholes metoden har 

lyckats producera ett trovärdigt resultat för detta projekt. Ett värde som kan representera 

den tids- och volatilitetsaspekt som NPV analysen inte antas kunna kvantifiera i sin 

analys.  

6.5.1 Känslighetsanalys över komponenterna  

En av fördelarna med att använda sig av Black & Scholes optionsprissättningsmodell är 

att på samma gång man värderar optionen har man också möjlighet att undersöka vilka 

av komponenterna som är mest betydelsefulla i relation till optionens värde. Detta 

betyder också att företaget kan utvärdera vilka av komponenterna de har störst möjlighet 

att påverka och effekten av ett sådant ingripande. Leslie & Michaels (1997) menar att 

denna möjlighet ger värdefull information eftersom det säger var företaget borde satsa 

sina resurser för att maximera resultatet.  

I tabell 11 genomförs en känslighetsanalys av optionens värde i förhållande till 

förändringar i de fem olika komponenterna. Analysen sträcker sig från en minskning till 

-50% av det beräknade värdet för komponenten upp till en 50 % ökning, givet att de 

övriga komponenterna behåller samma värde. Därav är värdet för optionen 

genomgående detsamma för raden där ändringen varit 0 %, oberoende för komponent. 

Tabellen 11 visar att den största förändringen i optionens värde kommer att ske i 
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fluktuationer i komponenten (𝑆) vilket i detta fall står för de årliga genererade 

kassaströmmarna av investeringen i automatlinjen. Volatiliteteten (𝜎)kommer vara den 

komponent som efter (𝑆) har den största inverkan på optionsvärdet, tätt följd av 

investeringens kostnad (𝑋).Efter det följer investeringens tidsintervall (𝑇) och till sist 

den riskfria räntan (𝑟).  

Tabell 11 Komponenternas känslighet i absoluta tal 

 

I tabell 12 görs samma analys som tabell 11 men istället för absoluta tal används den 

procentuella förändringen i förhållande till optionens ursprungliga värde. Tabell 11 visar 

också mera tydligt skillnaderna i förändringens riktning. Till exempel stiger optionens 

värde med 48,73 % givet att (𝑋) minskar med 50 %. Men i fallet där (𝑋) ökar med 50 % 

minskar optionens värde endast med 28,27 %. Detta visar att förändringar i 

komponenterna sker asymmetriskt i förhållande till förändringens riktning. Detta gäller 

alla komponenter med undantag av den riskfria räntan (𝑟).  

∆% S X T r σ

-50 % 748 947,35 4 143 262,45 2 007 480,83 2 749 772,90 1 503 605,98

-40 % 1 084 523,84 3 801 842,07 2 191 253,48 2 756 948,24 1 769 962,57

-30 % 1 462 185,33 3 501 076,37 2 358 069,77 2 764 125,70 2 032 025,22

-20 % 1 875 107,90 3 234 728,98 2 511 283,65 2 771 305,21 2 289 082,65

-10 % 2 317 765,23 2 997 667,53 2 653 242,85 2 778 486,70 2 540 492,19

0 % 2 785 670,13 2 785 670,13 2 785 670,13 2 785 670,13 2 785 670,13

10 % 3 275 158,16 2 595 251,05 2 909 876,28 2 792 855,44 3 024 089,17

20 % 3 783 215,91 2 423 516,61 3 026 887,69 2 800 042,55 3 255 278,18

30 % 4 307 347,38 2 268 049,97 3 137 527,10 2 807 231,42 3 478 822,89

40 % 4 845 470,35 2 126 819,93 3 242 466,90 2 814 421,99 3 694 366,57

50 % 5 395 835,94 1 998 108,94 3 342 265,64 2 821 614,19 3 901 610,41
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Tabell 12 Komponenternas känslighet i % 

 

Resultatet av denna analys är att företaget kan öka optionens värde signifikant om man 

lyckas skapa ett större kassaflöde (𝑆) från investeringen. Detsamma gäller med en 

ökning i volatiliteten (𝜎). Till skillnad från det skapar nedgång i kostnaden (𝑋) ett större 

optionsvärde. Detta är inte saker som kräver en separat analys för att fastställa men det 

visar på ett tydligt sätt var företaget har mest potential att skapa en lönsammare 

investering. Till exempel är det signifikant mycket lönsammare att fokusera på att öka 

kassaströmmarna istället för att minska investeringskostnaden. Att öka volatiliteten är 

också ett sätt att effektivt öka optionens värde.  

Det kan innebära att på strategisk nivå hitta nya möjligheter som optionen medför till 

företaget som inte på samma gång innebär en risk (Leslie & Michaels 1997).  I detta fall 

kan till exempel möjligheten att expandera till en ny marknad ses som en volatilitetskälla 

som inte beaktats i optionsberäkningen, men som kan vara en realitet med större 

kapacitet att producera. 

Angående tidsintervallet och riskfria räntan är företaget väldigt bundet av utomstående 

faktorer och kan inte påverka dem nämnvärt. På samma gång är dessa komponenter de 

som har minst inverkan på det slutliga värdet på optionen. 

∆% S X T r σ

-50 % -73,11 % 48,73 % -27,94 % -1,29 % -46,02 %

-40 % -61,07 % 36,48 % -21,34 % -1,03 % -36,46 %

-30 % -47,51 % 25,68 % -15,35 % -0,77 % -27,05 %

-20 % -32,69 % 16,12 % -9,85 % -0,52 % -17,83 %

-10 % -16,80 % 7,61 % -4,75 % -0,26 % -8,80 %

0 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10 % 17,57 % -6,84 % 4,46 % 0,26 % 8,56 %

20 % 35,81 % -13,00 % 8,66 % 0,52 % 16,86 %

30 % 54,63 % -18,58 % 12,63 % 0,77 % 24,88 %

40 % 73,94 % -23,65 % 16,40 % 1,03 % 32,62 %

50 % 93,70 % -28,27 % 19,98 % 1,29 % 40,06 %
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I Figur 13 illustreras komponenterna i en graf vilket synliggör hur optionsvärdet 

påverkas av förändringen i ifrågavarande komponent. Riktningen och graden av 

påverkan blir i grafen mera tydliga än i de föregående tabellerna. 

 

Figur 13 Graf över komponenternas känslighet  
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7 SAMMANFATTNING OCH FÖRSLAG TILL VIDARE 
FORSKNING 

I detta kapitel diskuteras det erhållna resultatet och dess validitet och inverkan på 

fortsättningen av projektet. På samma gång förs en diskussion om Black & Scholes 

metoden är en passande metod för att implementera i värdering av 

företagsinvesteringar.  

7.1 Resultatets inverkan på företaget 

Projektet på vilket realoptionsanalys har använts för att värderas har i detta fall fått ett 

större värde än det ursprungligen gavs med hjälp av en NPV analys. Detta får 

inverkningar på företagets inställning till projektet som helhet.  

Angående Fresh Servants planerade investeringar finns det nu en analys som visar på att 

optionen att investera i automatlinjen som företaget erhåller i samband med att bygga 

den övre våningen i produktionshallen är värdefull åt företaget och kan generera en 

betydande positiv kassaström. Givet de komponenter som har använts i Black & Scholes 

formeln är optionen att investera i automatlinjen värd drygt 1,2 miljoner € för företaget. 

Den intressanta frågan i denna analys är huruvida Black & Scholes metoden har lyckats 

fånga de verkliga aspekterna av investering och på basis av dem höjt värdet på 

investeringen. 

Fresh Servant har nu också en analys som förespråkar att gå framåt med byggandet av 

övre våningen i detta skede, för att åtgärda bristen på utrymme för råvaror. Detta görs 

på samma gång på det sättet att en option att investera i en automatlinje erhålls. Givet 

det beräknade värdet på optionen ser hela projektet i detta skede ut att vara en lönsam 

investering som på samma gång som det åtgärdar utrymmesbristen ger företaget 

möjlighet att växa och effektivera sin verksamhet. På basis av det negativa resultat som 

NPV analysen genererade fanns starka incitament för att lägga hela projektet på is och 

istället lösa utrymmesbristen på ett enklare och mera kostnadseffektivt sätt givet att 

investeringen inte antogs generera ett positivt värde till företaget. Nu existerar istället en 

möjlighet att på samma gång också lösa problemet med bristande kapacitet baserat på 

de prognostiserade ökningarna i försäljningen. Om företaget i detta skede väljer att 

investera i den övre våningen i produktionshallen och därmed erhålla optionen att 

investera i automatlinjen har man till en början lagt ut en summa på 470 000 € för att 

åtgärda utrymmesbristen och på samma gång erhålla optionen. Om fallet skulle vara att 

automatlinjen vid 𝑇0 uppvisar ett negativt NPV värde på basis av de då rådande 
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omständigheterna har företaget möjlighet skjuta på projektet och genom alternativa 

metoder åtgärda behovet av ökad kapacitet. Till exempel genom att investera i flera 

multivaclinjer.  

Det innebär i praktiken att man åtgärdat utrymmesbristen på ett dyrare sätt än 

nödvändigt med målet att på samma gång erhålla optionen. Detta är i sig inte en katastrof 

eftersom optionen ännu efter detta kan finnas kvar och kan ännu i framtiden användas 

om företaget finner det lönsamt. Givet att Black & Scholes metoden har beräknat ett 

positivt värde åt optionen är det ändå troligt att optionen kommer vara värdefull åt 

företaget och realiseras. 

På basis av detta resultat besluter företaget att investera i övre våningen i 

produktionshallen för att erhålla optionen att senare investera i en automatlinje. Under 

tiden utvärderar man kontinuerligt de faktorer som inverkar på optionens värde och tar 

ett slutgiltigt beslut vid tiden 𝑇0.  

7.2 Aktuella frågeställningar 

En relevant frågeställning till det höjda resultatet i förhållande till NPV analysen är om 

Black & Scholes metoden endast lyckats höja värdet på investeringen eftersom den 

bygger ett luftslott på basis av volatilitet, tid och företagets kapabilitet att göra de rätta 

besluten vid rätt tidpunkt. Mun (2006b, s 38–40) påpekar att kritiker menar att detta är 

ett sätt att artificiellt höja värdet på en investering för att kunna rättfärdiggöra den. Mun 

(2006b, s 38–40) menar att grunden för denna kritik måste ligga i om investeringen som 

helhet innehåller eller inte innehåller en legitim option som kan beskrivas och realiseras. 

Ifall det existerar en sådan är det inte realoptionsanalysen som övervärderar 

investeringen utan istället NPV som undervärderar den.  

Mun (2006b, s 38–40) påpekar också att företaget måste ha möjligheten att aktivt 

reagera på nya omständigheter kring projektet för att kunna ta vara på de positiva 

sidorna av risken medan man undviker de negativa. Detta kan i denna investeringsanalys 

betyda att om omständigheterna verkar ogynnsamma för automatlinjen så finns det 

möjlighet att inte gå vidare och istället välja en alternativ väg. Ifall detta alternativ inte 

existerade skulle investeringen inte kunna klassas som en option och således inte heller 

värderas med en optionsprissättningsmodell. Därmed är det inte nödvändigtvis en 

svaghet hos realoptionsanalys att värdet för optionen blir för högt eftersom det handlar 

om verkliga möjligheter och realiteter hos en investering som tas i beaktan. Mun (2006b, 

s 38–40) menar också att ett av de viktigaste skedena i realoptionsanalys är att klart och 
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tydligt definiera och beskriva den existerande optionen. Om denna analys görs grundligt 

är det en liten risk att värdet ska skjuta i höjden på basis av orelaterade faktorer. 

En grundlig beskrivning av en realoption antas alltså minska risken att värdet blir för 

högt. Nästa utmaning blir att bevisa att den använda prissättningsmodellen korrekt 

beskriver de realiteter en realoption vilar på. Triantis (2005) diskuteras dessa frågor i 

sin studie och menar att många (om inte alla) av de underliggande faktorerna som Black 

& Scholes modellen baserar sig på är svåra att föra över från den finansiella marknaden 

till en företagsinvestering. Han kritiserar den antagna lognormala fördelningen av 

instrumentet man värderar, vilket kan vara stämma för en aktieoption men är svårare 

att överföra till exempelvis en maskin.  

Triantis (2005) menar också att antagandet att en realoption existerar i ett slags vakuum 

där företaget har ensamrätt till alla dess effekter är för långt från sanningen för att kunna 

ignoreras. Han menar att realoptionsanalys borde involvera spelteori i någon form för 

att beakta de inverkningar som andra företags agerande på marknaden kan innebära åt 

en options värde. Detta kunde exempelvis beräknas med hjälp av en trädanalys.  

Triantis (2005) fortsätter i sin kritik och menar att många modeller för att beräkna 

realoptioner gör ett antagande att besluten alltid kommer att tas i enlighet med 

modellens beräkningar och i dess beräknade tidpunkt. Här är det nödvändigt att 

påminnas om att modellen inte är den som tar beslutet utan människor gör det slutliga 

avgörandet. Triantis (2005) menar att både den som uppgör värderingen och de som gör 

beslutet alltid drivs av egna icke rationella slutsatser vilket kan påverka värderingen och 

besluten mera än vad som vanligtvis antas. 

Denna aspekt blir speciellt viktigt för en realoptionsanalys där man bokstavligen räknar 

med att den flexibilitet som företagets ledning har är en av de värdeskapande faktorer 

som en realoptions värde vilar på. Samma förmåga att skapa värde genom beslut kan 

likväl användas för att ledningen själv ska gynnas på bekostnad av aktieägarna. (Triantis 

2005) 

Copeland & Tufano (2004) lyfter upp att Black & Scholes modellen var ett verkligt 

genombrott då det gäller att värdera europiska köpoptioner, men att modellen genast 

blir för simpel då man försöker värdera mera komplexa optioner än det. De förespråkar 

istället att man inom realoptionsanalys borde använda sig mera av binomialmetoden för 

att värdera realoptioner. Till skillnad från Black & Scholes metoden är de matematiskt 
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mera enkla att bygga upp och är också mera flexibla till hur man förhåller sig till 

volatilitet och olika potentiella beslut under ett projekts livscykel. Detta leder ofta till 

mera arbete än att värdera optionen med hjälp av Black & Scholes, men på samma gång 

är det för många ändå den enklare vägen att gå eftersom differentialkalkyl kan vara en 

utmaning. 

Benninga (2014, s 493–497) menar också att Black & Scholes modellen som bäst kan ge 

en uppskattning av en options värde. Han menar att de underliggande antagandena för 

modellen är för långt ifrån den verklighet som realoptioner befinner sig i. På samma gång 

påpekar han att Black & Scholes modellen är en av de enklaste modellerna att använda i 

praktiken. Men som redan har diskuterats är användningsområdena för modellen 

relativt begränsade eftersom realoptionen behöver likna en europeisk köpoption till sin 

natur för att kunna värderas korrekt. 

7.3 Förslag till vidare forskning  

Realoptioner tillför en viktig del till investeringsvärdering åt företag. Problemet är 

uppenbart det att företag idag i väldigt liten grad använder sig av denna metod för att 

värdera sina investeringar. Därför är det första som behöver hända att företag får upp 

ögonen för potentialen i realoptioner. Risk och osäkerhet måste ses på med nya ögon och 

istället för att kategoriskt avvisa det försöka se strategiska optioner där man tar vara på 

de positiva kassaströmmar en investering har potential att generera.  

Detta kräver att företag har förmågan och viljan att för det första analysera framtiden 

med hjälp av optioner och för det andra att ha relevanta, fungerande och enkla modeller 

för att värdera optionerna. Då finns det en möjlighet att på ett helt nytt sätt integrera den 

strategiska och finansiella delen av ett företags framtida möjligheter.  

Baker & Dutta & Saadi (2010) finner också denna aspekt viktigast hos företag som 

använder realoptioner i sin dagliga verksamhet. Detta gäller både stora och små företag. 

Den näst viktigaste aspekten studien lokaliserade är att realoptioner beaktar företagets 

flexibilitet i värderingen. På samma gång tycker många att flexibilitet kräver mycket 

kunskap av dem som gör värderingen och gör den svår och arbetsam. I samma studie 

frågades vilka saker som gjorde att företaget inte använde realoptioner i sin dagliga 

verksamhet. Här var den största orsaken att det saknades kunnande och expertis på 

området. Detta var oftare ett problem i mindre företag där man i regel inte har samma 

resurser.  
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Denna studie visar på att det både behövs mera kunnande på området och dessutom 

enklare modeller för att företag ska kunna använda dem. Ofta är inte den mest komplexa 

modellen den mest använda utan istället den modell som är enkel att använda och som 

går hem inte bara hos den som uppgör analysen utan också dem som tar del av dess 

resultat och på basis av dem uppgör ett beslut. Som Block (2007) fann i sin studie är 

avsaknaden av stöd från ledningen i ett företag den största orsaken till att realoptioner 

inte används i företag idag. Detta betyder att fastän de som uppgör analysen blir mera 

kunniga i realoptioner är det största hindret potentiellt inte ännu övervunnet i och med 

att ledningen mera sällan besitter samma kunskap. Det tyder på att enklare modeller för 

realoptionsanalys skulle vara den effektivaste metoden för att öka användningen inom 

företagsvärlden. NPV analysen tog flera decennier att implementera som en 

standardmodell för investeringsvärdering. Detta kommer troligen också vara fallet med 

realoptionsanalys.    

7.4 Slutsatser 

Denna studies syfte är att genom Black & Scholes optionsprissättningsmodell utreda 

Fresh Servants investering i företagets produktionsenhet. Resultatet av 

optionsvärderingen är i linje med tidigare studier och teorier angående NPV analys 

kontra Realoptionsanalys. Optionsvärderingen ger investeringsmöjligheten ett högre 

värde än med NPV analysen, optionsvärderingen har således lyckats i sin uppgift att ta 

fram värde i investeringen som NPV analysen inte lyckats fånga.  

Eftersom en option existerade angående automatlinjen, vilken också kunde definieras 

och beskrivas finns det starka skäl att Black & Scholes metoden har gett en mera 

sanningsenlig bild av investeringen. Hur långt från sanningen optionsvärdet ligger kan 

endast i detta skede spekuleras. Givet all den kritik Black & Scholes metoden har blivit 

mål för gällande orealistiska antaganden finns det mycket som tyder på att det erhållna 

värdet endast kan ses som en uppskattning, om än i rätt riktning. 

Optionsprissättningsmodellen ger också möjligheten att mäta olika komponenters 

inverkan på det slutliga värdet, vilket kan vara nyttig information åt ett företag.  

Black & Scholes modellen är relativt enkel att använda eftersom den med sina fem 

komponenter är klar och tydlig i vad som krävs för att ta reda på optionens värde. Den 

underliggande logiken och differentialkalkylen kan vara en utmaning när inflytandet av 

modellens antaganden och svagheter ska utredas. Dessa aspekter har haft en stor 

inverkan på att realoptionsanalys inte fått den genomslagskraft som många trodde när 
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de först introducerades. Fastän det kan vara till ens fördel att används sig av realoptioner 

håller sig investeringsvärderare hellre till mera kända och beprövade metoder som också 

på ett enklare sätt kan förklaras till personer som inte är insatta på området. På samma 

gång som Black & Scholes modellen är enkel att använda finns det lite möjligheter för 

användaren att själv skapa ett scenario med flera på varandra följande optioner och 

växlande volatilitet. Binomialmetoden anses i detta avseende vara mera lämpad för mera 

komplexa optionsvärderingar.  

Black & Scholes metoden är på basis av denna studie en användbar metod för att värdera 

enkla köpoptioner där komponenterna kan bestämmas och beräknas med hjälp av 

existerande data. Liksom känslighetsanalysen visade är ändå de beräknade 

kassaströmmarna från projektet den viktigaste komponenten, vilket betyder att den 

underliggande NPV analysen av investeringen kommer ha en stor inverkan på optionens 

slutliga värde. Om man inom ett företag har uppgjort en NPV analys är det viktigaste och 

mest krävande arbetet redan gjort. Om investeringen innehåller en option är det således 

inte långsökt att även göra en realoptionsanalys av projektet. Om optionen är väl 

definierad har man med stor sannolikhet fått en bättre värdering av investeringen.  
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BILAGA 1 VBA FUNKTIONER 

 

VBA funktionen för beräkningen av Black & Scholes formelns komponent (𝑑1): 

Function dOne(S As Double, X As Double, T As Double, r As Double, sigma As Double) As Double 

     dOne = (Log(S / X) + (r + sigma ^ 2 / 2) * T) / (sigma * Sqr(T)) 

End Function 

 

VBA funktionen för beräkningen av Black & Scholes formelns komponent (𝑑2): 

Function dTwo(S As Double, X As Double, T As Double, r As Double, sigma As Double) As Double 

Dim d1 As Double 

    d1 = dOne(S, X, T, r, sigma) 

    dTwo = d1 - sigma * Sqr(T) 

End Function 

 

VBA funktionen för beräkningen av Black & Scholes formelns komponent (𝐶): 

Function BSCall(S As Double, X As Double, T As Double, r As Double, sigma As Double) As Double 

Dim d1 As Double, d2 As Double 

    d1 = dOne(S, X, T, r, sigma) 

    d2 = dTwo(S, X, T, r, sigma) 

    BSCall = S * Application.WorksheetFunction.Norm_S_Dist(d1, True) - X * Exp(-r * T) * 
Application.WorksheetFunction.Norm_S_Dist(d2, True) 

End Function 

 

 

 

 

 


