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Sammanfattning 
 
Bakgrund: När företag värderas används vanligtvis kassaflödesmodellen. Vid värdering av 
nystartade företag, omgärdade av hög osäkerhet och vars kapital till största del består av 
orealiserade möjligheter, behöver kassaflödesmodellen kompletteras för att företagets totala värde 
ska erhållas. En värdering med reala optioner förmår värdera de orealiserade möjligheter som ofta 
existerar i nystartade företag. De orealiserade möjligheterna står att finna i ett företags affärsplan, 
varför denna bör värderas för att fånga ett nystartat företags värde. 
 
Syfte: Att visa på vad användandet av reala optioner kan resultera i vid företagsvärdering. 
 
Genomförande: Syftet uppnåddes genom att information inhämtades från ett fallföretag. Därefter 
värderades fallföretaget genom att informationen samt gjorda antaganden sattes in i lämpliga 
teoretiska värderingsmodeller. Slutligen gjordes en utvärdering av det framkomna resultatet. 
 
Resultat: En värderingsmodell som inkluderar reala optioner kan ge ett högre värde på företaget, 
men för att använda sig av reala optioner måste ett flertal antaganden göras. Dessa gör att det 
mervärde som reala optioner bidrar till är behäftat med osäkerhet. Reala optioner kan dock 
fungera som ett strategiskt verktyg. Dels kan de framkomna optionsvärdena fungera som 
indikatorer vid val av beslutsväg i företaget och dels kan reala optioner ändra en företagslednings 
synsätt på vad det är som genererar värde. 
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Background: Businesses are traditionally valued with the so called Discounted Cash Flow-model. 
When valuing newly-started businesses, surrounded by high uncertainty, and whose capital 
mostly consists of unrealized business opportunities, the Discounted Cash Flow-model needs to be 
complemented if the total value of the business is to be captured. A valuation with the help of real 
options is capable of valuing these unrealized opportunities, which often exist in newly-started 
businesses. The unrealized opportunities are to be found in the business plan of the business, why 
this needs to be valued to capture the total value of a newly-started business. 
 
Purpose: To demonstrate what the use of real options can result in when valuing businesses.  
 
Realization: The fulfillment of the purpose was achieved by gathering information from a case 
company. Thereafter the case company was valued by putting the gathered information and made 
assumptions into suitable theoretical valuation models. Finally, an evaluation of the result was 
made. 
 
Findings: A valuation model, which includes real options can give a higher value on the business, 
but to be able to use real options one need to undertake some assumptions. These make the real 
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11  SSTTUUDDIIEENNSS  UUPPPPTTAAKKTT  
I det här kapitlet introducerar vi läsaren i ämnet företagsvärdering och 
reala optioner. Detta för att ge en bakgrund till varför vi har valt att 
undersöka ämnet ifråga samt placera in vår studie i vårt valda 
problemområde – värdering av nyetablerade företag.  
 

1.1 “VALUATION IS NOT A SCIENCE, IT IS AN ART” 
Uttrycket ovan myntades av Tuller (1994) och avser huruvida värdering är 
en vetenskap eller en konstart, något som torde kunna diskuteras i en evighet. 
Oavsett kategorisering är begreppet värdering av central betydelse inom en 
mängd olika områden och för ett stort antal aktörer.  
 
Värdering av företag är inte någon ny företeelse och sannolikt bör det vara 
ett flertal företagare som under årens lopp ställt sig frågan – vad är vårt 
företag värt? Vikten av att veta värdet härrör bland annat från att det är det 
bästa tillgängliga måttet för att mäta prestationer. Vad som händer de företag 
som inte presterar väl är ingen hemlighet – kunder och finansiärer flyr fältet. 
(Copeland m fl, 1994) En annan orsak till behovet av att kunna fastställa ett 
företags värde kan vara då riskkapitalister1 behöver attraheras. Detta är fallet 
för många nystartade företag.  
 
Vid företagsvärdering krävs för ändamålet lämpliga modeller. Enligt Boer 
(2002) finns det tre hållpunkter vid värdering, varav den första är bokfört 
värde som utgår från historiska värden. Den andra är ekonomiskt värde, 
vilket erhålles genom att diskontera förväntade framtida kassaflöden med ett 
visst avkastningskrav. Detta förfarande benämns kassaflödesvärdering och 
är ofta förekommande vid företagsvärdering. (Boer, 2002) 
Värderingsmodellen lämpar sig då företaget uppvisar positiva kassaflöden, 
har en lång historik och när det finns ett stort antal jämförbara företag. Ju 
längre bort man kommer från denna idealbild, desto sämre lämpar sig en 
värdering med hjälp av kassaflödesmodellen. (Damodaran, 2001) 
 
Den tredje hållpunkten vid värdering benämns totalt värde. För att erhålla 
detta värde måste man, utöver en kassaflödesvärdering, försöka fånga det 

                                          
1 En investerare som går in med mer eller mindre aktivt ägande 
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strategiska kapitalet. (Boer, 2002) Innebörden av strategiskt kapital är, i 
detta sammanhang, ”värdet av orealiserade möjligheter” (Boer, 2002, s 13). 
Sådana orealiserade möjligheter innehas oftast av företag som befinner sig 
långt bort från kassaflödesmodellens idealbild. Dessa företag är präglade av 
hög osäkerhet och kan exemplifieras av nystartade företag inom innovativa 
branscher, men även av företag med en hög forsknings- och 
utvecklingsandel. (Boer, 2002) Frågan är dock var dessa möjligheter kan 
skönjas i ett nystartat företag. Detta speciellt med tanke på att det största 
problemet för nystartade företag, inom branscher som exempelvis bioteknik 
och högteknologi, är att de måste bli värderade innan de ens har etablerat en 
marknad för sina produkter (Damodaran, 2001). Boer (2002) är av åsikten 
att möjligheterna går att finna i affärsplanen och således bör dessa 
möjligheter analyseras och värderas för att det strategiska kapitalet ska 
erhållas. Oavsett om det ekonomiska värdet eller det totala värdet 
eftersträvas kan inte uppskattningar om framtiden frångås. Det blir påtagligt 
att värdering, som rubriken säger, är mer en konstart än en objektiv 
vetenskap.  
 

1.2 UTMANINGEN ATT VÄRDERA NYSTARTADE FÖRETAG 
Av tidigare förda diskussion framgår vikten av att i nystartade företag beakta 
det strategiska kapitalet genom att analysera och värdera de möjligheter som 
finns i affärsplanen. En i Sverige genomförd studie visar på att det för 
riskkapitalister finns ett antal faktorer som är betydelsefulla vid bedömning 
av en affärsplan, såsom tillväxtpotential, konkurrenskraft och möjligheten att 
dra sig ur projektet i fråga. (Bergsten, 2000). Utmaningen kvarstår dock hur 
dessa ”mjuka faktorer” ska värderas.  
 
Dixit & Pindyck (1995) förespråkar en värderingsmodell med reala optioner 
som ett komplement till kassaflödesmodellen för att därmed närmare fånga 
ett företags totala värde. En av de författare som stöder detta resonemang är 
Boer (2002) som anser att kassaflödesmodellen inte fullt ut värderar det 
strategiska kapitalet. Vidare menar författaren att en värdering med reala 
optioner främst lämpar sig för företag som ska etablera sig och vars kapital 
till största del utgörs av just strategiskt kapital. Enligt Boer (2002) kan en 
värdering med reala optioner hjälpa till att stänga gapet mellan strategi och 
finansiering.  
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Begreppet reala optioner introducerades redan i slutet av 1970-talet då 
Stewart Myers (1977) argumenterade för att ett företags tillväxtmöjligheter 
kan liknas vid köpoptioner, vilka ger innehavaren möjligheten, men inte 
skyldigheten att investera. Under 1980-talet började sedan företag applicera 
dessa värderingsmetoder, ämnade för finansiella optioner, för att värdera den 
flexibilitet som är associerad med fysiska investeringar. Skillnaden mellan 
finansiella och reala optioner är således att reala optioner är optioner på reala 
tillgångar medan finansiella optioner är optioner på finansiella tillgångar. 
(Yeo & Qui, 2002)  
 
En egenskap hos reala optioner är att de kan bringa ett högt värde under stor 
osäkerhet, vilket behandlas längre fram i denna studie. Värdering med hjälp 
av reala optioner av nystartade företag lämpar sig således väl, då dessa 
vanligtvis omgärdas av stor osäkerhet. Vissa branscher, såsom högteknologi- 
och bioteknikbranschen, driver på graden av osäkerhet i än större 
utsträckning, varför ett nystartat företag inom någon av dessa branscher än 
mer bör beakta dess reala optioner. Målet med värdering av reala optioner är 
att uppnå en mer noggrann och mer sannolik värdering av företaget. (Boer, 
2002) 
 

1.3 EN BRANSCH I FOKUS 
Den osäkerhet som branscher inom bioteknik och högteknologi 
kännetecknas av präglar även den medicintekniska branschen, vilken 
kommer att vara i fokus i denna studie. Den medicintekniska branschen kan 
definieras som platsen där människan fysiskt möter tekniken. Produkterna 
som framställs finns inom ett otal marknadssegment, vars syfte är att 
undersöka, behandla och rehabilitera patienter med olika sjukdomar och 
handikapp. Inom branschen finner man en mängd aktörer med olika grad av 
inflytande och marknadsfokus. Där kan urskiljas allt från stora koncerner, 
där kompetens och fokus ligger på framställningen av högteknologiska 
instrument, till små och medelstora företag med en produktkatalog som 
innehåller allt från reflexhammare till magnetkameror. Tilltron till 
marknaden är stor och likställs med 1990-talets IT-under. (Johansson & 
Maass, 2002)  
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Den största konsumentgruppen utgörs av äldre människor och anledningen 
till detta är att den förväntade livslängden har ökat samtidigt som 80 % av 
alla sjukdomar uppträder i den senare delen av livet. Det finns således en 
slags växelverkan mellan medicintekniska produkter och demografiska 
förändringar, där en större konsumentgrupp äldre människor efterfrågar 
medicinteknisk utrustning, vilket i sin tur resulterar i förlängd livslängd och 
så vidare. Marknaden omsatte fram till januari år 2002 1 553 mrd SEK, 
vilket motsvarar ungefär hälften av omsättningen på marknaden för 
läkemedel. Den europeiska marknaden präglas av en hög innovationsgrad 
och hård konkurrens och ett utmärkande drag är de många fusioner och 
förvärv som sker. De etablerade företagen blir således allt större, men de 
små forskningsbaserade företagen har också en stor betydelse för industrin i 
stort, då de förser marknaden med forskning och utveckling. (Johansson & 
Maass, 2002) 
 

1.4 FORSKNINGSOMRÅDE 
Reala optioner är fortfarande ett relativt nytt tänkesätt vid värdering. Nära 30 
år efter Black & Scholes nobelprisbelönta formel 2  för värdering av 
finansiella optioner kom tillämpningen även att gälla reala optioner. 
Copeland (2001) tror att genombrottet kan bero på den utveckling som skett 
genom informationsteknologin, vilket rent matematiskt underlättat 
optionsberäkning. En annan orsak till genombrottet är att man inte längre 
anser att den underliggande tillgången måste kunna handlas på marknaden. 
Reala optioner kan användas i alla sorts situationer så länge NPV 3  kan 
uppskattas. (Copeland 2001) Reala optioner är inte bara en metod för 
värdering, det är ett nytt sätt att se på investeringsbeslut (Boer, 2002). Det 
har tidigare gjorts studier inom området för att värdera diverse projekt och 
då främst inom olje-, läkemedels- och IT-industrin. I stället för att värdera 
projekt inom någon av dessa branscher finner vi det av intresse att värdera 
ett nystartat företags hela verksamhet och då ett företag verksamt inom en 
bransch som, oss veterligen, inte tidigare varit i fokus vid värdering med 
reala optioner. 
 

                                          
2 År 1970 kom Black & Scholes fram till den formel, för vilken de 1997 belönades med 
Nobelpriset. 
3 Net Present Value 
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1.5 SYFTE 
Vårt syfte är att visa på vad användandet av reala optioner kan resultera i vid 
företagsvärdering.  
 
Värderingen kommer att ske genom att värdera en affärsplan tillhörande ett 
nystartat företag verksamt inom den medicintekniska branschen. 
 

1.6 PROBLEMSTÄLLNINGAR 
För att uppnå syftet finner vi att följande frågeställningar bör besvaras. 
 

•  Vad är reala optioner? 

•  Vilka typer av reala optioner finns det? 

•  På vilket sätt kan affärsplaner ses som optioner? 

•  Vilka optioner är framträdande i fallföretagets affärsplan?  

•  Vilka faktorer och variabler bör beaktas vid värdering av 
fallföretaget? 

•  Vad blir fallföretagets värde om dess affärsplan värderas med hjälp 
av reala optioner? 

 

1.7 AVGRÄNSNING 
Som nämnts i såväl syfte som problemställningar värderas i denna uppsats 
enbart ett företags affärsplan. Detta på grund av de begränsade tidsramarna4 
samt att vi i vår studie väljer att prioritera djup framför bredd. Trots det 
faktum att endast ett företag värderas anser vi att vår studie är ett intressant 
och informativt bidrag till ämnesområdet reala optioner. Huruvida 
generaliserbara slutsatser kan dras från vår avgränsade studie diskuteras 
närmare i nästkommande kapitel. 
 

                                          
4 Magisteruppsatsen skrivs på 10 veckor 
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1.8 MÅLGRUPP 
Denna studie riktar sig mot de läsare som har kunskaper inom 
finansieringsområdet och som således har en förförståelse för finansiella 
definitioner och begrepp.  
 

1.9 DISPOSITION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I det första kapitlet ger vi läsaren en introduktion till 
studien och det valda ämnesområdet, vilket åtföljs av 
syfte, problemställningar och avgränsning. 
 
I det andra kapitlet ämnar vi klargöra för studiens 
vetenskapliga utgångspunkt och tillvägagångssätt. 
Kapitlet ska fungera som en atlas för att andra ska 
kunna genomföra studien om igen. 
 
I dessa kapitel byggs den teoretiska 
begreppsapparaten upp, där kapitel 3 består av en 
presentation av kassaflödesvärdering. I kapitel 4 ges 
en introduktion till ämnet finansiella optioner medan 
en grundligare redogörelse för ämnet reala optioner 
ges i kapitel 5. I det avslutande teorikapitlet ges en 
beskrivning av affärsplaner som reala optioner. 
 
I vårt värderingsavsnitt studeras ett nystartat företag 
inom den medicintekniska branschen. I företagets 
affärsplan identifieras och analyseras de 
framträdande optionerna. Därefter sker en stegvis 
värdering av företaget. 
 
Den utförda värderingen åtföljs i detta kapitel av 
erfarenheter och reflektioner gjorda under studiens 
gång. Slutligen ges förslag till vidare studier. 
 

Figur 1: Disposition 
Källa: Egen 

 
Studiens upptakt 

 
Studiens atlas 

 
 

Begreppsapparat 
 

 
Värdering 

 
Erfarenheter och 

reflektioner 
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22  SSTTUUDDIIEENNSS  AATTLLAASS  
I detta kapitel ger vi vår förförståelse inför denna studie samt visar på hur 
vårt arbete konkret har gått tillväga. Vi har således inte för avsikt att föra 
något djupare resonemang kring vetenskapsteori, då vi är av åsikten att det 
inte skulle tillföra så mycket till den vetenskapliga diskussionen. Slutligen 
definierar vi några av de problem som en forskare kan möta vid en studie av 
det här slaget samt redogör för hur vi har hanterat dessa problem.  
 

2.1 ÖVERGRIPANDE SYNSÄTT 
En grundläggande inställning inför detta arbete är att det inte är tillräckligt att 
använda sig av traditionella värderingsmetoder för att värdera nystartade 
företag i branscher präglade av hög osäkerhet. Detta då vi anser att värdet av 
dessa företag inte enbart kan likställas med det ekonomiska värdet, utan att 
hänsyn även bör tas till det eventuella värde som ett företags strategiska 
möjligheter kan tillföra. Vidare finner vi det, vid värdering av strategiska 
möjligheter, inte tillräckligt att värdera dessa med kassaflödesmodellen.  
 
Verkligheten kan översättas till såväl numerisk som verbal symbolform (Patel 
& Davidson, 1994). Vid värdering av strategiska möjligheter tillämpas i dag 
oftast verbal symbolform. Vi är dock av den uppfattningen att det är av 
betydelse att översätta dessa möjligheter till en numerisk symbolform. 
Alltjämt ser vi reala optioner som en kvantifierbar lösning för att, som Boer 
(2002) uttrycker det, göra ett försök att stänga gapet mellan strategi och 
finansiering.  
 
De uppfattningar, vilka vår studie baseras på, är präglade av våra tidigare 
erfarenheter. Vår målsättning är dock att ”kreativt och kritiskt pröva rådande 
uppfattningar och metoder” (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999, s 169). 
Genom att söka nya kunskaper tror vi, i enlighet med Lundahl & Skärvad 
(1982), att vår förståelse för värdering med hjälp av reala optioner kommer att 
öka i takt med arbetet med denna studie. 
 
2.1.1 OBJEKTIVITET 
Anledningen till att objektivitet berörs är att vi anser att synen på detta tema 
och den vikt som läggs därvid skiljer sig åt människor emellan. Vi tror inte att 
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fullständig objektivitet är möjlig, men finner ändå att det är av betydelse att 
sträva efter densamma, vilket också kommer att genomsyra denna studie.  
 
Vår strävan mot objektivitet visar sig bland annat i det faktum att vi tydligt 
redovisar i vilken grundläggande inställning vår studie tar sitt avstamp. 
Genom att presentera flera författares syn på värdering med reala optioner 
önskar vi dessutom uppnå en balans mellan olika synsätt, vilket vi, precis som 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999), anser vara en del av strävan mot 
objektivitet. Grundläggande har vi i denna studie för avsikt att korrekt återge 
de data som vi använder oss av, vilket kan ses som den enklaste nivån av 
objektivitet (Lundahl & Skärvad, 1982). En mer ingående diskussion om 
hanteringen av data återfinns i 2.3. Slutligen har vi, så långt det är möjligt, 
försökt ”neutralisera det subjektiva inslaget” (Patel & Tebelius, 1987, s 45). 
Detta kommer bland annat till uttryck i vårt kritiska ifrågasättande av de 
uppgifter som kom från fallföretaget, vilka i vissa avseenden kan anses vara 
väl positiva. Även detta diskuteras mer ingående i 2.3. 
 

2.2 STUDIEN OCH DESS TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Vi är av åsikten att vår studie är utforskande, då vi berör ett relativt nytt 
ämnesområde. Vår målsättning är således att inhämta så mycket information 
som möjligt för att därefter ge vårt bidrag till ett kunskapsområde som är långt 
ifrån utrett. (Patel & Davidsson, 1994) En kritisk faktor för att uppnå studiens 
syfte är att värdera ett för studien lämpligt företag. Genom att enbart studera 
ett företag väljer vi, som tidigare nämnts, att ge denna undersökning djup 
framför bredd. För att erhålla så detaljerad och uttömmande information som 
möjligt fann vi det lämpligast att genomföra en besöksintervju med vårt valda 
fallföretag, i stället för att exempelvis utföra en enkätundersökning (Patel & 
Tebelius, 1987). Under intervjun insamlades såväl verbal som numerisk data. 
Den verbala informationen är dock till största del en bas för att kunna urskilja 
de reala optioner som återfinns i företaget och som sedan omvandlades till 
numerisk data.  
 
2.2.1 DATAINSAMLING 
De data som vi har samlat in och som använts för att utföra studien är av såväl 
sekundär som primär art. Detta innebär att vi dels har använt oss av data som 
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andra har sammanställt och dels av data som vi själva har samlat in. (Lundahl 
& Skärvad, 1982) Kritik mot de källor som vi har använt oss av återfinns i 2.3. 
 
De sekundära källorna består främst av de finansiella värderingsmodeller som 
står att finna i litteratur och artiklar samt diverse annan information hämtad 
från internet. Då ämnet är relativt nytt är det här viktigt att poängtera att det 
finns en begränsad mängd litteratur rörande reala optioner. En viss del av 
litteraturen fann vi på Linköpings universitetsbibliotek, men flertalet av de 
böcker vi använde oss av är ännu inte utgivna i Sverige. Artiklar inom ämnet 
har fått en relativt stor betydelse för denna studie. Värdet i dessa ligger i att de 
är aktuella och kan visa på den nu rådande diskussionen inom ämnesområdet. 
Artiklarna har vi funnit genom att söka i databaser och på internet.  
 
Den primära datan utgörs av en intervju med fallföretagets VD utförd den 3 
december 2002. Den muntliga informationen är specifik för denna studie och 
användes för att kunna applicera de valda teorierna och modellerna kring reala 
optioner på ett existerande företag.  
 
2.2.2 URVAL 
För att uppnå syftet med studien valde vi att använda oss av ett antal kriterier 
vid urval av fallföretag. De kriterier vi utgick från var att företaget skulle vara 
nystartat, inneha en affärsplan samt befinna sig i en osäker bransch. Detta gav 
oss ett stort antal företag som skulle kunna lämpa sig som intervjuobjekt, 
varför själva urvalsförfarandet senare snarare berodde på deras tillänglighet än 
på något annat. Slutligen blev vårt fallföretag ett nystartat företag inom den 
medicintekniska branschen. 
 
2.2.3 INTERVJUN OCH DESS FÖRBEREDELSER 
Den första kontakten med vårt fallföretag togs av vår handledare, då han 
tidigare varit i kontakt med det valda företaget. Därefter tog vi kontakt med 
fallföretagets VD och presenterade syftet med studien samt kom överens om 
tid och plats för den förestående intervjun.  
 
Vår intervju är av semistandardiserad art, då vi å ena sidan använde oss av på 
förhand formulerade frågor som ställdes i en viss ordning. Å andra sidan 
ställde vi ytterligare frågor när vi önskade ett förtydligande eller en utveckling 
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av svaret i fråga. (Lundahl & Skärvad, 1982) Vårt informationsbehov täcktes 
av detta tillvägagångssätt. Vi var även måna om att bygga upp en god och 
förtroendeingivande relation mellan oss som intervjuare och respondenten 
genom att skapa så kallad inre motivation hos respondenten (Patel & 
Davidsson, 1987). Denne gavs därför möjlighet att resonera kring områden 
som inte direkt berörde den specifika värderingen, men som ändå var av 
intresse för studien. 
 
För att få en så effektiv intervju som möjligt valde vi att utforma en 
intervjumall (bilaga 5). Denna fick oss samtidigt att än en gång tänka igenom 
varför studien genomfördes och på vilket sätt den skulle genomföras. 
Intervjumallen genomarbetades vid ett flertal tillfällen och lästes av vår 
handledare på Linköpings universitet. Vi valde att skicka ut intervjumallen till 
vårt fallföretag i förväg. Detta för att respondenten skulle få tid att förbereda 
sig, eftersom ämnet reala optioner är relativt komplicerat. Vår önskan med 
detta förfarande var att skapa så kallad yttre motivation, där respondenten 
kommunicerar för att denne finner att kommunikationen för med sig något 
som är givande även för densamme (Patel & Tebelius, 1987).  
 
2.2.4 ETIK 
En fråga som berör etiken i detta arbete är om fallbeskrivningen ska redovisas 
öppet eller om beskrivningen skall återges anonymiserat. Fördelen med ett 
öppet fall är att det många gånger kan uppfattas som mer intressant för läsaren 
(Lundahl & Skärvad, 1982). Vårt valda företag kommer dock att vara anonymt 
i denna studie. Orsaken är att information som varit nödvändig för vår 
värdering, i vissa hänseenden, är av intern och känslig karaktär. Företaget har 
även fått möjlighet att läsa igenom och kommentera uppgifter innan 
uppsatsens slutliga inlämning, varför vi finner att vi strävat efter att uppfylla 
etikidealet.  
  

2.3 METODKRITIK 
För att påvisa de ansträngningar som vi gjort för att sträva efter ett objektivt 
förhållningssätt till den gjorda studien kommer vi nedan att presentera de 
invändningar som kan riktas mot denna studie. Vi belyser såväl källornas 
svagheter som svaga länkar i vårt värderingsförfarande. Slutligen för vi en 
diskussion kring studiens generaliserbarhet.  
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2.3.1 DE SEKUNDÄRA KÄLLORNA 
Den tillgängliga litteraturen är relativt knapphändig inom området reala 
optioner. Det kan därför ifrågasättas om kunskaperna inom området är 
trovärdiga och väl beprövade. För att bedöma källorna har vi gjort 
efterforskningar runt de författare som skrivit den befintliga litteraturen. Vi 
fann att samtliga författare är väl meriterade inom området finansiering och att 
de flesta av dem är professorer vid välkända universitet och med mångårig 
erfarenhet från näringslivet. Med detta som bakgrund finner vi att den 
existerande litteraturen är trovärdig och väl beprövad. 
 
Ytterligare en för oss viktig sekundär källa var de otaliga vetenskapliga 
artiklar vi fann i databaser och på internet. Värdet i dessa artiklar har redan 
omnämnts, men nackdelen är att många av dem är hämtade från just internet. 
För att bedöma dessa källor har vi, precis som när det gäller den använda 
litteraturen, granskat författarna till dokumenten. Författarna är i de flesta fall 
renommerade vetenskapsmän och i de fall de inte funnits någon författare till 
internetsidorna har vi kontrollerat vem som står bakom sidorna. Vi har valt att 
lägga mindre vikt vid de sidor som inte har haft någon ansvarig utgivare och 
som således tett sig mindre trovärdiga.  
 
2.3.2 VÄRDERINGEN 
För att genomföra värderingen av fallföretaget var vi beroende av den 
information vi erhöll vid intervjutillfället samtidigt som ett antal antaganden 
var nödvändiga att göra. Detta förfarande har validitetsmässigt påverkat 
studien, vilket redovisas nedan.  
 
Validitet ses som frånvaron av systematiska mätfel och kan indelas i inre och 
yttre validitet. Inre validitet existerar när mätinstrumentet, i vårt fall intervjun, 
mäter vad det är avsett att mäta, medan yttre validitet refererar till den 
överensstämmelse som föreligger mellan den valda indikatorn, i vårt fall 
intervjusvaren, och det för studien specifika förhållandet. (Lundahl & Skärvad, 
1982)  
 
För att uppnå inre validitet vid intervjuförfarandet försäkrade vi oss om att 
intervjumallen innehöll relevanta frågor, varför vi som tidigare nämnt 
konsulterade vår handledare. För att även erhålla yttre validitet krävdes att vi 
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fick sanningsenliga svar från vår respondent. Sanningshalten kan vara 
svårbedömd, men vi anser att vår respondent inte hade någon anledning att 
förvränga fakta. Speciellt som värderingen även skulle komma respondenten 
till godo. Det kan dock förekomma drag av överdrivet positiva svar, då 
frågorna i mångt och mycket rör framtida uppskattningar. Vi har försökt att 
kritiskt granska företagets uppskattningar för att det inte ska få för stor negativ 
inverkan på validiteten. 
 
För att undvika så kallade bedömarfel, där intervjuaren bedömer den 
insamlade informationen annorlunda än vad som i själva verket utspelade sig i 
verkligheten (Patel & Tebelius, 1987), valde vi att båda två närvara vid 
intervjun. Då kunde vi jämföra den information vi registrerat och på så sätt få 
en viss kontroll över det insamlade empirimaterialet. Som hjälp använde vi oss, 
efter godkännande från respondenten, av en bandspelare och transkriberade 
intervjun direkt efter genomförandet. Detta tillsammans med det faktum att 
fallföretagets VD har läst igenom materialet minskade risken för 
missuppfattningar och ökade studiens validitet.  
 
De antaganden som vi gjorde påverkar, som ovan nämnts, studiens validitet. 
Ett av alla antaganden gäller uppskattningen av volatiliteten5 i fallföretaget, 
vilken är väsentlig för vår studie. Volatiliteten är baserad på framtida 
uppskattningar, varför den per definition inte kan vara känd. För att ändå nå en 
uppskattning valde vi att använda oss av ett medianvärde, baserat på 
volatiliteten hos jämförbara företag verksamma inom samma bransch. Ett 
annat antagande rör den unika risken, vilken är företagsspecifik och som 
enbart kan uppskattas med hjälp av sannolikheten att företaget lyckas med ett 
visst projekt. Dessa antaganden gjordes av fallföretagets VD, väl insatt i 
branschen, varför vi bedömer dem som godtagbara. Ytterligare antaganden har 
gjorts av oss som författare, vilket självfallet påverkat studien. Vi har dock, 
genom olika förfaranden, försökt skapa hållbara antaganden och tror därför att 
det inte har fått någon större negativ inverkan på studiens validitet. 
 
2.3.3 BEARBETNING AV DATA 
Med reliabilitet avses frånvaron av slumpmässiga mätfel. En undersökning 
med god reliabilitet kännetecknas av att själva mätningen inte påverkas av 

                                          
5 Prisrörlighet på finansiella marknader och som mått används ofta standardavvikelse 
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vem som utför mätningen eller de omständigheter under vilka den sker. 
(Lundahl & Skärvad, 1982) Enligt vår mening går det inte att helt undvika att 
forskaren påverkar sin egen forskning. Detta eftersom forskaren själv är 
influerad av egna erfarenheter och hela tiden tolkar insamlad information 
utefter dessa. För att undvika att vi i allt för stor utsträckning skulle påverka 
studien försökte vi dels hålla ett kritsikt förhållningssätt samtidigt som vi 
noggrant dokumenterade gjorda antaganden och beräkningar. Vi anser att 
dessa förfaranden har ökat studiens reliabilitet.   
 
2.3.4 GENERALISERBARHET 
För viss typ av forskning är utgångspunkten att resultaten ska vara tillämpliga 
i andra situationer och för andra individer än de undersökta (Patel & Tebelius, 
1987). Även om vår studie bygger på värdering av ett enda företag är vi av 
åsikten att studiens resultat är tillämpbart på vissa andra företag. Vår 
ståndpunkt stöds av Kvale (1997) som menar att en väl överlagd bedömning 
med tillräckliga belägg kan ge vägledning i en annan situation. Vi är av 
åsikten att våra slutsatser framförallt kan tillämpas på andra nystartade företag, 
vilka befinner sig på marknader karaktäriserade av osäkerhet. Detta grundar vi 
på det faktum att sådana företag torde uppvisa likheter med vårt fallföretag. 
Vidare är det främst i dessa typer av företag som de eventuella reala 
optionerna betingar ett relativt högt värde, varför det kan tänkas vara av 
intresse att komplettera de traditionella värderingsmodellerna. 
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33  KKAASSSSAAFFLLÖÖDDEESSVVÄÄRRDDEERRIINNGG  
Diskonterad kassaflödesvärdering är en av de mest använda modellerna för 
värdering av företag. Denna modell, även bekant som DCF6, finns i mer eller 
mindre utförliga versioner. Fokus i detta avsnitt kommer dock att vara på 
DCF-modellen i dess enklaste bemärkelse, vilken redovisas nedan. 
 
Ett företags värde, enligt DCF-modellen, är en funktion av dess förväntade 
framtida kassaflöden, när i framtiden som dessa kassaflöden kommer uppstå 
samt vilken osäkerhet som är förknippad med dessa kassaflöden. Dessa tre 
komponenter sammanförs i modellen och resulterar i företagets bruttonuvärde. 
(Damodaran, 2001) Tilläggas kan att man vid användning av modellen utgår 
från det fria kassaflödet, det vill säga det som skulle kunna betalas ut till 
företagets ägare efter att exempelvis betalning av skatt och avdrag för framtida 
investeringar är gjorda (Copeland, 1994). Den osäkerhet som är förknippad 
med kassaflödena avspeglas i diskonteringsräntan, vilken motsvaras av den 
vägda kapitalkostnaden vid värdering av företag. En stor osäkerhet resulterar 
följaktligen i en högre kapitalkostnad, då aktörerna vill få betalt för sitt 
risktagande. (Damodaran, 2001)  
 
En av grundpelarna i ekonomisk teori är att företag antas leva i oändlighet. 
Detta innebär att det s k residualvärdet7 ska adderas till prognosvärdet för att 
närma sig företagets ”verkliga” värde. (Copeland m fl, 1994)  
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Figur 2: Formler för kassaflödesvärdering 
Källa: Damodaran, 1996 
 

                                          
6 Discounted Cash Flow 
7 Vid beräkning av residualvärdet görs en uppskattning av företagets prestationer i evig tid 

Prognosperiod Residualperiod 

PV = företagets bruttonuvärde 
CF = förväntat kassaflöde 
WACC =  kapitalkostnad 
t = tidsperiod 
g = tillväxt 
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Exempel på kassaflödesvärdering 
För att klargöra hur användningen av kassaflödesvärderingen skulle kunna gå 
till presenteras nedan ett förenklat exempel. Exemplet bygger på följande 
antaganden: 
 

•  Prognosperioden sträcker sig över 10 år. 

•  Marknadens avkastningskrav uppskattas till 12% och antas vara 
konstant. 

•  Tillväxten förväntas vara 3% i all oändlighet. 

•  Under tidsperioden har det förväntade fria kassaflödet kunnat 
uppskattas med relativt stor säkerhet och det residuala värdet har 
beräknats med hjälp av den formel som tidigare redovisats.  

 
 

År 
Förväntade kassaflöden 

FCF 
Diskonteringsfaktor 

( )tr+1  
Diskonterat FCF 

FCF/ ( )tr+1  

1 -500 1,12 -446 
2 -300 1,25 -240 
3 -50 1,40 -36 
4 20 1,57 13 
5 50 1,76 28 
6 80 1,97 41 
7 130 2,21 59 
8 170 2,48 69 
9 220 2,77 79 

10 310 3,11 100 
PV i oändlighet 35448 3,48 1020 
Totalt PV på företaget 687 

Tabell 1: Exempel på kassaflödesvärdering 
Källa: Egen 

                                          
8 Kassaflödet år 11 är 31903,131011011 =∗=+∗= g)(FCFFCF . Detta tal divideras sedan 

med avkastningskravet minus tillväxt i oändlighet, vilket ger ( ) ( ) 3544
03,012,0

31911 =
−

=
− gr

FCF  
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3.1 INVÄNDNINGAR MOT DCF 
Uppkomsten av reala optioner kommer sig till viss del av att värdering med 
DCF inte anses tillräcklig i alla situationer. Det finns dock en paradox då 
värdering av reala optioner delvis baseras på DCF. Nedan kommer kritik och 
invändningar mot DCF att presenteras. Detta för att påvisa behovet av att i 
vissa situationer komplementera DCF med andra värderingsmodeller. Kapitlet 
syftar dock inte till att förkasta DCF som värderingsmodell.  
 
Redan i inledningen nämndes att DCF lämpar sig bäst när företag befinner sig 
i en ”idealsituation”. Detta är något som kan ses i det faktum att modellen 
utgår från att företag, vilka generar stora kassaflöden i dag, betingar ett högre 
värde än de företag vars kassaflöden ligger långt fram i tiden. (Damodaran, 
1996) Följden blir att nystartade företag oftast uppvisar låga eller till och med 
negativa företagsvärden, då de ofta har höga inträdeskostnader och små 
intäkter som ligger långt fram i tiden. Dessutom befinner de sig på en marknad 
med hög osäkerhet, en osäkerhet som resulterar i höjd riskpremie, vilken 
ytterligare reducerar nuvärdet. (Damodaran, 2001) Frågan som kan ställas är 
om det är tillräckligt att värdera nystartade företag med enbart DCF-modellen. 
Flera författare är, som tidigare nämnts, av åsikten att kompletterande 
värderingsmodeller utöver DCF-modellen bör användas för att värdera dessa 
företag (Boer, 2002).  
 
Befinner sig företaget på en osäker marknad leder detta till svårigheter med 
valet av diskonteringsränta (Yeo & Qiu, 2002). Problemet härrör från det 
faktum att kassaflödesmodellen räknar med en konstant diskonteringsränta, 
vilket implicit innebär att risken antas vara konstant under företagets livstid. 
(Copeland, 2001) Att så skulle vara fallet är i dagsläget lika osannolikt som att 
en ledning skulle vara helt passiv till de förändringar som kan inträffa och som 
påverkar företagets verksamhet. Det bör dock tilläggas att de flesta 
dataprogram som idag finns tillgängliga för beräkningar av DCF har 
kapaciteten att räkna med olika diskonteringsräntor. Grundläggande tar DCF-
modellen dock inte hänsyn till att osäkerheten varierar över tiden och att 
diskonteringsräntan således borde skifta. 
 
Yeo och Qiu (2002) anser att DCF-modellens svaghet är dess oförmåga att 
påvisa hur osäkerheten kan öka värdet av en investering snarare än att enbart 
medföra en högre diskonteringsränta. Med detta menar författarna att DCF-
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modellen ser osäkerhet som något som reducerar värde, vilket enligt dem, inte 
behöver vara fallet. Ett företag som befinner sig på en volatil marknad riskerar 
givetvis förluster, men det finns också en chans till vinster och det är just 
denna osäkerhets värdeskapande möjligheter som Yeo och Qiu (2002) hävdar 
utelämnas i traditionell kassaflödesvärdering.  
 
Dixit & Pindyck (1995) anser att man vid användning av traditionell 
kassaflödesvärdering principiellt utgår från ett av två felaktiga antaganden. 
Antingen utgår man ifrån att investeringen är reversibel, det vill säga att den 
kan göras ogjord om marknadsförhållandena blir sämre än förväntat. Eller så 
utgår man ifrån att en investering är oåterkallelig och att den följaktligen är 
en ”nu-eller-aldrig” investering. Vid användning av modellen förutsätts 
således en oflexibel ledning. Modellen bortser tydligt från alla värdeskapande 
möjligheter som kan uppstå under ett investeringsprojekts livstid. (Dixit & 
Pindyck, 1995) 
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44  FFIINNAANNSSIIEELLLLAA  OOPPTTIIOONNEERR  

Då reala optioner till stor del liknar finansiella optioner har vi, för att få en 
bättre förståelse för de förra, valt att även inkludera ett kortare kapitel kring 
finansiella optioner. De läsare som finner sig belästa inom området kan 
fortsätta till kapitel 5 om reala optioner alternativt till 4.2 om 
värderingsmodeller.  
 
En option per definition ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten att köpa 
eller sälja en underliggande tillgång fram till dess att optionen förfaller. Rätten 
erhålls genom att en avgift, den s k premien betalas till utställaren. 
Innehavaren har nu rätten att utnyttja optionen, men behöver inte göra det och 
den enda eventuella förlusten utgörs av den avlagda premien. En eventuell 
vinst bestäms av skillnaden mellan det nuvarande priset på den underliggande 
tillgången och det förutbestämda optionspriset, det s k lösenpriset. Den 
underliggande tillgången kan utgöras av såväl aktier och aktieindex som 
obligationer och främmande valutor. (Brealey & Myers, 2000)  
 
Innan det datum som optionen förfaller, lösendagen, bestäms optionens värde 
av sex stycken variabler (figur 3). Då dessa är jämförliga med reala optioners 
bestämningsfaktorer har vi valt att närmare presentera dessa i 5.5. I figur 3 
utgörs den underliggande tillgången av en aktie, men den kan lika väl utgöras 
av andra underliggande tillgångar så som aktieindex eller valutor. 
 

 
Figur 3: Variabler som påverkar optionens värde  
Källa: Zettl, 2002 
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4.1 KÖP- OCH SÄLJOPTIONER  
En köpoption (C) ger ägaren rätten att köpa aktier eller annan underliggande 
tillgång till ett förutbestämt lösenpris (E) fram till och med en specificerad 
lösendag. En säljoption (S) ger innehavaren i stället rätten att sälja den 
underliggande tillgången till ett förutbestämt pris. Om köpoptionen endast kan 
utövas på lösendagen är det en s k europeisk köpoption och om optionen kan 
utövas fram till och med lösendagen är det en s k amerikansk köpoption. 
(Brealey & Myers, 2000) Ett exempel 9  på en europeisk köpoption är en 
köpoption på 1 000 Perbio Science aktier till lösenpriset 100 kr/st den 1 
december 2003 till en premie på 30 kr/st idag. Innehavaren har således 
rättigheten, men inte skyldigheten att köpa dessa aktier till ett pris av 100 kr/st. 
Om priset på den underliggande tillgången (P) på lösendagen är högre än 
lösenpriset, säg 150 kr/st, kommer innehavaren att köpa aktierna och få en 
vinst motsvarande (1000*150) - (1000*100) – (1000*30) = 20 000 kr. Skulle 
priset på aktierna på lösendagen däremot understiga lösenpriset behöver 
optionsinnehavaren inte utnyttja optionen. Då har innehavaren enbart förlorat 
sin premie på 30 000 kr. Således gäller nedanstående samband, vilket också 
framställs i figur 4: 
 

Köpoption: E > P  optionen utnyttjas, E < P  optionen utnyttjas ej 
Säljoption: E > P  optionen utnyttjas ej, E < P  optionen utnyttjas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4: Samband köp- och säljoption 
Källa: Bearbetning av Damodaran (2001) 

                                          
9 Exemplet är en bearbetning av Yeo & Qui, 2002 
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När värdet på den underliggande tillgången ökar (figur 4) stiger värdet på en 
köpoption medan värdet på en säljoption minskar. Optioner utgör således ett s 
k nollsummespel. Den eventuella vinst som innehavaren av en option gör 
motsvaras exakt av den förlust som utfärdaren av optionen gör. 
(Nettradeswedbanks hemsida).  
 
När priset på den underliggande tillgången överstiger lösenpriset för en 
köpoption, alternativt understiger lösenpriset för en säljoption, sägs optionen 
vara in-the-money. Omvänt sägs optionen i stället vara out-of-the-money. När 
optionen är starkt in-the-money sägs optionen vara deep-in-the-money och när 
optionen är starkt out-of-the-money sägs den vara deep-out-of-the-money 
(Brealey & Myers, 2000). 
 

4.2 VÄRDERINGSMODELLER 
Det finns olika modeller för att värdera en option och de modeller som 
presenteras nedan är binomialmodellen och Black & Scholes modell. Dessa 
två modeller går båda ut på att skapa en replikerande investering för att 
återskapa en options kassaflöde (Brealey & Myers, 2000). För att inga 
möjligheter till arbitrage10 ska uppstå måste värdet på optionen vara lika med 
värdet på den replikerande portföljen. (Damodaran, 2000) Dessa 
värderingsmodeller kommer att användas som värderingsverktyg i vår studie, 
då de är de mest vedertagna vid värdering av såväl finansiella som reala 
optioner.  
  
4.2.1 BINOMIALMETODEN 
Binomialmetoden utvecklades 1979 av Cox, Ross och Rubenstein (Hull, 1997) 
och utgår från att värdet på den underliggande tillgången, vid varje tidpunkt, 
kan utvecklas till ett av två värden (Damodaran, 2000). Detta möjliggörs 
genom att optionens livstid delas upp i ett stort antal korta tidsintervall (Hull, 
1997).  
 
Antag att en viss underliggande tillgång har värdet 0P  vid t = 0. Vid t = 1 kan 
den underliggande tillgången ta ett av de två värdena u01 PP = eller d01 PP =  , 
där u står för att investeringen förväntas ta ett positivt värde och d för att 

                                          
10 Handel med valutor, värdepapper eller varor där man utnyttjar kurs- eller prisskillnader 
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investeringen förväntas ta ett negativt värde (figur 5). Sannolikheten att värdet 
på den underliggande tillgången ska röra sig uppåt betecknas med p och 
sannolikheten att det ska röra sig nedåt med 1-p och kan illustreras i ett s k 
binomialträd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 5: Binomialträdet i en period 
Källa: Bearbetning av Hull (1997) 
 
Nu kan ytterligare ett binomialträd för exempelvis en köpoption skapas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 6: Köpoptionens värde 
Källa: Egen 
 
Köpoptionens värde 0C utgörs av skillnaden mellan värdet på den 
underliggande tillgången på lösendagen och dess lösenpris, vilket sedan 
diskonteras tillbaka till t=0. (Hull 1997) Detta kan exemplifieras i följande 
binomialträd (figur 7).  
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Figur 7: Binomialträd i en period 
Källa: Egen 
 
Anta att du har en köpoption med lösenpriset 150 kr. Optionens underliggande 
tillgång är en aktie som idag är värd 200 kr. I nästa tidsperiod kan den 
antingen ta värdet 250 kr eller 120 kr. Detta innebär att optionen vid 
tidpunkten 1 är värd u0C  = (250 – 150) = 100 kr vid ett positivt utfall och 

dC0  = (120 – 150) = - 30 kr vid ett negativt utfall, varför optionen inte 
kommer att lösas in och är således värdelös. För att erhålla optionens värde vid 
tidpunkten 0 diskonteras dessa flöden till avkastningskravet 5 %11. Detta ger 
ett värde på köpoptionen om 95,24 kr12.  
 
När binomialträd används i praktiken kan en options livstid vara uppdelad i 
mer än 30 tidsintervaller, i vilka det sker en prisrörelse i varje intervall. Ju 
kortare tidsintervall som väljs, desto närmare kommer man den underliggande 
tillgångens verkliga prisförändringar. Uppåt- (u) och nedåtrörelsen (d) i den 
underliggande tillgången bestäms av volatiliteten ( σ ) i den underliggande 
tillgången, vilken uppskattas med hjälp av historiska data. För att kunna 
beräkna (u) och (d) behövs förändringen över tiden (∆ t). (Hull, 1997) Nu kan 
(u) och (d) beräknas enligt formlerna nedan. 
 

teu ∆= σ          och                
u

d 1=       (4-1) 

                                          
11 Vi har valt att sätta avkastningskravet lika med en ungefärlig riskfri ränta 
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För att använda binomialmetoden måste sannolikheter tillskrivas de olika 
möjliga utfallen. I en utvecklad binomialmodell – den riskneutrala modellen – 
antas alla investerare vara riskneutrala13 . Under dessa omständigheter kan 
sannolikheten för upp- eller nedrörelser beskrivas genom följande formel: 
 

du
dapu −

−=                                           ud pp −=1     (4-2) 

  
, där trfea ∆=  , fr  = riskfria räntan 

 
För att kunna räkna ut optionens nuvärde måste man börja baklänges i 
binomialträdet och arbeta sig till t = 0 genom att diskontera förväntade värden 
på optionen i varje tidsintervall till den riskfria räntan. Nedan visas formeln 
för värdering av en köp- (C) respektive säljoption (S). (Copeland, 2001)  
 

( )
f

du

r
CppC

C
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−+
=

1
1
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f

du
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SppS

S
+

−+
=

1
1

  (4-3) 

Nuvärdet av en köp- respektive säljoption i en tidsperiod är således lika med 
de förväntade kassaflödena uC  och dC  ( uP och dP ) multiplicerat med deras 
riskjusterade sannolikheter p respektive (1-p) och därefter diskonterade till den 
riskfria räntan. 
 
4.2.2 BLACK & SCHOLES 

”…unpleasant-looking, but on closer acquaintance one will find it 
exceptionally elegant and useful.” 

 
(Boer, 2002, s 108) 

 
1972 lanserade Black & Scholes vad som skulle komma att bli den mest 
spridda modellen inom optionsvärdering, den s k Black & Scholesmodellen, 
fortsättningsvis B&S-modellen. Modellen utvecklades för att värdera 
europeiska köpoptioner och har funnits applicerbar på optioner med diverse 
underliggande tillgångar. Fördelar med modellen är bland annat att den är 
                                          
13 I en riskneutral värld antas investerare inte begära någon kompensation för risk. 
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snabb, lätt att hantera samt att den är användbar inom flera olika 
användningsområden. B&S-modellen kan beskrivas som en binomialmodell 
som sträcker sig över ett oändligt antal perioder. För att använda sig av B&S-
modellen krävs ett antal antaganden, vilka följer nedan (Hull, 1997 & Mun 
2002). 
 

•  Det finns inga transaktionskostnader vid köp eller försäljning av vare 
sig optionen eller den underliggande tillgången. 

•  Den riskfria räntan är känd och konstant under optionens livstid. 

•  Modellen kan endast användas på lösendagen, d v s endast för att 
värdera europeiska optioner.  

•  Avkastningen från den underliggande tillgången är logaritmiskt 
fördelad14. 

•  Det sker inga utdelningar från den underliggande tillgången under 
optionens livstid. 

•  Det är möjligt att låna och låna ut till den riskfria räntan. 

•  Volatiliteten i den underliggande tillgången kan mätas genom 
standardavvikelsen, vilken är konstant. 

 
I dagsläget finns dock flera justerade och utbyggda modeller, vilka helt eller 
delvis har eliminerat behovet av ovanstående antaganden. 
 
Precis som binomialmodellen söker B&S modell skapa en replikerande 
portfölj med hjälp av aktier och lån och eftersom kapitalmarknaden antas vara 
perfekt finns det inga möjligheter till arbitrage. Eftersom portföljen är riskfri 
kommer den att ge en avkastning lika med den riskfria räntan. Formeln för 
B&S modell följer i figur 8 nedan. 

                                          
14 Detta antagande bygger på att en akties utveckling inte kan vara normalfördelad då den 
inte kan betinga ett negativt värde. I stället har Black & Scholes valt att använda logaritmen 
av en prisförändring som normalfördelad (Damodaran, 2001) 
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Black & Scholes optionsmodell 
 

( ) ( )

( )

tdd
t

trEP
d

dNPdN
e
ES

dN
e
EdNPC

f

rt

tr f

σ
σ

σ

−=

++
=

−−−=

−=

12

2
2
1

0
1

202

210

)(ln

)(1)(1

)()(

 

 

 

C = köpoption 
S = säljoption 
E = lösenpris 
P= nuvarande värde på den underliggande 
tillgången 

fr  = riskfria räntan 
t = förfallotid 
σ = volatiliteten i den underliggande 
tillgången 
N (d) = ackumulerad normalfördelning. 
Sannolikheten att en avvikelse mindre än d 
inträffar i en normalfördelning. 

Figur 8: Black & Scholes optionsmodell 
Källa: Egen bearbetning av Damodaran, 2001 
 

4.2.3 VARIABLER AV BETYDELSE FÖR OPTIONENS VÄRDE 
Det finns tre tumregler för hur optionens värde förändras under ändrade 
förhållanden. Följande stycke är baserat på Boers (2002) resonemang. 
 
Om priset på den underliggande tillgången förändras kommer också optionens 
värde att påverkas. I praktiken innebär detta att om, exempelvis mer 
information tillkommer, vilken förändrar värdet på den underliggande 
tillgången, så kommer också denna information att förändra värdet på den 
reala optionen. Oftast är det också förändringar i denna variabel som har störst 
påverkan på en options värde. 
 
Vidare varierar en options värde i det närmsta proportionellt med volatiliteten. 
Skulle volatilieten förslagsvis halverars på grund av minskad osäkerhet skulle 
detta i en förlängning leda till ett halverat optionsvärde. Att bestämma 
osäkerheteten vid värdering av en real option är oftast ett av de svåraste 
besluten. Detta beslut blir dock av stor vikt när vetskapen finns att ett felaktigt 
volatilitesvärde kraftigt kan påverka optionsvärdet. 
 
Slutligen, värdet av en option är proportionellt med kvadratroten av tiden 
under vilken optionen är varaktig. Detta kan verka något invecklat, men 
innebär att en option som har fyra gånger så lång tid till dess att den förfaller, 
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betingar ett dubbelt så stort optionsvärde jämfört med en option som bara har 
en fjärdedels löptid. 
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att värdet på reala optioner är känsligt för 
såväl förändrade affärsförhållanden, vilka påverkar priset på den 
underliggande tillgången, som förändringar i optionsparametrarna tid och 
volatilitet. Därför kan en känslighetsanalys vara ett behjälpligt verktyg vid 
värdering med reala optioner. 
 
4.2.4 BINOMIALMETODEN VS BLACK & SCHOLES 
Såväl binomialmodellen som B&S modell är uppbyggda kring samma faktorer. 
B&S modell kräver emellertid ett mindre antal värden, varför den ofta är 
lättare att hantera. En annan fördel med B&S modell är att den tar hänsyn till 
de ständiga prisförändringar som sker i den underliggande tillgången, något 
som binomialmodellen inte gör. (Brealey & Meyers, 2000) B&S modell kan 
dock enbart användas för att värdera optioner som löses in på lösendagen, s k 
europeiska optioner. 
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55  RREEAALLAA  OOPPTTIIOONNEERR  
”Options are the dragon that changes the game” 

 
(Boer, 2002, s 103) 

5.1 VAD ÄR REALA OPTIONER? 
Det första mötet med reala optioner går att finna i skrifter av Aristoteles, där 
han berättar om hur Thales, en filosof, spådde i teblad att landet inom ett 
halvår skulle få en riklig olivskörd. Efter detta besked gick han till en ägare av 
olivpressar och köpte rätten att få hyra dessa till den ”normala” kostnaden. När 
rekordskörden sedan slog till kunde Thales hyra ut pressarna till en kostnad 
högre än den han själv hyrde dem för och mellanskillnaden tillföll Thales 
(Copeland, 1998). Var kan man se den reala optionen i denna berättelse? Först 
och främst köpte Thales rätten att hyra olivpressarna, men hade inte skyldighet 
att hyra dem, vilket motsvarar en real option, som till skillnad från en 
finansiell option, har en real underliggande tillgång. Hade skörden slagit fel, 
hade Thales inte utnyttjat pressarna och hade då enbart förlorat den initiala 
kostnaden för att köpa rätten att hyra pressarna, vilket motsvarar optionens 
premie.  
 
Reala optioner är således en utveckling av finansiella optioner som möjliggör 
värdering av icke-finansiella tillgångar (Boer, 2002). Källan till de reala 
optionerna är enligt Trigeorgis (1999) möjligheten att agera flexibelt. Yeo & 
Qui (2002) uttrycker det som ledningens möjlighet att i ett projekt svara på 
förändrade marknadsvillkor. Reala optioner försöker följaktligen värdera 
investeringsprojekt med hänsyn till att de i framtiden kan få olika 
händelseförlopp (Boer, 2002). Teorin kring reala optioner bygger på två 
grundläggande antaganden, nämligen att investeringsbeslut dels är 
karakteriserade av osäkerhet och dels att beslutsfattare kan dra nytta av att 
anpassa sig till denna osäkerhet och av att agera flexibelt. (Trigeorgis, 1999) 
Rent konkret innebär en värdering med reala optioner att en värdering av 
framtida kassaflöden kombineras med en värdering av framtida möjligheter 
(optioner) (Ashton, 2001). 
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5.2 TYPER AV REALA OPTIONER 
Ett investeringsprojekt kan innehålla flera olika typer av reala optioner 
(Trigeorgis, 1999) och klassificeras huvudsakligen efter vilken sorts 
flexibilitet de erbjuder (Copeland, 2001). Denna klassificering har vi valt för 
att bättre kunna analysera de olika typer av optioner som kan uppstå i ett 
nystartat företag. Olika författare fastställer olika typer av reala optioner, men 
de vanligaste är dock de som följer. 
 
Optionen att expandera ett projekt/tillväxtoption  
Denna option ses som en möjlighet att göra påföljande investeringar och 
möjliggör en utvidgning av nuvarande projekt när förutsättningarna på 
marknaden är gynnsamma (Damodaran, 2001). Optionen används främst vid 
lansering av nya produkter, vid inriktning mot en viss marknadsnisch eller vid 
inträde på en ny marknad (Trigeorgis, 1999). Enligt Damodaran (2001) kan 
tillväxtoptioner även användas när den initiala investeringen har ett från början 
negativt kassaflöde. Detta om företaget tror att optionen att kunna göra 
påföljande investeringar är mycket lönsam. Ett exempel på en tillväxtoption är 
den satsning som svenska banker har lagt ned på att skapa ett gemensamt 
system för att möjliggöra s k e-giro, där kunden får sina räkningar skickade till 
sig elektroniskt. Denna satsning har medfört höga initiala kostnader samtidigt 
som den ännu inte genererat några direkta kassaflöden. Å andra sidan kan 
bankerna dock få igen satsningen genom tillväxtoptioner i form av 
möjligheten att erbjuda nya, mer effektiva finansiella tjänster, som i framtiden 
kan komma att generera stora intäkter. 
 
Optionen att överge ett projekt  
Optionen att överge ett projekt kan vara värdefullt då exempelvis 
marknadsvillkoren drastiskt försämrats (Yeo & Qui, 2002). Om optionen kan 
förhindra vidare förluster genom att projektet överges kan den sägas tillföra 
projektet ytterligare ett värde (Damodaran, 2001). Detta kan exemplifieras 
med filmvärlden, där arbetet med att få fram ett manuskript tar två år i snitt. 
Av hundra färdiga manuskript är det 90 stycken som överges eller skickas 
tillbaka. Av de tio som går vidare för produktion är det enbart åtta som släpps 
på vita duken. (Boer, 2002) Optionen att överge ett projekt kan också vara 
aktuell då det finns en möjlighet att sälja vidare ett riskfyllt projekt. Detta är 
något som ofta förekommer i FoU-intensiva branscher. (Copeland, 2001) 



REALA OPTIONER 

 29

Optionen att avvakta/skjuta upp ett projekt 
Denna typ av option har att göra med när i tiden ett investeringsbeslut ska tas 
(Trigeorgis, 1999). Ett projekt som kan senareläggas har den fördelen att 
företaget i fråga får möjlighet att lära sig mer och få ytterligare information 
om produkten och marknaden. På så sätt kan ledningen mer se hur framtiden 
utvecklar sig innan de väljer att investera alternativt inte investera. (Yeo & 
Qui, 2002) Ett projekt som från början uppvisar ett negativt kassaflöde kan 
längre fram visa sig vara värdefullt på grund av att förutsättningarna för 
investeringen i fråga har ändrats. Vid en traditionell värdering skulle 
investeringen, på grund av det negativa kassaflödet, ha ratats, medan reala 
optioner i detta fall tar hänsyn till ledningens flexibilitet. (Damodaran, 2001) 
Ett exempel kan vara en mineralgruva, där du har visshet om att det finns 
mineraler, men att priset för dessa mineraler i nuläget är för lågt för att det ska 
löna sig att försöka utvinna dessa. Genom att betala en viss summa varje år har 
du dock möjlighet att vänta med beslutet tills mineralpriserna gått upp. 
Lösenpriset motsvaras av kostnaden att investera i gruvan och den 
underliggande tillgången av förväntade framtida kassaflöden av investeringen. 
(Copeland, 2001). 
 
Optionen att göra investeringar stegvis 
När utgången av ett visst projekt är osäker är det gynnsamt att, vartefter ny 
positiv information erhålles, kunna utföra investeringarna stegvis, vilket kan 
ses som optionen att avvakta fast fortlöpande under en längre period. Detta 
förfarandesätt är speciellt fördelaktigt i forskningsintensiva branscher såsom 
läkemedelsindustrin eller vid kapitalintensiva projekt med en lång 
utvecklingstid. (Yeo & Qui, 2002) Att utföra investeringarna stegvis tillåter 
således företaget att förändra, avvakta eller överge ett projekt om framtida 
villkor försämras (Damodaran, 2001).  
 
Optionen att ställa om/ switch-option  
En switch-option är möjligheten för ett företag, men inte skyldigheten, att 
ställa om sin produktion när marknadsvillkoren ändras. Det kan gälla byte av 
teknologier, marknader eller produkter. (Mun, 2002) Ett exempel är en 
verkstad som kan ställa om sin produktion för framställning av olika sorts 
produkter. 
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Sammanfattning reala optionstyper 
När ett företag systematiskt överväger ovan nämnda optioner, har de bättre 
utsikter att dels kunna bredda sina möjligheter och dels kunna positionera sig 
bättre än de företag som alltför tidigt stänger dörren till vissa optioner på 
grund av begränsningar i kassaflödet (Yeo & Qui, 2002). Ovan nämnda 
optionstyper kan också förekomma i olika kombinationer som s k compound 
eller sammansatta optioner (Copeland, 2001). Ett företag som väljer att 
investera i FoU kan använda sig av såväl optionen att dela upp investeringen 
som optionen att överge investeringsprojektet. Värdet av optioner i dess 
enklaste bemärkelse drivs av värdet på en underliggande tillgång. När den 
underliggande tillgången utsätts för flera olika typer av osäkerhet, vilka också 
driver värdet på den reala optionen, benämns denna option som en s k rainbow 
option (Copeland, 2001). 
 

5.3 HÖRNSTENAR I REALA OPTIONER 
Det finns två faktorer som är av betydelse när man diskuterar reala optioner; 
osäkerhet och flexibilitet (Dixit & Pindyck, 1995). Dessa faktorer har en 
inverkan på optionens värde, varför vi finner det relevant att redogöra för 
desamma. 
 
5.3.1 OSÄKERHET 
Den ekonomiska miljön har under de senaste 20 åren blivit allt mer instabil 
och oförutsägbar. Förmågan att hantera denna osäkerhet och anpassa sig 
strategiskt har blivit absolut nödvändig för att framgångsrikt kunna ta tillvara 
på framtida investeringsmöjligheter. Traditionellt sett ses osäkerhet som något 
negativt medan den reala optionsteorin i stället försöker dra nytta av 
osäkerheten. (Trigeorgis, 1999) Det är således viktigt att ledningen får en 
bättre förståelse för de optioner som står företaget till förfogande eller de 
optioner som de har möjlighet att skapa (Dixit & Pindyck, 1995). 
 
Enligt Boer (2002) ställs ett företag inför två slags osäkerheter vid 
investeringar; en unik risk och en marknadsrelaterad risk. Den unika risken 
går att härleda till en viss situation och kan exemplifieras med sannolikheten 
att ett visst forskningsprojekt ska misslyckas eller att det inte finns någon olja 
efter det att företaget har borrat. Den unika risken går att påverka genom olika 
form av diversifiering. Detta går inte med den marknadsrelaterade risken, 
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vilken bestäms av externa faktorer såsom produktens efterfrågan eller kunders 
och konkurrenters agerande. Skillnaden mellan dessa riskformer är oerhört 
viktig att förstå, då den påverkar priset på optioner i olika riktning. Den unika 
risken påverkar optionen negativt, medan marknadsrisken, vilken motsvarar 
volatiliteten i den underliggande tillgången, i stället påverkar optionen i 
positiv riktning. Ju högre marknadsrisk, desto högre blir värdet på den reala 
optionen. En viktig anmärkning vad gäller värdering med reala optioner och 
marknadsrisk är det faktum att när marknadsrisken sjunker lämpar sig reala 
optioner mindre väl som värderingsinstrument. Detta är vad som hände under 
mars-april 2000, då tillämpningen av reala optioner för att värdera diverse 
internetföretag ledde till felvärderingar. Orsaken låg i det faktum att de som 
värderade internetföretagen hade tillskansat sig en ökad kunskap om dessa 
företag och marknaden som de verkade på. Detta innebar i en förlängning att 
marknaden karaktäriserades av minskad osäkerhet och således också minskad 
marknadsrisk. De optioner som fanns på marknaden hade i själva verket 
förfallit, vilket förbisågs av flertalet av de som värderade de omnämda 
företagen. (Boer, 2002) 
 
5.3.2 FLEXIBILITET 
Som förut nämnts ses reala optioner som ett värde på flexibilitet. Enligt 
Trigeorgis (1999) innebär flexibilitet i investeringstermer att en option kan 
användas för att anpassa dels tiden för investering och dels storleken på 
investeringen. Detta kan göras så länge ny information framkommer. 
Flexibilitet ökar värdet på investeringen/projektet som helhet (Sharp, 1991) 
och är av två olika slag, intern och extern flexibilitet. Den interna flexibiliteten 
ses i möjligheten att själv kunna förändra ett projekt när framtida villkor 
förändras och kan inbegripa expansion, fördröjning eller övergivande av ett 
projekt. Ett exempel är ett bilinköp, där en familj köper en bil med ett extra 
stort bagageutrymme, utifall att de skulle vilja köpa en hund i framtiden. Deras 
bilinvestering har således skapat möjligheten för en eventuell hundinvestering. 
Den externa flexibiliteten har i stället sitt ursprung i källor som man själv inte 
kan påverka. Exempelvis kan en lottovinst möjliggöra det förut nämnda 
bilinköpet. (Flatto, 2002)  
 
Vad som är viktigt att ha i åtanke är att den flexibilitet som reala optioner 
erbjuder går förlorad så fort optionen förfaller eller löses in. (Pindyck, 1991) 
Detta medför således en irreversibilitet, vilket kan defineras som oförmågan 
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att ta tillbaka ett investeringsbeslut. (Kogut & Kulatilaka, 2001) De kostnader 
som är förknippade med den irreversibla investeringen benämns sunk costs 
och består oftast av företags- eller branschspecifika kostnader. Exempelvis kan 
inte köpet av en oljeplattform användas till något annat än för att utvinna olja. 
Väljer företaget att investera går de dessutom miste om möjligheten att invänta 
ny information, vilken skulle kunna ge ett bättre beslutsunderlag. Att investera 
i stället för att vänta medför en alternativkostnad, vilken motsvaras av det 
förlorade optionsvärdet på att vänta med investeringen. Denna 
alternativkostnad bör inkluderas i investeringskostnaden, något som 
kassaflödesvärdering bortser från. Enligt kassaflödesvärdering ska en 
investering genomföras om nuvärdet av de förväntade framtida kassaflödena 
överstiger investeringskostnaden. Enligt Dixit & Pindyck (1995) ska ett 
projekt först genomföras när kassaflödena överstiger såväl 
investeringskostnaden som den alternativkostnad som uppstår när man överger 
optionen ifråga. 
 
5.3.3 SAMMANFATTNING HÖRNSTENAR 
Värdet på reala optioner är störst då de två faktorerna osäkerhet och flexibilitet 
kommer samman. Investeringsbeslutet bör således vara befattat med någon typ 
av framtida osäkerhet samtidigt som ledningen måste ha förmågan att agera 
flexibelt på denna osäkerhet. Osäkerheten bör också vara tillräckligt stor för 
att det ska löna sig att invänta mer information, vilket är fallet vid irreversibla 
investeringar. (Faulkner, 1996) Ytterligare en faktor som har inverkan på det 
mervärde som reala optioner kan ge är NPV. Är NPV högt kommer den 
flexibilitet som optioner kan erbjuda vara lågt prioriterad. Detsamma gäller 
om NPV är extremt negativt, då inga optioner i världen kommer att kunna 
vända värdet. Flexibilitet gör således den största skillnaden då NPV är nära 
noll, eller i den som Copeland (2001) uttrycker det, ”grå zonen”. Då kan de 
reala optionernas mervärde starkt påverka beslutet att genomföra ett projekt. 
Andra fall då reala optioner är betydelsefulla är då den framtida investeringen 
är stor i relation till den initiala investeringen för forskning och utveckling 
eller i projekt där osäkerheten över framtida intäkter är stor. Slutligen är reala 
optioner betydelsefulla vid värdering då projektet är långlivat och kan tänkas 
ändra karaktär över tiden. (Faulkner, 1996) 
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5.4 FINANSIELLA OCH REALA OPTIONER  
Efter att ha stiftat bekantskap med reala optioner finner vi det lämpligt att få 
en återblick och göra en jämförelse mellan reala och finansiella optioner, då 
dessa har mycket gemensamt. 
 
Ett företag har, precis som vid finansiella optioner, rätten men inte 
skyldigheten att investera i ett visst projekt. Vanligtvis behöver inte 
investeringen göras omedelbart utan företaget har en viss tid på sig och kan 
dröja med investeringen. De kommer således enbart att investera om 
omständigheterna är gynnsamma och inte investera om de är ogynnsamma. 
Detta förfarandesätt kan sägas motsvara en köpoption. Ägaren erhåller 
förtjänsterna av fördelarna samtidigt som förlusterna minimeras till 
optionspriset. (Zettl, 2002) Andra typer av optioner än optionen att skjuta upp 
en investering kan, som nämndes i 5.2, vara att överge, expandera eller minska 
en investering (Copeland, 2001). Den analogi som finns mellan finansiella och 
reala optioner gör att optioner även kan användas för värdering av 
företagsinvesteringar. I tabell 2 ges innebörden av de olika variablerna i 
finansiella och reala optioner. Kolumn 2 presenterades redan i figur 3 medan 
kolumn 3 representerar de motsvarande värdena inom real optionsteori.  
 
Optionsterminologi Finansiell option Real option 
Värde på underliggande tillgång Aktiepris Bruttonuvärde av förväntat 

kassaflöde 
Lösenpris Lösenpris Nuvärdet på 

investeringskostnader 
Löptid Löptid Tidsrymd under vilken 

investeringen kan företas 
Volatilitet Aktieprisets volatilitet Projektvärdets volatilitet 
Riskfri ränta Riskfri ränta Riskfri ränta 
Utdelning Utdelning Det värde som förloras genom 

att inte investera 
Tabell 2: Variablers innebörd i finansiella och reala optioner 
Källa: Bearbetning av Zettl, 2002 
 
Värdet på den underliggande tillgången motsvaras i reala optioner av nuvärdet 
av de kassaflöden som projektet förväntas ge. Dessa kassaflöden kan fås först 
när optionen utövats genom att betala nuvärdet av investeringskostnaderna. 
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Vanligtvis består optionen att investera för en viss tid, vilken motsvarar 
optionens förfallotid. Utdelning i finansiella optioner motsvaras i reala 
optioner av de utdelningar som kan utgå från den underliggande tillgången och 
som innehavaren går miste om genom att hålla kvar vid optionen och inte 
investera. Genom att vänta med investering kan en konkurrent komma före 
och lansera en liknande produkt och på så sätt erövra marknadsandelar. (Zettl, 
2002)  
 

5.5 BESTÄMNINGSFAKTORER REALA OPTIONER 
Som tabell 2 visar innehar en real option samma bestämningsfaktorer som en 
finansiell option. När nedanstående faktorer diskuteras, antas att övriga 
faktorer hålls konstanta. 
 
Projektets bruttonuvärde (V)  
Denna variabel bestäms som nuvärdet av förväntade kassaflöden som erhålls 
efter det att projektet slutförts. Till skillnad från finansiella optioner, vars 
underliggande tillgång är finansiell, utgörs den underliggande tillgången hos 
reala optioner av icke-finansiella tillgångar såsom ett projekt, en investering 
eller ett förvärv (Copeland, 2001).  
 
Nuvärdet av investeringskostnader (I)  
Lösenpriset i finansiella optioner motsvaras i reala optioner av kostnaden för 
diverse investeringar, vilka kan utgöras av investeringar i nya 
produktionsprocesser eller marknadsföringskostnader (Trigeorgis, 1999).  
 
Löptid (t)  
Ju längre bort förfallodagen är, desto större är värdet på såväl en finansiell 
som en real option. Detta eftersom längre tid till lösendagen medför en större 
sannolikhet att värdet på den underliggande tillgången ska stiga eller sjunka. 
(Damodaran, 2001) 
 
Volatilitet (σ )  
Volatiliteten, eller standardavvikelsen i den underliggande tillgången, 
uppskattas genom att beräkna den historiska volatiliteten hos liknande projekt. 
Det krävs dock att dessa projekt har ungefär samma riskexponering. Ju större 
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osäkerhet det finns i den underliggande tillgången, desto mer värd är optionen. 
(Trigeorgis, 1999) 
 
Den riskfria räntan )( fr  
Parametern erhålls genom att jämställa projektet med en statsskuldväxel eller 
en statsobligation med samma löptid som projektet (Fredriksen, 2002).  
 
Utdelning (D)  
Den sjätte variabeln är de utdelningar som kan utgå från den underliggande 
tillgången och som innehavaren går miste om genom att hålla kvar vid 
optionen och inte investera (Copeland, 2001). 
 
Tabell 3 nedan sammanfattar hur en ökning av de ingående variablerna 
påverkar värdet av den reala optionen. 

Tabell 3: Variablers påverkan på optionens värde 
Källa: Bearbetning av Copeland, 2001  
 

5.6 VÄRDERING AV REALA OPTIONER 
Ett företags möjlighet att försena eller revidera ett investeringsbeslut över 
tiden är, som förut nämnts, analogt med utövandet av finansiella optioner. 
Detta gör att de värderingsmodeller som används för att värdera finansiella 
optioner i 4.2, och fler därtill, även kan användas för reala optioner (Trigeorgis, 
1999). 
 
För att kunna använda de värderingsmodeller som beskrevs i kapitel 4, är man 
dock ofta tvungen att bryta mot ett eller flera av de antaganden som gavs i 
4.2.2. Det existerar nämligen flera källor till osäkerhet och investeringsbeslut 
sker ofta i flera steg, varför antaganden om konstanta standardavvikelser och 

Ökning av variabel Värde på köpoption Värde på säljoption 
Projektets bruttonuvärde (V) + - 
NPV av investeringskostnader (I) - + 
Löptid (t) + + 
Volatilitet (σ ) + + 
Riskfria räntan ( fr ) + - 
Utdelning (D) - + 
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räntor inte är möjliga. (Backman, 2001) Dessa justeringar följer nedan och 
baseras från källor av Damodaran (2000) och Yeo & Qui (2002): 
 

•  Den underliggande tillgången kan, till skillnad från vanlig 
optionsteori, inte belånas. Detta medför att de värden som räknas 
fram måste tolkas med försiktighet.  

•  Priset på den underliggande tillgången har inte alltid ett kontinuerligt 
förlopp. 

•  Standardavvikelsen är inte alltid känd och kan förändras under 
optionens livstid, vilket medför att framräknade värden bör tolkas 
med försiktighet.  

•  En real option utlöses inte omedelbart, utan tar ofta tid, vilket 
kommer att påverka optionens värde. 

•  Reala optioner är komplexa och innehåller ofta flera olika optioner 
(compound optioner). 

5.6.1 BLACK & SCHOLES VÄRDERING AV REALA OPTIONER 
För att beräkna värdet på reala optioner med B&S-modellen har de variabler 
som beskrevs i 5.5 satts in i modellen.  
 

Värdering av en option att göra påföljande investeringar med Black & Scholes modell 
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G = tillväxtoptionens värde 
V = bruttonuvärde av förväntade kassaflöden från den 
underliggande tillgången 
I = investeringar som krävs (lösenpris) 

fr = riskfria räntan 
σ = volatiliteten i framtida kassaflöden 
t = tid till optionen försvinner (löptiden) 
N ( ) = ackumulerad normalfördelning 
 

Figur 9: Det reala optionsvärdet beräknat med Black & Scholes modell 
Källa: Egen bearbetning av Dicander & Ericsson, 2001 
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Antag att det nystartade företaget Bio-Med vill lansera ett nytt läkemedel. 
Kostnaden för produktutveckling och tillverkning uppgår till $250 miljoner. 
Nuvärdet av alla förväntade framtida kassaflöden uppgår endast till $200 
miljoner, vilket med DCF-modellen ger ett NPV på $-50 miljoner, varför 
läkemedlet antagligen inte skulle lanseras. Bio-Med ser dock en option i att 
kunna göra påföljande investeringar och att lanseringen av läkemedlet skulle 
kunna gynna framtida projekt. För att värdera denna tillväxtoption använder vi 
oss av B&S-modellen med de ingångsvariabler som följer: 
 
Bruttonuvärdet (V) = Förväntade kassaflöden från tillväxtoptionen uppskattas till 2 

ggr det initiala projektet, d v s $400 miljoner. Bruttonuvärdet är 
således: ( ) 87,198$15,01400$ 5 =+   

Investeringar (I) = Investeringar för det initiala projektet, $250 miljoner 
Tid (t) = Tid till lanseringen är 5 år 
Riskfria räntan ( fr ) =  5 % 
Avkastningskrav (r) = 15 % 
Volatiliteten (σ ) = 0,40 
Utdelning (D) = Förlorad utdelning från den underliggande tillgången genom att 

inte investera ($0) 
Tabell 4: Tillväxtoptionens ingångsvariabler 
Källa: Egen 
 
Insatta i B&S-modellen ger ingångsvariablerna följande värde på 
tillväxtoptionen: 
 

74,69)3372,0250(6808,087,198 5*05,0 ≈∗−∗=
e

G              , där 

4709,0
540,0

5)40,005,0()250/87,198ln( 2
2
1

1 ≈
∗

∗∗++
=d         och 

4235,0540,04709,02 −≈∗−=d  

 
6808,0)4709,0()( 1 == NdN  

 
( ) ( ) 3372,04235,02 =−= NdN   
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När optionen att göra påföljande investeringar har inkluderats i Bio-Meds 
företagsvärde uppgår värdet till -$50 + $69,74 = $19,74 i stället för $-50. 
Detta värde kan förklaras av den osäkerhet som karakteriserar framtiden och 
som traditionella värderingstekniker inte kan fånga. 
 

5.7 BOERS VÄRDERINGSMODELL 
I detta avsnitt presenterar vi den värderingsmodell som kommer att användas 
för värdering av det för vår studie valda företaget. Modellen baseras på Boers 
värderingsmodell av företagets totala värde (Boer, 2002). Denna modell är inte 
identisk med de värderingsmodeller som Copeland och Trigeorgis använder, 
men vi har ändå valt att använda oss av Boers modell, då författaren är den 
förste som mer ingående värderar ett helt företag genom att titta på dess 
affärsplan.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 10: Värderingsmodell  
Källa: Egen 
 
Som värderingsmodellen visar består den av två värden, vilka tillsammans 
utgör företagets totala värde. För att komma fram till dessa värden har vi valt 
att ta vår utgångspunkt i Boers sex steg vid värdering av ett företag (Boer, 
2002).  
 

Värde optioner NPV 

Företagets totala värde 
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5.7.1 STEG 1 
Det första steget innebär att en beräkning görs för att erhålla företagets 
ekonomiska värde. Tillämpningen av DCF-modellen redogjordes för i det 
tredje kapitlet. 
 
5.7.2 STEG 2 
I det andra steget identifieras de optioner som står att finna i företaget. Detta är 
ofta det svåraste steget, då optionerna måste relateras till de strategiska 
valmöjligheter som står företaget till förfogande. Boer (2002) anser att 
nystartade företag bör rama 15  in sina optioner genom att använda sig av 
affärsplanen. Detta för att se de möjligheter som andra många gånger förbiser. 
För att lättare se dessa möjligheter, kan ett sätt vara att dela upp den 
beslutsväg, som leder till det slutliga målet med beslutet i fråga, i olika vägar. 
I företag, som sedan länge är etablerade, kan optionerna stå att finna i 
årsredovisningar eller investeringsrapporter av olika slag i stället för i 
affärsplanen.   
 
5.7.3 STEG 3 - 4 
När företaget har identifierat de optioner som är av vikt för det specifika 
projektet, består nästa steg i att analysera optionen genom att ställa upp en så 
kallad pro-forma affärsplan, där optionens ingångsvariabler förs in. I denna 
fastställs optionens kostnad, premie och dess uppskattade intäktsflöden. 
Dessutom bedöms de risker som är knutna till optionen.  
 
5.7.4 STEG 5 
I nästa steg sker värderingen av den/de identifierade optionen/optionerna. 
Värderingen kan ske med binomialmetoden eller med Black & Scholes modell, 
beroende på vilken sorts option det gäller. Det värde som fås fram vid 
värdering av optionen i fråga måste kritiskt utvärderas. Detta eftersom värdet 
är helt beroende av ledningens beslutstagande och uppskattningar inför 
framtiden. När värderingen är gjord kan ledningen bestämma sig för om de 
vill hålla kvar vid optionen eller lösa ut den, vilket i sin tur beror på om 
optionens värde över- eller understiger dess lösenpris. 
 
                                          
15 Författarnas översättning av det engelska ordet ”frame” 
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5.7.5 STEG 6 
I det sjätte och avslutande steget bestäms det totala värdet genom att addera 
det strategiska värdet från optionen/optionerna till det ekonomiska värdet från 
DCF. Det totala värdet ska så långt det är möjligt återspegla företagets 
marknadsvärde. 
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66  AAFFFFÄÄRRSSPPLLAANNEERR  
”En affärsplan är en genomtänkt ordning vars avsikt är att på ett lönsamt sätt 

bedriva yrkesmässigt företagande” 
 

(Erhardsson & Tovman, 1995, s. 11) 
 
I en affärsplan behandlas såväl den övergripande strategin som de operativa 
detaljerna. En sådan bör upprättas när en helt ny verksamhet påbörjas, men 
även när en befintlig verksamhet ska utvecklas. I detta kapitel kommer fokus 
att ligga på affärsplanens betydelse för nystartade företag. Det är viktigt att 
uppmärksamma att affärsplanen är av vikt för såväl interna som externa 
aktörer. Genom att upprätta en affärsplan skapas medvetenhet internt om den 
verksamhet som ska bedrivas. Affärsplanen kan senare också verka som en 
måttstock, mot vilken verksamheten kan mätas. För externa aktörer är 
affärsplanen ett av få sätt att få en övergripande inblick i företagets 
verksamhet. Detta är exempelvis av betydelse för finansiärer som eventuellt 
ska gå in med kapital i verksamheten, men också för eventuella framtida 
samarbetspartners. (Erhardsson & Tovman, 1995) 
 
I affärsplanen måste företaget visa sina visioner och möjligheterna med den 
verksamhet som ska bedrivas. Visionerna bör dock vara kopplade till en viss 
realism, det vill säga det ska kunna påvisas hur visionerna ska kunna 
genomföras. (Erhardsson & Tovman) En bra affärsplan är en som identifierar 
och kommunicerar avsikten med verksamheten i relation till hur verksamheten 
kommer att konsumera resurser (Boer, 2002). 
 

6.1 VIKTIGA ASPEKTER VID EN FÖRETAGSVÄRDERING 
Först i en affärsplan återfinns verksamhetens affärsidé, i vilken företaget visar 
på hur det ska bli lönsamt. Bakomliggande faktorer för lönsamhet och en 
bärande affärsidé är att företaget innehar kunskap om vilka behov hos 
kunderna som ska tillfredställas, vilket utbud av produkter som ska erbjudas 
samt vilka kunder och marknader som fokus ska ligga på. (Erhardsson & 
Tovman, 1995) 
 
För att kunna uppskatta värdet på ett nystartat företag krävs information om 
verksamhetens framtid. Detta för att få en uppfattning om i vilken riktning 
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verksamheten önskas styras, vilket framför allt är viktigt för nystartade företag 
som inte har någon historik. I ett framtidsscenario bör uppmärksamhet riktas 
mot aspekter så som branschens utveckling, politiska beslut som kan tänkas 
påverka verksamheten samt vilka som är verksamhetens främsta konkurrenter. 
(Erhardsson & Tovman, 1995) 
 
Ytterligare viktiga beståndsdelar i en affärsplan är upplysningar om företagets 
produkter, försäljning samt investeringar. Det är i denna del av affärsplanen 
som information går från att ha varit mer eller mindre strategisk till att vara 
mer operativ, det vill säga företaget visar konkret hur de ska göra sin affärsidé 
lönsam. Ett första steg mot lönsamhet är att kunna erbjuda en produkt. I 
affärsplanen skall det framgå vilka krav på kvalité som ställs på produkten, 
hur produkten ska tillverkas, vad det kostar att tillverka produkten samt 
beräknad tidsåtgång för att erhålla den färdiga produkten. Ett andra steg blir 
sedan att redogöra för hur försäljningen av produkten ska gå till. På sätt och 
vis är detta den viktigaste delen, då det här framkommer om företaget har 
marknadskontakter eller inte. Förutom att redovisa för hur försäljningen ska gå 
till och till vem den riktar sig mot måste det även framgå vilka intäkter 
företaget räknar med från försäljningen. Ytterligare ett steg i den operativa 
riktningen i företagets agenda är att det i sin affärsplan redogör för vilka 
investeringar som är nödvändiga för att kunna tillverka och sälja produkten. 
(Erhardsson & Tovman, 1995) 
 

6.2 AFFÄRSPLANER SOM OPTIONER 
Affärsplaner har de typiska karaktäristika som optioner har. De har en kostnad, 
ett lösenpris för att kunna starta verksamheten, samt en given tidsram. Framför 
allt medför affärsplaner en möjlighet att agera, men vanligtvis inte en 
förpliktelse att vidta handling. Det är just dessa tänkbara möjligheter som ger 
affärsplanen dess värde. Vid en första anblick uppfattas de nog inte som 
värdefulla dokument, men fråga det företag som helt utan restriktioner skulle 
vilja överlämna sin affärsplan till sin värste konkurrent. Detta beror på att i 
affärsplanerna förmedlas så väl företagens styrkor som svagheter som hur de 
skapar och upprätthåller värde. (Boer, 2002)  
 
Det som tidigare tagits upp som viktiga beståndsdelar i en affärsplan verifieras 
av de faktorer som riskkapitalister ser som värdefulla när de analyserar 
nystartade företag. Riskkapitalister söker som bekant nya företag med stora 
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möjligheter/optioner och det de konkret letar efter är innovativa idéer eller 
teknologier, vilket skulle kunna motsvaras av en bärande affärsidé. Än mer 
försöker riskkapitalister få klarhet i om det i det nystartade företaget finns en 
tydlig förståelse för marknaden, kunder, konkurrenter och risker, vilket 
tidigare omnämndes i 6.1. (Boer, 2002) 
 
Det döljer sig optioner i nästan alla affärsplaner (Boer, 2002). Vissa av dessa 
är dock mer värda än andra och andra betingar enbart ett värde under specifika 
förhållanden. I och med att det existerar mer eller mindre värdefulla optioner i 
affärsplaner kommer företaget som sådant alltid vara mer värt än värdet av de 
diskonterade kassaflödena. Centralt är dock huruvida dessa extra värden från 
optionerna är tillräckligt stora för att påverka det totala värdet för företaget. 
Enligt Boer (2002) är det främst de optionsvärden som döljer sig i nystartade 
innovativa företags affärsplaner, som påtagligt kommer att påverka det totala 
företagets värde. Dessa reala optioner som tydligt framträder i vissa företags 
affärsplaner kan betecknas som värdet av ledningens flexibilitet, vilket även 
tidigare diskuterats (Boer, 2002).  
 
Grundläggande för huruvida de möjligheter och den flexibilitet som framgår 
av en viss affärsplan betingar ett värde är om affärsplanen kan omsättas i 
praktiken. Kan den det så är dess möjligheter och flexibilitet klart 
framträdande reala optioner. Är det däremot så att det existerar ett antal 
olyckliga sprickor16 i affärsplanen, som gör att den inte fullt ut kan omsättas i 
handling, blir också värdet på de reala optionerna i det närmaste noll. Det 
skulle kunna motsvaras av en finansiell option med en värdelös underliggande 
tillgång. Det är således av största vikt att dessa sprickor upptäcks och 
avlägsnas för att de reala optionerna i affärsplanen ska ge företaget ett högre 
totalt värde. (Boer, 2002) 

                                          
16 Författarnas översättning av det engelska ordet ”flaws” 
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77  VVÄÄRRDDEERRIINNGG  AAVV  FFAALLLLFFÖÖRREETTAAGGEETT  
Vi vill i detta kapitel illustrera en verklighetsnära tillämpning av reala 
optioner vid företagsvärdering. Syftet är således inte att komma fram till ett 
exakt värde av företaget. För att möjliggöra en beskrivande värdering av 
studiens företag har vi gjort vissa antaganden, vilka kommer att motiveras och 
beskrivas löpande under värderingen. Inledningsvis ges en 
företagsbeskrivning med för värderingen viktiga fakta. 
 

7.1 FÖRETAGSBESKRIVNING 
Det valda företaget kommer på grund av, för företaget känslig data, att 
fortsättningsvis refereras till som fallföretaget eller företaget. Informationen 
baseras på företagets affärsplan samt en intervju med dess VD. 
 
Verksamhet 
Fallföretaget verkar inom den medicintekniska branschen och grundades år 
2000 av forskare inom det för företaget specifika verksamhetsområdet. Deras 
affärsidé består i att utveckla innovativa instrument för den medicintekniska 
marknaden, vilka är baserade på en patenterad teknologi. I nuläget 
koncentrerar fallföretaget sina utvecklingsresurser främst på marknaden för 
kärlkirurgi, men teknologin kan användas inom ytterligare områden. Ett antal 
produkter är identifierade för målmarknaden kärlkirurgi, men även andra 
produkter har utkristalliserats. Vid värderingen kommer fokus att ligga på de 
produkter som är identifierade för målmarknaden. Dessa kommer 
sammantaget refereras till som projekt A. Ytterligare en produkt, för en helt 
annan marknad, ligger långt fram i utvecklingen. Denna produkt kommer att 
omnämnas som projekt B. 
 
Fallföretaget önskar bli en ledande leverantör av sin patenterade teknologi 
inom kärlkirurgimarknaden och visionen är att företagets produkter ska finnas 
tillgängliga på världens alla relevanta marknader inom loppet av fem år. För 
att uppnå detta vill de etablera en samarbetsrelation med ett företag som 
innehar internationell försäljnings- och marknadsföringskapacitet. 
Fallföretaget räknar med att kunna sälja fem till tio olika produkter, men det 
kan tänkas bli ännu fler. ”Det är fantasin som sätter gränserna” (fallföretagets 
VD). 
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Marknad 
Världsmarknaden för produkter inom kärlkirurgi beräknas år 2002 omsätta 
omkring 50-60 mrd SEK. Den amerikanska marknaden står för 40 % av denna 
marknad. Det uppskattas att marknaden för kärlkirurgi kommer att fördubblas 
inom 3-5 år, vilket visar på marknadens oerhörda tillväxttakt. Orsaken till den 
snabba takten är främst det teknikskifte som sker. Fallföretaget ser världen 
som sin framtida marknad, även om det är på den amerikanska marknaden 
som de söker sin samarbetspartner.  
 
Kunder 
Fallföretagets produkter kommer att kunna användas av sjukhus och kliniker 
världen över. För att nå ut till hela världen krävs ett heltäckande 
återförsäljarnät, något som fallföretaget inte har tillgång till i dagsläget. Ett 
troligt scenario är att företaget i framtiden kommer att ingå i ett större 
konglomerat av något slag. Fallföretaget kommer således att utveckla, 
tillverka och leverera en i stort sett färdig produkt till en samarbetspartner, 
vilken också kommer att ses som fallföretagets kund.  
 

7.2 PROJEKTFASER 
Vid utveckling av olika projekt inom läkemedelsindustrin finns ett antal 
fastlagda faser med bestämda tidsintervall som varje företag är skyldig att 
följa. Dessa projektfaser återfinns även inom den medicintekniska branschen, 
men med den skillnaden att antalet faser och tidslängder varierar med det 
individuella projektet. 
 
För projekt i fallföretaget är det tre faser som är klart framträdande; teknisk 
utvecklingsfas, pre-klinisk fas och klinisk utvärderingsfas. Dessa faser behöver 
inte nödvändigtvis följa efter varandra utan vissa faser skulle kunna samköras 
mellan olika produkter, om exempelvis samma material för olika produkter 
kan användas. Sannolikheten för att projektet ska klara testerna i en fas och gå 
vidare till nästa är individuellt för projektet och så är även längden på faserna. 
När det gäller fasernas längd kan det generellt sägas att ju hårdare regelverket 
är för det specifika projektet, desto längre blir tidsfasen. Stränga krav från 
myndigheter är framförallt att vänta när det gäller användningsområden som 
rör centrala delar av kroppen, så som hjärta, hjärna och centrala nervsystemet. 
Vissa undantag kan göras från dessa hårda krav om det gäller en produkt, till 
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vilken det i nuläget inte finns något alternativ, och som skulle kunna rädda 
många liv. Fallföretaget har ett sådant projekt, vilket är påtänkt för den 
kärlkirurgiska marknaden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 11: Projektfaser 
Källa: Egen 
 
Teknisk utvecklingsfas 
Det är i denna fas som själva produkten utvecklas. I fallföretagets hänseende 
är det under denna tid som tillämpningar av den patenterade teknologin 
utvecklas. De projekt som fallföretaget driver befinner sig i slutet av denna fas, 
vilken sträcker sig över ca 1,5 år. Efter att produkten har klarat de tekniska 
prövningarna väntar tester på djur, vilket några av företagets produkter inom 
kort kommer att ställas inför. Sannolikheten för att ett projekt i fallföretaget 
ska ta sig igenom de inledande testerna beräknas uppgå till ca 75 %.   
 
Pre-klinisk fas 
Om produkten klarar de inledande undersökningarna väntar tester i 
laboratorier. För fallföretagets del innebär det framför allt att man testar så att 
produkterna inte läcker viktiga substanser eller ger upphov till 
inflammatoriska reaktioner. Denna fas tar något kortare tid än den inledande 
och beräknas uppgå till ca 6 månader. Sannolikheten att produkterna tar sig 
igenom denna fas estimerar fallföretaget till ca 85 %. 
 
Klinisk utvärderingsfas 
Detta är den besvärligaste, dyraste och mest krävande fasen. Under detta skede 
testas produkterna inom dess tänkta användningsområde, vilket bland annat 
innebär att fallföretagets produkter testas på människor. Såväl europeiska som 
amerikanska myndigheter ställer hårda krav på att produkterna ska vara säkra 
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och för ändamålet effektiva. Fallföretaget beräknar att denna fas tar omkring 
ett år och att sannolikheten för ett slutgiltigt godkännande uppgår till ca 75 %. 
 

7.3 VÄRDERING MED BOERS MODELL 
I detta avsnitt ger vi en praktisk och kvantitativ värdering av vårt fallföretag. 
Detta för att få en än större förståelse för vad reala optioner är samt hur en 
värdering med reala optioner kan förete sig. Eftersom företaget i dagsläget 
endast innehar patent på en teknologi och således inte har påbörjat någon 
produktion, kommer värderingen av företaget att grundas på de projekt 
som ”ligger i pipelinen”, det vill säga projekt A och B.  
 
För att kunna värdera företaget i praktiken har vi valt att använda oss av de i 
5.7 beskrivna stegen, vilka resulterar i följande: 
 
 
 
 
 
7.3.1 STEG 1 
För att göra en kassaflödesvärdering och på så vis komma fram till företagets 
NPV krävs det information om ett antal variabler. Dessa variabler är: 
tidsperiod, förväntat kassaflöde, avkastningskrav samt tillväxten i oändlighet. 
Vi kommer att redogöra för dessa variabler, men för exakta beräkningar 
hänvisar vi till bilaga 1. 
 
Tidsperiod 
Den valda tidsperioden sträcker sig över fem år, vilket innebär år 2003-2007. 
Tidsperioder om fem eller tio år är vanliga vid värderingar. Ju längre period 
som väljs desto mindre blir risken att ett alltför stort residualvärde erhålls. 
(Fredriksen, 2002) Trots risken för ett stort residualvärde har vi valt att 
använda oss av fem år. Anledningen till detta är att det i fallföretagets 
affärsplan finns prognoser som sträcker sig fram till år 2006. Detta innebär att 
vi undkommer vissa uppskattningar och därför bara behöver approximera 
värden för år 2007. 

Företagets totala värde =Traditionellt NPV + Värde av reala optioner 
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Förväntat kassaflöde 
Kassaflödet från rörelsen fås genom att de förväntade intäkterna från projekt A 
och B minskas med de förväntade kostnaderna. De prognostiserade intäkterna 
grundar sig på uppskattningar om exempelvis den kärlkirurgiska marknaden 
samt fallföretagets förväntade marknadsandel för respektive produkt på denna 
marknad. Det bör påpekas att fallföretagets intäkter är behäftade med ett stort 
mått av osäkerhet, då de gäller framtida okända värden. När kassaflödena för 
prognosperioden är beräknade måste exempelvis justeringar för skatt göras. 
Slutligen beräknas ett residualvärde, då fallföretaget antas bestå i oändlighet. 
 
Avkastningskrav 
Vi sätter i denna studie likhetstecken mellan kapitalkostnad och 
avkastningskrav, vilket ska vara en approximation av den risk en investering i 
bolaget innebär (Brealey & Myers, 2000). Vid vår kassaflödesberäkning av 
fallföretaget är avkastningskravet av stor betydelse, då detta behövs för att 
företagets framtida kassaflöden ska kunna diskonteras till ett nuvärde. 
 
För beräkning av avkastningskravet har vi valt att använda oss av CAP-
modellen17. I modellen ingår den riskfria räntan, riskpremien och betavärdet18. 
Vi har dessutom valt att lägga till ett antal riskpremier, relevanta för vårt 
specifika fallföretag. De två första riskpremierna som adderas är en 
småbolagsrabatt samt en likviditetspremie. Dessa valdes då företaget är ett 
litet bolag utan en likvid andrahandsmarknad. Ur affärsplanen framgår det 
vidare att det alltid finns en risk att kunskap försvinner från företaget, varför vi 
även valt att ta med en riskpremie för ”brain drain”. Slutligen adderar vi en 
premie för att riskkapitalisterna bistår företaget med sitt kunnande och sin 
kompetens. Denna premie benämns som ”value added”. (Fredriksen, 2002)  
 
Genom beräkning av CAP-modellen och med tillägg för ytterligare 
riskpremier estimerade vi slutligen att avkastningskravet ska uppgå till 32,1 %. 
Detta är i linje med genomförda studier om vilken diskonteringsfaktor 
riskkapitalister sätter på nystartade företag (Fredriksen, 2002). 

                                          
17 Capital Asset Pricing Model (CAPM) är en prissättningsmodell som knyter samman 
avkastning och risk till en jämviktsprismodell. Formel för CAP-modellen: r-rf = β (rm-rf) 
18 Den systematiska risken, eller marknadsrisken, som anger i vilken utsträckning en akties 
avkastning följer avkastningen för marknaden i stort. 
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Tillväxt 
Den slutliga variabeln för att en kassflödesvärdering ska kunna göras är 
tillväxten i oändlighet. Variabeln behövs för det tidigare omnämnda 
residualvärdet, det vill säga det värde företaget antas genera efter 
prognosperioden. Utifrån prognoser om den framtida tillväxttakten 
(Riksbankens hemsida) har vi för företaget valt att räkna med en tillväxttakt 
om 2,5 %. Även detta mått är behäftat med stor osäkerhet, då det är svårt att 
sia om den framtida tillväxten. 
 
NPV 
Vår uppskattning av fallföretagets NPV uppgår till 292,46 mkr, vilket står att 
finna i tabellen nedan. För de exakta beräkningarna hänvisar vi än en gång till 
bilaga 1. 
 

Fallföretagets värde (MKR) 
Projekt A B 
Totalt kassaflöde under prognosperioden 132,65 1,02 
Residualvärde 170,64 0,82 
Eget kapital 0,29 0,01 
Bruttonuvärde före investeringar 303,58 1,85 
Investeringar justerade för unik risk - 12,50 - 0,47 
Projektens NPV 291,08 1,38 
Fallföretagets NPV 292,46 

Tabell 5: Fallföretagets värde 
Källa: Egen 
 
7.3.2 STEG 2 
I detta steg identifierar vi den flexibilitet som vi kan se i företaget, det vill säga 
de optioner som kan urskiljas. Då fallföretaget i dagsläget koncentrerar sina 
resurser på kärlkirurgimarknaden, finner vi det som mest relevant att se vilka 
optioner som står att finna inom denna marknad, det vill säga i projekt A. Ett 
investeringsprojekt kan innehålla flera olika typer av reala optioner och vi har 
valt att identifiera de för projektet mest framträdande optionerna för att 
därefter motivera om optionen ifråga är relevant för detta projekt eller inte. I 
7.2 gavs en presentation av de faser som företagets produkter går igenom. Det 
mest troliga är att beslut gällande verksamheten fattas i de olika 
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fasövergångarna och det är också här som optionerna uppstår. Nedan 
presenteras de reala optioner som har identifierats i de olika faserna.  
 
Tillväxtoptionen 
Tillväxtoptionen uppstår i fallföretaget som en följd av att en tidigare 
investering genomförts. Vi har utgått från marknadsprognoser som vi dels har 
fått från fallföretaget och dels prognoser som vi själva försett oss med från 
diverse källor. Dessa har visat att det finns en stor potential att göra påföljande 
investeringar inom den marknad som projekt A befinner sig. Nya investeringar 
kan dock först göras när den föregående investeringen för projekt A slagit väl 
ut. Med de prognoser och de bedömningar vi gjort finner vi det motiverat att 
inkludera denna option i våra beräkningar. 
 
Optionen att överge projektet  
Ur affärsplanen framgår att fallföretaget i framtiden kan komma att ingå i 
något konglomerat alternativt alliera sig med en samarbetspartner, varför vi 
finner det lämpligt att inkludera en option som beräknar vad möjligheten att 
överge projektet och sälja det vidare till en eventuell samarbetspartner kan ge. 
Detta skulle innebära att fallföretaget överger projektet i den mening att de 
skulle låta någon annan sköta marknadsföring och försäljning av projektet, 
men att fallföretaget även i fortsättningen skulle hålla kvar vid forskning och 
utveckling av projektet.  
 
Optionen att göra investeringar stegvis 
Optionen att dela upp investeringar kan ses som en strategisk karta, där varje 
fas i projektet utgör en vägkorsning. I varje fas kan valet att antingen fortsätta 
med investeringarna eller att inte fortsätta med investeringarna tas. Vi anser att 
optionen att avvakta med investeringar finns inbyggd i varje steg i de stegvisa 
investeringarna och att optionen kan medföra ett värde till företaget, varför vi 
har valt att inkludera den i företagsvärderingen. 
 
Switch-optionen 
Denna option innebär att fallföretaget under projektets gång kan ändra sin 
produktionsteknik, marknad eller produkt vartefter marknadsvillkoren 
förändras. För projekt A är marknadens utveckling relativt utstakad och 
fallföretaget tror inte att varken produkten eller dess produktionsteknik kan 
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komma att påverkas av yttre omständigheter, varför vi har valt att inte räkna 
med denna option. 
 
Sammanfattning identifierade optioner 
De optioner som vi identifierat för företaget är således tillväxtoptionen, 
optionen att överge projekt A samt optionen att göra stegvisa investeringar. 
Vår värderingsmodell från 5.7 får nu följande utseende: 
 

 
Figur 12: Värderingsmodell med identifierade optioner 
Källa: Egen 
 
7.3.3 STEG 3 - 4 
I dessa steg analyseras de utvalda optionerna genom att definiera deras olika 
ingångsvärden. 
 
Analys av tillväxtoptionen 
Bruttonuvärde (V): Tillväxtoptionens förväntade framtida kassaflöden har 
uppskattats uppgå till 6 %19 av projekt A, vilket för följdprojektet ger ett 

                                          
19 Detta värde har beräknats genom att ta ett genomsnitt på de marknadsandelar som de 
ingående produkterna i projekt A förväntas ha från åren 2004-2006. 
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bruttonuvärde om 18,21 mkr20. Denna uppskattning har baserats på tillgänglig 
fakta om forskningen, marknaden och utvecklingen på densamma.  
 
Tid till lösen (t): Följdprojektet antas lanseras i början av år 2008, varför 
företaget har 5 år fram till lösen av optionen.  
 
Lösenpris (I): De förväntade investeringarna har uppskattats till 12,50 mkr 
(tabell 5) för projekt A. Eftersom följdprojektet inte antas ha några fler 
investeringar efter år 2007 blir de investeringar som gjorts för projekt A 
fullödiga för det påföljande projektet. Projekt A:s investeringar blir därmed 
tillväxtoptionens lösenpris. Detta lösenpris motsvarar den kostnad som 
fallföretaget måste betala för att ”hålla optionen vid liv”.  
 
Volatilitet ( )σ : Volatiliteten för optionen har uppskattats till 0,63 (bilaga 2). 
 
Riskfria räntan ( )fr : Den riskfria räntan uppgår till 4,51 % (bilaga 1). 
 
Analys av optionen att överge projektet 
Bruttonuvärde (V): De framtida kassaflöden som förväntas om företaget håller 
kvar vid projekt A, i stället för att överge projektet, uppgår till 303,58 mkr 
(tabell 5). 
 
Tid till lösen (t): Det är troligt att fallföretaget kommer att ingå i ett 
konglomerat eller samarbetsavtal innan de blivit väl etablerade på marknaden. 
Ett sådant samarbete torde således ske innan alla produkter i projekt A har 
lanserats år 2006. Den tid som fallföretaget har på sig att överge projekt A 
uppgår följaktligen till 3 år.  
 
Lösenpris (I): Lösenpriset för optionen att överge projektet motsvaras av den 
nettobehållning som fallföretaget kan erhålla om de överger projektet/säljer 
det vidare till någon. Vi har bedömt att den uppgår till 150 mkr. Beloppets 
relativt höga värde är dels baserat på den marknadsutveckling som sker på den 
medicintekniska marknaden, med allt fler fusioner och förvärv med och av 
mindre forskningsbolag, dels på fakta från fallföretagets affärsplan. Det 
uppskattade värdet är ändock behäftat med stor osäkerhet. 

                                          
20 21,1858,30306,0 ≈∗  
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Volatilitet ( )σ : Volatiliteten för optionen är 0,63 (bilaga 2). 
 
Riskfria räntan ( )fr : Den riskfria räntan beräknas uppgå till 4,51 % (bilaga 1). 
 
Analys av optionen att göra stegvisa investeringar 
Bruttonuvärde (V): Bruttonuvärdet för den sekventiella optionen motsvaras av 
projekt A:s bruttonuvärde, vilket uppgår till 303,58 mkr (tabell 5).  
 
Tid till lösen (t): Möjligheten att göra investeringar stegvis består fram till dess 
att produkterna är beräknade att vara lanserade på marknaden, vilket är år 
2006. Förfallotiden har således satts till 3 år. 
 
Lösenpris (I): Investeringarna för optionen är desamma som för projekt A. 
Eftersom optionen kommer att värderas med hjälp av binomialmodellen är det 
dock nödvändigt att investeringarna riskjusteras innan de sätts in i modellen. 
Detta görs genom att använda en så kallad riskjusteringsfaktor, vilken erhålls 
när avkastningskravet riskjusteras. Detta ger en riskjusteringsfaktor på 
11,88 %21. Tabell 6 nedan visar de justerade investeringarna. Justeringar för 
den unika risken kommer att ske löpande i binomialträdet (bilaga 4).  
 

Riskneutralt justerade investeringar för projekt A 
År  2003 2004 2005 
Investeringar  - 11,29 - 3,10 - 5,04 
Investeringar efter skatt om 30 % -7,90 -2,17 -3,53 
Riskjusteringsfaktor 11,88 % 1 0,89 0,80 
PV riskjusterade investeringar  -7,9 -1,94 -2,82 
Summa riskneutralt just. investeringar - 12,66 

Tabell 6: Riskneutralt justerade investeringar för projekt A 
Källa: Egen 
 
Volatilitet ( )σ : Volatiliteten för optionen att göra investeringar stegvis har 
uppskattats till 0,63 (bilaga 2). 
 

                                          
21 riskjusteringsfaktor = 1188,0)63,01(321,0)1( ≈−∗=−∗ σr  



VÄRDERING AV FALLFÖRETAGET 

 54

Riskfria räntan ( )fr : För att räntan ska kunna användas i binomialmodellen 
måste den stämma överens med det antal perioder (n) som används. Vi 
använder oss av 12 perioder, vilket ger en ränta på 0,3683 %22 per period. 
 
7.3.4 STEG 5 
Värderingen av de tre optionerna kommer att skilja sig åt. Tillväxtoptionen 
samt optionen att överge projekt A kan beräknas med Black & Scholes modell, 
medan optionen att dela upp investeringar måste värderas med hjälp av 
binomialmodellen. Anledningen är, som förut nämnt, att Black & Scholes 
modell inte kan värdera optioner som kan lösas in innan lösendagen.  
 
Värdering av tillväxtoptionen 
Det beräknade värdet av tillväxtoptionen uppgår till 11,95 mkr och har 
erhållits genom följande beräkningar med Black & Scholes modell. 
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( ) ( ) 39165,02772,02 =−= NdN  

 
Värdering av optionen att överge projektet 
Genom Black & Scholes modell har ett värde från optionen att överge projekt 
A erhållits, vilket uppgår till 48,06 mkr. 
 

                                          
22 ( ) 003683,10451,01periodngsfaktordiskonteri 121 =+=  
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Värdering av optionen att dela upp investeringarna 
För att kunna skapa ett binomialträd och på så sätt värdera optionen behöver vi 
använda oss av de formler som gavs i 4.2.1 för att dels beräkna uppåt- och 
nedåtrörelser i varje period och dels beräkna sannolikheter för dessa uppåt- 
och nedåtrörelser. Vi har använt oss av tolv perioder per år för att på så vis 
närma oss ett mer exakt värde än om vi hade använt oss av ett färre antal 
perioder. Vi provade även att använda oss av fyra perioder, men då 
skillnaderna visade sig bli för stora valde vi att använda oss av fler perioder i 
våra beräkningar. 
 
Med hjälp av formel 4-1 fås följande värden för uppåt- respektive 
nedåtrörelserna: 
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Sannolikheterna för dessa uppåt- respektive nedåtrörelser fås med formel 4-2, 
vilken ger följande värden: 
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Ingångsvariabler för optionen att göra investeringar stegvis 
Bruttonuvärde (V)  
Tid till lösen (t)  
Förväntade investeringar (I) 
Volatilitet ( )σ  
Riskfria räntan ( )fr  
Riskfria räntan/period ( )f/nr  
Projektets avkastningskrav (r) 
Riskneutralt justerat 
avkastningskrav ( )nadjr  
 

303,58 mkr 
3 år 

se tabell 6 
0,63 

4,51 % 
0,3683 % 

32,1% 
 

11,88 % 
 

Skatt 
Perioder/år (n/år) 
Uppåtrörelse/period (u) 
Nedåtrörelse/period (d) 
Riskneutral sannolikhet för 
uppgång (p) 
Riskneutral sannolikhet för 
nedgång (1-p) 
 

30 % 
12 

1,19945 
0,8337 

 
0,457590 

 
0,542409 
 

Tabell 7: Ingångsvärden för optionen att göra investeringar stegvis 
Källa: Egen 
 
Med ovan nämnda variabler kan optionens värde nu beräknas i ett 
binomialträd (bilaga 4). Projekt A:s totala värde inklusive optionsvärde uppgår 
till 195 mkr. Detta värde erhålls genom att påbörja beräkningen längst bak i 
binomialträdet och därefter beräkna projektets värde period för period. 
Värdena i respektive period erhålls genom att i varje steg genomföra följande 
två beräkningar. 
 

f/nr
d)n föregånde i  tot värde(  u)n föregående i (tot värde perioden  i  värdeProjektets ∗+∗=  

Projektets totala värde = (Projektets värde i perioden – Investeringar) * unik risk 
 
Projektets totala värde är påfallande mindre än det nettovärde som erhölls för 
projekt A vid kassaflödesvärderingen. Det faktum att projektets totala värde är 
mindre än det nettovärde som erhölls vid kassaflödesberäkningen innebär att 
optionen att göra investeringar stegvis är värd noll. Tänkbara orsaker till detta 
diskuteras i påföljande kapitel. 



VÄRDERING AV FALLFÖRETAGET 

 57

7.3.5 STEG 6 
I detta avslutande steg ges företagets totala värde genom att det strategiska 
värdet av de identifierade optionerna adderas till det värde som 
kassaflödesmodellen gav på företaget. Resultatet visas i tabell 8 nedan. 
 

Företagets totala värde 
NPV  292,46 
Tillväxtoption 11,95 
Option att överge projektet  48,06 
Option att göra stegvisa investeringar 0 
Totalt värde 352,47 

Tabell 8: Företagets totala värde 
Källa: Egen 
 
Företagets totala värde uppgår till 352,47 mkr om värdet av de reala 
optionerna läggs till NPV. Genom att bekta optionernas värde ökar således 
fallföretagets värde med ungefär 20 %. Vetskap om optionernas värde är av 
stor betydelse, men det är viktigt att ha i åtanke att deras värde är behäftat med 
stor osäkerhet samt att de flesta optioner förr eller senare kan förfalla. En 
utförligare diskussion om optionernas värde samt deras betydelse för 
fallföretagets totala värde förs i nästkommande kapitel. 
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88  EERRFFAARREENNHHEETTEERR  OOCCHH  RREEFFLLEEKKTTIIOONNEERR  
I detta det sista kapitlet delger vi läsaren de erfarenheter och reflektioner som 
införskaffats under arbetet med denna studies företagsvärdering. 
Utgångspunkten för detta kapitel är de problemfrågor som ställdes upp 
inledningsvis. Dessa kommer att behandlas ur såväl en teoretisk som en 
empirisk synvinkel. Slutligen ges förslag på vidare studier.  
 

8.1 REALA OPTIONER 
Reala optioner används för att tydliggöra och kvantifiera strategiska 
möjligheter. Teorin bygger på finansiella optioner och en real option kan 
definieras med att innehavaren av optionen har rättigheten, men inte 
skyldigheten, att köpa en viss underliggande fysisk tillgång på eller innan en 
viss lösendag. Fallföretaget har således möjligheten att göra påföljande 
investeringar, att överge projekt A eller att utföra investeringarna stegvis, men 
måste inte göra det. Genom att utnyttja företagsledningens förmåga att agera 
flexibelt kan dessa möjligheter ge ett mervärde.  
 
Vårt fallföretag befinner sig på en marknad med hög osäkerhet och deras 
optioner uppstår just till följd av denna osäkerhet som omgärdar såväl 
företaget i dagsläget som företagets framtida scenarier. De har i dagsläget vare 
sig produktion eller försäljning och en stor del av deras kapital utgörs av 
orealiserade möjligheter. Då kassaflödesmodellen till viss del förbiser det 
eventuella värdet på företagets strategiska möjligheter fann vi det motiverat att 
komplettera modellen med reala optioner och nöjde oss således inte med att 
stanna vid fallföretagets NPV. Paradoxalt är att kassaflödesmodellen är av stor 
vikt för att kunna värdera reala optioner, då man vid reala optioner utgår från 
värdet från kassaflödesmodellen. 
 

8.2 AFFÄRSPLANER SOM OPTIONER 
Affärsplaner kan ses som optioner på grund av de möjligheter som framträder 
i dem. Det faktum att dessa möjligheter i de allra flesta fall inte innebär några 
förpliktelser förstärker föreställningen av affärsplaner som optioner. 
Möjligheterna eller optionerna är oftast framträdande i innovativa idéer 
och/eller unika teknologier. Detta leder oss till vårt fallföretag och dess 
affärsplan. Företaget innehar flertalet patent och en tämligen unik teknologi 
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till följd av patenten. Genom att studera affärsplanen kunde vi konstatera att 
flera optioner var framträdande i fallföretaget. Företaget hade således lyckats 
visa på att de har en bärande affärsidé. För oss återstod den svåra uppgiften att 
urskilja vilka optioner som verkligen kunde tänkas betinga ett värde och som 
kunde omsättas i praktiken. Om optionerna inte kan omsättas i praktiken blir 
de i realiteten värdelösa. Något annat som fallföretaget bör ha i åtanke är det 
faktum att ju mognare marknaden inom kärlkirurgi blir, desto större kunskap 
kommer marknadens alla aktörer att ha. Större kunskap leder till reducerad 
osäkerhet om marknaden och minskad marknadsrisk, varpå reala optioner 
lämpar sig mindre väl som värderingsinstrument. När osäkerheten och 
marknadsrisken reduceras kan de möjligheter och optioner som finns i 
fallföretagets affärsplan komma att minska i värde och eventuellt helt förfalla 
och då betinga ett värde lika med noll. 
 
Att enbart urskilja och analysera möjligheter i projekt A var vårt första steg 
mot inramning av optioner som kunde tänkas betinga ett värde för fallföretaget. 
Den fortsatta identifieringen och inramningen av optionerna i det valda 
projektet var, precis som författare och forskare i real optionsteori tidigare 
konstaterat, i allra högsta grad svår att genomföra. Då fallföretaget ligger 
relativt långt framme i utvecklingsplaner samt planer om samgående föll det 
sig dock naturligt att inkludera såväl en tillväxtoption som en option att överge 
projekt A. Dessa optioner är inte exceptionella för fallföretaget, utan går högst 
sannolikt att finna i andra affärsplaner från företag i utvecklingsstadiet som 
innehar en hög FoU-andel. Dessa optioner visade sig senare också betinga ett 
värde för företaget. Annorlunda var det med optionen att göra investeringar 
stegvis. Inledningsvis trodde vi att denna option skulle betinga ett värde, men 
efter värderingen stod det klart att så inte var fallet. Här är ett exempel på att 
vi inte i tillräckligt stor utsträckning hade analyserat om optionen verkligen 
skulle kunna komma att ge ett värde. En bättre inramning, exempelvis genom 
en mer ingående beaktning av NPV:s betydelse, hade troligtvis redan på ett 
tidigt stadium, visat att optionen var värdelös. En mer ingående diskussion om 
de i fallföretaget framträdande optionerna förs längre fram. 
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8.3 VARIABLERS INVERKAN VID VÄRDERING 
I denna uppsats strävar vi efter att finna ett rättvisande kvantitativt värde av 
fallföretaget. För att göra detta måste vi dock paradoxalt förlita oss på 
prognoser om framtiden och antaganden om variabler som är behäftade med 
stor osäkerhet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilden talar sitt tydliga språk och exemplifierar ovan nämnda paradox. Nedan 
följer en diskussion om gjorda antaganden och valda variablers berydelse för 
den genomförda värderingen av fallföretaget. 
 
8.3.1 KASSAFLÖDESVÄRDERING 
För att få de nödvändiga variablerna för beräkning av fallföretagets NPV var 
vi tvungna att göra ett antal uppskattningar. De flesta av dessa baserades på 
information rörande fallföretagets verksamhet, såsom uppskattade intäkter och 
kostnader. De variabler som kunde uppskattas utifrån fallföretaget finner vi 
tillförlitliga, även om detta inte behöver innebära att de är absolut sanna.  
 
En variabel som dock inte kunde uppskattas utifrån information från 
fallföretaget var dess betavärde. Detta värde fick i stället estimeras utifrån 
andra medicintekniska företags betavärden, eftersom fallföretaget som tidigare 
nämnt inte är noterat. En mer riktig approximation hade varit att uppskatta 
betavärdet utifrån korrelationen mellan fallföretagets aktie och marknaden. 
Om en sådan uppskattning hade kunnat utföras är det troligt att betavärdet 
blivit högre, då fallföretaget är nystartat och därmed torde vara mer volatilt än 
ett genomsnittligt företag. Ett högre betavärde hade medfört en högre 
diskonteringsränta, vilket hade resulterat i ett lägre bruttonuvärde, som i sin 
tur hade gett ett lägre värde på fallföretagets reala optioner.  
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8.3.2 VÄRDERING MED REALA OPTIONER  
Även vid analysen med reala optioner behövde vi utföra ett antal antaganden 
och uppskattningar behäftade med lika stor osäkerhet som de vid 
kassaflödesmodellen. Uppskattningar av volatilitet, bruttonuvärde och 
tidshorisont gjordes utifrån befintlig information om företaget och marknaden. 
Den problematik som rör dessa uppskattningar består i att framtida scenarier 
kan te sig helt annorlunda än vad företaget från början förmodat. Exempelvis 
kan marknadsrisken på kärlkirurgimarknaden minska samtidigt som tillväxten 
på marknaden inte håller i sig. I och med den inverkan som såväl volatiliteten 
som bruttonuvärdet har på en options värde, skulle reducerade volatilitets- och 
bruttonuvärden i sin tur innebära minskade värden för fallföretagets optioner. 
Det är inte heller säkert att projektet i fråga har den specifika tidslängd som 
uppskattades från början utan den verkliga tidslängden kan vara en annan. 
Utifall att eventuella konkurrenter skulle komma ikapp fallföretaget snabbare 
än man antagit, är det inte längre säkert att fallföretaget, vid exempelvis en 
tillväxtoption, är ensamt behöriga att utföra påföljande investering. Deras 
möljligheter kan således reduceras, varpå optionen kan minska i värde och 
eventuellt till och med förfalla.  
 
Värdering med Black & Scholes modell 
Fortsatt problematik vid värdering med reala optioner rör de antaganden som 
ligger till grund för B&S modell, men som skiljer sig mellan finansiella och 
reala tillgångar (se 5.6). Den underliggande tillgången, i det här fallet projekt 
A, kan i real optionsteori inte handlas på marknaden, varför det kan vara svårt 
att uppskatta densamma. Vidare antar B&S modell att värdet på optionen 
följer ett kontinuerligt förlopp, vilket inte behöver vara fallet. Värdet på 
projekt A kan i stället ta stora kliv, varför felvärderingar kan ske. Exempelvis 
kan en teknologiförändring på kärlkirurgimarknaden resultera i att projekt A 
antingen blir mer eller mindre värt. Slutligen, när det gäller den svårbedömda 
volatiliteten, använde vi oss av volatiliteten från liknande företag inom samma 
bransch. Det faktum att volatiliteten kan förändras under optionens livstid 
fångas dock inte genom detta tillvägagångssätt. Vi finner det dessutom troligt 
att fallföretagets volatilitet är något högre än det medianvärde erhållet från 
jämförbara företag. Detta då fallföretaget skiljer sig från de övriga genom att 
det är helt nystartat och således omgärdas av en än högre osäkerhet. Ett högre 
volatilitetsvärde skulle resultera i att fallföretagets optioner skulle betinga 
högre värden. 
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Såväl tillväxtoptionen som optionen att överge projekt A värderades med hjälp 
av B&S modell. I 4.2.3 gavs bakgrunden till hur förändringar i 
ingångsvariablerna bruttonuvärde, volatilitet och tidslängd kan påverka 
optionens värde. För att visa på vilken effekt olika förändringar i 
ingångsvariablerna har på optionens värde har vi, i enlighet med författare 
inom ämnet, valt att göra en känslighetsanalys (tabell 9). Då respektive 
förändring införs hålls övriga variabler konstanta. Nedan visas enbart 
känslighetsanalysen för optionen att överge projekt A, då de resulterande 
effekterna är desamma för tillväxtoptionen. 
 

Känslighetsanalys - optionen att överge projekt A 

Händelseförändring ∆ Bruttonuvärde ∆ Tidslängd  ∆ Volatilitet 

Förändring i % -enheter + 20 / - 20  + 20 / – 20  + 20 / - 20  
Inverkan på optionsvärdet 
i % -enheter  

+ 116,6 / - 112,6 + 15,2 / - 16,8 + 40,6 / - 22,9 

Tabell 9: Känslighetsanalys – optionen att överge projekt A 
Källa: Egen 
 
Som tabell 9 visar kommer optionsvärdet att stiga/sjunka tämligen kraftigt, då 
ingångsvariablerna höjs respektive sänks med tjugo procent. Störst påverkan 
på optionsvärdet har förändringar i bruttonuvärdet, vilket överensstämmer 
med tidigare resonemang. En kraftigare respektive sämre tillväxttakt på 
marknaden för kärlkirurgi, än vad fallföretaget förutspått, skulle således leda 
till den största förändringen av optionsvärdet. Vi finner det troligt att 
tillväxttakten snarare kommer att minska än öka, då marknaden förr eller 
senare kommer att bli mättad, vilket skulle leda till minskade optionsvärden. 
Ett högre volatilitetsvärde, vilket vi tidigare nämnt finner vara troligt, nästan 
fördubblar optionens värde. En förlängning av optionens tidslängd leder även 
den till att optionsvärdet ökar, om än i något mindre grad än vad ett ökat 
volatilitetsvärde bidrar till. Ökningen beror på det faktum att ju längre bort 
optionens förfallodag är, desto större sannolikhet är det att värdet på företaget 
ska öka eller minska. Ökningen vid förändringar av volatilitet och tidslängd är 
dock inte jämförbara med den ökning som en tillväxt i bruttonuvärdet skulle 
ge upphov till. Sammanfattningsvis visar känslighetsanalysen att optionens 
värde, som förut nämnts, är känslig för förändringar i ingångsvariablerna, 
varför de erhållna optionsvärdena kontinuerligt måste beaktas och ses i 
relation till rådande förhållanden på marknaden. Om fallföretaget försöker 
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värdera sin option och sedan noggrannt övervakar dess utveckling kan detta 
medföra att de blir bättre rustade inför framtiden och mer konkurrenskraftiga.  
 
Värdering med binomialmodellen 
Genom den utförda binomialberäkningen uppvisar projekt A ett totalvärde om 
195 mkr, vilket är betydligt lägre än det NPV-värde om 292 mkr som vi 
tidigare erhållit. Om binomialträdet hade uppvisat ett högre totalvärde än 
projekt A:s NPV, så hade mellanskillnaden varit värdet på optionen att göra 
investeringar stegvis, men nu kan vi i stället konstatera att optionen är 
värdelös. Detta innebär att fallföretaget inte har något att tjäna på att göra sina 
investeringar i etapper och på så vis inhämta ny information vartefter. Orsaken 
till detta är att fallföretaget är så deep-in-the-money att hur dålig utvecklingen 
än blir kommer det alltid att vara mer värt att fortsätta investera i stället för att 
avvakta, vilket också går att utläsa i binomialträdet (bilaga 4). En av 
förklaringarna till detta är att investeringarna är för små i förhållande till de 
förväntade framtida kassaflödena.  
 
Det kan dock ifrågasättas varför projekt A betingar ett lägre värde vid 
binomialberäkningen i jämförelse med NPV-värdet. Det självklara borde vara 
att samma värde erhålles oavsett värderingsmetod. Förklaringen till detta står 
att finna i olika förväntningar om de framtida kassaflödena. Vid beräkningen 
av fallföretagets NPV grundar sig kassaflödena på framtida tillväxtprognoser, 
vilka antas vara mycket positiva. Utgångspunkten för beräkningen av 
binomialträdet var fallföretagets bruttonuvärde, vilket diskonterades till år 
2003, men här kommer den stora skillnaden. De framtida värdena i 
binomialberäkningen baseras på matematiska beräkningar om värdenas uppåt- 
och nedåtrörelser (tabell 7). De uppåtrörelser vi erhöll i binomialträdet var 
mycket mindre än den tillväxttakt som fallföretagets prognoser räknar med. 
Olika antaganden föreligger således vid beräkningen av projekt A:s värde och 
detta får till följd att binomialvärdet blir lägre än NPV-värdet. 
 
Följden av att vi får olika värden på projekt A är att vi återigen 
uppmärksammas på att värdering och då framför allt optionsvärdering är 
behäftat med stor osäkerhet när det gäller de absoluta värdena. Värdet av 
fallföretagets projekt skulle alltså kunna slå på 100 mkr, men oavsett 
värderingsmetod betingar projekt A ändock ett tämligen högt värde. 
Sammanfattningsvis visade vår binomialberäkning att fallföretaget har mest att 
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tjäna på att fortsätta de investeringar de har på gång för projekt A. 
Optionsvärderingen bekräftar således att företaget är på rätt väg. 
 
8.3.3 SAMMANFATTNING VARIABLERS INVERKAN 
Reala optioner kan påverka ett företags värde, då de sätter ett värde på 
framtida möjligheter som är knutna till flexibiliteten i företaget och således 
uppmärksammar de värdehöjande moment som finns i företaget. Värdering 
med reala optioner resulterar, på grund av oförutsebara framtidsscenarier samt 
svåråtkomliga ingångsvariabler, dock inte i någon exakt värdering. Vår 
värdering visade att fallföretaget värde ökade med 20 %, då värdet av de reala 
optionerna lades till NPV, vilket visade att det totala värdet blev högre än det 
ekonomiska värdet. Det bör dock påpekas att i och med den osäkerhet som 
omgärdar ingångsvariablerna kan värdet på optionerna lika gärna vara lika 
med noll och då skulle det totala värdet motsvara det ekonomiska värdet. 
Även om det har visat sig att värdering med reala optioner är förknippat med 
flertalet uppskattningar och antaganden är vi ändå av den åsikten att det är 
bättre att försöka sätta ett värde på de reala optioner som finns än att inte 
värdera dem alls. Precis som i det inledande kapitlet kan det åter igen 
poängteras att värdering är mer en konstart än en objektiv vetenskap 
 

8.4 REALA OPTIONER I REALITETEN  
Vår utgångspunkt inför den här studien var att det inte var tillräckligt att 
värdera nystartade företag, vilka befann sig långt från idealbilden, med enbart 
kassaflödesmodellen. Vidare fann vi att det strategiska kapitalet inte enbart 
bör definieras i kvalitativa termer utan att det även behöver få ett kvantitativt 
värde. Vårt specifika fallföretag hade ingen lång historik och det fanns inte 
många jämförbara företag, men enligt prognoser i affärsplanen uppvisade de 
ett positivt NPV och befann sig således inte i den ”grå zon” som Copeland 
refererar till. Var det då ändå lämpligt att räkna på reala optioner i vårt 
företag? Optionerna bringade olika stora värden till företagets totala värde, 
men enligt oss är det inte de absoluta värdena i sig som är det intressanta. 
Detta då beräkningar av reala optioner är baserade på ett antal antaganden, 
varför reala optionsvärden aldrig bör ses som absoluta. Om 
optionsberäkningar på olika möjligheter i nystartade företag görs, med samma 
antaganden, kan man ändå titta på skillnaderna mellan dessa värden, jämföra 
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dem och på så vis få en indikation om vilken väg företaget ska gå. Att värdera 
de reala optioner som finns resulterar således i ett bättre beslutsunderlag. 
 
Något som under arbetets gång har bekräftats är den betydelse som reala 
optioner har i ett strategiskt perspektiv. Varje antagande vi har gjort under 
värderingsprocessen har baserats på tillgänglig strategisk information kring 
fallföretaget och vi har insett vikten av att systematiskt arbeta sig igenom olika 
optionsalternativ. Genom att göra en värdering av de reala optionerna vidgas 
såväl synen på företaget som synen på marknaden. Företagsledningen i 
fallföretaget och även i andra nystartade företag bör använda sig av detta 
förfaringssätt och på så sätt ändra sitt sätt att tänka. Vi finner således att den 
verkliga styrkan hos reala optioner snarare ligger i dess användande som ett 
strategiskt verktyg än i det absoluta värde som optionerna tillför. Som 
strategiskt verktyg kan reala optioner i fortsättningen hjälpa fallföretaget, och 
även andra nystartade företag i osäkra branscher, att exempelvis identifiera 
specifika projekt för att sedan sätta ett värde på desamma. Detta kan hjälpa 
dem att snäva in sin forskning och utveckling och på så sätt få en optimal 
prioritering. Reala optioner kan också hjälpa till att välja rätt tidpunkt att 
investera eller att sätta ett värde på all den marknadsinformation som företaget 
möter. Reala optioner kan således såväl förändra sättet att skapa värde som 
sättet att tänka.  
 

8.5 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
För att än mer öka generaliserbarheten, kring vad reala optioner kan resultera i 
vid företagsvärdering av nystartade företag, bör fler undersökningar göras av 
nystartade företag i andra branscher. Det skulle även vara intressant att göra en 
komparativ studie genom att urskilja och värdera optioner som framträder i 
nystartade företag från olika branscher. En annan intressant studie kan vara 
hur och i vilken utsträckning såväl företag som riskkapitalister använder sig av 
reala optioner vid projekt- och företagsvärdering. 
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BBIILLAAGGAA  11  

ANTAGANDEN FÖR KASSAFLÖDESVÄRDERING 
I denna bilaga återfinns de bakomliggande beräkningarna för uppgifterna i 
7.3.1. De data som rör fallföretaget kommer från dess affärsplan och från 
intervjun med företagets VD. I de fall då det inte funnits tillgänglig data har vi 
gjort uppskattningar. 

FINANSIELLA ANTAGANDEN 
En sammanställning av de finansiella antagandena sammanfattas i tabell 10. 
Förklaringar till antaganden följer efter tabellen.  
 

Riskfaktorer 
Riskfri ränta  4,51 % 
Riskpremie 6,0 % 
Betavärde 0,59 
Marknadens avkastningskrav 8,1 % 
Småbolagsrabatt 6,0 % 
Likviditetspremie 6,0 % 
”Brain drain” premie 6,0 % 
”Value added” premie 6,0 % 
∑ Avkastningskrav 32,1 % 

Tabell 10: Riskfaktorer 
Källa: Egen  
 
Den riskfria räntan fastställdes efter att vi använt oss av räntesatsen på en 
statsobligation med samma löptid som vår förutbestämda period för 
kassaflödesvärderingen, nämligen 5 år. Den statsobligation som motsvarade 
våra krav på en löptid om 5 år hade en ränta på 4,51 % (Stockholmbörsens 
hemsida). Marknadens riskpremie uppskattas ligga mellan 4-6 % 
(Affärsvärldens hemsida) och vi har här valt att välja en tämligen hög 
riskpremie med tanke på den osäkerhet som omgärdar fallföretaget. 
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För att få reda på företagets betavärde behövde vi utgå från ett antal 
jämförbara företag verksamma inom den medicintekniska branschen. Detta då 
fallföretaget inte är börsnoterat. Vilka dessa bolag var och vilka betavärden de 
uppvisade framgår av tabell 11. Utifrån ett medelvärde på dessa bolag kunde 
vi uppskatta vårt fallföretags betavärde till 0,59.  
 

Betavärde 
 Artimplant Ortivus Perbio Science Q-med 
Betavärdet 0,515 0,579 0,540 0,716 
Medianvärde beta 0,59 

Tabell 11: Betavärde 
Källa: Röhs, H. 
 
Genom att den riskfria räntan samt betavärdet har fastställts kan nu 
marknadens avkastningskrav beräknas med hjälp av CAP-modellen 23 . 
Avkastningskravet fastställdes till 8,1 % 24 . För att erhålla fallföretagets 
slutgiltiga avkastningskrav måste vi approximera de övriga riskpremierna. 
Dessa har uppskattats med utgångspunkt från marknadens riskpremie och 
utifrån diskussioner med vår handledare.  

KASSAFLÖDE  
Fallföretagets intäkter kommer att genereras från såväl projekt A som B. 
Intäkterna från det förstnämnda projektet är överlägset större det sistnämnda. 
Detta kommer sig bland annat av att projekt A inkluderar sammanlagt fyra 
produkter medan projekt B enbart omfattar en produkt. Företagets kostnader 
kan tämligen lätt hänföras till respektive projekt. De gemensamma kostnader 
som beräknas för de två projekten har vi fördelat med utgångspunkt från den 
andel de beräknas ta i anspråk av resurserna. Vi har varit tvungna att göra en 
uppskattning för såväl intäkter som kostnader för de två projekten under år 
2007. Dessa uppskattningar har gjorts genom att anta att förändringen i 
tillväxttakten, av såväl intäkter som kostnader, från år 2005 till 2006 är 
densamma som för år 2006 till 2007. Respektive projekts kassaflöde 
presenteras i tabell 12 och 13. 
 
                                          
23 r-rf = β (rm-rf) 
24 0,59*((0,06+0,0451)-0,0451)+0,0451=0,0805 
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Kassaflöde från projekt A under prognosperioden (MKR) 
År  2003 2004 2005 2006 2007 
Bruttointäkter  0 11 95,75 324 547,98 
Nettointäkter  - 11,22 - 8,94 49,26 198,87 283,18 
Intäkter efter skatt om 30 % - 7,85 - 6,26 34,48 139,21 198,23 
Diskonteringsfaktor 32,10% 1 0,76 0,57 0,43 0,33 
Nuvärde  -7,85 -4,74 19,76 60,39 65,10 
Summa nuvärde 132,65 

Tabell 12: Kassaflöde projekt A 
Källa: Egen 
 

Kassaflöde från projekt B under prognosperioden (MKR) 
År  2003 2004 2005 2006 2007 
Bruttointäkter  0,4 1 2 2,5 2,66 
Nettointäkter  -0,07 0,20 0,74 1,17 1,36 
Intäkter efter skatt om 30 % - 0,05 0,14 0,52 0,82 0,95 
Diskonteringsfaktor 32,10% 1 0,76 0,57 0,43 0,33 
Nuvärde  -0,05 0,10 0,29 0,36 0,31 
Summa nuvärde 1,02 

Tabell 13: Kassaflöde projekt B 
Källa: Egen 

RESIDUALVÄRDE 
Formeln för denna beräkning introducerades i kapitel 3. Den tillväxt som vi 
räknar med är 2,5 %, vilken utgår från Riksbankens prognoser om framtida 
BNP-tillväxt (Riksbankens hemsida). 
 

Residualvärde (MKR) 
Projekt  A B 
Bruttointäkter  1897,57 9,20 
Nettointäkter  980,60 4,70 
Intäkter efter skatt om 30 % 686,42 3,29 
Diskonteringsfaktor 32,10 % 0,25 0,25 
Nuvärde  170,64 0,82 

Tabell 14: Residualvärde 
Källa: Egen 
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EGET KAPTAL  
Fallföretagets egna kapital uppgår till 300 000 SEK. Eftersom vi är i behov av 
respektive projekts bruttonuvärde viktade vi det egna kapitalet. För att hålla en 
konsekvent viktning valde vi att använda samma viktning, för att dela upp det 
egna kapitalet på projekt A respektive B, som användes vid uppdelningen av 
de gemensamma kostnaderna. 

INVESTERINGAR 
Även investeringarna måste viktas då vi sökte respektive projekts 
investeringsandel. Precis som vid fördelningen av det egna kapitalet användes 
samma viktning som vid uppdelning av de gemensamma kostnaderna. 
 
Vid uppskattning av investeringarna måste hänsyn tas till den unika risken.  
Denna risk måste behandlas separat från företagets kapitalkostnad, då den 
unika risken varierar under projektets livstid. I fallföretaget kan den unika 
risken definieras som den sannolikhet projektet i fråga har att klara sig igenom 
en fas och gå vidare till nästa. Eftersom projekt B redan har lanserats på 
marknaden återstår ingen unik risk alls. I projekt A kan en del av den unika 
risken sägas ha diversifierats bort, då företaget utvecklar flera olika produkter. 
Då dessa produkter ändå utgår från en och samma teknologi är det en sanning 
med modifikation. Vi har valt att använda oss av de sannolikheter som 
företagets VD estimerade för att beräkna hur stor den unika risken är för 
företaget. Han beräknar att projekten har 85 % chans att klara den första fasen, 
75 % chans att ta sig igenom den andra fasen och slutligen 85 % chans att 
klara den tredje fasen. Eftersom de olika produkterna befinner sig i olika 
stadier och således utsätts för olika risk har vi beräknat ett medianvärde för 
varje år och kommit fram till att investeringarna bör justeras med en unik risk 
uppgående till 75 % år 2003, 84 % år 2004 och 94 % år 2005. År 2006 och 
framåt beräknas alla produkterna i projekt A vara lanserade, varför ingen unik 
risk återstår. Uträkningar för respektivs projekts investeringar redovisas i 
tabell 14 och 15.  
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Investeringar för projekt A under prognosperioden 
År  2003 2004 2005 2006 2007 
Investeringar  - 11,29 - 3,10 - 5,04 - 6,01 - 6,37 
Investeringar efter skatt om 30 % - 7,90 - 2,17 - 3,53 - 4,21 - 4,46 
Unik risk  0,75 0,84 0,94 1 1 
Invest. justerade för unik risk  - 5,93 - 1,82 - 3,32 - 4,21 - 4,46 
Diskonteringsfaktor 32,10% 1 0,76 0,57 0,43 0,33 
PV investeringar just. för unik risk  -5,93 -1,38 -1,90 -1,83 -1,46 
Summa riskjust. investeringar -12,50 

Tabell 14: Investeringar projekt A 
Källa: Egen 
 

Investeringar för projekt B under prognosperioden 
År  2003 2004 2005 2006 2007 
Investeringar  - 0,36 - 0,10 - 0,16 - 0,19 - 0,20 
Investeringar efter skatt om 30 % - 0,25 - 0,07 - 0,11 - 0,13 - 0,14 
Unik risk  1 1 1 1 1 
Invest. justerade för unik risk  - 0,25 - 0,07 - 0,11 - 0,13 - 0,14 
Diskonteringsfaktor 32,10% 1 0,76 0,57 0,43 0,33 
PV investeringar just. för unik risk  -0,25 -0,05 -0,06 -0,06 -0,05 
Summa riskjust. investeringar -0,47 

Tabell 15: Investeringar projekt B 
Källa: Egen 
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BBIILLAAGGAA  22  

MEDIANVÄRDE VOLATILITET 
Fallföretags volatilitet har uppskattats genom att beräkna medianvärdet från 
fyra andra företag som vi ansåg vara jämförbara med vårt fallföretag. 
Företagen i fråga är främst valda utifrån kriterier som att de skulle vara relativt 
nystartade, vara verksamma på den medicintekniska marknaden samt att de 
inte skulle ha varit noterade på börsen sedan en allt för lång tid tillbaka. 
 

Volatilitet 
 Artimplant Ortivus Perbio Science Q-med 
Värde volatilitet 0,7349 0,5936 0,5905 0,6007 
Medianvärdee volatilitet 0,63 

Tabell 16: Volatilitet 
Källa: Egen 
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BBIILLAAGGAA  33  

NORMALFÖRDELNINGSKURVA Z>0 
 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 

0.0 0.5000 0.5040 0.5080 0.5120 0.5160 0.5199 0.5239 0.5279 0.5319 0.5359 
0.1 0.5398 0.5438 0.5478 0.5517 0.5557 0.5596 0.5636 0.5675 0.5714 0.5753 
0.2 0.5793 0.5832 0.5871 0.5910 0.5948 0.5987 0.6026 0.6064 0.6103 0.6141 
0.3 0.6179 0.6217 0.6255 0.6293 0.6331 0.6368 0.6406 0.6443 0.6480 0.6517 
0.4 0.6554 0.6591 0.6628 0.6664 0.6700 0.6736 0.6772 0.6808 0.6844 0.6879 
0.5 0.6915 0.6950 0.6985 0.7019 0.7054 0.7088 0.7123 0.7157 0.7190 0.7224 
0.6 0.7257 0.7291 0.7324 0.7357 0.7389 0.7422 0.7454 0.7486 0.7517 0.7549 
0.7 0.7580 0.7611 0.7642 0.7673 0.7704 0.7734 0.7764 0.7794 0.7823 0.7852 
0.8 0.7881 0.7910 0.7939 0.7967 0.7995 0.8023 0.8051 0.8078 0.8106 0.8133 
0.9 0.8159 0.8186 0.8212 0.8238 0.8264 0.8289 0.8315 0.8340 0.8365 0.8389 
1.0 0.8413 0.8438 0.8461 0.8485 0.8508 0.8531 0.8554 0.8577 0.8599 0.8621 
1.1 0.8643 0.8665 0.8686 0.8708 0.8729 0.8749 0.8770 0.8790 0.8810 0.8830 
1.2 0.8849 0.8869 0.8888 0.8907 0.8925 0.8944 0.8962 0.8980 0.8997 0.9015 
1.3 0.9032 0.9049 0.9066 0.9082 0.9099 0.9115 0.9131 0.9147 0.9162 0.9177 
1.4 0.9192 0.9207 0.9222 0.9236 0.9251 0.9265 0.9279 0.9292 0.9306 0.9319 
1.5 0.9332 0.9345 0.9357 0.9370 0.9382 0.9394 0.9406 0.9418 0.9429 0.9441 
1.6 0.9452 0.9463 0.9474 0.9484 0.9495 0.9505 0.9515 0.9525 0.9535 0.9545 
1.7 0.9554 0.9564 0.9573 0.9582 0.9591 0.9599 0.9608 0.9616 0.9625 0.9633 
1.8 0.9641 0.9649 0.9656 0.9664 0.9671 0.9678 0.9686 0.9693 0.9699 0.9706 
1.9 0.9713 0.9719 0.9726 0.9732 0.9738 0.9744 0.9750 0.9756 0.9761 0.9767 
2.0 0.9772 0.9778 0.9783 0.9788 0.9793 0.9798 0.9803 0.9808 0.9812 0.9817 
2.1 0.9821 0.9826 0.9830 0.9834 0.9838 0.9842 0.9846 0.9850 0.9854 0.9857 
2.2 0.9861 0.9864 0.9868 0.9871 0.9875 0.9878 0.9881 0.9884 0.9887 0.9890 
2.3 0.9893 0.9896 0.9898 0.9901 0.9904 0.9906 0.9909 0.9911 0.9913 0.9916 
2.4 0.9918 0.9920 0.9922 0.9925 0.9927 0.9929 0.9931 0.9932 0.9934 0.9936 
2.5 0.9938 0.9940 0.9941 0.9943 0.9945 0.9946 0.9948 0.9949 0.9951 0.9952 
2.6 0.9953 0.9955 0.9956 0.9957 0.9959 0.9960 0.9961 0.9962 0.9963 0.9964 
2.7 0.9965 0.9966 0.9967 0.9968 0.9969 0.9970 0.9971 0.9972 0.9973 0.9974 
2.8 0.9974 0.9975 0.9976 0.9977 0.9977 0.9978 0.9979 0.9979 0.9980 0.9981 
2.9 0.9981 0.9982 0.9982 0.9983 0.9984 0.9984 0.9985 0.9985 0.9986 0.9986 
3.0 0.9987 0.9987 0.9987 0.9988 0.9988 0.9989 0.9989 0.9989 0.9990 0.9990 
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BBIILLAAGGAA  44  
År 2003 
Period 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Bruttonuvärde 304 364 437 524 628 754 904 1084 1301 1560 1871 2244 
Projektets värde i perioden  268 314 388 514 741 539 645 770 918 1093 1300 1545 
Investeringar -7,9 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk 0,75 1 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde 195 314 388 514 741 1174 645 770 918 1093 1300 1545 
Bruttonuvärde   253 304 364 437 524 628 754 904 1084 1301 1560 
Projektets värde i perioden   231 254 284 326 382 454 543 650 777 926 1102 
Investeringar   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde   231 254 284 326 382 454 543 650 777 926 1102 
Bruttonuvärde     211 253 304 364 437 524 628 754 904 1084 
Projektets värde i perioden     213 230 251 281 323 382 457 548 656 785 
Investeringar     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk     1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde     213 230 251 281 323 382 457 548 656 785 
Bruttonuvärde       176 211 253 304 364 437 524 628 754 
Projektets värde i perioden       200 214 228 247 276 321 383 460 553 
Investeringar       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk       1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde       200 214 228 247 276 321 383 460 553 
Bruttonuvärde         147 176 211 253 304 364 437 524 
Projektets värde i perioden         189 203 213 223 240 271 320 385 
Investeringar         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk         1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde         189 203 213 223 240 271 320 385 
Bruttonuvärde           122 147 176 211 253 304 364 
Projektets värde i perioden           178 196 206 211 216 231 267 
Investeringar           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk           1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde           178 196 206 211 216 231 267 
Bruttonuvärde             102 122 147 176 211 253 
Projektets värde i perioden             165 189 204 208 204 203 
Investeringar             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk             1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde             165 189 204 208 204 203 
Bruttonuvärde               85 102 122 147 176 
Projektets värde i perioden               145 177 202 213 206 
Investeringar               0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk               1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde               145 177 202 213 206 
Bruttonuvärde                 71 85 102 122 
Projektets värde i perioden                 120 156 194 221 
Investeringar                 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk                 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde                 120 156 194 221 
Bruttonuvärde                   59 71 85 
Projektets värde i perioden                   90 126 172 
Investeringar                   0,00 0,00 0,00 
Unik risk                   1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde                   90 126 172 
Bruttonuvärde                     49 59 
Projektets värde i perioden                     61 88 
Investeringar                     0,00 0,00 
Unik risk                     1,00 1,00 
Projektets totala värde                     61 88 
Bruttonuvärde                       41 
Projektets värde i perioden                       38 
Investeringar                       0,00 
Unik risk                       1,00 
Projektets totala värde                       38 
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År 2004 
Period 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Bruttonuvärde 2692 3229 3873 4645 5572 6683 8016 9615 11533 13833 16592 19902 
Projektets värde i perioden  2189 2609 3119 3746 4522 5487 6685 8166 9983 12190 14841 18000 
Investeringar -1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk 0,84 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde 1837 2609 3119 3746 4522 5487 6685 8166 9983 12190 14841 18000 
Bruttonuvärde 1871 2244 2692 3229 3873 4645 5572 6683 8016 9615 11533 13833 
Projektets värde i perioden 1560 1850 2196 2611 3116 3739 4514 5481 6689 8190 10036 12278 
Investeringar -1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk 0,84 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde 1309 1850 2196 2611 3116 3739 4514 5481 6689 8190 10036 12278 
Bruttonuvärde 1301 1560 1871 2244 2692 3229 3873 4645 5572 6683 8016 9615 
Projektets värde i perioden 1115 1325 1572 1861 2202 2612 3111 3728 4499 5468 6687 8214 
Investeringar -1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk 0,84 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde 935 1325 1572 1861 2202 2612 3111 3728 4499 5468 6687 8214 
Bruttonuvärde 904 1084 1301 1560 1871 2244 2692 3229 3873 4645 5572 6683 
Projektets värde i perioden 791 945 1127 1338 1585 1872 2209 2612 3103 3713 4476 5445 
Investeringar -1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk 0,84 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde 663 945 1127 1338 1585 1872 2209 2612 3103 3713 4476 5445 
Bruttonuvärde 628 754 904 1084 1301 1560 1871 2244 2692 3229 3873 4645 
Projektets värde i perioden 554 666 799 956 1140 1353 1600 1884 2215 2611 3094 3689 
Investeringar -1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk 0,84 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde 464 666 799 956 1140 1353 1600 1884 2215 2611 3094 3689 
Bruttonuvärde 437 524 628 754 904 1084 1301 1560 1871 2244 2692 3229 
Projektets värde i perioden 385 464 559 672 807 967 1155 1371 1617 1897 2221 2613 
Investeringar -1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk 0,84 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde 322 464 559 672 807 967 1155 1371 1617 1897 2221 2613 
Bruttonuvärde 304 364 437 524 628 754 904 1084 1301 1560 1871 2244 
Projektets värde i perioden 267 321 387 467 562 678 816 980 1173 1393 1637 1905 
Investeringar -1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk 0,84 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde 222 321 387 467 562 678 816 980 1173 1393 1637 1905 
Bruttonuvärde 211 253 304 364 437 524 628 754 904 1084 1301 1560 
Projektets värde i perioden 226 222 268 323 389 469 566 683 824 995 1196 1422 
Investeringar -1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk 0,84 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde 188 222 268 323 389 469 566 683 824 995 1196 1422 
Bruttonuvärde 147 176 211 253 304 364 437 524 628 754 904 1084 
Projektets värde i perioden 267 230 185 223 269 324 391 471 568 686 832 1014 
Investeringar -1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk 0,84 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde 223 230 185 223 269 324 391 471 568 686 832 1014 
Bruttonuvärde 102 122 147 176 211 253 304 364 437 524 628 754 
Projektets värde i perioden 265 300 270 154 186 224 270 326 392 472 568 683 
Investeringar -1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk 0,84 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde 221 300 270 154 186 224 270 326 392 472 568 683 
Bruttonuvärde 71 85 102 122 147 176 211 253 304 364 437 524 
Projektets värde i perioden 160 237 328 369 129 155 187 226 272 327 394 475 
Investeringar -1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk 0,84 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde 133 237 328 369 129 155 187 226 272 327 394 475 
Bruttonuvärde 49 59 71 85 102 122 147 176 211 253 304 364 
Projektets värde i perioden 62 96 162 295 575 107 129 156 188 227 273 329 
Investeringar -1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk 0,84 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde 51 96 162 295 575 107 129 156 188 227 273 329 
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År 2004 
Period 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Bruttonuvärde 34 41 49 59 71 85 102 122 147 176 211 253 
Projektets värde i perioden  28 34 41 50 61 74 89 108 130 157 189 228 
Investeringar -1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde 28 34 41 50 61 74 89 108 130 157 189 228 
Bruttonuvärde   29 34 41 49 59 71 85 102 122 147 176 
Projektets värde i perioden   23 28 34 41 50 61 74 90 108 131 158 
Investeringar   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde   23 28 34 41 50 61 74 90 108 131 158 
Bruttonuvärde     24 29 34 41 49 59 71 85 102 122 
Projektets värde i perioden     19 23 28 34 42 51 61 74 90 109 
Investeringar     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk     1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde     19 23 28 34 42 51 61 74 90 109 
Bruttonuvärde       20 24 29 34 41 49 59 71 85 
Projektets värde i perioden       15 19 23 28 34 42 51 62 75 
Investeringar       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk       1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde       15 19 23 28 34 42 51 62 75 
Bruttonuvärde         17 20 24 29 34 41 49 59 
Projektets värde i perioden         12 15 19 23 28 35 42 51 
Investeringar         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk         1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde         12 15 19 23 28 35 42 51 
Bruttonuvärde           14 17 20 24 29 34 41 
Projektets värde i perioden           10 12 15 19 23 28 35 
Investeringar           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk           1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde           10 12 15 19 23 28 35 
Bruttonuvärde             11 14 17 20 24 29 
Projektets värde i perioden             8 10 12 15 19 23 
Investeringar             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk             1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde             8 10 12 15 19 23 
Bruttonuvärde               10 11 14 17 20 
Projektets värde i perioden               6 8 10 12 15 
Investeringar               0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk               1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde               6 8 10 12 15 
Bruttonuvärde                 8 10 11 14 
Projektets värde i perioden                 5 6 8 10 
Investeringar                 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk                 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde                 5 6 8 10 
Bruttonuvärde                   7 8 10 
Projektets värde i perioden                   4 5 6 
Investeringar                   0,00 0,00 0,00 
Unik risk                   1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde                   3,87 5 6 
Bruttonuvärde                     6 7 
Projektets värde i perioden                     3 3 
Investeringar                     0,00 0,00 
Unik risk                     1,00 1,00 
Projektets totala värde                     3 3 
Bruttonuvärde                       5 
Projektets värde i perioden                       3 
Investeringar                       0,00 
Unik risk                       1,00 
Projektets totala värde                       3 
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År 2005 
Period 25 26 27 28 29 20 31 32 33 34 35 36 
Bruttonuvärde 23871 28632 34343 41193 49409 59263 71084 85262 102267 122665 147131 176476
Projektvärde i  perioden  23141 27882 33545 40341 48513 58342 70161 84375 101469 122025 146747 176476
Investeringar -2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk 0,94 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde 21750 27882 33545 40341 48513 58342 70161 84375 101469 122025 146747 176476
Bruttonuvärde 16592 19902 23871 28632 34343 41193 49409 59264 71084 85262 102267 122665
Projektvärde i perioden 15917 19299 23294 28040 33721 40552 48768 58647 70529 84817 102001 122665
Investeringar -2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk 0,94 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde 14960 19299 23294 28040 33721 40552 48768 58647 70529 84817 102001 122665
Bruttonuvärde 11533 13833 16592 19902 23871 28632 34343 41193 49409 59264 71084 85262 
Projektvärde i perioden 10746 13173 16059 19449 23438 28187 33897 40765 49023 58955 70898 85262 
Investeringar -2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk 0,94 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde 10098 13173 16059 19449 23438 28187 33897 40765 49023 58955 70898 85262 
Bruttonuvärde 8016 9615 11533 13833 16592 19902 23871 28632 34343 41193 49409 59264 
Projektvärde i perioden 7110 8771 10829 13308 16217 19592 23561 28335 34075 40978 49280 59264 
Investeringar -2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk 0,94 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde 6680 8771 10829 13308 16217 19592 23561 28335 34075 40978 49280 59264 
Bruttonuvärde 5572 6683 8016 9615 11533 13833 16592 19902 23871 28632 34343 41193 
Projektvärde i perioden 4726 5756 7094 8811 10945 13479 16377 19695 23685 28483 34253 41193 
Investeringar -2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk 0,94 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde 4440 5756 7094 8811 10945 13479 16377 19695 23685 28483 34253 41193 
Bruttonuvärde 3873 4645 5572 6683 8016 9615 11533 13833 16592 19902 23871 28632 
Projektvärde i perioden 3280 3889 4667 5694 7071 8881 11127 13689 16463 19798 23809 28632 
Investeringar -2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk 0,94 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde 3080 3889 4667 5694 7071 8881 11127 13689 16463 19798 23809 28632 
Bruttonuvärde 2692 3229 3873 4645 5572 6683 8016 9615 11533 13833 16592 19902 
Projektvärde i perioden 2383 2788 3260 3832 4572 5593 7047 9041 11443 13761 16549 19902 
Investeringar -2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk 0,94 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde 2237 2788 3260 3832 4572 5593 7047 9041 11443 13761 16549 19902 
Bruttonuvärde 1871 2244 2692 3229 3873 4645 5572 6683 8016 9615 11533 13833 
Projektvärde i perioden 1744 2057 2409 2799 3234 3741 4404 5413 7075 9565 11503 13833 
Investeringar -2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk 0,94 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde 1637 2057 2409 2799 3234 3741 4404 5413 7075 9565 11503 13833 
Bruttonuvärde 1301 1560 1871 2244 2692 3229 3873 4645 5572 6683 8016 9615 
Projektvärde i perioden 1250 1492 1774 2096 2451 2828 3207 3584 4047 5023 7995 9615 
Investeringar -2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk 0,94 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde 1250 1492 1774 2096 2451 2828 3207 3584 4047 5023 7995 9615 
Bruttonuvärde 904 1084 1301 1560 1871 2244 2692 3229 3873 4645 5572 6683 
Projektvärde i perioden 877 1054 1265 1515 1810 2150 2527 2910 3218 3250 2551 6683 
Investeringar -2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk 0,94 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde 822 1054 1265 1515 1810 2150 2527 2910 3218 3250 2551 6683 
Bruttonuvärde 628 754 904 1084 1301 1560 1871 2244 2692 3229 3873 4645 
Projektvärde i perioden 611 734 883 1062 1277 1536 1847 2221 2671 3212 3863 4645 
Investeringar -2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk 0,94 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde 571 734 883 1062 1277 1536 1847 2221 2671 3212 3863 4645 
Bruttonuvärde 437 524 628 754 904 1084 1301 1560 1871 2244 2692 3229 
Projektvärde i perioden 424 510 614 738 888 1067 1284 1544 1857 2233 2685 3229 
Investeringar -2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk 0,94 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde 396 510 614 738 888 1067 1284 1544 1857 2233 2685 3229 
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År 2005 
Period 25 26 27 28 29 20 31 32 33 34 35 36 
Bruttonuvärde 304 364 437 524 628 754 904 1084 1301 1560 1871 2244 
Projektets värde i perioden  295 355 427 513 617 742 892 1073 1290 1552 1866 2244 
Investeringar -2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk 0,94 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde 275 355 427 513 617 742 892 1073 1290 1552 1866 2244 
Bruttonuvärde 211 253 304 364 437 524 628 754 904 1084 1301 1560 
Projektets värde i perioden 205 247 297 357 429 516 620 746 897 1079 1297 1560 
Investeringar -2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk 0,94 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde 190 247 297 357 429 516 620 746 897 1079 1297 1560 
Bruttonuvärde 147 176 211 253 304 364 437 524 628 754 904 1084 
Projektets värde i perioden 143 171 206 248 298 358 431 518 623 750 902 1084 
Investeringar -2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk 0,94 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde 131 171 206 248 298 358 431 518 623 750 902 1084 
Bruttonuvärde 102 122 147 176 211 253 304 364 437 524 628 754 
Projektets värde i perioden 99 119 143 172 207 249 300 360 433 521 627 754 
Investeringar -2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk 0,94 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde 90 119 143 172 207 249 300 360 433 521 627 754 
Bruttonuvärde 71 85 102 122 147 176 211 253 304 364 437 524 
Projektets värde i perioden 69 83 100 120 144 173 208 250 301 362 436 524 
Investeringar -2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk 0,94 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde 62 83 100 120 144 173 208 250 301 362 436 524 
Bruttonuvärde 49 59 71 85 102 122 147 176 211 253 304 364 
Projektets värde i perioden 48 58 69 83 100 120 145 174 209 252 303 364 
Investeringar -2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk 0,94 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde 42 58 69 83 100 120 145 174 209 252 303 364 
Bruttonuvärde 34 41 49 59 71 85 102 122 147 176 211 253 
Projektets värde i perioden 33 40 48 58 70 84 101 121 146 175 210 253 
Investeringar -2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk 0,94 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde 29 40 48 58 70 84 101 121 146 175 210 253 
Bruttonuvärde 24 29 34 41 49 59 71 85 102 122 147 176 
Projektets värde i perioden 23 28 33 40 48 58 70 84 101 122 146 176 
Investeringar -2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk 0,94 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde 19 28 33 40 48 58 70 84 101 122 146 176 
Bruttonuvärde 17 20 24 29 34 41 49 59 71 85 102 122 
Projektets värde i perioden 16 19 23 28 34 40 49 58 70 85 102 122 
Investeringar -2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk 0,94 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde 12 19 23 28 34 40 49 58 70 85 102 122 
Bruttonuvärde 11 14 17 20 24 29 34 41 49 59 71 85 
Projektets värde i perioden 11 13 16 19 23 28 34 41 49 59 71 85 
Investeringar -2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk 0,94 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde 8 13 16 19 23 28 34 41 49 59 71 85 
Bruttonuvärde 8 10 11 14 17 20 24 29 34 41 49 59 
Projektets värde i perioden 8 9 11 14 16 20 23 28 34 41 49 59 
Investeringar -2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk 0,94 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde 5 9 11 14 16 20 23 28 34 41 49 59 
Bruttonuvärde 6 7 8 10 11 14 17 20 24 29 34 41 
Projektets värde i perioden 5 6 8 9 11 14 16 20 24 28 34 41 
Investeringar -2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk 0,94 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde 2 6 8 9 11 14 16 20 24 28 34 41 
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År 2005 
Period 25 26 27 28 29 20 31 32 33 34 35 36 
Bruttonuvärde 4 5 6 7 8 10 11 14 17 20 24 29 
Projektets värde i perioden  4 5 5 7 8 9 11 14 16 20 24 29 
Investeringar -2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde 4 5 5 7 8 9 11 14 16 20 24 29 
Bruttonuvärde   3 4 5 6 7 8 10 11 14 17 20 
Projektets värde i perioden   3 4 5 5 7 8 9 11 14 16 20 
Investeringar   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde   3 4 5 5 7 8 9 11 14 16 20 
Bruttonuvärde     3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 
Projektets värde i perioden     3 3 4 5 5 7 8 10 11 14 
Investeringar     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk     1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde     3 3 4 5 5 7 8 10 11 14 
Bruttonuvärde       2 3 3 4 5 6 7 8 10 
Projektets värde i perioden       2 3 3 4 5 6 7 8 10 
Investeringar       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk       1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde       2 3 3 4 5 6 7 8 10 
Bruttonuvärde         2 2 3 3 4 5 6 7 
Projektets värde i perioden         2 2 3 3 4 5 6 7 
Investeringar         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
Unik risk         1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde         2 2 3 3 4 5 6 7 
Bruttonuvärde           2 2 2 3 3 4 5 
Projektets värde i perioden           2 2 2 3 3 4 5 
Investeringar           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk           1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde           2 2 2 3 3 4 5 
Bruttonuvärde             1 2 2 2 3 3 
Projektets värde i perioden             1 2 2 2 3 3 
Investeringar             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk             1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde             1 2 2 2 3 3 
Bruttonuvärde               1 1 2 2 2 
Projektets värde i perioden               1 1 2 2 2 
Investeringar               0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk               1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde               1 1 2 2 2 
Bruttonuvärde                 1 1 1 2 
Projektets värde i perioden                 1 1 1 2 
Investeringar                 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unik risk                 1,00 1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde                 1 1 1 2 
Bruttonuvärde                   1 1 1 
Projektets värde i perioden                   1 1 1 
Investeringar                   0,00 0,00 0,00 
Unik risk                   1,00 1,00 1,00 
Projektets totala värde                   1 1 1 
Bruttonuvärde                     1 1 
Projektets värde i perioden                     1 1 
Investeringar                     0,00 0,00 
Unik risk                     1,00 1,00 
Projektets totala värde                     1 1 
Bruttonuvärde                       1 
Projektets värde i perioden                       1 
Investeringar                       0,00 
Unik risk                       1,00 
Projektets totala värde                       1 
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BBIILLAAGGAA  55  

INTERVJUMALL 

VERKSAMHET 
•  Vad är er kärnverksamhet?  

 
•  Vilka behov hos kunden önskar ni tillfredsställa? 

 
•  Vilket utbud av produkter ska ni erbjuda? 

 
•  Har produkterna kommit ut på marknaden? Om inte, när i tiden 

beräknar ni att den ska komma ut? 
 

•  Har produkterna några tydliga faser under dess produktlivscykel? 
 

•  Vilken kund- och marknadsfokus kommer ni att ha?  
 

•  Vilka patent innehar ni? 

HISTORIA, NULÄGE OCH FRAMTID 
•  Vad tycker ni utmärker den medicintekniska branschen? 

 
•  Hur ser branschens läge ut idag och i framtiden?  

 
•  Vilken marknadspotential ser ni? Tillväxtpotential?  

 
•  Hur stor marknadsandel förväntar ni er framöver? 

 
•  Sannolikhet för framgång? Varför tror ni det? 

 
•  Vilka myndigheter kan påverka er verksamhet?  

 
•  Vilka konkurrenter kan ni se i dagsläget/i framtiden? 
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FINANSIELL STÄLLNING 
•  Vilka investeringar har gjorts och vilka kommer att göras i den närmaste 

framtiden?  
 

•  Vilka kostnader har ni?  
 

•  Vilka intäkter finns idag och vilka uppskattar ni för framtiden? 
 

•  Vilka tidsramar har ni i era prognoser? Finns det specifika tidsramar för 
de olika produkterna? 

 
•  Vad uppgår det egna kapitalet till? 

 
•  Hur stort är ert avkastningskrav? 

FRAMTIDA PROJEKT OCH DESS FLEXIBILITET  
•  Ser ni någon möjlighet till utveckling av ytterligare produkter m h a den 

ursprungliga tekniken alt utveckling från redan existerande produkter?  
 

•  Finns det möjlighet att skjuta upp projektet för att på så sätt invänta mer 
marknadsinformation och/eller ett gynnsammare marknadsläge? 

 
•  Finns det möjlighet att överge projektet helt?  
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