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Sammanfattning 

 

Svensk Titel: Ro iland RO – En studie om användandet av reala optioner i Sverige 

 

English title: Navigate through RO – The use of real options in Sweden 

  

Författare: Björn Carlsson och Joakim Liljeqvist 

 

Handledare: Henrik Nehler 

 

Bakgrund: Länge har paybackmetoden, nettonuvärdesmetoden och andra 

diskonteringsmetoder haft en ledande ställning när företag gör sina 

investeringsbedömningar. Metoderna har fått kritik för att inte ta hänsyn till 

beslutsfattarnas flexibilitet och på så sätt underskatta värdet av en investering.  

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att utreda i vilken utsträckning svenska företag använder 

sig av reala optioner och förklara varför metoden inte används i större utsträckning. 

Vidare syftar uppsatsen till att förklara varför användningen skiljer sig mellan USA och 

Sverige. Ytterligare ett syfte är att undersöka vilka kapitalbudgeteringsmetoder som 

används i Sverige idag . 

 

Metod: I uppsatsen har främst en kvantitativ metod använts i form av en 

enkätundersökning. Metoden kompletterades senare med den kvalitativa metoden, då i 

form av en intervju med en användare av reala optioner. 

 

Slutsatser: Payback- och DCF-metoden dominerar fortfarande bland de svenska 

företagen. Enkätundersökningen fann en användare av reala optioner. Resterande 

företag är nöjda med sina metoder och anser att reala optioner är en komplicerad metod 

som inte kan tillföra värde till företaget. 

 

Nyckelord: Investeringsbedömning, kapitalbudgetering, reala optioner 



 

Abstract 

 
English title: Navigate through RO – The use of real options in Sweden 

 

Svensk titel: Ro iland RO – En studie om användandet av reala optioner i Sverige 

 

Authors: Björn Carlsson och Joakim Liljeqvist 

 

Supervisor: Henrik Nehler 

 

Background: When it comes to investment decisions the most frequently used methods 

are payback and the net present value model. These methods have been criticized for 

not taking decision makers flexibility into account and thus underestimate the value of 

an investment. 

 

Aim:  The purpose of this paper is to investigate to what extent Swedish companies use 

real options and explain why the method is not used more widely. Furthermore, the 

study tries to explain why the use of real options differs between U.S. and Sweden. 

Another purpose is to examine what capital budgeting methods are used in Sweden 

today. 

 

Method: The mainly used method is the quantitative method in form of a survey. This 

method has been supplemented with the qualitative method, in form of an interview 

with one user of real options. 

 

Conclusions: The payback and DCF method is still predominant among Swedish 

companies. The survey found one user of real options. All other companies are satisfied 

with their used method and do not believe that real options can add more value. 

 

Keywords: Investment decisions, capital budgeting, real options analysis 

  



 

Förord 

 

Vi vill särskilt tacka vår handledare Ek.Dr. Henrik Nehler för det stöd och den 

vägledning ha har givit oss under uppsatsskrivandet. Ett stort tack riktas också till de 

101 respondenter som tog sig tiden att svara på vår enkätundersökning och till 

controllern på det företag som lät sig intervjuas. 

 

 

Linköping 2011-05-30 

 

 

 

Björn Carlsson    Joakim Liljeqvist  



 

Innehållsförteckning 

 

1 Inledning.................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................ 1 

1.2 Problemdiskussion ............................................................................................. 3 

1.3 Frågeställning ..................................................................................................... 5 

1.4 Syfte ................................................................................................................... 5 

1.5 Avgränsningar .................................................................................................... 5 

1.6 Målgrupp ............................................................................................................ 6 

1.7 Disposition ......................................................................................................... 6 

2 Metod ........................................................................................................................ 8 

2.1 Val av metod ...................................................................................................... 8 

2.2 Populationsanalys ............................................................................................ 10 

2.3 Urvalsanalys ..................................................................................................... 12 

2.4 Enkäten och datainsamling .............................................................................. 14 

2.4.1 Enkätens uppbyggnad ............................................................................... 14 

2.4.2 Förstudie ................................................................................................... 15 

2.4.3 Förberedelser, utskick och hantering av data ........................................... 16 

2.5 Intervju ............................................................................................................. 17 

2.6 Bortfallsundersökning ...................................................................................... 18 

2.6.1 Genomförande av bortfallsundersökning ................................................. 19 

2.7 Potentiella felkällor .......................................................................................... 22 

2.8 Kritik mot enkätundersökning ......................................................................... 23 

3 Teoretisk referensram .............................................................................................. 27 

3.1 Kapitalbudgetering ........................................................................................... 27 

3.2 Traditionella värderingsmetoder ...................................................................... 29 

3.2.1 Payback ..................................................................................................... 29 



 

3.2.2 DCF .......................................................................................................... 30 

3.2.3 Dynamisk DCF ......................................................................................... 34 

3.2.4 Internal rate of return ................................................................................ 35 

3.2.5 Sammanställning av de traditionella kalkylmetoderna ............................. 36 

3.2.6 Användning i Sverige ............................................................................... 37 

3.3 Finansiell optionsteori ...................................................................................... 38 

3.3.1 Köpoption ................................................................................................. 39 

3.3.2 Säljoption .................................................................................................. 40 

3.3.3 Värdet på en option................................................................................... 40 

3.4 Reala optioner .................................................................................................. 42 

3.4.1 Osäkerhet och flexibilitet.......................................................................... 43 

3.4.2 De olika optionerna .................................................................................. 45 

3.5 Tre sätt att använda reala optioner ................................................................... 47 

3.6 Reala optioner som ett sätt att tänka ................................................................ 48 

3.7 Reala optioner som ett analytiskt verktyg ........................................................ 49 

3.7.1 Black & Scholes ....................................................................................... 50 

3.7.2 Binomialmetoden ..................................................................................... 54 

3.7.3 Monte Carlo .............................................................................................. 59 

3.7.4 Svårigheter med reala optioner som ett analytiskt verktyg ...................... 60 

3.8 Implementeringsprocessen ............................................................................... 61 

3.9 Ekonomiska styrsystem ................................................................................... 63 

3.9.1 Styrsystem ................................................................................................ 63 

3.9.2 Principal – agentteorin .............................................................................. 65 

4 Empiri ...................................................................................................................... 68 

4.1 Intervju med användaren av reala optioner ...................................................... 68 

5 Resultat och analys .................................................................................................. 72 



 

5.1 Övergripande ................................................................................................... 72 

5.2 De ej förtrogna ................................................................................................. 81 

5.3 De förtrogna ..................................................................................................... 84 

5.4 Styrning ............................................................................................................ 89 

5.5 Skillnad mellan USA och Sverige ................................................................... 95 

5.6 Framtiden för RO i Sverige.............................................................................. 97 

6 Slutsatser ................................................................................................................. 98 

6.1 Förslag till fortsatt forskning ........................................................................... 99 

Käll- och litteraturförteckning ...................................................................................... 101 

  

Bilaga 1 .............................................................................................................................. I 

Bilaga 2 ............................................................................................................................. II 

 

 

 

 

  



 

1 

 

1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Ett företags syfte är att maximera ägarnas värde på lång sikt (Peterson & Favozzi, 

2002). Eftersom företagens kapital är begränsat är det inte möjligt att investera i alla 

projekt som har ett positivt nettonuvärde, det vill säga projekt som kan ge vinst 

(Gunther-McGrath & Nerkar, 2004). Kapital kan definieras som företagets totala 

tillgångar, vilket inkluderar både företags fysiska och immateriella tillgångar (Peterson 

& Fabozzi, 2002). Investeringar är grunden för de värdeskapande processerna i företag 

och är en vital del i företagens strategi (Slagmulder, 1997). Investeringar sker 

kontinuerligt i företag och genererar både in- och utbetalningar och är en förutsättning 

för att skapa värde för aktieägarna. (Peterson & Fabozzi, 2002). Ägarna vill att kapitalet 

investeras så att de får så hög avkastning som möjligt (Brealy, Myers & Allen, 2008). 

Detta gör att ett av de mest viktiga beslut som chefer gör i företag gäller allokeringen av 

resurser mellan olika investeringar, så kallade investeringsbeslut (Gunther-McGrath & 

Nerkar, 2004). Investeringsbeslut är beslut som involverar vad ett företag investerar sitt 

kapital i (Peterson & Fabozzi, 2002). För att hitta investeringar med hög avkastning 

krävs investeringskalkyler eller kapitalbudgetering som det också kallas för att bedöma 

om en investering är lönsam eller inte (Sandahl & Sjögren, 2005). Kapitalbudgetering 

definierar Merchant och Van der Stede (2007) som identifiering av projekt som ska 

genomföras över de närmsta åren. Fortsättningsvis likställs investeringar med projekt. 

  

Länge har traditionella kapitalbudgeteringsmetoder så som paybackmetoden, 

nettonuvärdesmetoden och andra diskonteringsmetoder haft en ledande ställning när 

företag gör sina investeringsbedömningar (Sandahl & Sjögren, 2003). Dessa metoder 

går oftast ut på att diskontera ett projekts in- och utbetalningar för att se om det är 

lönsamt att investera i projektet som analyseras (Sandahl & Sjögren, 2005). Då de 
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traditionella metoderna inte tar hänsyn till flexibiliteten som beslutsfattarna har och de 

risker som finns i en investering riskerar metoderna att underskatta värdet av en 

investering (Trigeorgis, 1995, Amram & Howe, 2002, McDonald, 2006). Med 

flexibilitet menas rättigheten men inte skyldigheten att ta ett affärsbeslut (Copeland & 

Antikarov, 2003). De traditionella metoderna gör orealistiska antaganden om att 

företagen sätter upp en förutbestämd plan som sedan måste följas, vilket innebär att 

beslutsfattarna enbart står vid sidan om och tittar på under projektens livstid utan att 

agera när omvärlden förändras och förutsättningarna för projekten blir annorlunda 

(Trigeorgis, 1995, Amram & Howe, 2002). 

 

Under 1970-talet presenterades en ny metod att värdera investeringar med, vilken 

grundar sig på finansiell optionsteori och hanterar ovanstående problem. Metoden kallas 

reala optioner och den tar hänsyn till att det finns osäkerhet i investeringar. Osäkerhet i 

investeringar kan till exempel vara att inte veta vad insatsvarorna till produkterna 

kommer att kosta, hur stora kvantiteter som kan säljas eller till vilket pris produkterna 

kommer att kunna säljas (Copeland & Antikarov, 2003). Reala optioner värderar inte 

osäkerheten utan den flexibilitet som uppkommer till följd av osäkerhet (Brach, 2003). 

Värdet av reala optioner ligger i att beslutsfattarna i företaget har valmöjligheter under 

investeringarna (Trigeorgis, 1995; Amram & Howe, 2002; Block, 2007). De 

valmöjligheter som kan värderas med reala optioner är bland annat valet att lägga ner, 

utöka, skjuta upp eller skala ner investeringar i projekt. Detta kan bli värdefullt eftersom 

företagen verkar i en dynamisk värld, varför hänsyn måste kunna tas till ny information 

som kan tillkomma under projektens gång. Ett exempel skulle kunna vara ett oljebolag 

som äger en fyndighet varifrån man vill utvinna olja. Det kommer att dröja flera år 

innan utvinningen är färdigställd och vid kalkyleringstillfället finns endast kvalificerade 

gissningar om vad oljepriset kommer vara framåt i tiden. Vid ett projekt av denna 

karaktär blir det centralt att värdera flexibiliteten som ges vid framtida beslutstagande 

som kommer att bero på oljeprisets utveckling. De mer traditionella metoderna tar inte 

hänsyn till flexibilitet varför de misslyckas med en rättvis värdering av projekt som 

präglas av en hög osäkerhet. (Trigeorgis, 1995) 
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1.2 Problemdiskussion 

 

Reala optioner bygger alltså på antaganden om att en investering är förenad med 

osäkerhet och att en aktiv ledning kan agera aktivt och flexibelt utifrån osäkerhet 

(Brach, 2003). Med detta menas att en investering kan ha ett värde utöver det den 

passiva nuvärdesmetoden visar och som kan tas fram med ett aktivt ledarskap. Genom 

att tillföra optionsvärdet till det passiva nettonuvärdet kan alltså ett mer rättvisande 

värde på en investering erhållas (Trigeorgis, 1995), vilket åskådliggörs i nedanstående 

formel.  

 

                        

                                   

                                         

 

Källa: Trigeorgis (1995) 

 

I en enkätundersökning från 2001 bland Sveriges 528 största företag visade sig inga av 

respondenterna använda reala optioner vid investeringsbedömningar (Sandahl & 

Sjögren, 2003). Samma år skrev Copeland, som är en stor förespråkare och utvecklare 

av reala optioner, att reala optioner inom en tioårsperiod skulle bli det nya paradigmet 

inom kapitalbudgetering och konkurrera bort payback- och nettonuvärdesmetoden som 

de ledande metoderna (Copeland & Antikarov, 2003). 

 

Företag har ofta hela avdelningar och många verktyg för att mäta risk, men bara reala 

optioner kan ta det extra steget och använda risken för att skapa värde för aktieägarna 

(Brach, 2003). Eftersom reala optioner skapar ett mervärde borde dessa användas i 

mycket stor utsträckning, då ett av målen för företag är att maximera värdet för ägarna 

(Sick & Gamba, 2005). Triantis och Borison (2001) menar att företag som använder 

reala optioner kommer gå bättre och generera en högre avkastning än de företag som 

inte använder reala optioner. Då det har gått ett decennium sedan Sandahl och Sjögrens 

studie bör reala optioner hunnit få spridning bland de svenska företagen. De företag som 
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i första hand bör se nyttan av reala optioner är företag som existerar i branscher med 

mycket risk och osäkerhet så som olja och gas, bioteknik, läkemedel, 

telekommunikation och teknologi (Mun, 2006). Senare studier från USA visar att 

värdering med reala optioner har börjat användas, men inte heller i USA har metoden 

fått någon större användarkrets, enbart 14,3 % visade sig använda optioner vid 

investeringsbedömningar (Block, 2007). Många författare visar på att reala optioner 

verkligen kan skapa stora värden för företag och att reala optioner är bättre än 

nettonuvärdesmetoden och paybackmetoden (Copeland & Antikarov, 2003, Trigeorgis, 

1995, Brach, 2003, McDonald, 2006, Amram & Howe, 2002).  Triantis och Borison 

(2001) är övertygade om att reala optioner kan skapa mervärde för företagens 

aktieägare. Sick och Gamba (2005) och Block (2007) ställer sig frågande varför reala 

optioner inte har fått flera användare. 

 

Motsägelsen att reala optioner är så mycket bättre än nettonuvärdesmetoden och 

paybackmetoden, men att den trots det bara används i en mycket liten utsträckning är 

intressant. Många författare har ställt upp hypoteser och förslag till varför reala optioner 

inte har fått någon större användning (se till exempel Sick & Gamba, 2005, Janney & 

Dess, 2004, Luehrman, 1998, Copeland & Tufano, 2004, Block, 2007), men sällan 

kommer de fram till någon säker slutsats. Så varför är inte reala optioner vid 

investeringsbedömning en mer utbredd och använd metod? Vad skulle behöva förändras 

för att reala optioner som investeringsbedömningsmetod ska få spridning? 

 

Sandahl & Sjögren (2005) påpekar att företag inte verkar vilja byta ut sina metoder för 

investeringskalkylering. År 2001 var paybackmetoden fortfarande den mest använda 

modellen trots att nettonuvärdesmetoden ses som den starkare (Sandahl & Sjögren, 

2003). Konkurrensen på marknaden blir efter att åren går mer intensiv och företag bör 

då se nyttan av en mer avancerad metod för investeringsbedömningar (Copeland & 

Antikarov, 2003). Företag borde således ha gått över till mer avancerade metoder och 

börjat lämna paybackmetoden. Stämmer detta och vilka metoder är det då som främst 

används inom kapitalbudgetering i Sverige? 
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1.3 Frågeställning 

 

Uppsatsen syftar till att svara på nedanstående frågor: 

 

Vilka investeringsmetoder används i störst utsträckning hos svenska företag? 

I hur stor utsträckning används reala optioner i svenska företag? 

Varför använder sig inte flera företag av värdering med reala optioner?  

Varför skiljer sig användandet av reala optioner mellan Sverige och USA?  

 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka i vilken utsträckning som reala 

optioner används i svenska företag och förklara varför metoden inte används i större 

utsträckning. Ytterligare ett syfte är att utreda och förklara varför användningen skiljer 

sig mellan Sverige och USA. Uppsatsen kommer även utreda vilka 

kapitalbudgeteringsmetoder som är vanligast förekommande bland dessa företag.  

 

 

1.5 Avgränsningar 

 

Uppsatsen kommer bara att behandla användningen av reala optioner vid 

investeringsbedömningar i företag, så som projekt. Uppsatsen kommer alltså inte beröra 

värdering av hela företag utifrån optionsteori. 
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1.6 Målgrupp 

 

För företag kan denna uppsats innebära att de får en inblick i vad reala optioner är och 

hur de vid investeringsbedömningar kan dra nytta av reala optioner för att skapa värde. 

Uppsatsen visar även på svagheterna i de nu mycket använda DCF- och 

paybackmetoderna, vilket gör att företag kan få en förståelse för svagheterna i deras 

nuvarande investeringsmetoder. Företag kan genom denna uppsats även få en inblick i 

de problem som de kan råka ut för om de väljer att börja använda reala optioner. 

 

Studenter som studerar på avancerad nivå kan genom denna uppsats få en inblick i hur 

reala optioner används i verkligheten i Sverige, men även få kännedom om de 

styrproblem som existerar vid användande av reala optioner, vilket sällan 

kurslitteraturen tar upp. 

 

För forskare kan uppsatsen ses som ett försök att finna vad som skiljer mellan teorin och 

praktisk användning. Genom att förstå vad skillnaderna är kan gapet mellan teori 

praktik minska och det kan då bli möjligt att skapa en teori som passar företagens 

verklighet. 

 

 

1.7 Disposition 

 

Efter det inledande kapitlet presenteras i kapitel två de arbetssätt som har använts för att 

samla in empirin som ligger till grund för uppsatsen. Dessutom presenteras svagheter 

och kritik som finns mot de valda angreppssätten. 

 

Det tredje kapitlet, teoretisk referensram, börjar med att gå igenom vad 

kapitalbudgetering är. Kapitlet fortsätter med att gå igenom de traditionella 

kapitalbudgeteringsmodellerna. För att läsaren lättare ska förstå reala optioner 
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presenteras kort vad finansiell optionsteori är innan reala optioner och metoder som 

används för att värdera dessa presenteras. Det tredje kapitlet slutar med en genomgång 

av aktuella ekonomiska styrsystem. 

 

Det fjärde kapitlet, empiri, bygger på en intervju med en controller som arbetar på ett 

företag som använder reala optioner. I detta kapitel presenteras kortfattat vad företaget 

anser om reala optioner och hur de använder metoden.  

 

I det femte kapitlet, resultat och analys, presenteras materialet från enkätundersökningen 

som sedan analyseras ihop med intervjun som presenterades i kapitel fyra, utifrån 

teorierna som presenterats i kapitel tre. 

 

Uppsatsen avslutas med det sjätte kapitlet, slutsatser, där konklusionerna som kan dras 

utifrån uppsatsen förevisas. Sista i kapitlet presenteras förslag till fortsatt forskning. 
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2 Metod 

 

2.1 Val av metod 

 

Uppsatsen syftar till att undersöka och beskriva i hur stor utsträckning reala optioner 

används i svenska aktiebolag, utreda vilka investeringskalkyleringsmetoder som idag är 

vanligast bland dessa företag och förklara varför inte flera företag använder sig av reala 

optioner samt klargöra vad som behöver förändras för att företag ska börja använda 

reala optioner. I undersökningar med beskrivande och förklarande syfte blir den 

kvantitativa ansatsen det naturliga valet enligt Jacobsen (2002). 

 

Problemformuleringen i uppsatsen kräver att många respondenter involveras för att det 

ska vara möjligt att besvara frågorna i vilken utsträckning som reala optioner används 

och vilka kapitalbudgeteringsmetoder som används i störst utsträckning i svenska 

företag. Den kvantitativa metoden blir användbar när syftet är att beskriva ett fenomens 

frekvens eller omfattning (Holme & Solvang, 2007). Dessutom passar den kvantitativa 

metoden väl när det är summan av många enskilda individers uppfattning som ska 

undersökas (Jacobsen, 2002). Därför kommer uppsatsen i första hand att byggas upp 

utifrån en enkätundersökning. Undersökningen kommer att skickas ut till 

respondenterna via e-post. Enkätundersökningar används enligt Jacobsen (2002) för att 

skapa en bild över ett visst fenomen vid en given tidpunkt, vilket är vad denna uppsats 

delvis syftar till.  

 

Jacobsen (2002) skriver att ett flertal förutsättningar bör föreligga om den kvantitativa 

ansatsen ska väljas. Han skriver att det är viktigt att de som utför undersökningen har 

stor insyn och kunskap inom det område som undersöks. Författarna till studien har läst 

in sig på ämnet och satt sig in i de praktiska problem som företagen ställs inför vid 

investeringskalkyleringar. Dessutom har författarna studerat de olika metoder som 
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används vid investeringskalkylering, både de traditionella metoderna för 

investeringskalkylering såväl som kalkylering med reala optioner. 

 

En tydlig och klar problemställning krävs också eftersom respondenterna måste 

kategoriseras och ett urval måste göras innan datainsamlingen kan ta vid. Detta eftersom 

frågorna som ställs i exempelvis en enkät måste ha relevans och uppfattas som tydliga 

av respondenterna. (Holme & Solvang, 2007) För att kunna ställa klara och relevanta 

frågor har en litteraturstudie gjorts. Syftet med litteraturstudien är kunna konstruera en 

bra enkät med relevanta frågor, men inte att bygga upp förutfattade meningar om reala 

optioner som kalkyleringsmetod. 

 

Det finns även nackdelar med den kvantitativa metoden. Enligt Jacobsen (2002) är den 

kvantitativa metoden ofta begränsad när en uppfattning om kontext vill erhållas samt 

när information bara kommer från enstaka individer och inte från grupper. En ytterligare 

nackdel med en kvantitativ studie är att den inte studerar problemet på ett djupare plan i 

motsatts till en kvalitativ studie (Holme & Solvang, 1997). I studien har den kvantitativa 

ansatsen ansetts varit den bästa metoden för att besvara de flesta av frågeställningarna 

där många företag berörs. 

 

Enkätundersökningen fann bara ett företag som använder reala optioner (fortsättningsvis 

kallad användaren). Det blir utifrån endast ett svar från en användare av reala optioner 

svårt att svara på frågor om hur reala optioner används och vad användare tycker om 

investeringsbedömningsmetoden utifrån det kvantitativa angreppssättet. För att kunna 

säga någonting om användningen av reala optioner i Sverige genomförs uppsatsen även 

med hjälp av den kvalitativa metoden, i form av en intervju med företaget som använder 

reala optioner. Den kvalitativa metoden får ses som ett komplement till den kvantitativa 

metod som uppsatsen främst bygger på. Den kvalitativa metoden är både resurs- och 

tidskrävande, vilket är en nackdel med metoden enligt Holme & Solvang (2008), men 

den kvalitativa ansatsen kommer ge en djupare insikt i och mer ingående förståelse för 

hur företaget använder reala optioner. 
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Enligt Holme & Solvang (2008) kan valet av en viss metod leda till inskränkningar i 

friheten vad gäller valen av frågeställningar. Många gånger är det en klar fördel om 

flera metoder kombineras (Holme & Solvang, 2008). Det finns alltså fördelar som talar 

för att använda den kvantitativa metoden, i form av en enkät, litteraturstudie och den 

kvalitativa metoden i form av intervju med användaren av reala optioner. Genom att 

använda flera angreppssätt erhålls flera synsätt, vilket ger bättre förståelse för 

fenomenet reala optioner. Kombinationen av metoderna gör att ett totalperspektiv kan 

erhållas om vad företag anser om reala optioner och vilka kalkyleringsmetoder de 

använder. Samtidigt erhålls en fullständig förståelse för på vilket sätt som användaren 

brukar reala optioner och en bättre insikt om kontexten, tack vare det kvantitativa 

angreppssättet. En kombination av metoderna stärker tilliten till analysresultaten men 

ger även en mer nyanserad och helhetsinriktad uppfattning av ämnet (Holme & 

Solvang, 2008).  

 

 

2.2 Populationsanalys 

 

Det är viktigt att det finns en klart definierad population när en enkätundersökning görs 

enligt Jacobsen (2002). En population är samtliga enheter som det önskas upplysningar 

om (Holme & Solvang, 2008). I denna studie har författarna valt att avgränsa sig till 

företag med mer än 499 anställda som drivs i form av aktiebolag. Anledningarna till att 

denna avgränsning presenteras nedan. 

 

Graham och Harvey (2001) kommer i sin studie fram till att användandet av mer 

avancerade investeringskalkyleringsmetoder är korrelerade med storleken, det vill säga 

att större företag är mer sannolika att använda mer avancerade investeringskalkyler. 

Sandahl och Sjögren (2003) kommer fram till liknande slutsatser i sin studie bland 

svenska aktiebolag som Graham och Harvey gör. Då reala optioner får ses som en 

ytterst avancerad kalkyleringsmetod bör den näst intill uteslutande användas av företag 

med stort antal anställda.  
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Stora företag gör ofta större och mer betydande investeringar, det är främst vid dessa 

investeringar som nyttan av reala optioner får betydelse. Större företag har enligt 

Sandahl och Sjögren (2003) även större kunskap, tillräckligt med arbetskraft och färdiga 

procedurer för hur investeringsbeslut ska hanteras vilket är en förutsättning för att 

hantera mer avancerade kalkyleringsmetoder. Tillräckligt med kunskap och utbildning 

är en förutsättning för att kunna utvärdera projekt med reala optioner, utan det kommer 

inte tillräckligt med relevant data att kunna samlas in. Att samla in och analysera data 

för att möjliggöra användning av reala optioner är tidskrävande och kräver att 

tillräckligt med arbetskraft finns. Större företag är mer sannolika att ha tillräckligt med 

kvalificerad arbetskraft för dessa arbetsuppgifter. Vid användandet av reala optioner är 

det en fördel om det finns klara beslutsprocesser i företagen för hur investeringar ska 

göras, annars är risken stor att beslut inte tas eller tas för sent (Sick och Gamba, 2005). 

Ytterligare en anledning till begränsningen till företag med mer än 499 anställda är att 

ha möjligheten att jämföra resultaten i denna studie med tidigare studier som är gjorda. I 

en majoritet av dessa tidigare studier är företagen stora och har många anställda, detta 

gäller i högsta grad studier som är gjorda i USA. Det finns idag 478 aktiebolag i Sverige 

som har mer än 499 anställda. Om istället företag med mer än 200 anställda hade valts, 

vilket är det närmsta intervallet med mindre företag, hade populationen utökats till mer 

än det dubbla enligt statistiker hos Statistiska Centralbyrån (SCB). Om detta val istället 

gjorts hade en mängd företag som gör små eller inga investeringar varje år och som 

använder enklare investeringsmetoder kommit med. Chansen att finna användare av 

reala optioner i intervallet 200-499 anställda får ses som mycket liten.  

 

Om en minskning av populationen istället valts att göras hade avgränsningen blivit 

aktiebolag med mer än 1000 anställda, som är det närmsta intervallet med större företag. 

Populationen hade då halverats. Troligtvis finns det procentuellt fler användare av reala 

optioner i detta intervall, men då hade ingenting kunnat sägas om hur storleksmässigt 

mindre företag som potentiellt använder reala optioner värderar sina investeringar. 
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Avgränsningen till enbart aktiebolag görs av två anledningar. Den första anledningen är 

att avgränsa bort ekonomiska föreningar och andra företag som inte primärt har ett 

vinstdrivande syfte. Den andra anledningen är att de tidigare studier som behandlar 

investeringskalkylering uteslutande är gjorda på aktiebolag. För att ha möjligheten att 

jämföra uppsatsen med tidigare studier görs denna avgränsning. Avgränsningen till 

aktiebolag gör att vi kan nå flera aktiebolag under samma koncern. Detta är inte ett 

problem eftersom investeringsbedömningsmetoderna inte behöver vara enhetligt 

bestämda från styrelserna, utan ofta kan ses som operativa beslut och då kan metoderna 

skilja mellan olika dotterbolag. 

 

Enligt Block (2007) används reala optioner primärt inom industrier där avancerad 

analys är normen, i branscher så som teknologi, energi och utvinning av råvaror. Att 

denna undersökning ändå tar med alla aktiebolag utan avgränsning till dessa branscher 

beror på att författarna vill kunna säga någonting om hur vanligt fenomenet reala 

optioner är i svenska aktiebolag, vilket inte hade varit möjligt om endast ett fåtal 

branscher tagits med i studien. Återigen ges möjligheten att jämföra resultaten från 

uppsatsen med tidigare studier som är gjorda inom ämnet. 

 

I och med ovanstående avgränsningar finns det i Sverige 478 aktiebolag i den 

populationen som undersökningen baseras på, vilket är för många för att det ska vara 

möjligt att skicka ut enkäten till samtliga av dessa företag.  Enkäten kommer därför bara 

att skickas ut till ett urval av dessa företag. 

 

 

2.3 Urvalsanalys 

 

Det största skälet till att välja en kvantitativ ansats är möjligheten att få en representativ 

bild av en population. Ofta är det av praktiska skäl omöjligt att fråga alla enheter i 

populationen. Här uppstår en urvalsproblematik där målet är att få ett så representativt 

urval som möjligt (Jacobsen, 2002).  
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I syfte att göra arbetet med enkäterna mer hanterbart har författarna valt att göra ett 

urval bland de 478 aktiebolagen som har mer än 499 anställda. Urvalet som gjordes var 

ett obundet slumpmässigt urval, med det menas att samtliga i populationen har haft 

samma sannolikhet att komma med i studien och att det är slumpen som har fått 

bestämma vilka som faktiskt kom med i urvalet. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

 

För att bestämma urvalsstorleken användes följande formel (Creative Research 

Systems, 2011): 

 

   
            

  
 

 

ss  = Storleken på urvalet 

Z  = Konfidensgraden 

P  = 0,5 för urvalsstorlek 

C = Felmarginalen 

 

Enligt Nehler (2001) är en felmarginal på +/- 4 % lämplig vid enkätundersökningar av 

denna typ. Konfidensgraden innebär enligt Körner & Wahlgren (2007) vilken säkerhet 

studiens resultat får. Nehler (2001) skriver i sin studie att en konfidensgrad på 95 % är 

praxis i samhällsvetenskapen. Dessa siffror ihop med vår population 478 företag ger att 

vi bör skicka enkäten till 266 av företagen.  

  

SCB tillfrågades att från de 478 företagen göra ett slumpmässigt urval för att sedan 

skicka information om 290 av dessa företag i en Excel-fil till författarna. SCB gjorde 

urvalet genom företagens organisationsnummer och urvalet blev på det sättet helt 

slumpmässigt. Från dessa 290 företag togs sedan 20 slumpmässigt bort. Enkäten 

skickades således till 270 företag.  
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2.4 Enkäten och datainsamling 

 

Det finns enligt Lekvall och Wahlbin (2001) två sätt att genomföra webbenkäter. Det 

första sättet är att distribuera och samla in skriftliga intervjuformulär via e-post. Det 

andra sättet är att lägga ut intervjuformuläret på en hemsida och via e-post eller på annat 

sätt uppmana de tilltänkta intervjupersonerna att besöka hemsidan och besvara frågorna.  

 

Enkäten i denna uppsats gjordes på det senare sättet med hjälp av företaget Netigates 

webbtjänst som tillät författarna att göra en enkät på deras hemsida. 

 

 

2.4.1 Enkätens uppbyggnad 

 

Enkäten består sammanlagt av 46 frågor som är uppdelade i tre grupper. De första nio 

frågorna är främst bakgrundsfrågor och den tionde frågan används för att dela upp 

företagen i grupper som använder eller har använt reala optioner respektive de som inte 

använder reala optioner. Beroende på vilket svar respondenterna väljer på fråga tio 

slussas de sedan vidare till olika frågor. Ickeanvändarna av reala optioner får svara på 

frågorna 11-29 som behandlar vad respondenterna anser om sina nuvarande 

kalkyleringsmetoder och vad de anser om reala optioner som 

investeringsbedömningsmetod. Användarna av reala optioner får svara på frågorna 30-

46 som behandlar vilka metoder företagen använder och varför företagen valt att 

värdera med reala optioner. Genom att göra denna uppdelning har icke-användarna 

enbart behövt besvara 29 frågor och användarna 26 frågor. Det webbaserade program 

som används gör att frågorna kommer upp en och en vart efter att frågorna besvaras och 

respondenterna trycker på nästa. Den automatiska slussningen gör att respondenterna 

bara ser de frågor som de enskilda respondenterna ska svara på. Ickeanvändarna 

kommer således aldrig att se vilka frågor som användarna ska svara på och vise versa. 

Fördelarna med att respondenterna bara ser de frågor som de ska svara på är att de är 

mindre sannolika att göra fel. En annan fördel är att de inte påverkas av frågorna de inte 
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ska svara på. Dessutom känns enkäten kortare när inte alla frågorna visas, vilket borde 

göra att flera tar sig tid och svarar på enkäten. Respondenterna kan gå tillbaka och ändra 

sina svar både efter att enskilda frågor är besvarade och efter att de slutfört enkäten. 

Detta är bra eftersom om respondenterna missförstår en fråga men senare inser vad 

författarna menar, efter att ha läst andra frågor, kan de rätta till svaret, vilket gör att 

enkäten blir mer pålitlig.  Frågorna i enkäten består huvudsakligen av två typer av 

frågor. Den första typen av frågor var flervalsfrågor där de svar som torde vara vanligast 

står listade bland svarsalternativen, även alternativet ”annat alternativ” finns att välja 

och där kan respondenterna skriva i en textruta. I vissa av dessa frågor går det att fylla i 

fler svarsalternativ och det står då angivet mellan frågan och svarsalternativen. Den 

andra typen av frågor är av påstående-karaktär där respondenterna på skalan ett till fyra 

får ta ställning till om de instämmer eller inte instämmer i påståendet, dessutom finns 

valet vet ej. 

 

 

2.4.2 Förstudie 

 

En förstudie gjordes och enkäten testades på 14 civilekonomstudenter vid Linköpings 

universitet i syfte att se hur frågorna uppfattades av respondenterna samt att undersöka 

om det webbaserade enkätprogrammet fungerade på ett tillfredställande sätt. I 

informella samtal med de 14 studenterna framkom vad de ansåg om enkäten och de gav 

även förslag på förändringar. I samband med detta ställdes även kontrollfrågor för att 

säkerställa att studenterna uppfattade frågorna på så vis som var tänkt. Inget ytterligare 

test av enkäten gjordes efter de små korrigeringar som uppkom till följd av förstudien. 

Att förstudien valdes att genomföras på civilekonomstudenter beror på att de bör ha 

kunskap som ligger i paritet med de tänkta respondenterna vad gäller 

investeringsmetoder. Tidsaspekten vägde även tungt eftersom det inte fanns tid att vänta 

flera veckor på att få svar från respondenter på företag. Ekonomistudenterna fanns 

lättillgängliga och var dessutom beredda att svara på enkäten snabbt. 
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2.4.3 Förberedelser, utskick och hantering av data 

 

För att få en hög svarsfrekvens på enkätundersökningen ringde författarna runt till 

samtliga av de 270 företagen. Avsikt med att ringa runt var att se till att rätt personer på 

företagen, som har en inblick i investeringsbesluten, skulle få ta del av enkäten. 

Telefonnumren erhölls från de data som beställts från SCB och de har i alla fall utom tre 

gånger gått till växeln, i de fallen gick numren till ekonomicheferna direkt. När 

författarna ringt till växeln har de frågat efter e-postadressen till den person som är 

ansvarig för investeringar i företaget. I de fall växeln inte haft vetskap om vem som 

ansvarar för investeringarna i företaget har e-postadressen till ekonomichefen 

efterfrågats. Genom att ringa runt och få tag på rätt e-postadresser kan svarsfrekvensen 

med stor sannolikhet ökas och det gör troligtvis också att svaren erhålls fortare, jämfört 

med om enkäten bara skickats till företagens info-adresser. På detta sätt elimineras även 

risken för att de som ansvarar för info-adressen inte skickar e-posten vidare.  Relativt 

bra kontroll över vem det är som svarar på enkäten erhålls genom att enkäten i första 

hand skickas till investeringsansvariga och ekonomichefer. Dessutom tillfrågas 

respondenterna i enkäten vad de har för befattning i företaget.  

 

I e-postmeddelandet med länken till enkäten skickades en kort presentation av vilka 

författarna är och vad syftet med studien är (för introduktionsbrev se bilaga 1). I brevet 

informerades respondenterna om att enkäten är konfidentiell, vilket bör göra att 

respondenterna är mer villiga att svara. Samma presentation ingick i den påminnelse 

som skickades ut efter nio dagar. Att påminnelsen skickades så nära det första utskicket 

beror på att statistik från netigate.se (2011) visar att 75 % av de som svarar från ett e-

postutskick gör det inom fyra dagar och arton timmar och att mycket få svarar efter 14 

dagar.  

 

I enkäten ställs först en del faktainriktade frågor innan några mer kontroversiella frågor 

ställs. Sist avslutas enkäten med några oproblematiska frågor. Genom att göra detta kan 

spänningar neutraliseras som eventuellt kan uppstå i samband med svarandet. 
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Ordningen som frågorna kommer i kan potentiellt påverka svaren (Holme & Solvang, 

2008). Därför har mycket tid lagts ner när frågorna konstruerats och strukturerats. 

 

Svarsfrekvensen efter det första utskicket var 30 % och efter påminnelsen svarade 

ytterligare 7 % av respondenterna. Alltså gav undersökningen en svarsfrekvens på 37 % 

vilket i absoluta tal ger 101 svarande av 270 tillfrågade. Bortfallet i 

enkätundersökningen blev således 63 %. 

 

Svaren från enkätundersökningen kodades manuellt i ett exceldokument. Kodningen 

gjordes i form av en binär kodning som omfattade 101 rader och 141 kolumner som ger 

hela 14 241 celler. De statistiska metoder som användes för att analysera datamaterialet 

var beskrivande statistik samt korstabeller. Från exceldokumentet med kodningen 

gjordes olika sammanställningar och tabeller för att åskådliggöra svaren, varav några 

tabeller kommer att presenteras senare i uppsatsen. Kodningen exporterades till SPSS 

där sedan korstabuleringar gjordes i syfte att finna samband mellan olika grupper av 

respondenter. 

 

 

2.5 Intervju 

 

Enkätundersökningen fann, som tidigare nämnts, bara en användare av reala optioner. 

Svar från enbart en användare i enkäten ansågs vara för lite för att säga någonting om 

användningen av reala optioner. En intervju med företaget som använder reala optioner 

ansågs därför nödvändig. Intervjun utfördes med företagets controller för investeringar. 

 

Intervjun gjordes per telefon och innan intervjutillfället bokades en telefontid på 30 

minuter med respondenten. Denna tid ansågs vara tillräcklig för att få svar på de frågor 

som är intressanta för studien. Genom att respondenten tidigare hade fyllt i 

enkätundersökningen hade viss bakgrundsinformation redan innan intervjun erhållits. 
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Dessutom hade respondenten genom att ha fyllt i enkätundersökningen fått en bild av 

vilka frågor som skulle ställas i intervjun. 

 

Det finns nackdelar med att göra en telefonintervju istället för en personlig intervju där 

både respondent och intervjuare befinner sig på samma plats. En nackdel kan vara att 

samma personliga kontakt inte erhålls, vilket gör att kroppsspråket som är en stor del av 

kommunikationen inte kan snappas upp. En annan nackdel är att det ofta blir svårare att 

uppfatta nyanser i språket i en telefonintervju. (Gillham, 2005) Trots dessa nackdelar 

sågs telefonintervjun som metod vara tillräcklig, då den främst är ett komplement till 

enkätundersökningen.   

 

 

2.6 Bortfallsundersökning 

 

Bortfall i en studie kan definieras som: 

 

 ”de element i ramen som tillhör målpopulationen och man har planerat att undersöka, 

men som man ej fick något svar ifrån”.  

 

Källa: Dahmström (2011) s 355 

 

En svarsfrekvens på 37 % får ses som mycket bra i jämförelse med andra studier, vilket 

med stor sannolikhet beror på att rätt e-postadresser erhölls vid rundringningen till 

företagen. Block (2007) fick i sin enkätundersökning bland amerikanska företag under 

28 % svarande, Sandhal och Sjögren (2003) fick 24,4 % svarande i sin studie av 

svenska företag. Bortfallet från enkätundersökningen blev endast 63 %. Detta bortfall 

måste, trots den höga svarsfrekvensen, ses som betydande och det kan få konsekvenser 

för studiens reliabilitet, då en studies snedvridning står i direkt proportion mot 

bortfallets storlek enligt Dahmström (2011). Detta beror på att det ofta finns anledning 

att misstänka att de som inte svarat skiljer sig från dem som har svarat och att det därför 
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finns en risk att bortfallet snedvrider resultatet (Lekvall & Wahlbin, 2001). För att ta 

reda på om en sådan snedvridning existerar gjordes en bortfallsundersökning. 

 

Bortfallsundersökningen gjordes i form av en telefonenkät för att säkerställa en hög 

svarsfrekvens. Av de tilltänkta respondenterna som inte hade svarat på 

enkätundersökningen ringdes 17 slumpmässigt valda företag upp.  I växeln söktes den 

person som tidigare hade fått e-postmeddelandet med enkätundersökningen. 

Respondenterna ombads att muntligen svara på fem frågor speciellt utvalda från den 

ursprungliga enkäten. Dessa fem frågor sågs som tillräckliga för att dela upp 

respondenterna i grupper för att se om deras svar skilde sig från respondenternas i den 

ursprungliga e-postundersökningen. Intervjuerna var korta och tog ungefär fem minuter 

var. Två av de tilltänkta respondenterna avböjde att svara på frågorna i bortfallsstudien. 

Den ena sade sig inte ha tid och den andra sade att det var företagets policy att inte svara 

på frågor som potentiellt skulle kunna göra att känslig information lämnades ut. Till de 

respondenter som svarade i bortfallsundersökningen ställdes även frågan varför de inte 

hade svarat i den ursprungliga undersökningen. Tre sade att de vidarebefordrat e-

postmeddelandet till en annan person inom företaget. Två sa att de inte trodde att deras 

bidrag skulle kunna tillföra någonting och resten av respondenterna anförde tidsskäl 

eller glömska. De som inte trodde sig kunna bidra till undersökningen använde båda 

paybackmetoden. 15 svarande i bortfallsundersökningen får ses som mer än tillräckligt, 

vilket resultaten nedan tydligt visar. 

 

 

2.6.1 Genomförande av bortfallsundersökning 

 

Den första frågan som ställdes var vilken metod som företaget huvudsakligen använder 

vid investeringsbedömningar. Svaren kan ses i nedanstående graf. Här visas resultatet 

och en jämförelse med e-postenkätens svar. 

 



 

20 

 

 

Graf 2.1. Graf över primär kapitalbudgeteringsmetod.  

 

I ovanstående graf finns i huvudsak inga stora skillnader. Största skillnaden ligger i att 

8 % fler säger sig huvudsakligen använda paybackmetoden i bortfallsundersökningen. 

Detta ihop med att två som använde paybackmetoden inte svarat i den ursprungliga 

enkätundersökningen beroende på att de inte trodde sig kunna tillföra någonting, kan 

betyda att företag som använder paybackmetoden är mindre sannolika att svara på en 

enkät om investeringsbedömningsmetoder. Skillnaden kan också vara slumpmässig. 

 

Resultatet av frågan om hur förtrogna respondenterna i bortfallsundersökning ansåg sig 

vara med reala optioner kan läsas i nedanstående graf. Även här jämförs resultatet med 

svaren från e-postenkäten. 
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Graf 2.2. Företagens förtrogenhet med reala optioner. 

 

Ur grafen kan ingen signifikant skillnad utläsas. 

 

På frågan, vilket av dessa alternativ passar bäst in på företagets situation, svarade alla att 

det inte hade förekommit några diskussioner om att införa reala optioner. Dessa svar får 

ses vara i paritet med den ursprungliga e-postenkäten, där alla utom en svarade att det 

inte hade förekommit diskussioner om att införa reala optioner.  

 

Ytterligare två frågor ställdes i bortfallsundersökningen. Dessa frågor var hur 

respondenterna uppfattade konkurrensen på marknaden och om de ansåg att deras 

företag befinner sig i en investeringsintensiv bransch. Svaren på dessa frågor skilde sig 

inte heller mellan bortfallsundersökningen och e-postenkäten i någon större 

utsträckning, varför det inte finns något behov att visa resultaten i tabeller för dessa 

frågor. 

 

Sammantaget kan sägas att det inte råder några entydiga bevis på att det finns någon 

snedvridning i datamaterialet från e-postenkäten. Detta betyder inte att det inte kan 

finnas andra felkällor. 
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2.7 Potentiella felkällor 

 

Validitet handlar om i vilken utsträckning som ett empiriskt mått faktiskt mäter det 

teoretiska begrepp som det är avsett att mäta, med andra ord visar resultatet av studien 

verkligen det som forskaren är ute efter att ta reda på och stämmer resultatet i 

undersökningen överens med verkligheten (Gustavsson et al., 2007)?  

 

För att få en bra och välstrukturerad enkät som behandlar det som är relevant för studien 

har enkäten byggts upp utifrån teorier, artiklar och böcker som finns skrivna inom 

ämnet. Enkäten är väl genomtänkt och har dessutom provats i förstudien som gjordes på 

civilekonomstudenter. Den externa validiteten innefattar i vilken grad resultaten från en 

studie kan generaliseras (Jacobsen, 2002). Denna studie hämtar in synpunkter från 

många respondenter om investeringsbedömningar och kan därför generaliseras till en 

vid krets av företag, även till grupper med mindre företag som enkäten inte riktar sig 

till. 

 

Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning ett empiriskt mått innehåller slumpmässiga 

mätfel. Ett annat sätt att definiera reliabilitet är om en mätprocedur genererar samma 

resultat vid upprepade mätningar eller med andra ord är undersökningen är trovärdig. 

(Gustavsson et al., 2007).  

 

Kodningen har gjorts manuellt istället för att dras direkt från enkätprogrammet. Det 

beror på att enkätprogrammets kodning inte har varit kompatibel med det 

statistikprogram som sedan använts i den statistiska analysen. För att öka reliabiliteten i 

datamaterialet som har sin uppkomst från enkätsvaren har kodningen av materialet 

dubbelkollats och sedan jämförts med de rapporter som har kunnat genereras direkt från 

enkätprogrammet.  

 

Real optionsvärdering är ett relativt nytt koncept och har bara funnits sedan slutet av 

1970-talet, vilket gör att informationen om reala optioner är begränsad. De artiklar som 

finns inom ämnet realoptionsvärdering är skrivna av en relativt liten krets forskare. 
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Risken som uppkommer med det är att de påverkas mycket av varandra samt att kritiken 

mot fenomenet blir begränsad. Detta får inte ses som ett stort problem eftersom både 

artiklar som behandlar problem med finansiella optioner men också om andra 

investeringsmetoder har lästs. Möjligheten kvarstår att viktiga uppslag till varför reala 

optioner används i mycket liten utsträckning förbisetts. 

 

 

2.8 Kritik mot enkätundersökning 

 

Fördelarna med en enkätundersökning är att många respondenter kan nås och lämna 

sina bidrag till en låg kostnad. De data som respondenterna ger upphov till är enkla att 

sammanställa och slutsatserna som kan dras från dessa data går att generalisera. Det 

finns även en del nackdelar med enkätundersökningar. Metoden är ofta tidskrävande 

och det kan ta lång tid att sända ut och få tillbaka formulären. (Lekvall & Wahlbin, 

2001). Vid enkätundersökningar krävs att tillräckligt många respondenter tar sig tid att 

svara, för att det ska gå att dra slutsatser från den (Trost, 2007). Detta var inte ett 

problem i denna studie då svarsfrekvensen var hög, vilket troligtvis kan tillskrivas att 

rätt personer från början fick enkäten som tidigare har beskrivits. Risken finns också att 

bortfallet kan bli stort vilket också kan göra att tillräcklig mängd data inte samlas in. 

(Trost, 2007) Inte heller detta var ett problem i denna studie. Dessutom visade 

bortfallsundersökningen att det inte är sannolikt att det föreligger en snedvridning på 

grund av bortfallet. 

 

Det är i praktiken svårt att göra en uppföljning på en enkät. Om frågorna är oklara eller 

om inte rätt frågor ställs kanske inte all nödvändig data samlas in vilket kan göra att 

studien blir intetsägande. Det går inte heller att garantera att respondenterna uppfattar 

frågorna på det sätt som är tänkt. (Lekvall & Wahlbin, 2009) Därför blir det centralt att 

lägga mycket tid på utformandet av enkäten innan den skickas ut. Före utskicket av 

enkäten har författarna gjort en förstudie för att säkerställa enkätens tydlighet och 

relevans.  
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Vid en enkätundersökning är kontrollen svag över intervjusituationen varför det finns 

risk att respondenterna svarar slarvigt och inte läser frågorna ordentligt. Vidare är 

kontrollen ofta dålig över vem det är som svarar. (Lekvall & Wahlbin, 2009) I denna 

studie har respondentföretagen kontaktats före utskicket för att säkerställa att rätt 

personer besvarar enkäten. Dessutom frågas i enkäten vad respondenterna har för 

befattning i företagen. Genom dessa åtgärder minskas relevansen i den kritik som 

Lekvall och Wahlbin (2009) har mot den bristande kontrollen i enkäter över vem det är 

som svarar. Nedan visas vilken befattning respondenterna till enkätundersökningen har. 

 

Vilken befattning har ni i företaget?  

 

Graf 2.3. Befattning för respondenterna i enkätundersökningen. 

 

En nackdel med enkätundersökningen är att bara en respondent på varje företag 

tillfrågas. Risken som då uppstår är att det kan finnas andra anställda på företaget som 

har andra åsikter eller är mer insatta i det aktuella ämnet. Det finns inget sätt att ta sig 

runt detta problem, men då samtliga respondenter som tillfrågades har befattningar 

inom företagets ekonomiska funktioner bör de vara tillräckligt insatta i ämnet. 

 

 

Controller
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Hur frågorna ställs i en enkät kan påverka svaren, till exempel kan frågorna vara 

ledande. Det är inte heller säkert att samma respondenter svarar på precis samma sätt i 

två identiska undersökningar beroende på mätfel och externa variabler som kan påverka. 

(Holme & Solvang, 2008). Vid enkäter är det svårt att kontrollera tillförlitligheten på 

förhand. Det enda som kan göras är att se till att respondenterna förstår frågorna på det 

sätt som är tänkt (Patel & Davidson, 2003). Detta görs i denna uppsats genom att 

enkäten provades på förhand i en förstudie bland civilekonomstudenter, där frågor som 

var oklara eller innehöll andra typer av fel togs bort eller justerades. 

 

Enkäten som skickats ut är en så kallad e-postenkät eller webbenkät som den också kan 

kallas, vilket medför andra styrkor och ytterligare svagheter, jämfört med postala 

enkäter. Vid webbenkäter blir svarsfrekvensen oftast lägre än vid postala enkäter, trots 

att det är lättare och billigare att skicka påminnelser (Trost, 2007). Detta kan bero på att 

påminnelser oftare känns mer tjatiga när de kommer via e-posten. En förklaring till den 

lägre svarsfrekvensen vid webbenkäter kan vara att frågorna aldrig kommer fram till 

alla de tänkta respondenterna på grund av att e-posten fastnar i brandväggar eller i 

spamfilter. Ytterligare en förklaring till den lägre svarsfrekvensen kan vara att e-

postadresserna är för gamla eller felaktiga. (Trost, 2007) Eftersom författarna ringer 

runt får de dessutom aktuella e-postadresser och kommer undan från problem med 

obsoleta e-postadresser. En risk som uppkommer är att e-postadresserna missuppfattas i 

samtal med växelreceptionisterna i respondentföretagen. Genom enkätprogrammet fås 

en lista med de e-postadresser till vilka e-posten inte har gått fram, på grund av felaktig 

e-postadress. I dessa fall har rätt adress eller en ny adress till företaget letats upp på 

internet. Som tidigare påtalats är svarsfrekvensen på enkäten som denna studie grundar 

sig på hög, vilket gör att ovan nämnda kritik inte blir särskilt relevant. 

 

Enkätprogrammet som används kommer från ett välkänt företag som har som affärsidé 

att på ett enkelt sätt låta kunderna utforma och skicka ut sina egna enkäter. Just att 

webbtjänsten är välkänd och välanvänd gör att risken är liten för att respondenterna inte 

ska kunna öppna länken till enkätundersökningen. Skulle problem finnas med att öppna 

länkar till denna sida skulle det vara välkänt.  

 



 

26 

 

Enkäten som skickats ut är tänkt att vara konfidentiell. Att en enkät är konfidentiell 

innebär att de som utför enkäten vet vem som har svarat vad i enkäten men att det inte 

kommer föras det vidare (Patel & Davidson, 2003). När webbenkäter görs är det inte 

möjligt att garantera konfidentialiteten eftersom internettrafik kan avlyssnas. Det finns 

inte heller ett lika starkt lagskydd för e-post som det finns för vanlig post. (Trost, 2007) 

Risken för avlyssning ser författarna inte som ett stort problem och det gör med stor 

sannolikhet inte respondenterna heller eftersom frågorna i enkäten inte är av särskilt 

känslig karaktär.  
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3 Teoretisk referensram 

 

3.1 Kapitalbudgetering 

 

Ett företags syfte är att maximera ägarnas värde, vilket på lång sikt förutsätter att 

kassaflödena är positiva. För att säkerställa positiva kassaflöden krävs att företagen gör 

investeringar. (Peterson Fabozzi, 2002) Anledningen till att kapital ackumuleras i 

företag är tron att de kommer att ge en avkastning i framtiden (Chalupnicek, 2010). 

Kapital kan definieras som företagets totala tillgångar, vilket inkluderar både företags 

fysiska och immateriella tillgångar (Peterson & Fabozzi, 2002). Avkastningen på 

kapitalet kan genereras i två former, antingen genom en ökning i produktiviteten eller 

genom att få utfall som tidigare inte hade varit möjliga (producera något mer avancerat 

än tidigare). Investeringsbeslut är beslut som involverar vad ett företag ska investera sitt 

kapital i. Investeringar sker kontinuerligt i företag och genererar både in- och 

utbetalningar och är en förutsättning för att skapa värde till aktieägarna. (Peterson & 

Fabozzi, 2002) Aktieägare vill hellre vara rika än fattiga och de skulle helst vilja att 

företaget investerade i alla lönsamma projekt. Detta är dock inte möjligt eftersom 

företaget har begränsade resurser. För att jämföra vilka investeringar som är mest 

lönsamma krävs investeringsbedömningar eller kapitalbudgetar som de också kallas. 

(Brealy, Myers & Allen, 2008) 

 

Merchant och Van der Stede (2007) definierar kapitalbudgetering som identifiering av 

projekt som ska genomföras över de närmsta åren. Vatter (1960) menar att det inom 

litteraturen om kapitalbudgetering har presenterats en mängd olika matematiska formler 

och modeller, som sträcker sig från de enklaste tabeller till relativt komplicerade 

formler. Det alla dessa formler och modeller har gemensamt är att de försöker förena 

finansiella faktorer som är relaterade till investeringsmöjligheter i ett enda gemensamt 

uttryck, vanligtvis ett matematiskt tal. Det här uttrycket eller talet som de olika 
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investeringarna får genom formlerna används sedan för att jämföra investeringarnas 

lönsamhet mot varandra och avgöra vilka investeringsalternativ som ska antas och vilka 

som ska förkastas.  Peterson Favozzi (2002) menar att dessa metoder och formler ser ut 

att vara objektiva, då de ger exakta svar, men att de i själva verket är de subjektiva. 

Brealy, Myers & Allen (2008) visar att de olika modellerna gör olika antaganden som 

leder fram till olika slutsatser. Dessutom anser Merchant och Van der Stede (2007) att 

resursallokering inte enbart är matematiska och mekaniska processer, de kan därför 

påverkas av andra variabler så som individers åsikt och förhandlingsförmågor. Exempel 

på olika formler och modeller är DCF-metoden, paybackmetoden, internräntemetoden 

och reala optioner (Brealy, Myers & Allen, 2008). Merchant och Van der Stede (2007) 

håller med om att mycket av existerande teorier behandlar allokeringen av kapital och 

jämförelser mellan olika investeringar, med exempelvis DCF-modeller, men att 

allokering av resurser sällan är en mekanisk process som bara är beroende av finansiella 

beräkningar. De menar att resultatet av kapitalbudgetering nästan alltid är mycket 

beroende av tidigare investeringar, förberedelser, argumentation och den politiska 

förmågan hos involverade chefer.  

 

De olika värderingsmetoder som traditionellt brukar användas är payback, DCF, IRR 

och andra metoder som bygger på dessa. De olika metoderna som bygger på 

diskonterade kassaflöden brukar kallas för avancerade metoder, medan payback brukar 

räknas till de enklare (Sandahl & Sjögren, 2005). I denna uppsatts kallas dock samtliga 

av dessa för traditionella värderingsmetoder. 
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3.2 Traditionella värderingsmetoder 

 

3.2.1 Payback 

 

Paybackmetoden används av företag som vill ha tillbaka den initiala kostnaden för 

projektet inom ett specificerat antal år. Det paybackmetoden gör är att den räknar antalet 

år det tar att få in kassaflöden som motsvarar den initiala investeringen, utan hänsyn till 

projektets livslängd eller lönsamhet i övrigt. (Brealy, Myers & Allen, 2008). Denna 

metod kan fungera som ett kraftigt styrinstrument inom företaget beroende på vilken 

payback-tid som används (Wramsby & Österlund, 2003). De investeringar som har 

korta återbetalningstider är ofta flaskhalsinvesteringar. En flaskhals är en begränsande 

faktor som exempelvis hindrar produktion enligt Oskarsson et al. (2009). Genom att 

kräva korta återbetalningstider i lågkonjunkturer kan på det sättet produktionen 

trimmas. Fördelarna med paybackmetoden är att den är lätt att förstå och använda. 

Dessutom är den likviditetsinriktad och använder kassaflöden vid utvärderingen. 

(Wramsby & Österlund, 2003) 

 

I tabellen nedan belyses svagheterna med paybackmetoden: 

 

          Payback- 

period 

(år) 

  

Projekt C0 C1 C2 C3 NPV (10%) 

A -2000 500 500 5000 3 + 2624 

B -2000 500 1800 0 2 - 58 

C -2000 1800 500 0 2 + 50 

 

Tabell 3.1 Räkneexempel paybackmetoden. Källa: Brealy, Myers & Allen (2008) 

 

Om ett företag ska välja mellan ovanstående projekt och har bestämt sig för en längsta 

paybacktid på två år förkastar företaget projekt A, fast det är det mest lönsamma 

projektet, då payback-perioden är tre år. Bara projekt B och C är då intressanta. Genom 
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att inte diskontera kassaflödena ser dessa två projekt lika bra ut eftersom de har samma 

paybacktid. Om kassaflödena istället diskonteras syns det att bara projekt C är lönsamt, 

medan projekt B har ett negativt nettonuvärde. Risken med paybackmetoden blir i detta 

exempel väl synligt. Om samma återbetalningstid används utan att ta hänsyn till 

projektens livslängd kommer med stor sannolikhet många projekt med dålig lönsamhet 

att genomföras, medan många lönsamma längre projekt kommer att ratas. (Brealy, 

Myers & Allen, 2008) 

 

Problemen som finns med metoden är följaktligen att den inte tar hänsyn till att pengar 

kan förräntas, det vill säga ingen hänsyn tas till att pengar har ett tidsvärde. Metoden tar 

inte heller hänsyn till kassaflöden som inträffar efter perioderna som följer efter att den 

initiala investeringen har täckts. (Wramsby & Österlund, 2003) 

 

 

3.2.2 DCF 

 

DCF är en förkortning för discounted cash flow och betyder på svenska diskonterade 

kassaflöden. DCF-modellen är i USA den dominerande metoden bland börsnoterade 

företag (Hult, 1998).  DCF-metoden kallas även för nettonuvärdesmetoden (NPV) 

(Sandahl & Sjögren, 2005). DCF-metoden går i korthet ut på att diskontera tillbaka 

framtida kassaflöden till dagens datum med diskonteringsräntan. Om dessa kassaflöden 

är större än grundinvesteringen, det vill säga att om investeringen har ett positivt 

nettonuvärde, ska investeringen genomförs och om kassaflödena är mindre ska 

investeringen förkastas. I diskonteringsräntan inkluderas även den risk som 

investeringen ger upphov till, således kan diskonteringsräntan skilja mellan olika 

projekt. (Trigeorgis, 1995) Om flera olika investeringar ställs mot varandra ska 

investeringen med det högsta nuvärdet väljas (Damodaran, 2002). 
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kf = Kassaflöde 

kk = Diskonteringsränta 

g  = Grundinvestering  

 

Källa: Sandahl & Sjögren (2006) 

 

Den diskonteringsränta som brukar användas är den genomsnittligt vägda 

kapitalkostnaden (weighted average cost of capital, WACC) för hela företaget, det vill 

säga för både skulderna och det egna kapitalet. På grund av detta är WACC bara rätt 

som diskonteringsränta när ett företag tar på sig investeringar eller projekt som har 

precis samma risker som företaget som utför projektet. Några ytterligare procentenheter 

läggs därför ofta till för att kompensera för risk. Den genomsnittliga vägda 

kapitalkostnaden efter skatt räknas ut enligt formeln nedan. Eftersom formeln tar hänsyn 

till att företag får göra skatteavdrag för lånat kapital beräknas lånedelen minus 

skattekostnaden, WACC efter skatt fångar således upp värdet av skatteskölden. Därefter 

multipliceras denna kostnad för lånat kapital efter skatt med andelen lånat kapital. Till 

detta adderas kostnaden för det egna kapitalet med andelen eget kapital. (Brealy, Myers 

& Allen, 2008) 

 

WACC-formeln illustreras nedan: 

 

              
 

 
    

 

 
 

 

D  = Lånat kapital 

E  = Eget kapital 

V  = Value (eget kapital + lånat kapital) 

TC  = Skatt 
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rE  = Kostnad för eget kapital 

rD  = Kostnad för lånat kapital 

 

Källa: Brealy, Myers & Allen (2008) 

 

Kostnaden för det lånade kapitalet fås fram genom att dividera räntekostnaderna som 

företaget har med de totala skulderna. För att räkna ut kostnaderna för det egna kapitalet 

används capital asset pricing model (CAPM). CAPM antar att marknadens riskpremium 

(rm – rf) förändras i direkt proportion med beta (marknadsrisken). CAPM räknar fram 

kostnaden för eget kapital genom att multiplicera marknadspremien med 

marknadsrisken (β) och att sedan addera den riskfria räntan (Brealy, Myers & Allen, 

2008).  

 

Med riskfri ränta (rf) menas att den verkliga avkastningen alltid är lika stor som den 

förväntade. Det finns två kriterier för att en investering ska anses som riskfri. Det första 

är att det inte får finnas någon default risk, det vill säga att företaget inte kan gå i 

konkurs. Detta innebär i princip att bara statsobligationer/statsskuldväxlar kan vara 

riskfria. Det andra kriteriet är att ingen reinvesteringsrisk får förekomma. 

Reinvesteringsrisken uppkommer även för statsskuldväxlar då det inte går att veta vad 

räntan på dessa kommer att vara i framtiden när de måste tecknas på nytt efter att 

inlösendagen har inträffat. β (beta) är tecknet för marknadsrisk och med det menas hur 

känslig en aktie är för förändringar i rörelser på marknaden. (Damodaran, 2002) 

 

CAPM-formeln illustreras nedan: 

 

                   

 

rE  = Kostnaden för eget kapital 

rf  = Riskfri ränta 

rm  = Marknadsavkastningen 

β  = Marknadsrisken 

 

Källa: Brealy, Myers & Allen (2008) 
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Nuvärdesmetoden gör antaganden om förväntade scenarion, det vill säga om förväntade 

kassaflöden och om att cheferna är passiva och följer investeringsplanen, vilket inte 

stämmer särskilt bra överens med verkligheten enligt Trigeorgis (1995). Amram & 

Howe (2002) instämmer i detta och menar att DCF-analysen inte tillåter någon 

avvikelse från den ursprungliga planen och att strategin är fast eller förutbestämd utan 

att hänsyn tas till förändringar i omvärlden. 

 

När ny information efterhand tillkommer och osäkerheten i marknadsförutsättningarna 

och i kassaflödena minskar kan cheferna ha värdefulla möjligheter att vara flexibla och 

förändra strategin genom att till exempel avbryta investeringen, om den nytillkomna 

informationen säger att investeringen är olönsam eller utöka investeringen om utfallet 

blir bättre än först beräknat. Denna flexibilitet tas inte upp i värderingen med DCF-

metoden enligt Trigeorgis (1995). Strategiska projekt förändras över tid och 

händelseutvecklingen gör att nya beslut måste tas menar Amram & Howe (2002).  

McDonald (2006) visar i sin artikel att DCF-metoden gör antagandet att risken är 

konstant, vilket får anses ovanligt i verkligheten. Bara om risken är konstant kan endast 

en diskonteringsränta användas. 

 

Sammantaget leder detta till att nuvärdesmetoden ofta undervärderar 

investeringsmöjligheter, vilket leder till alltför kortsiktiga beslut och att för lite 

investeringar görs, som i sin tur leder till tappad konkurrenskraft. (Trigeorgis, 1995) 

McDonald (2006) påpekar att fastän befattningshavare inte säger sig använda 

optionsmetoder i investeringsbedömningsbeslut är deras beslut ofta överensstämmande 

med att de skulle använda reala optioner. Det är därför troligt att befattningshavare 

finner tumregler och andra sätt att modifiera sina värderingsmetoder för att bättre kunna 

värdera projekt. 
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3.2.3 Dynamisk DCF 

 

Som ovan beskrivits kan den traditionella nuvärdesmetoden anses otillräcklig då den 

inte fångar ledningens flexibilitet att anpassa och förändra beslut vid oförutsedda 

marknadsförändringar. Vissa menar dock att problemet inte ligger i metoden utan 

snarare i användningen. (Trigeorgis, 1995) Bland annat McDonald (2006) påstår att 

samma resultat fås av reala optioner och DCF-metoder om de används rätt. 

 

Den dynamiska kassaflödesmodellen tar mer hänsyn till att kassaflödena är osäkra. 

Modellen antar inte enbart en förväntad beslutsväg som den vanliga DCF-modellen, 

utan den dynamiska DCF-modellen tar hänsyn till alla framtida osäkerheter och 

möjligheter. Denna modell bygger ett ”träd” med de olika utfallen och det man kommer 

fram till utifrån värdena och sannolikheterna i trädet reflekterar all data som för tillfället 

finns tillgänglig för företaget. (Trigeorgis, 1995) McDonald (2006) klargör att den 

dynamiska DCF-modellen tar hänsyn till att risken förändras i och med olika utfall 

under projektens gång. Med det vill han säga att den dynamiska DCF-metoden tar 

korrekt hänsyn till förändringar i β över tid. 

 

Precis som den vanliga DCF-metoden används alternativkostnaden som 

diskonteringsränta när projektets förväntade nuvärde tas fram. Diskonteringsfaktorn är 

vanligtvis baserad på projekt med liknande riskprofil och idealet är ett projekt med 

identisk risk. Då de olika kassaflödena har olika risk används inte bara en riskjusterad 

kalkylränta utan flera. Kritiker menar att det är fel att använda riskjusterade 

diskonteringsräntor, då diskonteringsräntan enbart ska reflektera värdet av pengar i 

olika tid. (Trigeorgis, 1995) McDonald (2006) visar också att beräkningarna av rätt 

kalkylräntor blir mycket svåra, näst intill omöjliga, att använda i praktiken eftersom 

risken och beta förändras vid olika antaganden om hur projektet varierar. 
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3.2.4 Internal rate of return 

 

Internal rate of return (IRR) eller internräntemetoden som den heter på svenska är nära 

besläktade med DCF och nettonuvärdesmetoden. Den diskonteringsränta som gör att 

NPV=0 är också internräntan för ett projekt eller en investering. Om ett projekts 

internränta är högre än alternativkostnaden bör projektet genomföras enligt 

internräntemetoden menar Brealy, Myers & Allen (2008). 

 

        
  

               
   

 

Källa: Brealy, Myers & Allen (2008) 

 

Internräntemetodens styrkor är att den är lätt att använda och att den använder samtliga 

kassaflöden i en investering. Dessutom tar metoden hänsyn till att pengar har ett 

tidsvärde. (Wramsby & Österlund, 2003) 

 

Fast att IRR och DCF är närbesläktade skiljer sig ofta rankningen om vilket som är det 

bästa investeringsalternativet när olika investeringar jämförs (Magni, 2010). Ett 

problem som finns med internräntemetoden är att den inte tar hänsyn till storleken på 

investeringarna i olika projekt. Enligt IRR-regeln ska det projekt med den högsta 

internräntan genomföras om två projekt jämförs. Det som denna metod inte tar hänsyn 

till är att det projektet med den lägre internränta kan ha ett högre nettonuvärde om det 

senare projektet är större. Internräntemetoden kan även vara förvillande beroende på om 

kassaflödena kommer tidigt eller sent i två projekt som ska jämföras. Ett projekt där 

kassaflödena sker tidigt i investeringen kommer ofta att få högre internränta i jämförelse 

med ett projekt där kassaflödena sker senare i investeringen. Fast det senare projektet 

har lägre IRR kan det ha ett högre nettonuvärde. (Brealy, Myers & Allen, 2008) 

Wramsby & Österlund (2003) påpekar att detta kan leda till suboptimering i 
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rangordningen av projekt som ska jämföras, vilket gör att metoden i sig kan ses som 

direkt olämplig att använda som hjälpmedel vid val mellan olika investeringsalternativ. 

 

Vidare kan en och samma investering anta flera olika internräntor eller att internräntan 

inte går att beräkna enligt Wramsby & Österlund (2003). Brealy, Myers & Allen (2008) 

visar att flera olika internräntor kan räknas fram för samma investering när till exempel 

kassaflödena går från starkt negativa i början av ett projekt till positiva i mitten av 

projektet och åter till starkt negativa i slutet av projektet. 

 

Trots dessa brister är internräntemetoden bättre än paybackmetoden som ofta kan ge 

felaktiga resultat. Nettonuvärdesmetoden är enklare att använda än internräntemetoden, 

men om internräntemetoden används på rätt sätt kommer kalkylresultaten att bli 

identiska. (Brealy, Myers & Allen 2008) 

 

 

3.2.5 Sammanställning av de traditionella kalkylmetoderna

  

Metod Fördelar Nackdelar 

Payback Överskådlig 

Ser till kassaflöden 

Går att använda som 

styrinstrument 

Enkel att använda och förstå 

Ingen hänsyn till projekts livslängd 

Ingen hänsyn till projekts 

lönsamhet 

Ingen hänsyn till tidsvärde 

Tar ingen hänsyn till risk 

DCF Tar hänsyn till tidsvärde 

Straffar sena kassaflöden 

Tar hänsyn till risk 

Relativt enkel att använda 

och förstå 

Räknar på ett förväntat scenario 

Tillåter ingen avvikelse från plan 

Antar konstant risk 
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Dynamisk DCF Liknar reala optioner 

Använder olika kalkylräntor 

Tillåter avvikelse från plan 

Tillåter olika risk i olika 

perioder 

 

Kräver mycket tid 

Hanterar enligt vissa kalkylräntan 

fel 

Svårhanterlig 

IRR Rätt använd ger samma svar 

som DCF 

Använder samtilig 

kassaflöden 

Relativt enkel att förstå 

Inte alltid hänsyn till storlek på 

investering 

Suboptimering i rangordning av 

projekt 

Samma projekt kan anta flera IRR 
 

Tabell 3.2. Sammanställning över de traditionella kalkylmetoderna. 

 

 

3.2.6 Användning i Sverige 

 

Sandahl och Sjögren utförde år 2003 en studie för att ta reda på vilka 

investeringsmetoder som används i svenska företag. Studien gjordes på Sveriges 528 

största företag och svarsfrekvensen var 24,4 %. Studien visar att paybackmetoden 

används i 78,1 % av företagen och DCF-metoden i 52,3 % av företagen. Ett enskilt 

företag kan alltså använda sig av ett flertal metoder. Ingen av respondenterna visade sig 

använda reala optioner till sina investeringskalkyleringar 
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3.3 Finansiell optionsteori  

 

Då reala optioner är en vidareutveckling av finansiella optioner är det nödvändigt att 

förstå den finansiella optionsteorin för att kunna förstå reala optioner. Följande text 

syftar till att beskriva de olika typerna av finansiella optioner, hur de är uppbyggda och 

vad som driver deras värden. Utan den kunskapen är det besvärande att ta sig an reala 

optioner. 

 

En option är ett finansiellt instrument som ger innehavaren rätten men inte skyldigheten 

att köpa eller sälja en underliggande tillgång. Den underliggande tillgången kan 

exempelvis vara en aktie, råvara, ränta, valuta eller ett index. Optionskontraktet rymmer 

information om hur mycket innehavaren ska betala för att lösa optionen vilket brukar 

kallas optionens lösenpris. I kontraktet är det också fastställt vilken/fram till vilken dag 

som innehavaren har rätt att lösa optionen. Detta datum blir optionens lösendag. För att 

få rätten till optionen betalar innehavaren en premie till den som ställer ut optionen. 

(Brealy, Myers & Allen, 2008) 

 

Det finns två typer av optioner vilka är köp- och säljoptioner. En köpoption ger 

innehavaren rätten att köpa en tillgång vid ett bestämt datum och till ett bestämt pris. 

Säljoptionen ger innehavaren rätten att sälja en tillgång vid ett bestämt datum till ett 

bestämt pris. Det finns två olika typer av optioner i en ytterligare mening, dessa två 

typer är europeiska och amerikanska optioner. De europeiska optionerna kan endast 

lösas på lösendagen medan de amerikanska optionerna kan lösas vilken dag som helst 

fram till och med lösendagen. Namnet på de olika optionstyperna har ingen koppling 

med var optionerna förekommer. En amerikansk option kan ställas ut i Europa och vice 

versa. (Hull, 2009) 

 

För att förtydliga hur en option är uppbyggd ges nedan ett exempel på en köp- och en 

säljoption. Graferna visar värdet för innehavaren av optionen. 
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3.3.1 Köpoption 

 

En investerare ingår ett optionskontrakt med rättigheten att köpa en aktie för 200 kr om 

6 månader. För närvarande handlas aktien till 195 kr och för rättigheten betalar 

investeraren en premie på 10 kr. En investerare som gått in i detta kontrakt önskar att 

aktiepriset stiger så att det ges en möjlighet att handla aktien till ett lägre pris än vad den 

kostar på marknaden. För att nå break-even måste investeringen också ha täckning för 

premien som betalats för kontraktet. I det här fallet går investering +-0 om kursen står i 

210 kr om 6 månader. Nedan visas en graf över resultatet av investeringen vid olika 

aktiekurser. 

 

 

Graf 3.1. Vinstdiagram över köpoption. 
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3.3.2 Säljoption 

 

En säljoption handlas till en premie på 10 kr, den underliggande tillgången är en aktie 

som handlas för 65 kr och optionen har en löptid på 3 månader. Lösenpriset är på 70 kr. 

Innehavaren av denna säljoption önskar att aktiekursen sjunker eftersom det ökar värdet 

på optionen. Se vinstdiagrammet nedan för en tydligare förklaring. 

 

 

Graf 3.2. Vinstdiagram över säljoption. 

  

 

3.3.3 Värdet på en option 

 

För aktieoptioner är det sex faktorer som påverkar priset: 

 Aktiekursen 

 Lösenpris 

 Tid till lösen 

 Volatiliteten i aktiekursen 

 Riskfri ränta 
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Nedan visas hur en ökning i varje enskild faktor påverkar optionspriset. (Hull, 2009) 

 

Variabel Europeisk köp Europeisk sälj Amerik. köp Amerik. sälj 

Aktiekurs + - + - 

Lösenpris - + - + 

Tid till lösen ? ? + + 

Volatilitet + + + + 

Riskfri ränta + - + - 

Utdelning - + - + 

 

Tabell 3.3. Påverkan på en options värde. 

 

Värdet på en köpoption ökar i takt med aktiekursen eftersom det ger innehavaren 

möjligheten att köpa aktien till ett rabatterat pris. Tvärtemot ökar en säljoptions värde då 

aktiekursen sjunker. En lägre aktiekurs ökar sannolikheten att innehavaren kan sälja 

aktien till ett pris som är högre än priset på marknaden. En ökning av lösenpriset 

minskar värdet hos en köpoption men höjer värdet hos en säljoption. Detta eftersom 

innehavaren av en köpoption vill köpa tillgången billigt och en innehavare av en 

säljoption vill sälja tillgången dyrt. Innehavaren av amerikanska optioner vill alltid ha 

en så lång löptid som möjligt eftersom det ökar sannolikheten att den underliggande 

tillgången utvecklar sig åt ett håll som gör att optionens värde ökar. (Hull, 2009) 

 

Innehavaren av en option önskar alltid att den underliggande tillgången har en hög 

volatilitet. Volatilitet är ett mått på tillgångens standardavvikelse som mäter tillgångens 

avvikelse från ett medelvärde. Har vi en aktie som underliggande tillgång mäter 

volatiliteten hur mycket aktiekursen rör på sig. En option värderas högre om den 

underliggande tillgången har en hög volatilitet. En hög volatilitet ökar sannolikheten att 

aktiekursen står i ett gynnsamt läge på lösendagen. (Hull, 2009, Brealy, Myers & Allen, 

2008) 

 

Räntan är också en faktor som påverkar en options värde. Det brukar talas om att räntan 

jobbar med en köpoption och mot en säljoption. Om räntan är hög så ökar värdet av en 



 

42 

 

köpoption eftersom du då har kvar dina pengar och kan placera dem till en hög ränta. Är 

pengarna istället bundna i den underliggande tillgången är det inte gynnsamt med en 

hög ränta. När det kommer till utdelning i den underliggande tillgången är det 

fördelaktigt att inneha tillgången och få ta del av utdelningen. En köpoption faller i 

värde vid eventuell utdelning och en säljoption gynnas av utdelning i den underliggande 

tillgången. (Hull, 2009) 

 

 

3.4 Reala optioner 

 

Reala optioner har sitt ursprung från ovan beskrivna finansiella optioner. Ordet reala 

syftar på att det till skillnad från finansiella optioner nu rör sig om materiella tillgångar. 

En real option innebär att innehavaren har rättigheten men inte skyldigheten att ta ett 

affärsbeslut, som tidigare nämndes. Det är ett företags tidigare beslut som skapar dessa 

optioner och ger dem möjligheten att uppnå strategiska mål och maximera företagets 

värde. Ett exempel är ett företag som tar in praktikanter som får prova på att arbeta för 

företaget under sommaren. Beslutet att ta in praktikanter skapar en real option för 

företaget i form av möjligheten att anställa praktikanter när praktikperioden löpt ut. 

Värdet i optionen ligger i att företaget får möjligheten att se hur väl praktikanterna 

fungerar i företaget innan något beslut behöver tas om fast anställning. (Janney & Dess, 

2004) 

 

Den främsta fördelen med reala optioner är att de belyser beslutsfattarnas flexibilitet i 

samband med värderingen av en investering. I och med detta kan beslutsfattare försäkra 

sig om att ta de mest lönsamma besluten vid varje given tidpunkt. Att värdera sina 

investeringsbeslut med reala optioner är komplext och det är mer lämpat för vissa 

investeringsbeslut än andra. Precis som med de finansiella optionerna så ökar reala 

optioners värde om den underliggande tillgången är volatil. Det är alltså investerare som 

arbetar med projekt som har en stor osäkerhet och flexibilitet som lättast bör se nyttan 

av reala optioner. Vid en investering som är definitiv utan flexibilitet i en marknad som 
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är lätt att förutspå är det inte säkert att reala optioner ger mer information än den 

traditionella DCF-modellen. Men det är få investeringsbeslut som är av en sådan enkel 

karaktär att investeringen blir ett nu eller aldrig-beslut. Nästan alltid finns möjligheten 

att lägga ner ett projekt eller ändra riktningen i det. Oftast är ett projekt uppdelat i olika 

faser där beslutsfattarna kan välja att gå vidare eller inte. Alla dessa beslut är reala 

optioner som påverkar värdet av en investeringsmöjlighet. (Trigeorgis, 1995) 

 

 

3.4.1 Osäkerhet och flexibilitet 

 

Osäkerhet och risk är att inte veta vad som kommer att hända i framtiden. Osäkerhet kan 

tillexempel vara att inte veta vad insatsvarorna i produktionen kommer att kosta, hur 

stor kvantitet som kommer att säljas eller vilket pris produkterna kommer att kunna 

säljas för. Svängningarna i variabler som dessa kallas volatilitet. (Copeland & 

Antikarov, 2003) Osäkerhet uppkommer från interna och externa källor och kan delas 

upp i olika kategorier, så som marknadsdynamik, osäkerhet i lagstiftning, politisk 

osäkerhet, organisatoriska förmågor, kunskap och konkurrens på marknaden (Brach, 

2003). Företag har ofta metoder att hantera sådan risk, även om de inte värderar den 

(Mun, 2006). 

 

En traditionell analys med nettonuvärdesmetoden rekommenderar att investera direkt 

när de förväntade diskonterade kassaflödena är större än kostnaderna. 

Nettonuvärdesmetoden uppmuntrar alltså till att investera i en osäker framtid, där 

marknaden antingen kan vara mycket gynnsam eller mycket dålig, vilket innebär att 

resurser oåterkalleligen spenderas fastän lönsamheten är osäker. (Brach, 2003) Det är 

när osäkerheten är hög värdering med reala optioner kan bli värdefull (Copeland & 

Antikarov, 2003). Reala optioner värderar inte osäkerheten i projekten, utan den 

flexibilitet som uppkommer till följd av osäkerheten. (Brach, 2003) 

 

Flexibilitet är att ha en rättighet, men inte skyldigheten att ta ett affärsbeslut enligt 

Copeland och Antikarov (2003). Flexibilitet kan till exempel vara att ha möjligheten att 
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vänta, vilket kan få ett värde eftersom osäkerheten minskar när tiden går, då mer 

information troligtvis blir tillgänglig. Optionsanalyser säger att det kanske inte är det 

bästa alternativet att investera direkt om ett positivt nettonuvärde i DCF-analysen 

erhålls, utan att det kan vara värt att vänta och skjuta på investeringen tills dess att mer 

information tillkommer och minskar marknadens osäkerhet. (Brach, 2003)  

 

De optioner som ger flexibilitet och som det i första hand brukar talas om är: valet att 

lägga ned, valet att skjuta upp, valet att utöka, valet att minska och optionen att 

investera stegvis (Trigeorgis, 1995). Reala optioner är tänkta att skapa värde och minska 

risken i investeringar. Reala optioner gör detta genom att flexibiliteten låter företagen 

fånga uppsidan av risken/volatiliteten, alltså att projektet blir mer lönsamt och att 

projektet kan byggas ut, medan den lindrar nedsidan. Att lindra nedsidan och minska de 

negativa konsekvenserna i ett projekt kan reala optioner göra genom att ett projekt inte 

genomförs eller att projektet minskas, vilket är en option som företaget har. (Sick & 

Gamba, 2005) 

 

Ett av de vanligaste misstagen när reala optioner används är tron att flexibilitet alltid har 

ett värde. Graf 3.3 nedan visar när en option har ett värde och när den inte har det. Så 

länge som nuvärdet av projektet stannar kvar inom den skuggade rektangeln kan 

projektets värde fluktuera, utan att det finns någon anledning att förändra den 

ursprungliga planen. Projekt B:s värde ökar men stannar inom gränserna för DCF-

planen. Värdet för en option uppstår först när projektets värde fluktuerar så mycket att 

det hamnar utanför DCF-planen, som är fallet i projekt A. Detta kan till exempel ske när 

efterfrågan på en produkt ökar mer än tidigare förutspått. Sannolikheten för detta 

resultat och det högre värde som tillförs hade inte DCF-modellen kalkylerat med. 

Fluktuationer i nuvärdet uppkommer beroende på volatiliteten i pris på input och output 

variabler som tidigare nämndes. (Amram & Howe 2002) 
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Graf 3.3. Flexibilitet och ett projekts värde. Från Amram & Howe 2002. 

 

 

3.4.2 De olika optionerna 

 

Det finns ett flertal olika optioner, oftast handlar det om valet att lägga ner, skjuta upp, 

utöka eller minska investeringen i ett projekt vid olika tidpunkter. Flexibiliteten av 

dessa beslut ökar investeringens initiala värde eftersom det finns möjlighet till ökad 

vinst samtidigt som investeraren kan skydda sig mot förluster. Beslut som att lägga ner 

finns naturligtvis i alla projekt men det förekommer också att företag tar beslut som ger 

upphov till optioner. (Trigeorgis, 1995) 
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Valet att lägga ner 

I vissa branscher kan det bli aktuellt att lägga ner ett investeringsprojekt då marknadens 

tillstånd förändras. Detta kräver att investeringen har ett värde på andrahandsmarknaden 

och detta är vanligt i kapitalintensiva industrier som arbetar med flyg, tåg och lansering 

av nya produkter på osäkra marknader. Ett exempel på en bransch där det är värdefullt 

med möjligheten att lägga ner projekt är läkemedelsbranschen. Ett bolag kan arbeta med 

ett nytt läkemedel i många år utan att nå fram till en färdig produkt. Om bolaget inte får 

in tillräckligt med pengar för att driva forskningen vidare och driva projektet hela vägen 

kan man sälja projektet till ett annat företag som vill ta över. Möjligheten att få tillbaka 

en del av grundinvesteringen ger projektet en begränsad nedsida. (Trigeorgis, 1995) 

 

 

Valet att skjuta upp 

För så gott som alla investeringar finns det ett värde i att kunna vänta med 

investeringen. Värdet ligger i att kunna vänta och se hur priset förändras på den produkt 

som blir resultatet av investeringen. Denna option är som mest viktig när det gäller 

nybyggnation, jordbruk, papper och utvinning av naturresurser. Ett exempel när valet att 

skjuta upp är aktuellt skulle kunna vara ett oljebolag som planerar att utvinna olja. Om 

priserna sjunkit den senaste tiden kan det bli en förlustaffär att utvinna oljan. Då är det 

värdefullt att ha optionen att vänta och se hur oljepriset utvecklas. (Trigeorgis, 1995)  

 

Valet att utöka 

Om marknadsförhållandena visar sig vara fördelaktiga kan det bli aktuellt att utöka 

investeringen i ett projekt. Det skulle kunna vara ett företag som expanderar 

internationell med osäkerhet om hur väl företagets produkt kommer att slå sig in på 

marknaden. Då är det vanligt att företaget gör en extra investering som ger möjlighet till 

expansion om produkten blir väl mottagen på marknaden. En sådan investering skulle 

kunna vara uppbyggd så att när företaget köper mark för att bygga en fabrik så köper 

man ett stycke extra mark för att ha möjlighet att bygga ut fabriken och öka 

produktionen vid en lyckad lansering. (Trigeorgis, 1995)  
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Valet att minska 

Tvärtemot ovanstående kan marknaden svara svagare än väntat vid en produktlansering 

då kan det bli aktuellt att skala ner projektet. Ett sätt att skapa denna option är 

exempelvis att bygga billiga fabriker som i sin tur är dyrare att underhålla. På så sätt får 

man ner den initiala kostnaden vilket gör att företag inte behöver ta en lika stor förlust 

vid ett misslyckat projekt. De två ovanstående optionerna (utöka och minska) är viktiga 

inom gruvindustrin, faciliteter och konstruktioner i cykliska industrier, modebranscher, 

konsumentprodukter och kommersiella fastigheter. (Trigeorgis, 1995) 

 

 

Optionen att investera stegvis 

Att investera stegvis i ett projekt är ett bra sätt att undvika stora förluster. Om det 

presenteras ny information mellan stegen har företaget optionen att handla efter den nya 

informationen. Detta val är viktigt i investeringar som kräver mycket forskning och 

utveckling, såsom läkemedelsbranschen och energisektorn. (Trigeorgis, 1995) 

 

Sammantaget beskriver dessa olika valmöjligheter flexibiliteten i ett 

investeringsprojekt. Marknadsförhållanden kan skifta mycket och plötsligt och då är det 

viktigt att ha möjligheten att agera direkt utefter rådande förhållanden, reala optioner 

låter företag göra just detta.  

 

 

3.5 Tre sätt att använda reala optioner 

 

Reala optioner kan appliceras på tre olika sätt enligt Triantis och Borison (2001). Det 

första sättet att använda reala optioner är som ett sätt att tänka. Det andra sättet är att 

använda reala optioner som ett analytiskt verktyg och det tredje sättet är att använda 

reala optioner som en organisatorisk process. 
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Att implementera reala optioner som ett sätt att tänka medför att ett nytt språk används, 

det är osäkert om språket i sig tillför något värde. Språket gör människorna medvetna 

om att reala optioner existerar och det kan också ändra människors synsätt på risk, från 

att se risk som någonting som bör undvikas till att förstå att risk kan utnyttjas och vara 

positivt. Genom att prata om reala optioner kan människors medvetenhet om reala 

optioner ökas. Dessutom kan framtida scenarier belysas inom projekt och planeringen 

kan då bli mer långsiktig. 

 

Reala optioner som ett analytiskt verktyg involverar optionsvärderingsmetoder för att 

värdera projekt (Triantis & Borison, 2001). Hur reala optioner kan värderas och med 

vilka metoder presenteras mer ingående senare i det här kapitlet.  

 

Med reala optioner som en organisatorisk process menas att reala optioner används som 

ett bredare verktyg för identifiera och välja strategi. Metoden kan användas till att 

värdera hela portföljer med investeringar vilket då kopplas ihop med riskhantering och 

utvärdering av företagets prestation. (Triantis & Borison, 2001) Reala optioner som en 

organisatorisk process är att ta reala optioner ett steg längre, vilket får ses som ovanligt. 

Detta kommer inte att beröras i någon vidare utsträckning i denna uppsats.  

 

 

3.6 Reala optioner som ett sätt att tänka 

 

Ett första steg i att använda reala optioner är att få människor att tänka på att all risk inte 

är negativ. Risk betyder nämligen både fara och möjlighet, även om vi i dagligt tal ser 

risk som någonting negativt. (Damodaran, 2002) Genom att börja använda termer ifrån 

finansiella optioner kan anställda på företag bli medvetna om att optioner existerar även 

i företaget, vilket kanske kan förändra synen på risk (Triantis & Borision, 2001).  

 

Optioner är inte bara ett analytiskt verktyg och matematik, utan ett sätt att tänka och 

frågor som måste ställas. Genom att tänka i optionstermer blir det lättare att identifiera 
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vad den största osäkerheten ligger i, hur stor osäkerheten är och vad det är som driver 

den. Istället för att bli överväldigad av matematiska och tekniska detaljer bör man 

fokusera på huvudkonceptet. Det är först då värdet av flexibilitet kommer att framträda. 

(Amram & Howe, 2002) Triantis och Borison (2001) är övertygade att om företag 

börjar prata i optionstermer så kommer det att bildas en nätverkseffekt och ännu fler 

företag kommer då att börja använda reala optioner. Genom att få företag att tänka på 

framtida risk och inte bara den risk som de utsätts för idag kan det negativa med risken 

mildras medan företagen kan dra nytta av potential (Triantis & Borison, 2001). Reala 

optioner kan ses som ett strategiskt verktyg enligt Amram & Howe (2002) och 

användningen av metoden kan då ge ett mer långsiktigt tänkande menar Triantis och 

Borison (2001). 

 

Luehrman (1998) anser att realoptionsvärdering bör vara att komplement till de redan 

existerande kapitalbudgeteringsmetoderna och inte ett substitut. Han anser inte att en 

absolut rätt värdering är det mest väsentliga, utan att de kvalitativa insikterna är viktiga, 

det vill säga insikten om att det kan finnas ett optionsvärde. Utan de kvalitativa 

insikterna kan aldrig en kvantitativ värdering bli intressant för företagen.   

 

 

3.7 Reala optioner som ett analytiskt verktyg 

 

Här presenteras de två främsta modellerna som används för att värdera reala optioner. 

De två modellerna är Black & Scholes och binomialmetoden. Först beskrivs faktorerna 

som driver värdet på de reala optionerna. 

 

Värdet på den underliggande tillgången: 

När det gäller reala optioner motsvaras värdet på den underliggande tillgången värdet på 

ett projekt, en investering eller ett uppköp. Den stora skillnaden här jämfört med de 

finansiella optionerna är att beslutsfattaren själv kan påverka värdet på den 

underliggande tillgången när det gäller reala optioner. En slipad ledning kan öka värdet 
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på den underliggande tillgången och således alla reala optioner som beror av den. En 

aktiekurs går inte att påverka. 

 

Lösenpriset: 

Lösenpriset är kostnaden som läggs ner för att lösa en köpoption eller pengarna som 

erhålls om det gäller lösen av en säljoption. Anta att ett företag har möjligheten att 

bygga en fabrik och producera en mängd produkter. Då är lösenpriset kostnaden för att 

bygga fabriken, anlita personal, köpa in råvara och så vidare. 

 

Löptid: 

Ju längre löptiden är desto högre är värdet på optionen, allt annat lika.  

Det gäller eftersom en längre löptid ger beslutsfattare tid att samla in mer information 

och lära sig om projektets osäkerheter.    

 

Volatiliteten i den underliggande tillgången: 

En ökad volatilitet innebär en ökad möjlighet att värdet på den underliggande tillgången 

överstiger kostnaden för att lösa optionen (köpoption). I en miljö där ledningen är 

flexibel gynnas man av osäkerhet eftersom det ger chans till en stor uppsida. 

 

Den riskfria räntan: 

En ökad riskfri ränta ökar värdet på köpoptionen eftersom räntan jobbar med 

innehavaren av en köpoption. Här gynnas man av att skjuta på investeringskostnaden. 

(Copeland & Antikarov, 2003) 

 

 

3.7.1 Black & Scholes 

 

Black & Scholes (B&S) är den mest välkända modellen att värdera finansiella optioner 

med och den kan även tillämpas på reala optioner. B&S värderar en option med de fem 

variabler som nämndes ovan. Värdet på underliggande tillgång (S), lösenpriset (K), 
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löptiden (t), riskfria räntan (r) och volatiliteten (σ). När siffror finns för ovanstående 

variabler räknas värdet på en köpoption fram med nedanstående formel, 

 

                                    

där 

    
   

 
      

σ 

    

σ  
 

och 

      σ   

 

Notera att      är nuvärdesfaktorn som används för att nuvärdesberäkna lösenpriset. 

Diskonteringen görs eftersom lösenpriset inte behöver betalas förrän lösendagen. N(d1) 

och N(d2) är sannolikheter skattade genom en kumulativ normalfördelning. Kumulativt 

skattad sannolikhet innebär en skattning för ett värde som är lika med d1 eller mindre.   

 

Graf 3.4. Kumulativ normalfördelning. Källa: Damodaran (2002). 
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Följande antaganden ligger bakom B&S-modellen: 

 Det är möjligt att låna och låna ut pengar till en känd konstant riskfri ränta 

 Avkastningen på tillgången är lognormalt fördelad 

 Det finns inga transaktionskostnader, skatter eller bid-ask spread 

 Den underliggande tillgången betalar ingen utdelning 

 Det går att köpa delar av en aktie 

 Det finns inga restriktioner mot blankning 

 Det finns inga möjligheter till arbitrage 

 

(Damodaran, 2002) 

 

På grund av de skillnader som finns mellan reala och finansiella optioner kan det verka 

riskfyllt att värdera reala optioner med Black & Scholes.  De svårigheter användare stött 

på är att Black & Scholes endast är tillämpbar på europeiska optioner med en bestämd 

lösendag vilket sällan gäller för de reala optionerna. Som nedanstående tabell visar finns 

det sällan ett bestämt och precist datum då innehavaren av en real option kan lösa 

optionen. Något som ytterligare försvårar är möjligheten att skatta volatiliteten för den 

underliggande tillgången när det gäller reala optionen. När det gäller aktier finns det 

pålitlig data om volatiliteten och den är relativt konstant över tiden. Motsatsen gäller för 

de flesta affärsbesluten. Det finns ingen historisk data för ett unikt beslut och 

volatiliteten kan skifta över tiden. Då volatiliteten har en stor inverkan på värdet hos 

optionen blir det svårt att förklara modellens resultat för den beslutsfattande ledningen. 

För en ledning är det viktigt att enkelt kunna se vad som driver värdet på en investering. 

(Brach, 2003) 
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Definition Finansiella optioner Reala optioner 

Utfärdandet av optionen Ett formellt kontrakt sätter 

ramarna 

Det initiala beslutet som 

skapar möjligheten till 

framtida beslut. Inget 

formellt kontrakt 

Nyttjandet av optionen Formellt aktivera optionen 

utifrån det som står skrivit 

i kontraktet 

Det efterföljande beslutet 

som tas när ny information 

presenterats 

Pris på lösendagen Den underliggande 

tillgångens pris vid 

lösentillfället 

Kostnaden för att ta det 

efterföljande beslutet 

Köpoption En option att köpa en 

underliggande tillgång till 

ett bestämt pris 

En option att ta ett beslut, 

nu eller i framtiden; option 

att skjuta upp 

Säljoption En option att sälja en 

underliggande tillgång till 

ett bestämt pris 

En option att gå ur ett 

beslut, nu eller i framtiden; 

en option att överge 

Likviditet/möjlighet att 

handla 

Mycket likvida. Speciell 

marknad för finansiella 

optioner. 

Inte likvida, svåra att 

handla med. 

Tidsaspekt Ett förutbestämt definitivt 

datum 

Sällan ett förutbestämt och 

precist datum 

Portfölj En samling optioner En samling beslut 

Underliggande tillgång En publikt handlad aktie Materiella (exempel 

fabrik) eller icke materiella 

tillgångar (exempel patent) 

 

Tabell 3.4. De främsta skillnaderna mellan reala och finansiella optioner. 

 

Även om det finns faktorer som försvårar värdering med Black & Scholes menar andra 

författare att det inte är nödvändigt att rikta in sig för mycket på att hitta ett exakt värde 

för den reala optionen. Efterfrågas ett mer precist värde rekommenderas konsultation 

med tekniska experter. Hur som helst behövs sällan ett mycket exakt värde utan det 
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viktiga är att modellen presenterar ett mycket bättre resultat än en enkel DCF-modell. 

(Luehrman, 1998) 

 

 

3.7.2 Binomialmetoden 

 

För att beskriva hur reala optioner kan värderas med binomialmodellen tar vi hjälp av 

ett praktiskt exempel eftersom det gör det enklare att förstå modellen. 

 

Vi har ett oljebolag som överväger att exploatera ett nytt oljefält. För att ta upp oljan 

måste det investeras i utrustning som kostar 1 000 000 dollar första året och 2 000 000 

dollar andra året. Sedan har man möjlighet pumpa upp 200 000 fat olja till en kostnad 

av 10 000 000 år 3. Oljebolaget använder sig av det riskjusterade avkastningskravet 

k = 20 % och den riskfria räntan r = 10 %. Då oljemarknaden varit turbulent den senaste 

tiden bedöms sannolikheten att priset fördubblas vara 50 % och sannolikheten för en 

halvering av priset vara 50 % för vart och ett av de kommande åren. 

 

Vi står alltså vid år ett och ska värdera detta projekt. Bör vi exploatera oljefältet eller 

inte? 

 

År 1 År 2 År 3 

-1 000 000 -2 000 000 -10 000 000 

  200 000 fat pumpas upp 
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Nedan visas en förenklad bild över hur oljepriset kan röra sig de två kommande åren. 

 

 

År 1 År 2 År 3 

 

 

200 
 

100 

 50 
 

50 

 

25 

 

  

12,5 

 

Vi kallar varje ovanstående utfall enligt siffrorna nedan för enklare förståelse framåt i 

exemplet. 

 

 

 

4 
 

2 

 1 
 

5 

 

3 

 

  

6 

 

 

För att göra värderingen börjar vi år 3 och tar fram värdet på de tre olika scenarierna. 

 

Oljepris Olja * pris – kostnad för att ta upp oljan 

Punkt 4, 200 200 000 * 200 – 10 000 000 = 30 000 000 

Punkt 5, 50 200 000 * 50 – 10 000 000 = 0 

Punkt 6, 12,5 200 000 * 12,5 – 10 000 000 = -7 500 000 

 

Värdet av att stå i punkt 4 är alltså 30 000 000 dollar. I punkt 5 och 6 är värdet 0 

eftersom vi inte skulle pumpa upp någon olja i de fallen då det inte är lönsamt. När vi 

nu ska värdera projektet i punkterna 2 och 3 måste vi räkna ut de riskneutrala 
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sannolikheterna för upp- och nedgång. Vi kallar p för sannolikheten att oljepriset går 

upp, p kan räknas ut på följande sätt 

 

  
       

     
 

 

där r är riskfria räntan, d är faktorn för nedgång och u är faktorn för uppgång. 

Vi får följande ekvation: 

  
           

       
     

 

Det är alltså 40 % sannolikhet att oljepriset fördubblas och 60 % att det halveras vid 

varje punkt. Med denna information kan vi värdera punkterna 2 och 3. 

 

Punkt 2: Här har vi alltså 40 % möjlighet till ett värde av 30 miljoner dollar och 60 % 

möjlighet att vi hamnar i en punkt där värdet är 0. Om vi sätter c som optionsvärdet och 

cu som optionsvärde vid uppgång och cd som optionsvärde vid nedgång kan vi utrycka 

c som: 

 

  
           

     
 

och med våra värden får vi 

 

  
                    

   
                

 

Därifrån måste vi dra av 2 miljoner eftersom det är pengar som måste läggas på 

utrustning. Därav är värdet av att stå i punkt 2 8,9 miljoner dollar. 

 

Punkt 3: I punkt 3 måste värdet av optionen vara 0 eftersom värdet av att stå i punkterna 

5 och 6 är 0 respektive -7,5 miljoner. Optionen har inget värde eftersom oavsett om 

oljepriset utvecklas uppåt eller nedåt så kommer oljeprojektet inte att gå med vinst. 
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Punkt 1: Nu kan vi backa till punkt 1 för att räkna ut oljefältets värde. 

Denna ekvation kommer att se ut som den i punkt 2 fast med andra värden. Vid cu har 

vi ett värde på 8,9 miljoner och vid cd är värdet alltså 0. Vi får då följande ekvation: 

 

  
                   

   
           

 

från denna summa drar vi bort 1 miljon i utrustningskostnad och hamnar på värdet 

2 240 000. Vi bör alltså exploatera detta oljefält. (Blomvall, 2010) 

 

Skulle motsvarande sifferexempel användas men med skillnaden att vi värderar 

projektet med en vanlig DCF-metod skulle det se ut som följer: 

 

Först måste vi räkna fram det förväntade priset. Som vi ser nedan är det 1/4 sannolikhet 

att priset är 200, 2/4 sannolikhet att priset är 50 och 1/4 sannolikhet att priset är 12,5. 

 

År 1 År 2 År 3 

 

 

200 
 

100 

 50 
 

50 

 

25 

 

  

12,5 

 

Ett förväntat pris år 3 räknar vi ut på följande sätt: 

 

               
 

 
     

 

 
    

 

 
    

 

 
             

 

Då vi vet att företaget kan sälja 200 000 fat olja och att de använder sig utav det 

riskjusterade avkastningskravet på 20 % kan vi räkna ut nuvärdet av framtida intäkter: 
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Nästa steg är att räkna fram nuvärdet av kostnaderna som måste betalas för att pumpa 

upp oljan. Vi vet att det kostar 1 miljon år 1, 2 miljoner år 2 och 10 miljoner år 3. Då 

återstår det att diskontera dessa kassaflöden. Eftersom dessa kassaflöden är säkra kan vi 

diskontera dem med den riskfria räntan. 

 

                                  
   

   
 

    

    
                

 

Då har vi 10,85 miljoner i intäkter som skall ställas mot 11,08 miljoner i kostnader. Vår 

DCF-modell talar om för oss att projektet kommer innebära en förlust på 230 000 och 

slutsatsen blir att oljefältet inte skall exploateras.  

 

Ovanstående exempel visar på hur en DCF-modell undervärderar ett projekt som har 

möjlighet att generera en positiv avkastning. Reala optioner kringgår det problemet 

genom att beakta att det finns beslutsfattare som aktivt arbetar med att ta det optimala 

beslutet vid varje tidpunkt. McDonald (2006) menar att DCF-metoden gör tillräckligt 

med antaganden för att värdera reala optioner, skillnaden är att DCF-metoden inte 

hanterar varje enskilt antagande. Dessutom menar McDonald (2006) att DCF-metoden 

krävs som input till binomialmodellen, eftersom det måste räknas på vad framtida 

kassaflöden är värda. Nedan visas de centrala skillnaderna mellan en traditionell DCF 

och reala optioner. 
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Traditionell DCF Reala optioner 

Operativa beslut kommer inte att 

förändras i framtiden 

Förändras när ny 

information tillkommer 

  

Baseras på förväntade 

kassaflöden 

Kassaflöden beror på 

framtida osäkerhet 

  

Statisk, känslighetsanalys och 

scenarioanalys 

Ledningens flexibilitet, 

reagerar på förändringar i 

omvärlden 

    

 

Tabell 3.5. Viktigaste skillnaderna mellan DCF och reala optioner. Källa: Brach (2003) 

 

 

3.7.3 Monte Carlo 

 

I fallet ovan angav vi volatiliteten direkt i exemplet, alltså att priset på oljan antingen 

dubbleras eller halveras för vart och ett av åren. I verkligheten för reala optioner har 

man sällan den informationen och då är det vanligt att använda sig utav Monte Carlo-

simulering för att skatta volatiliteten. 

 

Monte Carlo-simulering används när binomialträd ska konstrueras. Monte Carlo-

simuleringen imiterar verkligheten genom att ta in flera osäkerhetsvariabler och skapa 

ett sannolikt utfall.  

 

Vid Monte Carlo-simulering används först förväntade kassaflöden för att bygga 

kalkylblad med förväntade nuvärden som diskonterats med WACC. Det andra steget är 

att hitta och göra modeller med hjälp av statistiska fördelningar för 

osäkerhetsvariablerna, så som försäljningspris, försäljningskvantitet samt fasta och 

rörliga kostnader. Sedan används Monte Carlo-simuleringen för att generera en 

spridning av nuvärden. Sist konstrueras binomialträd med de nuvärden som 
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simuleringen resulterade i. Efter att binomialträdet byggts kan en real option användas 

för att värdera projektet. (Copeland & Antikarov, 2003)  

 

 

3.7.4 Svårigheter med reala optioner som ett analytiskt verktyg 

 

Block (2007) skickade i sin studie ut en enkätundersökning till Fortune 1000, de största 

företagen i USA och fick 279 svar, vilket ger en svarsfrekvens på 28 %. Av företagen 

var det enbart 62 företag som hade en omsättning som understeg två miljarder dollar. 

Bland respondenterna var 40 användare av reala optioner och 239 ickeanvändare. 

Huvudanledningen till att ickeanvändarna inte använde reala optioner var a) brist av 

stöd från ledningen, b) att respondenterna ansåg att DCF var en bevisat bra metod, c) att 

reala optioner var för sofistikerade, d) att reala optioner uppmuntrar för mycket 

risktagande. 

 

Av de 40 användarna i Blocks (2007) studie svarade 18 av respondenterna att de 

använde reala optioner i stor omfattning. 13 stycken använde reala optioner som ett 

komplement och 9 stycken använde reala optioner för att göra en jämförelse med 

utfallen från de traditionella metoderna. 14,3 % är en ökning i jämförelse med den 

studie som gjordes år 2000 bland 451 beslutfattare i Amerikanska företag där 

respondenterna tillfrågades vilka kapitalbudgetringsmetoder som användes i företagen. 

Det visade sig att enbart 9 % av företagen använde reala optioner. (Teach, 2003) 

 

Block (2007) skriver att matematiken som reala optioner innefattar är komplex och att 

det kan avskräcka företagsledare eftersom de inte kan följa metoden steg för steg. 

Luehrman (1998) stödjer detta och anser att reala optioner är komplexa. Han menar att 

man för att fullständigt ska förstå värdering med reala optioner krävs att man är 

professor eller doktor. Block (2007) skriver att i vissa industrier är ledningen mer 

matematiskt sofistikerad än i andra. Vad som är mer betydelsefullt är att chefer på lägre 

nivåer, som gör den första analysen, också är mer förtrogna med matematiken som ingår 

i reala optioner.  Block (2007) menar också att någon med en bakgrund inom forskning 

http://www.cfo.com/index.cfm/l_emailauthor/3009782/c_3046594/2984985
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är mer sannolik att vilja använda sina matematiska kunskaper för att lösa de problem 

som realoptionsvärdering involverar. Någon som har en MBA eller utbildning inom 

redovisning är mindre sannolik att använda sig av matematiskt beroende 

realoptionsanalys än en ingenjör eller forskare. Det får konsekvenser för vilka branscher 

som reala optioner främst används inom. Ytterligare en faktor som kan försvåra 

implementeringen av reala optioner är att få ekonomichefer och andra beslutsfattare har 

utbildats på reala optioner. Medelåldern för svenska ekonomichefer är 43,3 år 

(lonestatistik.se). När svenska ekonomichefer fick sin utbildning var inte begreppet 

reala optioner utbrett. 

 

Block (2007) menar att trots reala optioner är teoretiskt attraktiva att värdera 

tillväxtprojekt med har de haft svårt att finna stöd hos chefer. Cheferna tror nämligen att 

reala optioner riskerar överestimera värdet av osäkra projekt och får företagen att 

investera för mycket. I sämsta fall kan reala optioner ge ledningen en licens att spela 

med ägarnas pengar. Copeland & Tufano (2004) håller med om att reala optioner 

riskerar att övervärdera projekt. Problemet anser de inte ligger i själva 

värderingsmodellerna utan snarare i att optionerna inte används vid rätt tillfälle. 

 

Hofstede (Geert-hofstede.com) kommer i sin studie fram till att USA är ett maskulint 

land medan Sverige är mycket feminint land. Att ett land är maskulint innebär att de är 

mer benägna att ta risker för att nå framgång, vilket anses mycket viktigt för att kunna 

få status. I ett feminint land anses istället omsorg och livskvalitet viktigare, vilket gör 

dem mindre riskbenägna. (Minkov & Hofstede, 2011)  

 

 

3.8 Implementeringsprocessen 

 

Cooper och Zmud (1990) presenterar i sin artikel en sexstegs implementeringsmodell. 

Modellen använder de för implementering av IT-processer. Författarna tänker använda 

denna modell för implementering av reala optioner istället för implementering av IT-
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processer. Detta anser de vara möjligt då implementeringsprocesserna i de båda fallen i 

hög grad överensstämmer med varandra.  

 

Det första steget är initieringsfasen som involverar aktiv eller passiv skanning efter 

organisatoriska problem eller möjligheter. Incitament till att förändra processer kommer 

antingen från organisationens behov eller från teknologiska innovationer.  För att gå 

vidare till nästa fas krävs att en matchning mellan organisationens behov och lösningen 

på problemet. 

 

Det andra steget kallas godkännandefasen. I denna fas sker förhandlingar som är både 

rationella och politiska för att försäkra att organisationen står bakom implementeringen. 

För att organisationen ska gå vidare till nästa fas krävs att ett beslut fattas om att 

investera i de nödvändiga resurserna för att möjliggöra implementeringen.  

 

Det tredje steget kallas anpassningsfasen och involverar att processen är utvecklad, 

implementerad och att den underhålls. Övriga organisatoriska processer revideras och 

utvecklas samt personalen utbildas i de nya processerna. 

 

Det fjärde steget är acceptans för processen och kräver att de anställda engagerar sig och 

verkligen använder processen. 

 

Det femte steget kräver att processen som implementeras blir till en rutin. Här är viktigt 

att det uppmuntras till att använda processen. 

  

Det är först i det sjätte och sista steget där högre organisatorisk effektivitet erhålls 

genom användandet av processen. Processen måste då vara fullständigt integrerad med 

företaget. 
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3.9 Ekonomiska styrsystem 

 

Flexibilitet gör att chefer löpande måste ta beslut vartefter ny information tillkommer 

om riskvariablerna. Cheferna kan inte ha statiska eller fasta planer, som i DCF-metoden, 

om de använder reala optioner. Genom att ha ett bra styrsystem för hur reala optioner 

ska hanteras kan värden skapas. Lika lätt kan värden förstöras genom att ha ett dåligt 

styrsystem. (Sick & Gamba, 2010) 

 

 

3.9.1 Styrsystem 

 

Robert Simons definierar ett ekonomiskt styrsystem som:  

”formella, informationsbaserade rutiner och procedurer som används av chefer i syfte 

att underhålla eller förändra mönster i de organisatoriska aktiviteterna”  

 

(Simons 1994, s 3, vår översättning). 

 

I sin artikel presenterar Simons teorier för ekonomisk styrning som är applicerbara på 

styrsystem som finns runt investeringskalkylering. Styrsystemen benämns ”beliefs 

systems”, ”boundary systems”, ”diagnostic control systems” och ”interactive control 

systems”, vilka ofta används kombinerat. Beliefs systems är ett formellt system för att 

definiera, förstärka och kommunicera ut företagets värderingar genom formella 

dokument. Beliefs systems används sällan självständigt, utan ihop med andra 

styrsystem. Boundarys systems är ett formellt system som syftar till att sätta gränser och 

regler som de anställda måste följa. Det syftar till att styra personalens beteende så att 

deras handlingar ligger i linje med företagens strategier. Genom detta kan målkongruens 

skapas och upprätthållas. Inom investeringskalkylering avser detta guider för hur 

investeringar ska utvärderas. Diagnostic control systems är ett formellt feedbacksystem 

som används för kontrollera en organisations resultat och korrigera avvikelser från en 

förutbestämd standard. Kapitalbudgeteringen är en del av företagens diagnostic control 
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systems, där utfall jämförs med prognoser. Interactive control systems är ett 

kontrollsystem där cheferna involverar sig själva i beslutsprocesserna kontinuerligt, 

vilket framkallar dialoger och organisatoriskt lärande. Ett diagnostic control system kan 

göras om till en interactive control system genom att cheferna frekvent visar 

uppmärksamhet och intresse för besluten.  Interactive control systems bygger på 

strategisk osäkerhet i organisationer. Fördelen med ett interactive control system är att 

det riktar de anställdas uppmärksamhet och tvingar fram diskussioner. Genom 

diskussionerna och dialogerna uppstår en lärprocess i hela organisationen. (Simons, 

1994) 

 

Luehrman (1998) menar att steget från att förstå finansiella optioner till att applicera 

reala optioner kan vara långt för människor som inte arbetar i finansbranschen och då 

kan det vara mycket svårt att styra implementeringen av reala optioner. Janney & Dess 

(2004) anser att det är av stor betydelse att reala optioner följs upp noggrant. Beslutet 

som skapar en option kräver sällan lika mycket kraft och energi som att följa upp arbetet 

och utnyttja optionen i rätt lägen. Detta kräver beslutsfattare som är vakna och 

motiverade. Då ägarna sällan har några garantier för att alla medarbetare ständigt är 

vakna och motiverade finns det risker med implementering av reala optioner. 

Beslutsfattare kan ha problem att lägga ner ett projekt som man påbörjat även då 

modellerna tydligt säger det. Det finns mycket stolthet i att driva ett projekt och att ett 

tag senare lägga ner projektet kan få chefen att tappa ansiktet inför medarbetarna. Även 

om optionen hade ett värde från början blir det tydligt hur mycket företaget förlorat när 

ett projekt läggs ner utan att ha burit frukt. (Janney & Dess, 2004) Teach (2003) menar 

att projekten kan få egna liv och därför vara svåra att avsluta.  Sick och Gamba (2005) 

påpekar att ett incitamentsystem måste vara baserat på någonting som är objektivt 

mätbart. Att använda en option för att skjuta upp ett projekt har liten eller ingen mätbar 

aktivitet kopplad till sig. Någon som maximerar värdet på en option genom att skjuta 

upp den lär därför inte få någon uppmuntran eller bonus. En person får därför inget 

incitament för att vänta med att ta ett beslut. För att få ett sådant system att fungera 

förutsätter systemet att alla lever för alltid, är kvar på företaget och har samma justering 

för risk som en aktieägare. Incitamentsystem kan därför förstöra optionsvärde genom att 

ge incitament att använda optionen för tidigt. (Sick och Gamba, 2005) Eftersom reala 
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optioner inte löper ut vid en specifik tidpunkt som finansiella optioner gör går det inte 

att räkna med att ansvariga för de reala optionerna använder dem när de ska enligt 

Teach (2003). 

 

När en real option värderas i teorin är utgångspunkten alltid att beslutfattarna tar 

optimala beslut. Ovanstående stycke bör ge förståelse för varför det inte alltid är så i 

praktiken. 

 

En annan aspekt som är viktigt att tänka på är att ett företags alla investeringar kan ses 

som en portfölj. Om ett företag endast hade ett investeringsbeslut att ta hänsyn till hade 

det blivit enormt viktigt och mycket kraft hade lagts ned för att ta ett korrekt beslut. 

Risken när allt är uppdelat på mindre beslut är att beslutsfattarna inte tänker sig att ett 

litet snedsteg i deras projekt kommer att påverka hela företaget. Att implementera ett 

system som riskerar leda till små förluster över hela företaget kan få omfattande 

konsekvenser. (Janney & Dess, 2004) 

 

 

3.9.2 Principal – agentteorin 

 

Agentteorin fokuserar på relationen mellan agenten och principalen (Deegan & 

Unerman, 2006). Principal – agentförhållandet kan definieras som: 

 

 ”A contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person 

(the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some 

decision-making authority to the agent.”   

Källa: Jensen & Meckling (1976), s 308 

 

Att skilja ägarskapet från förvaltningen av ett företag har två fördelar. Den första 

fördelen är att ägarskapet kan förändras utan att det påverkar verksamheten i företaget 

och den andra fördelen är företaget kan anställa en professionell chef. Att ägarskapet är 

skilt från förvaltningen leder även till vissa problem och risker. Dessa risker är att den 
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anställda chefens och ägarnas agendor skiljer sig åt, det vill säga att agenten i stället för 

att agera i ägarnas intressen väljer att handla i sitt eget intresse. (Brealy, Myers & Allen, 

2008) Principal – agentteorin säger att principalen antar att agenten kommer att agera i 

egna intressen, om inte agenten blir begränsad från att göra det. Om inte agenten blir 

begränsad kommer det i hög grad få ekonomiska konsekvenser för principalens välfärd. 

Det som behövs för att begränsa agenten från opportunistiskt beteende är någon form av 

kontraktsmekanism. (Deegan & Unerman, 2006) 

 

Principalens kostnader uppstår när den anställda chefen inte försöker maximera värdet 

på företaget och kostnad uppstår även för att kontrollera chefen och att påverka dennes 

handlingar (Brealy, Myers & Allen, 2008). I frånvaron av ett kontrakt säger teorin att 

agenten får sämre betalt för att kompensera principalen för agentens opportunistiska 

handlande. Agenten får på grund av sin lägre lön ett incitament att ingå kontrakt, som i 

alla fall ser ut att minska agentens möjligheter att handla på sätt som inte är i 

principalens intresse. Kontrakten har som övergripande syfte att försäkra alla 

inblandade om att de arbetar mot samma övergripande syfte, det vill säga att de arbetar 

mot att maximera företagets värde. Kontrollmekanismerna som finns inkluderar både 

interna mekanismer, så som bonusplaner och externa kontrollmekanismer, så som 

kontroll från aktieägare och de som lånat ut pengar till företaget. (Deegan & Unerman, 

2006) Men även när både principal och agent har ett och samma mål och det finns en 

stark finansiell likriktning av intressen tas inte alltid optimala finansiella beslut enligt 

Nyberg & Smithy Fulmer (2010).  Ett resultat är en funktion av både förmåga och 

motivation. Agentteorin bryr sig särskilt om motivation, men den behandlar inte 

ledningens förmåga. Har inte ledningen förmågan kommer aldrig resultatet att bli 

optimalt. (Nyberg & Smithy & Fulmer, 2010) Merchant och Van der Stede (2007) pekar 

på att det är essentiellt för företag att ledningen har kontroll över företagens olika 

enheter. 

 

Ytterligare en principal – agentrelation uppstår mellan den anställde chefen och övriga 

anställda inom företaget. Chefen måste i denna relation försöka motivera andra chefer i 

lägre ställning och även andra anställda inom företaget. Vid investeringar i företag finns 

det oftast en informationsasymmetri mellan den anställde chefen och ägarna av 
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företaget. De som potentiellt ska satsa sina pengar i ett projekt är rädda att den som har 

hand om investeringen har mer information än vad han har visat. (Brealy, Myers & 

Allen, 2008) Ett exempel på att det kan finnas flera principal – agentrelationer är enligt 

Graham & Harvey (2001) att ekonomichefen på ett företag ofta är den verkställande 

direktörens agent. 

 

Agentteorin är starkt beroende av resultatbaserade incitamentskontrakt (Nyberg & 

Smithy Fulmer, 2010). Här i ligger ett problem när det kommer till reala optioner. Det 

rätta ekonomiska beslutet i ett projekt kan vara att stänga ned den existerande 

verksamheten. En företagsledare som stänger ned ett projekt kommer knappast att bli 

belönad för detta. Det finns därför inga garantier att en chef kommer att följa besluten 

som realoptionsanalysen kommer fram till, vilket kan bero på att beslutsfattarna har 

börjat identifiera sig med projektet eller att det kortsiktigt är bättre för deras bonus. Ett 

projekt kan därför leva vidare fast det logiska skulle vara att överge det. (Block 2007) 

På de flesta företag har man avancerade excelark uppställda när investeringar värderas. 

Dessa är bakåtkompatibla vilket innebär att de som tar fram underlagen kan mata in ett 

önskat resultat och så tar modellen inputvariabler som passar resultat, exempelvis 

volatiliteten. Ansvariga för investeringar lever kanske med uppfattningen att om deras 

projekt blir godkända så har de gjort något bra och ökat sina möjligheter till befordran. 

Ansvariga för investeringarna kan därför vara benägna att med sina bakåtkompatibla 

excelark hitta inputvariabler som ger stöd till deras investeringsförslag. (Janney & Dess, 

2004) 
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4 Empiri 

 

4.1 Intervju med användaren av reala optioner 

 

Användaren av reala optioner är ett stort bolag verksamt inom energisektorn i Sverige. 

Bolaget gör mycket stora investeringar som sällan understiger 3-4 miljarder kronor. 

Nedan presenteras intervjun med företagets investment controller. 

 

Företaget har en stor och omfattande tradingavdelning som bland annat jobbar med 

riskhantering, i arbetet använder avdelningen finansiella instrument såsom optioner. Det 

är ur denna funktion som företaget fått upp ögonen för optionsvärdering och i 

förlängningen reala optioner. Först och främst har alltså företaget jobbat med 

optionsvärdering och sedan insett att liknande värderingsmetoder kan appliceras på 

företagets produktionsinvesteringar. Arbetet med reala optioner är nytt på företaget och 

2011 är första året det används. I nuläget försöker bolaget få sin modell för värdering av 

reala optioner verifierad av professorer inom området för att säkerställa att värdering 

utförs korrekt. 

 

I företaget används reala optioner för investeringar som inte kan räknas hem på kort 

sikt. Då företaget producerar energi är det prisläget på energimarknaden som styr värdet 

av företagets produktion. En förutsättning för att reala optioner skall användas är att 

besluten präglas av en stor grad flexibilitet. För företaget handlar det om 

optionen/möjligheten att minska produktionen eller till och med att stänga ner en 

anläggning då marknadsprissättningen inte gynnar företaget. Då marknadspriset istället 

gynnar företaget, ligger optionen i möjligheten till ökad produktion. Förutom priset på 

marknaden är det den tekniska flexibiliteten som är central för att optioner av denna art 

ska ha ett värde. Att starta upp en anläggning för produktion är tidskrävande, tre till fyra 

timmar ställtid är normalt.  
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Samma flexibilitetsvärde används när företaget värderar sina tillgångar. Finns det 

möjlighet att anpassa produktionen till rådande priser skall flexibilitetsvärdet detta ger 

upphov till synas i balansräkningen. Värdet prövas årligen för att se om en tillgång skall 

skrivas upp eller ner. 

 

Företaget gör inga beräkningar med Black & Scholes eftersom företaget inte har de 

värden som modellen kräver. Företaget påpekar att det är en bra modell för att värdera 

finansiella tillgångar men att den inte är lämpad för reala optioner då tillgången till data 

är mycket mer begränsad. Istället görs en mängd simuleringar på framtida prisutfall och 

där ur tas ett genomsnittsvärde av alla dessa utfall. Företaget använder alltså 

binomialmetoden med Monte Carlo-simuleringar. 

 

När företaget gör en investering uppskattas ofta en livslängd på mellan 20 och 30 år. 

Det försvårar värdering med reala optioner då det inte finns någon uppfattning om vad 

priserna på produkten kommer vara så långt fram i tiden. Produkten handlas på en 

marknad via terminskontrakt men då endast två till tre framåt i tiden, längre framåt än så 

kan inte företaget säkerställa ett pris för produkten. Här handlar allt om hur 

uppskattningen av volatiliteten går till, det går att titta bakåt i tiden på den historiska 

volatiliteten eller göra antaganden om framtiden. Alternativet företaget väljer ger ett 

stort utslag i modellen.  

 

”Antagande om att de framtida priserna svänger 20 % mer än vad de gjort historiskt 

kan öka investeringens värde med hela 30 %. Till följd av detta måste metoden 

anv ndas med stor f rsiktighet.” 

 

Källa: Företagets investment controller 

 

Controllern har lång erfarenhet av investeringar och lyfter fram att det vanliga när en 

investeringskalkyl ställs upp är att antagandena om framtiden är överoptimistiska. Ofta 

underskattas även vad en investering kostar i slutänden och samt vad den kostar att 
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driva. Därför är controllern tveksam till att lägga till ytterligare värden till kalkylen i 

form av optioner då det tillför ytterligare risk för övervärdering. 

 

Resultaten av en optionsmodell är mycket lätta att manipulera inför en styrelse då 

kunskapen om reala optioner är låg och styrelsen har ingen förståelse för vad som 

händer i modellen som specialisterna bygger. Därför möter de modellen med 

skepticism. Företaget har aldrig släppt igenom en investering enbart på grund av att en 

kalkyl med reala optioner gör att värdet ”tippar över” till det positiva. Alltså, om de 

traditionella metoderna visar ett negativt nettonuvärde som sedan blir positivt då värdet 

på de reala optionerna läggs till, genomförs inte investeringen enbart av den 

anledningen. 

 

Ändå är de överens i företaget om att det finns ett optionsvärde och att det är ett 

intressant fenomen, men controllern påpekar att modellen måste användas med stor 

försiktighet och att den inte är mogen att ges ett för stort utrymme. I nuläget ses den 

som ett intressant tillägg som är värt att ha i åtanke. 

 

Controllern påpekar att personerna i styrelsen inte är bevandrade inom optionsteori 

vilket är en förutsättning för att skapa förståelse för reala optioner. Detta leder till att 

styrelsen har mycket liten förståelse för vad som sker i en modell som värderar reala 

optioner.  

 

”N r ett beslut tas vill man k nna att det inte skall vara komplicerat eller invecklat. 

Ingen styrelse är trygg i att ta beslut utefter material som är svårt att förstå sig på. 

Detta  r ett av sk len till att man inte g r investeringsbed mningar f r komplicerade.” 

 

Källa: Företagets investment controller 

 

Controllern säger att ”variablerna som stoppas in i modellen slår hårt på utfallet och det 

finns ingen garanti för att de scenarier som skattas är det som sedan blir verklighet”.  

 



 

71 

 

En ytterligare aspekt som kom upp under intervjun var kalkylens inverkan på ett 

investeringsbeslut. Controllern påpekade att det är fler saker än kalkylen som vägs in, 

exempelvis om investeringen kommer rätt i tiden, vad konkurrenterna gör och hur 

marknadsläget ser ut. 

 

När controllern tillfrågades om sin känsla för reala optioner var svaret att det är viktigt 

att återspegla att det finns värden utöver den traditionella DCF-modellen men att det 

inte är nödvändigt att räkna på reala optioner. Under intervjun gav controllern känsla av 

skepticism och tveksamhet till reala optioner. Controllern nämner att han ”inte förstår 

vad som händer i den där svarta lådan” och syftar på modellerna för real 

optionsvärdering. Det verkar finnas en rädsla för risken att övervärdera projekt och det 

är mycket få inom företaget som har insikt i hur modellen verkligen fungerar. 

Sammantaget ger controllern ett relativt reserverat intryck till reala optioner, det är nytt 

och har inte riktigt mognat inom företaget. 
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5 Resultat och analys 

 

5.1 Övergripande 

  

Vilken metod använder ni främst vid investeringsbedömningar? 

 N % 

Diskonterade DCF 31 30 

Dynamisk DCF 7 7 

Paybackmetoden 45 44 

Internränte-metoden 10 11 

Reala optioner 0 0 

Annan metod 8 8 

Antal svarande 101  

 

Tabell 5.1. De primära investeringskalkyleringsmetoderna som företagen använder. 

 

Undersökningen visar tydligt att användandet av reala optioner ännu inte tagit fart i 

Sverige. Av 101 respondenter svarade ingen att de använder reala optioner som primär 

kapitalbudgeteringsmetod. De metoderna som främst används är payback följt av DCF. 
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Kompletterar ni er huvudsakliga investeringsbedömningsmetod med någon av följande 

metoder? 

 N % 

DCF 24 31 

Dynamsk DCF 0 0 

Payback 32 41 

IRR 30 38 

RO 1 1 

Annan 10 13 

Antal svarande 78  

 

Tabell 5.2. De kompletterande metoderna för investeringskalkylering som företagen använder 

 

En av respondenterna svarade dock att de använder reala optioner som en 

kompletterande metod. En stor mängd respondenter svarar att de använder 

internräntemetoden som en kompletterande metod (38 %), vilket gör den till den näst 

vanligaste metoden att komplettera med, efter paybackmetoden.  

 

 

Graf 5.1. Grafen visar hur många procent av företagen som använder varje enskild metod. Använder ett företag en kompletterande 

metod visas även den i grafen. 
 

Jämförs resultatet med den omfattande studie som Sandahl & Sjögren (2003) 

presenterade är resultaten mycket lika. Enkäten visar att det fortfarande är 
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paybackmetoden som dominerar framför DCF-metoden. IRR är den metod som ökat 

mest sedan Sandahl & Sjögren utförde sin studie. Detta är något förvånande eftersom 

IRR inte tillför mer än DCF, men är svårare att använda. Ytterligare en skillnad mellan 

studierna är att företag verkar använda flera metoder än vad de tidigare har gjort. 

Ökningen har främst varit i de mer avancerade metoderna, vilket tyder på att företag 

idag har blivit mer sofistikerade på kapitalbudgeteringsområdet. 

 

När respondenterna tillfrågades varför reala optioner inte används i företagen var den 

främsta anledningen att det inte fanns någon kännedom om reala optioner på företagen 

(se tabell 5.3). Den näst vanligaste anledningen var att företagets nuvarande 

investeringsbedömningsmetoder ansågs tillräckliga. 

 

Detta resultat skiljer sig från Blocks (2007) resultat. Han angav att den främsta 

anledningen var brist av stöd från ledningen. Den näst vanligaste anledningen i Blocks 

studie var att respondenterna ansåg att DCF var en bevisat bra metod, vilket delvis 

stämmer överens med denna studies resultat som visar att den näst vanligaste 

anledningen är att den nuvarande metoden fungerade bra. 
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Vilken är den främsta anledningen till att ni inte använder reala optioner vid 

investeringsbedömningar?  

 N % 

1. Inget stöd från 

ledningen 

1 1 

2. Nuvarande metod 

fungerar bra 

25 33 

3. För komplex 6 8 

4. För stort risktagande 0 0 

5. Har ingen kännedom om 

RO 

32 43 

6. Vet ej 11 15 

Antal svarande 75  

 

Tabell 5.3. De främsta anledningarna till att företagen inte använder reala optioner vid investeringsbedömningar.  

 

Tabell 5.3 ovan visar tydligt att kännedomen om reala optioner är mycket låg, något 

som tidigare studier inte ens har tagit upp som en möjlig anledning till att reala optioner 

inte används i företag. Hur pass välkänd en metod är påverkar i hög grad hur fort den 

sprider sig. En så låg kännedom om reala optioner som resultaten från enkäten visar 

tyder på att metoden inte kommer att sprida sig snabbt bland företagen.  Det är därför 

inte troligt att Copeland & Antikarov (2003) har rätt när de skriver att reala optioner är 

det nya paradigmet inom kapitalbudgetering. Att reala optioner skulle konkurrera bort 

payback- och nettonuvärdesmetoden som de ledande metoderna innan 2011 är slut, som 

Copelanad & Antikarov (2003) skriver, får nu ses som motbevisat, i alla fall i en svensk 

kontext. 
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Våra nuvarande investeringsmetoder är tillräckliga och fungerar bra.  

 N % 

1. Instämmer inte 1 1 

2. 9 10 

3. 47 54 

4. Instämmer helt 30 34 

Antal svarande 87  

 

Tabell 5.4. Hur nöjda företagen är med sina nuvarande investeringsmetoder.  

 

Hela 88 % av respondenterna anser sina nuvarande investeringsmetoder är helt eller 

nästan tillräckliga och fungerar bra. Resultatet tyder på att de flesta av företagen inte 

aktivt söker efter en ny och bättre investeringsmetod som mer korrekt kan spegla värdet 

på företagens investeringar. Om en ny metod ska bli aktuell krävs att den nya metoden 

tydligt visar hur den kan förbättra företagets ekonomiska situation, någonting som 

metoden reala optioner inte verkar lyckas med. 

 

Låt oss anta att ett företag får upp ögonen för reala optioner och att företaget tänker se 

om det kan vara aktuellt att implementera metoden. Inledningsvis upptäcker ledningen 

att reala optioner är en mycket komplex metod som kräver kunskap om finansiella 

optioner. Finns ingen sådan kunskap på företaget är det lätt att bli avskräckt och hålla 

sig till en annan metod som ändå anses tillräcklig. Även om företaget känner att de har 

kunskapen kan det krävas ett nytt styrsystem för att kontrollera besluten som tas (Janney 

& Dess, 2004). Dessa barriärer av såväl kunskapsslag som praktisk tillämpning 

avskräcker potentiella användare av reala optioner. Som nämnts tidigare är det främst 

företag som värderar beslut med hög osäkerhet och flexibilitet som bör se nyttan med 

reala optioner. Ett företag som ligger i gränslandet till att se nyttan ryggar lätt tillbaka då 

den nya metoden skulle innebära stora kostnader och omstruktureringar i företaget.  
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Tjänsteföretag och de mindre företag som deltog i enkätundersökningen har troligtvis 

inte hela avdelningar som sköter investeringar och riskhantering. Dessa företag visade 

sig ofta använda paybackmetoden som primär metod, utan att komplettera med någon 

annan metod. Investeringar som dessa typer av företag gör innehåller inte särskilt stor 

mängd osäkerhet, speciellt inte i jämförelse med större företag i andra branscher. Dessa 

mindre tjänsteföretag kommer därför inte ens att överväga användning av reala optioner, 

vilket de inte heller borde göra, eftersom reala optioner måste ses som för komplexa för 

dessa företags små investeringar.  

 

Något som ytterligare styrker ovanstående är intervjun med användaren av reala 

optioner.  Företaget som intervjuades är nära ett skolboksexempel för reala optioner, 

värdet och utfallen av investeringarna styrs tydligt av förändringar i en underliggande 

tillgång och företaget har flexibilitet att agera efter prisförändringar i den underliggande 

tillgången. Samtidigt är företaget stort och verkar i en bransch med mycket osäkerhet, 

vilken enligt teorin ökar sannolikheten för att företaget ser nyttan med reala optioner 

(Mun, 2006). Trots det är företaget tveksamt till reala optioner och modellen väger in 

ytterst lite när företaget gör sina investeringar.  

 

Vidare säger Block (2007) att företag som har en verksamhet där ledningen är 

matematiskt sofistikerad är mer troliga att använda reala optioner då matematiken kring 

dessa är omfattande. Företaget som intervjuats i studien är tekniskt avancerat och det 

finns matematisk kunskap inom företaget. Dessutom är företaget väl bevandrat i den 

finansiella optionsteorin vilket minskade steget till att börja använda sig av reala 

optioner. Trots att företaget har ett stort matematiskt kunnande så anlitas utomstående 

professorer inom området för att verifiera modellen. Det visar att reala optioner är en 

modell som är mycket komplext och svårbegriplig. Företaget medger att det är ett fåtal 

anställda inom organisationen som faktiskt förstår sig på hur modellen fungerar. Att ett 

sofistikerat företag har problem med komplexiteten hos reala optioner säger en del om 

modellen. För företag som inte är verksamma tekniskt avancerade branscher och inte 

har matematiskt sofistikerad personal måste modellen ses som mycket avancerad och 

svår.  
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När införde företaget sin nuvarande metod för investeringsbedömningar? 

 N % 

Mer än 15 år sedan 19 27 

11-15 år 10 14 

6-10 år 21 30 

1-5 år 21 30 

Mindre än 1 år sedan 0 0 

Antal svarande 71  

 

Tabell 5.5. Vid vilken tidpunkt företagen införde sin nuvarande metod för investeringsbedömningar. 

 

Ovanstående fråga visar att en överhängande del har infört sin metod för 

investeringsbedömningar för en lång tid sedan. Detta är inte förvånande eftersom 

investeringsmetoder är komplicerade fenomen som tar lång tid att utveckla och 

implementera.  

 

Konkurrensen på marknaden verkar inte höra ihop med vilken investeringsmetod som 

används enligt enkäten. Från detta kan slutsatsen dras att företag inte i första hand 

konkurrerar med överlägsna investeringsmetoder, utan att kapitalbudgetering har en 

underordnad ställning i företagen.  
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Verkar företaget i en investeringsintensiv bransch?  

 1. Ej investeringsintensiv 2. 3. 4. Mycket 

investeringsintensiv 

DCF 18 % 18 % 29 % 36 % 

D. DCF 0 % 0 % 33 % 67 % 

Payback 32 % 32 % 24 % 12 % 

IRR 10 % 20 % 30 % 40 % 

Annan 17 % 33 % 33 % 17 % 

 

Tabell 5.6. Investeringsmetod mot grad av investeringsintensiv bransch.  

 

Däremot finner vi ett samband mellan om företaget befinner sig i en 

investeringsintensiv bransch och vilken metod de använder, vilket korstabuleringen 

ovan visar. Företagen som befinner sig i en mycket eller ganska mycket 

investeringsintensiv bransch (de som har svarat 3 eller fyra i tabell 5.6) är mer sannolika 

att använda en av de mer avancerade kapitalbudgetringsmetoderna. 

 

Är ni väl förtrogna med begreppet reala optioner?  

 N % 

1. Ej förtrogen 66 72 

2. 12 13 

3. 6 7 

4. Väl förtrogen 8 9 

Antal svarande 92  

 

Tabell 5.7. Hur förtrogna företagen anser sig vara med reala optioner 

 

Ovanstående visar att det är få som känner sig förtrogna med begreppet reala optioner, 

85 % svarar att de inte är förtrogna med reala optioner (de som svarat 1 och 2 i tabell 

5.7). Det är förvånande då det i huvudsak är ekonomichefer på stora svenska företag 
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som besvarat enkäten, vilka bör vara uppdaterade på området investeringskalkylering. 

Detta innebär att hela 85 % av företagen sållas bort redan vid första steget i Coopers och 

Zmuds (1990) implementeringsmodell, eftersom de inte har funnit modellen och inte 

satt sig in i den, vilket kan som tidigare förklarats bero på att företagen i allmänhet är 

nöjda med sina nuvarande metoder och därför inte letar efter nya. Att företagen är nöjda 

tyder också på att det inte finns något behov från organisationens sida, något som 

Cooper och Zmud (1990) skriver är en förutsättning för att företagen ska leta efter nya 

metoder.  

 

Från att anställda på företag blir medvetna om att en komplicerad kalkyleringsmetod ens 

existerar tills att den implementeras är ett långt steg som kan ta många år, vilket tabell 

5.5 visar på. Detta kan även bevisas genom att titta på payback- och DCF-metoden. Fast 

DCF inte är särskilt svår i sin enklaste form och ger klara fördelar framför payback 

använder fortfarande flest företag payback. Det är därför inte troligt att reala optioner 

som investeringsbedömningsmetod kommer att få en särskilt stor användarkrets inom 

överskådlig framtid. 

 

Att så många företag inte känner till reala optioner som tabell 5.7 antyder är förvånande 

och förbryllande. Det tyder på en låg kunskapsnivå både hos de som arbetar med 

investeringsbedömningar men också en låg kunskapsnivå hos företagen som helhet. 

Anställda på stora företag som kontinuerligt arbetar med kapitalbudgetering bör vara väl 

insatta i olika metoder och metodernas för och nackdelar. Detta innebär att dessa 

människor bör läsa facklitteratur och forskningsartiklar inom ämnet samt vara 

mottagliga för nya upptäckter inom forskningen. Detta kan dock inte vara fallet för då 

skulle reala optioner som fenomen vara mer känt bland respondenterna. 

 

Bara en respondent svarade att reala optioner används i företaget, resten svarade att det 

inte hade förekommit några diskussioner om att införa reala optioner. Även detta stödjer 

analysen att kunskapsnivån om reala optioner är låg i företagen.  

 

För att erhålla en mer sammanhängande analys kommer analysen i de två följande 

rubrikerna vara uppdelad och skilja på de företag som inte är förtrogna med reala 
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optioner respektive de företag som är förtrogna med reala optioner. Uppdelningen är 

nödvändig då det finns en signifikant skillnad i svaren mellan de förtrogna och de ej 

förtrogna.  

 

 

5.2 De ej förtrogna 

 

Medelåldern för ekonomichefer är hög, det är ingen tjänst som tilldelas 

nyutexaminerade utan det krävs cirka 15-20 års arbetserfarenhet för att arbeta som 

ekonomichef. För närvarande är medelåldern för ekonomichefer 43,3 år 

(lonestatistik.se). Dessa personer bör alltså fått sin skolning för cirka tjugo år sedan. 

Även om begreppet reala optioner myntades i slutet av sjuttiotalet (Brealy, Myers & 

Allen, 2008), var det inte utbrett då nuvarande ekonomichefer fick sin utbildning. 

Vidare skall metoderna vara möjliga att förklara för styrelsen som tar de yttersta 

besluten och där är medelåldern ofta ännu högre än för ekonomicheferna. Kontentan av 

detta är att varken personer med ledande ställningar inom företagen, som tar beslut om 

vilken investeringsmetod som skall användas och inte heller de som sköter 

investeringskalkyleringen har fått utbildning på området reala optioner. Detta hämmar 

reala optioner eftersom det är större sannolikhet att beslutsfattare väljer metoder som är 

bekanta och fullt förståeliga för dem, något som reala optioner inte kan sägas vara.  
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Vi kan anta projekt med negativa nettonuvärden.   

 N % 

Ja 43 57 

Nej 20 26 

Vet ej 13 17 

Antal svarande 76  

 

Tabell 5.8. Till vilken grad företagen värderar sina projekt löpande 

 

Det är intressant att en majoritet av företagen kan tänka sig att gå in i investeringar med 

negativa nettonuvärden. Detta implicerar att företagen ser möjligheter som inte speglas 

av investeringskalkylen och att företagen inser att de metoder de använder inte speglar 

hela bilden av en investering. Denna analys stödjer dessutom det Merchant och Van der 

Stede (2007) säger, att investeringskalkylering inte bara är en matematisk process utan 

att det i hög grad även handlar om politik och förhandlingsförmåga hos involverade 

beslutstagare. 

 

I och med att respondenterna vet att kapitalbudgeteringsmetoderna inte tar med alla 

värden borde de se nyttan av en mer sofistikerad metod som värderar investeringen mer 

komplett, även om inte alla värden kan kvantifieras. I nuläget måste man anta att många 

av företagen för en fördjupad diskussion om de möjligheter en investering kan ge 

upphov till, utöver det som speglas i kalkylen, annars skulle de inte vara sannolika att 

genomföra investeringar som strider mot investeringskalkylerna. Här kan reala optioner 

hjälpa till att kvantifiera värdet på dessa möjligheter och ge beslutsfattarna en bättre 

grund att stå på. Reala optioner kan på detta sätt minska enskilda beslutfattares 

inflytande över besluten, genom att betydelsen av deras förhandlingsförmågor minskar. 

Det är dock viktigt att påpeka att reala optioner inte bör ersätta diskussionerna i 

företagen. Det bör finnas utrymme kvar att ta hänsyn till värden som reala optioner inte 

direkt tar upp, till exempel långsiktiga strategier som inte har med själva investeringen 

eller projektet att göra samt när det finns ett större och viktigare sammanhang. 
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Vi värderar investeringar löpande under projektens gång.  

 N % 

1. Instämmer inte 9 12 

2. 29 38 

3. 27 36 

4. Instämmer helt 11 14 

Antal svarande 76  

 

Tabell 5.9. Fråga 13. Vi värderar investeringar löpande under projektens gång. 

  

50 % av företag värderar sina projekt löpande vilket innebär att bolagen agerar på ny 

information som presenteras. Detta motbevisar kritiker till de mer traditionella 

metoderna som menar att användarna av dessa värderar ett projekt, startar det och sedan 

agerar passivt (Trigeorgis ,1995, Amram & Howe, 2002). Även om företagen inte 

värderar de reala optionerna som finns i ett projekt så verkar det ändå vara något som 

finns i tankarna och som företagen agerar utefter. Mogna företag bör ha gjort en hel del 

investeringar och samlat på sig erfarenhet från dessa. Anta ett producerande företag som 

lanserar en produkt som blir succé på marknaden men inte har någon kapacitet för att 

mätta den stora efterfrågan. Företaget får stå vid sidan om och titta på när 

konkurrenterna tar marknadsandelar. Vid nästa projekt har företaget erfarenhet från sitt 

tidigare misstag och ser till att ha möjligheten/optionen att öka produktionen. De har då 

skapat tumregler som liknar det som McDonald (2006) skriver om. De som arbetar med 

investeringsbedömningar diskuterar säkerligen de olika valen utan att definiera dem 

som reala optioner eller kvantifiera värdet av dessa.  

 

Företagen som värderar projekt löpande bör vara mer sannolika att se en nytta av reala 

optioner, men då företagen anser att sina nuvarande metoder fungerar bra så söker de 

inte aktivt efter en metod som ger en mer precis kalkyl. För investeringar finns redan 

inarbetade processer som företagen använt sig av under en lång tid och dessa är det 

kostsamt och tidskrävande att ändra på. I enkätundersökningen svarar respondenterna 
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övervägande att ledningen i företaget inte skulle vara intresserad av en ny metod, vilket 

skapar ett motstånd till att implementera reala optioner. 

 

 

5.3 De förtrogna 

 

Det var enbart 14 respondenter som svarade att de var ganska eller mycket förtrogna 

med begreppet reala optioner, dessa företag kommer fortsättningsvis kallas de förtrogna. 

Vi tolkar det som om dessa företag har relativt god respektive mycket god insyn i vad 

reala optioner är. I och med att de är så pass insatta i reala optioner väljer vi att 

analysera dessa som en grupp.  

 

Enbart 14 företag har således kommit till och genomgått det första steget i Coopers och 

Zmuds (1990) implementeringsmodell. De har funnit modellen och tagit reda på vad 

den innebär. I 13 av dessa fall har implementeringsprocessen stannat på detta plan, 

vilket syns på att de inte valt att implementera reala optioner. Att implementering i de 

olika företagen inte har skett beror troligtvis på att tillräckligt bra matchningar mellan 

modellen reala optioner och företagens behov inte existerat. Eftersom samtliga av dessa 

företag är nöjda med sina nuvarande metoder ser de troligtvis ingen eller enbart liten 

nytta med en ny metod som reala optioner. 

 

I det 14:e fallet, det vill säga användaren av reala optioner, har företaget gått igenom det 

andra steget i implementeringsprocessen. Detta steg innebär att organisationen 

godkänner och ställer sig bakom beslutet att implementera metoden. Företaget har 

kommit till det tredje steget i implementeringsprocessen som kallas anpassningsfasen. 

Processerna som reala optioner innefattar är inte helt utvecklade och implementerade, 

företaget konsulterar som tidigare nämnts professorer för att verifiera sin 

realoptionsmodell. Personalen på företaget har inte heller fått någon utbildning, vilket är 

en del av anpassningsfasen. Att företaget inte har kommit till det fjärde steget syns på 

att det fortfarande saknas acceptans för reala optioner, vilket tydligt framgår i intervjun. 
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Samtliga av de 14 företagen som bildar denna grupp har flera saker gemensamt. 71 % 

av dem har mer än 3000 anställda och får därför räknas som mycket stora företag. Dessa 

företag som är förtrogna med reala optioner finns i olika branscher, mest i tillverkande 

sektorn men även i finansiella sektorn och i något fall i konsultationsbranschen. Att 

företag inom den finansiella sektorn är förtrogna med finansiella optioner gör att de 

lättare bör kunna skaffa sig insikt i vad reala optioner är. På banker är de därför mer 

sannolika att prata i optionstermer, vilket Triantis och Borison (2001) skriver kan öka 

människors medvetenhet om reala optioner. Det styrks också av intervjun med 

användaren där företagets investment controller påtalar att företaget haft stor hjälp av 

sin tradingavdelning där man jobbar mycket med värdering av finansiella optioner. 

 

 

Graf 5.2. Grad av investeringsintensiv bransch uppdelat på förtrogna och ej förtrogna. 

 

Hur investeringsintensiva branscherna är verkar vara en faktor som påverkar 

medvetenheten om reala optioner. 85 % av de företag som var förtrogna med reala 

optioner sa sig verka i en ganska eller mycket investeringsintensiv bransch och företaget 

som intervjuades verkar i en mycket investeringsintensiv bransch. Av de företag som 

inte var förtrogna med reala optioner svarade enbart 50 % att deras företag verkade i en 

mycket eller ganska mycket investeringsintensiv bransch. Det bör ses som normalt att 

ett företag som finns i en investeringsintensiv bransch, som gör många och stora 
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investeringar varje år, är mer insatt i olika metoder för investeringsbedömningar än ett 

företag som gör få investeringar. 

 

Sammanlagt använder 64 % av de respondenter som är förtrogna eller väl förtrogna med 

reala optioner de mer avancerade kalkyleringsmetoderna, så som DCF, IRR och 

dynamisk DCF som primär metod, medan resten använder payback. Motsvarande siffra 

för de företag som inte ansåg sig vara förtrogna med reala optioner understeg 45 %. 

Användandet av den enklare paybackmetoden understeg 36 % för de förtrogna 

företagen, men var hela 46 % för de företag som inte var förtrogna med reala optioner. 

De som använde payback bland de förtrogna företagen var enbart konsultföretag och 

banker som inte själva gör några större investeringar av den typ som kräver avancerade 

metoder för investeringskalkylering. 

  

                                  Vilken metod använder ni främst vid investeringsbedömningar? 

 DCF D. 

DCF 

Payback IRR RO Annan 

Förtrogen 50 % 0 % 50 % 0 % 0 % 0 % 

Väl förtrogen 38 % 38 % 24 % 0 % 0 % 0 % 

 

Tabell 5.10. Främsta investeringsbedömningsmetod för förtrogna och väl förtrogna. 

 

Samtliga av de förtrogna respondenterna har också svarat att de är helt nöjda eller 

nästan nöjda med sina nuvarande kalkyleringsmetoder. Svaren i enkäten visar att varken 

ledningen eller de som arbetar med investeringsbedömningar i de förtrogna företagen 

skulle vara positivt inställda till en ny metod för investeringsbedömningar. Detta 

stämmer delvis överens med vad Block (2007) kommer fram till i sin studie, nämligen 

att en av huvudanledningarna till att inte använda reala optioner är brist av stöd från 

ledningens sida. På frågan vilken av den främsta anledningen att de inte använder reala 

optioner svarar 67 % att den nuvarande metoden fungerar bra och att de därför inte ser 

någon anledning att byta. 21 % svarar att reala optioner är komplexa och att de därför 
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inte övervägt att använda reala optioner som kalkyleringsmetod och resterande 12 % 

svarade vet ej. Även detta stämmer väl överens med Blocks (2007) studie. 

  

                                             Våra investeringsmetoder är tillräckliga och fungerar bra. 

 1. Instämmer 

inte 

2. 3. 4. 

Instämmer 

helt 

Förtrogen 0 % 0 % 67 % 33 % 

Väl förtrogen 0 % 0 % 43 % 57 % 

 

Tabell 5.11. Nöjdhet över nuvarande metod uppdelad på förtrogna och väl förtrogna. 

 

Jämförs tabell 5.10 och 5.11 framgår någonting intressant. De väl förtrogna verkar 

använda mer avancerade metoder jämfört med dem som bara är förtrogna enligt tabell 

5.10. Enligt tabell 5.11 verkar även de väl förtrogna vara mer nöjda med sina nuvarande 

investeringsmetoder. Det ser alltså ut att finnas ett samband mellan hur avancerade 

kaptialbudgeteringsmetoder som används och hur nöjda företagen är. 

 

En förutsättning för att ett företag skulle kunna tänka sig att införa en ny 

kapitalbudgeteringsmetod är tron att den nya metoden kan tillföra värde till företaget, då 

syftet för företagen enligt Peterson och Fabozzi är att (2002) maximera ägarnas värde. 

Detta verkar inte vara fallet vad gäller reala optioner.  

 

Reala optioner kan tillföra värde till vårt företag. 

1. Instämmer inte 2. 3. 4. Instämmer helt 5. Vet ej 

54 %  38 % 0 % 0 % 8 % 

 

Tabell 5.12. Företagens tro om att reala optioner kan tillföra värde till företaget. 

 

Som tabellen visar tror hela 92 % av de förtrogna respondenterna att reala optioner kan 

tillföra lite eller inget värde till företagen. Ingen företagsledare som sköter sitt jobb bra 

och således strävar mot att maximera ägarnas värde kommer någonsin att försöka få ett 
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företag att byta till en modell som företagsledaren själv inte tror på. Detta gäller särskilt 

om han vet att det kommer kosta företaget stora pengar att byta till den nya metoden. 

 

Att företagen inte vill införa en ny metod för investeringskalkylering hör med stor 

sannolikhet ihop med att företagen är nöjda med de metoder de använder nu. Samtliga 

av de förtrogna företagen svarade att de ansåg att deras nuvarande investeringsmetoder 

fungerade bra och de såg därför inte heller något behov av att införa en ny metod som 

reala optioner. Utan att varken ledningen eller de som arbetar med 

investeringsbedömningar är positiva till eller ser behov av en ny 

investeringsbedömningsmetod kommer ingen att driva den frågan.  

   

Bland de förtrogna företagen anser 92 % att de befinner sig på en marknad med mycket 

eller ganska mycket konkurrens. Bland de icke förtrogna företagen säger 84 % att de 

befinner sig på en marknad med mycket konkurrens. Från detta kan vi konstatera att det 

inte finns någon stor skillnad i konkurrensgrad på marknaderna mellan de företag som 

för förtrogna och de som inte är förtrogna med reala optioner. Detta tyder på att 

företagen inte konkurrerar med olika kapitalbudgeteringsmodeller, vilket är förvånande. 

Genom att inte använda de bästa investeringsmetoderna kommer inte heller de bästa 

besluten tas och då lär inte heller ägarnas värde maximeras. 
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5.4 Styrning 

 

Vår ledning skulle vara positivt inställd till en ny investeringsbedömningsmetod. 

    

 N % 

1. Instämmer inte 20 27 

2. 24 32 

3. 15 20 

4. Instämmer helt 3 4 

5. Vet ej 12 16 

Antal svarande 74  

 

Tabell 5.13. Hur positiva ledningarna är till nya investeringsbedömningsmetoder. 

 

Att ledningen i de olika företagen inte är positivt inställda till nya metoder för 

investeringsbedömningar, så som reala optioner, kan bero på att sådana metoder är svåra 

att styra och följa upp. Janney & Dess (2004) påpekar att det är av stor vikt att reala 

optioner följs upp noggrant och Luehrman (1998) menar att det är mycket svårt att styra 

implementeringen av reala optioner. Enkäten visar att 50 % av respondenterna idag inte 

värderar projekt löpande under projektens gång (se tabell 5.9), vilket betyder att dessa 

företag varken har vana att styra projekt under tiden de genomförs eller har utbyggda 

mekanismer för att utvärdera projekt förrän projekten är genomförda. Ovanstående får 

ses skapa ett motstånd till att implementera reala optioner i en verksamhet. 

  

En majoritet av respondenterna tycker att det skulle vara svårt att förklara reala optioner 

som beslutsunderlag för styrelsen och andra befattningshavare vilket tyder på att 

ledningen inte har kunskap om reala optioner och metoderna som används vid sådan 

värdering. Även controllern på företaget som intervjuades säger att styrelsen i företaget 

inte är bekanta med den finansiella optionsteorin och inte heller reala optioner. 

Controllerns erfarenheter säger att det är få personer i styrelser som har kunskap inom 

dessa områden. Controllern påpekar att det främsta skälet till att inte alltför avancerade 
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kalkylmetoder används är för att beslutsfattarna inte vill känna att grunden till ett beslut 

skall vara komplicerad och invecklad. En förutsättning för att implementera och 

använda reala optioner är att det finns en förståelse för modellerna i de beslutsfattande 

delarna av företaget. Ekonomiavdelningen som arbetar fram beslutsunderlag måste 

förstå och tolka informationen som kommer från specialisterna som arbetar med reala 

optioner. Därefter ska ekonomiavdelningen presentera materialet för styrelsen. Förstår 

inte styrelsen materialet är det osannolikt att styrelsen grundar viktiga beslut på det som 

presenteras. Det krävs utbildning för att komma över kunskapsbarriärerna och det kan 

bli en kostsam och omfattande process i ett företag.  

 

Om ledningen och andra befattningshavare inte har kunskap om reala optioner blir de 

tvungna att lita helt på de som utför beräkningarna. Det blir då frågan om ett agent- och 

principalförhållande. Chefen måste motivera den anställde att göra ett bra jobb enligt 

Brealy, Myers & Allen (2008). Problemet ligger i att chefen inte har förmåga och 

kunskap nog att kontrollera att den som räknar på optionen verkligen gör ett bra jobb, 

vilket Nyberg, Smithy & Fulmer (2010) pekar på är en förutsättning för ett optimalt 

resultat. Principalen vet aldrig om han blir lurad eftersom han inte kan kontrollera det. 

Risken finns att den som räknar på optionen kan ha en egen anledning till att vilja 

genomföra ett speciellt projekt och då kan personen manipulera beräkningarna för att få 

det resultat som personen vill, vilket inte chefen kan kontrollera.  Det blir då svårt att 

implementera en kontrollmekanism i form av kontrakt som Deegan & Unerman (2006) 

skriver om. Om ledningen känner att de tappar kontroll är det mycket troligt att de inte 

vill implementera en ny kapitalbudgeteringsmetod. Detta stämmer väl överens med 

resultaten från enkäten där enbart 24 % säger sig vara positivt inställda till en 

nyinvesteringsbedömningsmetod. 

 

Om inte ledningen själv förstår reala optioner blir det näst intill omöjligt att sätta upp ett 

boundary system som Simons (1994) skriver om i sin artikel. För att sätta upp gränser i 

form av en guide för hur reala optioner ska användas måste personen som sätter upp 

reglerna vara mycket insatt och även då kommer det att vara mycket svårt. Som tidigare 

visats anser de flesta sig inte vara förtrogna med reala optioner och de har därför inte 

kunskap nog för att kunna styra ett så pass komplicerat instrument som reala optioner 
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faktiskt är. Metoden får ses vara så komplicerad att det kan ifrågasättas om ens de 

förtrogna med mycket besvär skulle klara av att sätta upp ett boundary system.  I olika 

optioner behövs olika antaganden göras och att sätta upp regler för hur antaganden får 

göras är inte praktiskt genomförbart. Från ovanstående kan bara konstateras att reala 

optioner inte lätt kan styras med ett boundary system. Även nyttan av ett belief system 

måste ifrågasättas. Att kommunicera ut företagets värderingar i syfte att skapa en kultur 

kan vara lönsamt på lång sikt, men styrningen på kort sikt måste ses som minimal. 

Belief systems används sällan självständigt, utan som ett komplement enligt Simons 

(1994).  Av dessa anledningar blir inte belief system intressant att diskutera i ett 

realoptionssammanhang.  

 

Kapitalbudgetering menar Simons (1994) är en del av företagets diagnostic control 

system. Diagnostic control systems används enligt Simons (1994) för att mäta 

organisationens resultat och korrigera avvikelser från en förutbestämd standard. 

Problemet i detta fall är att det med reala optioner inte finns en förutbestämd standard, 

då de reala optionerna drar nytta av den flexibilitet som uppkommer ur osäkerhet i 

projekten enligt Brach (2003). Från en real option kan därför många olika utfall fås. 

Eftersom det inte finns ett klart definierat mål som resultatet av optionen kan mätas mot 

fungerar därför diagnostic control systems dåligt. Det är möjligt att reala optioner kan 

försvåra styrningen i hela företaget genom att många mål som förut var fasta och 

förutbestämda nu har blivit flytande. Bara detta är en stark faktor som kan göra både 

företagsledningen och de som arbetar med investeringsbedömningarna negativt inställda 

till en ny kapitalbudgeteringsmetod.  Inte heller själva optionsvärderingen går att 

utvärdera mot fasta resultat på ett enkelt sätt med ett diagnostic control system. Att inte 

ha den möjlighet, att mäta resultaten och ställa dem mot en standard, som ledningen är 

van med från nuvarande metoder, så som payback och DCF, kan göra att ledningen blir 

ännu mer negativt inställd till reala optioner. Användaren av reala optioner använder 

metoden bara som ett komplement och tar inga beslut som till stor del backas upp av 

reala optioner, då de fortfarande är osäkra på metoden. Genom att bara använda 

metoden som ett komplement kommer de undan från styrproblemen som annars skulle 

uppenbaras. Detta då beslutsfattarna inte blir beroende av vad de reala optionerna säger, 

eftersom besluten även grundar sig på andra faktorer. Användaren har alltså inte 
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implementerat reala optioner så djupt i företaget att problem med styrningen har 

uppkommit. De respondenter som är förtrogna med metoden, men som inte använder 

den är av förståeliga skäl inte insatta i styrproblematiken. Att bara använda reala 

optioner som ett komplement gör att företagen inte fullt ut kan utnyttja den risk som ger 

flexibilitet. 

 

Om användaren i framtiden väljer att implementera reala optioner mer extensivt 

kommer de att ställas inför styrproblemen som är beskrivna ovan. Det enklaste sättet att 

styra reala optioner, i alla fall i början av användandet, är troligtvis att då utgå från 

Simons (1994) tankar om interactive controlsystems, där cheferna själva involverar sig i 

beslutsprocesserna kontinuerligt. Då det finns mycket osäkerhet i projekt där reala 

optioner bör användas kommer särskilt mycket uppmärksamhet och intresse för den 

dagliga verksamheten att krävas. Interactive controlsystems förutsätter att ledningen är 

väl insatt i reala optioner och verkligen kan involvera sig i optionsvärderingen. Återigen 

framgår problemet med en ledning som inte har tillräcklig kunskap om reala optioner 

för att kunna implementera styrsystemet som tidigare diskuterats. 

 

Sick & Gamba (2005) beskriver varför incitamentsystem inte heller fungerar. De 

påpekar att incitamentsystem måste vara baserat på någonting som är mätbart och 

objektivt, vilket kan bli ett problem när det kommer till reala optioner. Till exempel 

optionen att skjuta upp ett projekt skapar inga mätbara värden när den används, men 

hade den inte använts och ett projekt istället genomförts för tidigt kan värden förstöras. 

Eftersom ingenting är mätbart vid uppskjutande av projekt uppmuntras det inte heller. 

Den som hanterar optionen kanske då väljer att genomföra projektet, fast optionen säger 

att projektet egentligen borde skjutas upp, för att få bonus. Någon som ska gå i pension 

eller sluta sitt arbete inom en snar framtid kan ha incitament att genomföra många 

projekt i strid med optionsvärderingen, för att få bonus. Detta eftersom 

incitamentsystem enligt Sick & Gamba (2005) förutsätter att personen lever för alltid 

och är kvar i företaget. Ovanstående problem kan vara en delförklaring till varför så få 

företag är intresserade av och inte ens har diskuterat en framtida användning av reala 

optioner. Det måste ifrågasättas hur mycket ickeanvändare vet om den styrproblematik 

som reala optioner innefattar. Det säger sig självt att om ett företag ser potentiella 
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problem med en metod men inte ser behovet, vilket kan utläsas ur det material som 

redan presenterats ur enkätundersökningen, att det uppstår motsträvighet till att införa 

metoden.   

 

Enligt Block (2007) är många företagsledare tveksamma till att implementera metoder 

som de inte kan följa steg för steg. Ungefär hälften av respondenterna som var förtrogna 

med reala optioner ansåg att matematiken som reala optioner innefattar var för komplex 

(se tabell 5.14). För komplex matematik kan göra att företagsledarna ställer sig utanför 

investeringskalkyleringen och låter matematiker ta över beslutsrollen. Om reala optioner 

gör att en företagsledare inte förstår det han har det övergripande ansvaret för är det 

förståligt att varken företagsledaren eller styrelsen i sin helhet inte är positiv till det. Vi 

kan från respondenternas svar se en tendens till att branschtillhörigheten är avgörande 

för hur svår de tycker att matematiken är. De är inte konstigt att till exempel banker, 

som är vana att hantera finansiella optioner, inte tycker att matematiken är ett 

överhängande problem, medan tillverkande industri ser det som svårare. Anställda inom 

olika branscher är olika matematiskt sofistikerade enligt Block (2007) och det kan få 

konsekvenser för vilka branscher som reala optioner främst används inom. 

 

Matematiken som reala optioner innefattar är för komplex. 

1. Instämmer 

inte 

2. 3. 4. Instämmer 

helt 

5. Vet ej 

31 % 15 % 54 % 0 % 0 % 

 

Tabell 5.14. Hur matematiskt komplext företagen ser reala optioner. 

 

Ovanstående tabell visar vad de förtrogna respondenterna anser om reala optioners 

matematiska komplexitet.  

 

Svaren från enkäten visar att det är ganska jämnt mellan de som tror att reala optioner 

övervärderar projekten och de som inte tror det. Nästan hälften hade ingen uppfattning 

vilket kan höra samman med att de inte är tillräckligt insatta. Övervärdering av projekt 
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som värderas med reala optioner tror Copeland och Tufano (2004) kan bero på att 

optionerna används vid fel tillfälle. 

 

Vi anser att reala optioner bygger på för många antaganden.  

 N % 

1. Instämmer inte 0 0 

2. 1 1 

3. 14 18 

4. Instämmer helt 2 3 

5. Vet ej 60 78 

Antal svarande 77  

 

Tabell 5.15. Om företagen anser att reala optioner bygger på för många antaganden.  

 

Respondenterna tycker att för många antaganden görs i värdering med reala optioner. 

Detta stämmer inte överens med verkligheten enligt McDonald (2006). McDonald 

(2006) visar att antagandena som görs i en DCF räcker för värdering med reala optioner 

också. Skillnaderna är att reala optioner behandlar varje antagande och ifrågasätter det, 

medan DCF-modellen göra samma antaganden utan att ifrågasätta om de är riktiga. 

 

På frågan om det är svårt att veta när flexibilitet har ett värde svarade 38 % av de 

förtrogna respondenterna att de inte hade någon uppfattning. 47 % tyckte inte att det var 

svårt och 15 % tyckte att det var ganska svårt. Triantis och Borison (2001) menar som 

tidigare beskrivits att det går att implementera reala optioner som ett sätt att tänka, utan 

att göra beräkningar. Det är möjligt att de 47 % som inte tycker att det är svårt att veta 

när flexibilitet har ett värde använder sig av ett realoptionstänk utan att veta om det. 

Företag har ofta metoder att hantera risk, även om de inte värderar den (Mun, 2006). 

Genom att anställda på företaget pratar om risk och framtida möjligheter, vilket torde 

vara vanligt på företag, identifierar de optioner utan att veta om det.  
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5.5 Skillnad mellan USA och Sverige 

 

I jämförelse med Sandahls och Sjögrens (2003) studie visar enkäten som gjordes i 

denna uppsats att företag idag använder flera metoder för kapitalbudgetering än tidigare 

och att de använder något mer komplexa metoder. Trots det är fortfarande payback den 

vanligaste metoden. Det ser ändå ut som om det har skett en förändring av vilka 

metoder som används, även om skillnaden är liten. Den kanske mest signifikanta 

skillnaden mellan dessa två studier är att enkäten som genomfördes i denna uppsats fann 

en användare av reala optioner, vilket inte Sandahls och Sjögrens (2003) studie fann. 

Detta visar att värdering med reala optioner kanske kommer att börja användas mer 

även här i Sverige. 

 

Blocks (2007) studie bland USA:s 1000 största företag fann att hela 14,3 % av företagen 

använder reala optioner. Detta är en ökning jämfört med den studie som gjordes år 2000 

bland 451 beslutfattare i Amerikanska företag, där enbart 9 % visade sig använda reala 

optioner (Edward Teach, 2003). Detta visar att ökningen i USA har gått väsentligt 

mycket snabbare än i Sverige. Detta kan anses stödja Triantis och Borisons (2001) teori 

som säger att om bara företag börjar prata i optionstermer så kommer metoden att få en 

större spridning, vilket i sin tur kan ge ett mer långsiktigt tänkande. Eftersom det nu 

finns en användare av reala optioner finns chansen att tankesättet får en spridning även i 

Sverige. 

 

En möjlig anledning till att reala optioner har fått fäste i USA och är en accepterad 

kapitalbudgeteringsmetod är att det i USA finns mycket flera stora företag än i Sverige. 

I Blocks (2007) studie ingick som redan nämnt de 1000 största företagen i USA, av 

vilka alla med stor sannolikhet hade betydligt många flera anställda än 499, som var den 

nedre gränsen i denna studie. Detta stöds av att det bara var 62 företag av de 279 

respondentföretagen som hade en omsättning under 2 miljarder dollar i Blocks studie. I 

enkäten som gjordes för denna uppsats fanns det företag representerade som omsatte 

under 2 miljarder svenska kronor, skillnaden i storlek på företagen i de båda 

undersökningarna är således signifikant. Ytterligare en anledning till den större 

http://www.cfo.com/index.cfm/l_emailauthor/3009782/c_3046594/2984985
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användningen av reala optioner i USA kan vara att det finns flera företag i USA som 

utsätts för mycket risk. Exempelvis finns det i USA flera företag som exploaterar 

naturresurser. Reala optioner kan i sådana företag användas på sätt som i princip är 

identiska med exempel från skolböcker och är därför lättare att använda där än till 

många andra investeringar. 

 

Ytterligare en anledning till skillnaden kan vara att USA är ett stort och mycket 

kapitalistiskt land där ekonomi spelar en större roll än vad det gör i Sverige. USA ligger 

före i mycket när det gäller ekonomi och marknader, vilket till exempel syns på att 

många finansiella instrument ursprungligen kommer från USA. Mycket forskning om 

kapitalbudgetering kommer från USA och tankarna kring reala optioner uppstod 

ursprungligen i USA. Att idéerna kring reala optioner först uppstod i USA kan göra att 

amerikanska företag har fått ett försprång. Amerikanska företag ligger 

utvecklingsmässigt före de svenska företagen när det gäller andra metoder inom 

kapitalbudgetering, vilket bland annat Blocks (2007) studie visar. Författarna får efter 

att ha läst amerikanska studier känslan att Amerikanska företag använder flera och mer 

avancerade metoder mot vad svenska företag gör. 

 

Det finns som tidigare nämnts svårigheter med att implementera reala optioner. Vanliga 

problem är brist på stöd från ledningen, att reala optioner är för matematiskt komplext, 

att ledningen inte förstår metoden och risk för styrningsproblem. Då USA är mer 

maskulint land än Sverige (Geert-hofstede.com), borde detta göra att amerikanska 

företag är mer sannolika att ta de risker som finns med metoden reala optioner i hopp 

om att göra större vinster. Om en företagsledning i ett maskulint land tror att 

realoptionsvärdering kommer att skapa värden är ledningen sannolik att driva igenom 

det även om riskerna är höga och det kan skapa problem. Sverige å andra sidan är ett 

mycket feminint land, vilket medför att ord som resultat och prestationer är mindre 

centrala, i stället är omsorg och livskvalitet viktigare. Detta torde göra att svenska 

företagsledningar lättare avstår från implementering av reala optioner om 

implementeringen kan skapa stora besvär och enbart mindre vinster, detta borde särskilt 

gälla om riskerna är stora. 
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5.6 Framtiden för RO i Sverige 

 

I Sverige finns mycket få företag som driver en verksamhet där det kan bli aktuellt att 

implementera reala optioner. För att modellen skall bli hanterlig bör det röra sig om ett 

företag som verkar i en bransch med mycket hög volatilitet och där avkastningen på 

företagets investeringar styrs av endast en underliggande tillgång. Det blir centralt då 

företaget måste göra kvalificerade bedömningar hur priset på tillgången rör sig framåt i 

tiden, att göra det för en underliggande tillgång är svårt nog. Företag vars investeringar 

styrs av flertal faktorer som dessutom kan vara olika för olika investeringar kan aldrig 

bli lyckosamma med reala optioner. Processen att ta fram rimliga antaganden skulle 

vara så tidskrävande och svår att det i många fall inte blir lönsamt eller ens möjligt att 

genomföra. På detta kommer sedan styrningsproblematiken som är stor vid 

implementering av reala optioner, mycket beroende på att kunskapsskillnaderna som 

finns i företagen. Då professorer måste konsulteras är det säkert att säga att ledningen 

måste ta beslut utifrån något de inte helt och hållet förstår, detta anses vara den främsta 

motsättningen till att reala optioner inte kommer implementeras fullständigt i företagen. 

Författarna anser att reala optioner inte kommer användas som primär metod, utan ett 

fåtal företag som har stora optionsvärden kommer använda reala optioner som en 

kompletterande metod. 
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6  Slutsatser 

 

Idag är det främst paybackmetoden följt av DCF-metoden som används som primära 

kapitalbudgeteringsmetoder bland svenska företag. Som kompletterande metoder 

använder flest företag paybackmetoden följt av internräntemetoden. Sammantaget 

använder svenska företag flera och mer avancerade investeringskalkyleringsmetoder 

jämfört med tidigare studier som genomförts. De största skillnaderna mellan resultaten i 

studierna är att internräntemetoden har blivit mer populär som metod och att det numera 

finns företag som använder reala optioner. 

 

Enkätundersökningen är genomförd med 95 % konfidensgrad och 4 % felmarginal och 

fann en användare av reala optioner. Det bör således finnas cirka fem företag som 

användare reala optioner bland Sveriges 478 största företag, sett till antalet anställda. 

Användaren som studien fann har nyligen börjat använda reala optioner som en 

kompletterande metod. Företaget har börjat uppmärksamma optionsvärden men dessa 

ligger inte till grund för beslut som tas. 

  

En förutsättning för att en kapitalbudgeteringsmetod ska användas är att den är välkänd 

och att anställda som arbetar med investeringsbedömningar känner till metoden. Detta 

är inte fallet med reala optioner, då hela 85 % säger sig inte vara förtrogen med 

begreppet reala optioner. Detta är den enskilt största anledningen till att reala optioner 

inte används inom svenska företag. Resterande 15 % använder inte reala optioner på 

grund av: 

 Företagen är nöjda med sina nuvarande metoder 

 Reala optioner är för komplext 

 Ingen tro på att reala optioner kan tillföra värde 

 

Vid en fullständig implementering av reala optioner som den primära metoden för 

kapitalbudgetering kan det uppstå styrningsproblem. Dessa problem uppstår primärt på 

grund av bristande kunskap hos ledningen, då de inte kan följa metoden steg för steg, 
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vilket gör att ledningen är utlämnade till att lita på dem som utför beräkningarna. Det 

som gör reala optioner svåra att styra är att det inte existerar några fasta mätpunkter, 

varifrån prestationer kan mätas och utvärderas. Genom att använda reala optioner enbart 

som en kompletterande metod kan styrningsproblem undvikas, men de fulla 

potentialerna av reala optioner kan då inte utnyttjas. 

  

Att resultaten skiljer sig mellan Sverige och USA beror på USA är ett mycket stort land 

och därför har flera större företag vars investeringar innehåller mer risk och flexibilitet, 

som är en förutsättning för att reala optioner ska användas. USA är ett mycket mer 

maskulint land än vad Sverige är vilket gör att amerikanska företag är mer benägna att 

ta de risker som finns involverade i att implementera reala optioner.  

 

Reala optioner är en tung båt att ro, besättningen måste vara erfaren och väderbiten för 

att klara av ett stormande hav. I Sverige finns det ett fåtal besättningar som kan rida ut 

stormen och ro iland RO, men de som lyckas kommer bli rikligt belönade. 

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

 

Studien fann bara ett företag som har börjat använda reala optioner, men företaget har 

inte gått igenom hela implementeringsprocessen och använder bara metoden som ett 

komplement. En ny studie skulle exempelvis kunna rikta in sig på hur denna användare 

mer i detalj använder reala optioner för att se hur ett företag anpassar metoden för 

användande i en svensk kontext. 

 

Om företaget går vidare med implementeringen av reala optioner kan framtida 

forskning bidra med att ta reda på hur företaget kommer förbi de styrningsproblem som 

tidigare tagits upp i denna uppsats. Om företaget avbryter implementeringen kan vidare 

forskning rikta in sig på att förklara varför implementeringen avbröts och vad för 

svårigheter som företaget upplevde under användandetiden. 
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Det har även framkommit i denna uppsats att företag ofta använder flera 

kapitalbudgeteringsmetoder för att värdera samma investering. Det kan vara av intresse 

att undersöka hur ett företag tar beslut när modellerna ger motstridiga råd. 
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I 

 

Bilaga 1 

 

E-post 

 

Hej! 

Vi är två studenter från Civilekonomprogrammet vid Linköpings Universitet. Vi skriver 

vår magisteruppsats om investeringsbedömningar i svenska aktiebolag. 

 

Vi är tacksamma om ni tar er tid att svara på vår enkät som består av cirka tjugofem 

snabbt besvarade frågor. Enkäten behandlas konfidentiellt och frågorna är inte av 

känslig natur.  

 

Vår studie består av två delar, den första är att ta reda på vilka metoder svenska 

aktiebolag använder vid investeringsbedömningar. Den andra delen går ut på att förklara 

varför investeringsbedömningsmetoder som utgår från optionsteorier inte används i 

någon större utsträckning. 

Även om ni inte använder optionsteorier vid investeringsbedömningar i ert företag är 

svaren av stor vikt för oss.  

 

Klicka på länken nedan för att komma till enkäten. 

 

Vi hoppas att ni tar er tid att svara på enkäten då den är en förutsättning för att vi ska 

kunna genomföra vår studie. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Björn Carlsson 

Joakim Liljeqvist 

Linköpings universitet 

Civilekonomprogrammet 

  



 

 

 

II 

 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

 

Inledande frågor 

 

Vilken är din position på företaget? 

 

Hur kom ni i kontakt med reala optioner?  

 

Vid vilka investeringar använder ni reala optioner? Hur stor andel av alla investeringar 

värderas med reala optioner? 

 

 

Huvudfrågor 

 

Varför använder ni inte reala optioner vid alla investeringsbedömningar? Vad skulle 

krävas? 

 

Vilka är de främsta fördelarna med reala optioner? 

 

Största problemen med reala optioner? 

 

Risker? Övervärdering? 

 

Hur stor inverkan får kalkylen på ett beslut? 

 

Hur hanterar ni optionerna? Löpande under projektet gång? Liten kunskap själva? Hur 

mycket kontakt med specialisten?  

 



 

 

 

III 

 

Vilka är specialisterna som arbetar med reala optioner? 

 

Hur presenteras analyserna från specialisterna? 

 

På vilket sätt tillför reala optioner värde?  

 

Hur tas reala optioner emot av investeringsavdelningen?  

 

Hur tas reala optioner emot i ledningen? 

 

Vilka har utbildning på reala optioner? 

 

 

Avslutande frågor 

 

Varför tror ni att reala optioner inte fått större utsträckning i Sverige? 

 

Vad skulle behöva förändras? 

 

Vad är er känsla om framtiden för reala optioner? 

 


