
 

Bilaga  
 
För att illustrera hur beräkningen går till vid tillvägagångssättet med optioner kan man 
använda ett exempel som Avinash K. Dixit och Robert S. Pindyck har konstruerat. 
Exemplet är taget ur Dixit och Pindycks artikel “The Options Approach to Capital 
Investment”, (1995) Harvard Business Review. 

 

Exempel 
 
Tänk dig följande scenario, ett företag överväger att utveckla och producera en nytt 
läkemedel. Både kostnader och avkastning för investeringen är ytterst osäkra. Bland 
annat kommer kostnaderna att vara beroende av sammansättningens effektivitet och 
renheten i den kemiska processen. Avkastningen kommer att vara beroende av hur 
snabbt företaget kan lansera produkten på marknaden (i förhållande till andra aktörer 
på marknaden) och dess förmåga att hitta en huvudmarknad för läkemedlet. 
 
Investeringen kräver en satsning på $15 miljoner i forskning och utveckling i 
inledningsskedet och en investering i en produktionsapparat, om man bestämmer sig 
för att slutföra projektet. För att göra det enkelt utgår vi ifrån att det finns tre olika 
scenario för produktionskostnaden som har lika stor sannolikhet för att inträffa, alltså 
en tredje dels chans (1/3). För avkastningen finns det två scenario, vilka också har lika 
stor sannolikhet för att inträffa, alltså en andra dels chans (1/2).   
 
 
 
Detta kan illustreras på följande sätt: 
 
 
Produktionskostnad      Förtjänst 
 
Scenario 1:  (låg)  $40 miljoner  (låg) $50 miljoner 
 
Scenario 2:  (medel) $80 miljoner 
 
Scenario 3:  (hög)  $120 miljoner  (hög) $130 miljoner 
 
 
Antagande: Referensramen på tid är så kort att ingen diskontering av valutavärdet är 
nödvändig. 
 
 
 

Nuvärdemetoden 
 



Vid användandet av nuvärdemetoden blir den förväntade genomsnittliga kostnaden 
för produktionen $80 miljoner vilket man får fram genom att göra följande beräkning: 
 
(1/3 * 40) + (1/3 * 80) + (1/3 * 120) = 80 
 
På samma sätt får man fram det förväntade värdet på avkastningen är $90 miljoner. 
 
(1/2 * 50) + (1/2 * 130) = 90 
Slutsatsen av beräkningen är att det förväntade värdet eller nuvärdet på investeringen 
är $10 miljoner ($90 miljoner-$80 miljoner) vilket med konventionellt tänkande 
skulle betyda att man stoppade projektet. 
 

Optionsmodellen 
 
Om företaget istället ser på investeringen som en option1 kan de vänta med att 
genomföra investeringen i produktionsanläggningen tills de har bättre information.  
 
Osäkerhet gällande produktionskostnaden 
 
Om vi antar att avkastningen alltid kommer att vara $90 miljoner kan situationen 
illustreras på följande sätt: 
      
Om scenario 1 inträffar → 90 - 40 = $50 miljoner i förtjänst 
 
Om scenario 2 inträffar → 90 - 80 = $10 miljoner i förtjänst 
 
Om scenario 3 inträffar → 90 - 130 = -$40 miljoner i förlust 
 
Scenario 3 innebär att man inte genomför projektet medan de två andra alternativen 
skulle ges klartecken. 
 
Den genomsnittliga avkastningen på de tre sannolikheterna skulle bli $20 miljoner 
enligt följande beräkning: 
 
(1/3 * 50) + (1/3 * 10) + (1/3 *0) = 20 
 
Resultatet av beräkningen legitimerar investeringen i forskning och utveckling 
eftersom den förväntade avkastningen är $5 miljoner ($20 miljoner-$15miljoner) med 
hänsyn till den ursprungliga investeringskostnaden. 
 
 
 
 
 
Osäkerhet gällande avkastningen 
 

                                                             
1 En rättighet men ingen skyldighet att genomföra produktionen och marknadsföringen av produkten. 



Om vi antar att verkligheten är scenario 2 med en produktionskostnad på $80 miljoner 
kan situationen illustreras på följande sätt:  
 
Om scenario 1 inträffar → 50 - 80 =  -$30 miljoner i förtjänst 
 
Om scenario 3 inträffar → 130 - 80 = $50 miljoner i förtjänst 
  
Scenario 1 innebär att investeringen stoppas medan scenario 3 gör att investeringen 
ges klartecken. 
 
De två sannolikheterna ger en genomsnittlig förtjänst på $25 miljoner enligt följande 
beräkning: 
 
(1/2 * 0) + (1/2 * 50) = 25 
Även här legitimeras investeringen då den förväntade avkastningen på investeringen 
är $10 miljoner ($25-$15) med hänsyn till den ursprungliga investeringskostnaden. 
 
 
Med hänsyn till både osäkerheten angående produktionskostnaden och 
avkastningen 
 
Om investeringen i forskning och utveckling ger information om att 
produktionskostnaden kommer att bli hög som i scenario 3 ($120 miljoner) är det bäst 
att vänta och se hur utfallet på avkastningen blir innan man genomför investeringen. 
Då sannolikheten för att scenario 3 skall inträffa är 0,5 kan värdet på att vänta 
beräknas på följande sätt: 
 
½ * (130-120) = 5 
 
Beräkningen visar att värdet på att vänta är $5 miljoner. 
 
Om investeringen ger information om att produktionskostnaden kommer att bli 
medelmåttig som i scenario 2 ($120 miljoner) är det bäst att vänta och se hur utfallet 
på avkastningen blir innan man genomför investeringen. Ovanstående beräkning 
under rubriken “Osäkerhet gällande avkastningen” visade att det förväntade värdet på 
att vänta i denna situationen är $25 miljoner. 
 
Om investeringen ger information om att produktionskostnaden kommer att bli låg 
som i scenario 1 ($40 miljoner) spelar det ingen roll vilket av de två utfall på 
avkastningen som inträffar eftersom båda leder till ett positivt resultat. 
 
Genom detta kan man nu beräkna det verkliga nuvärdet enligt följande: 
 
(1/3 * 5) + (1/3 * 25) + (1/3 * 50) = 26,7 
 
Beräkningen ger ett nuvärde på $26,7 miljoner.  
3.4.2.4 Med hänsyn till kostnaden för att fördröja investeringen. 
 
Hittills har vi bortsett ifrån att det kan uppstå en viss kostnad i samband med att man 
väljer att fördröja investeringen. Antag att en konkurrent tar $20 miljoner av 



företagets förväntade avkastning under tiden som företaget väntar på bättre 
information och att den genomsnittliga produktionskostnaden är $80 miljoner som i 
ursprungsläget. Detta betyder att det mest fördelaktiga scenariot genererar $110 
miljoner i avkastning och det andra scenariot genererar $30 miljoner i avkastning. 
Situationen kan illustreras på följande sätt: 
 
Om scenario 1 inträffar → 30 - 80 =  -$50 miljoner i förtjänst 
 
Om scenario 3 inträffar → 110 - 80 = $30 miljoner i förtjänst 
 
Även här kommer inträffandet av scenario 1 betyda att man inte genomför 
investeringen och att inträffandet av scenario 3 ger klartecken för genomförande. 

Den genomsnittliga avkastningen är här $15 miljoner vilket fortfarande är bättre än 
det ursprungliga förväntade värdet ($10 miljoner). 

 
 
 
 
 


