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1. Inledning
I det inledande kapitlet ges en bakgrund och introduktion till uppsatsens studieområde. 
Inledningsvis beskrivs investeringskalkylering överlag för att sedan koncentreras på 
gruvprojekt och liknande. Utifrån detta diskuteras problem kring användandet av kalkylerna 
inom gruvindustrin vilket sedan mynnar ut i frågeställning och syfte med studien. 
Avslutningsvis presenteras studiens disposition.

Utan gruvnäringen skulle människans utveckling inte bara stagnera utan även gå tillbaka till
ett primitivt samhälle i och med att nästan alla produkter som mänskligheten beror på,
innehåller eller bygger på metaller och mineraler (Reid, 2012). Gruvnäringen är viktig för
världens ekonomi och är ett första steg i en produktionsprocess (ICMM, 2012). Utifrån 
gruvnäringens betydelse för samhället behövs således företag som är beredda att investera i 
prospektering och utveckling av gruvor. För att genomföra sådana investeringar krävs 
investeringsbedömningar.

Investeringsbedömningar, som bygger på uppskattade framtida kassaflöden, blir betydligt 
svårare att utföra för gruvprojekt, där många interna och externa faktorer (se kapitel 1.2) gör 
framtida resultat oförutsägbara. Investeringsbedömningar för gruvor, som är kapitalintensiva 
och är ofta betydelsefulla för det geografiska området,  blir mycket viktiga och komplicerade 
(Hartman, 1992). Bland annat visar en studie av 60 gruvprojekt genomförd i Australien 
mellan 1980-2001 att hälften av projekten överskred de förväntade kostnaderna med över 
20% (Gypton, 2002, se Chinbat, 2010). Denna studie kommer att fokusera just på hur 
investeringsbedömning går till för gruvprojekt.

1.1 Investeringsbedömning
Investeringsbedömningsmetoder är ett brett forskningsområde. De så kallade DCF-metoderna 
(discounted cash flow), som inkluderar bland annat net present value (NPV) och internal rate 
of return (IRR), samt paybackmetoden, reala optioner och profitability index är de mest 
välkända investeringsbedömningsmetoderna. DCF-metoder i allmänhet och NPV metoden i 
synnerhet är den investeringsbedömningsmetod som forskare under lång tid har ansett vara 
den överlägset bästa, oavsett bransch (Copeland et al, 2005). Metoden är enkel och 
beslutsregeln är även den okomplicerad; vid positiv NPV är investeringen lönsam och vid 
negativ NPV bör den ej genomföras. Vid rangordning av projekt ska det projekt med högst 
NPV ha prioritet, i och med att det ger högst avkastning. Även övriga DCF-metoder vilar på 
samma grund som NPV metoden och är förhållandevis enkla att genomföra, dock innehåller 
de övriga metoderna vissa mindre brister (Copeland et al, 2005).

De flesta större företagen världen över har även de under en längre tid ansett DCF-metoderna,
och framförallt NPV, vara de lämpligaste för investeringsbedömning. Meier och Tarhan 
(2007) undersökte 127 företag i USA och 88% använde DCF-metoder i sin 
investeringsbedömning. Sandahl och Sjögren (2003) undersökte 128 svenska företag och 
cirka 65% använde någon DCF-metod. Brounen et al (2004) undersökte företag i ett flertal 
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länder och kom fram till liknande resultat. I samtliga undersökningar är paybackmetoden en 
frekvent använd modell men minskar i användning ju större företaget är.

1.2 Investering i gruvor
Investering i gruvor kännetecknas av hög risk, extremt långa ledtider och stora
kapitalinvesteringar (Hartman, 1992). Hartman pekar på en rad industrispecifika drag som gör
investeringar i gruvor unika. Dessa är:

Kapitalintensiteten – Trots att mängden kapital för ett gruvprojekt varierar kraftigt 
beroende på vilken råvara som utvinns, gruvstorlek, teknik för utvinnande samt en 
mängd andra faktorer är gruvprojekt väldigt kapitalintensiva. Hartman menar att även 
de mindre projekten ofta är mångmiljonaffärer.
Kostnadsstruktur – De fasta kostnadernas andel av de totala kostnaderna för ett 
gruvprojekt är ofta höga, betydligt högre än i de flesta andra branscher. Break-even är 
således närmare maxkapacitet vilket resulterar i att många gruvföretag försöker nå 
denna vilket ibland kräver arbete sju dagar i veckan.
Långa förproduktionsperioder – Från den stund man har funnit en metall (vilket ofta 
tar lång tid) tar det flera år innan man kontinuerligt producerar denna. Hartman menar 
att förproduktionsperioden brukar ta mellan tre till tolv år, beroende på gruva, vilket är 
en lång tid utan intäkter för ett företag. 
Produkten i fråga är en icke förnybar resurs – Enligt Hartman är det faktum att 
produkten som utvinns inte är förnyelsebar en faktor som skiljer gruvindustrin mest 
från andra sektorer i ekonomin. Detta innebär att ett företag måste ha fått avkastning 
på investeringen inom gruvans begränsade livslängd.
Produkten i fråga är oförstörbar – De flesta metallerna som bryts är oförstörbara. 
Detta innebär att det uppstår en andrahandsmarknad, i och med att metallen återvinns. 
Detta betyder i sin tur att det krävs mindre primär malm för att motsvara marknadens 
efterfråga. 
Hög risk - Utöver den risk som en hög kapitalintensitet och långa 
förproduktionsperioder skapar, menar Hartman att bland annat de fluktuerande 
råvarupriserna och ett instabilt politiskt klimat gör att risken ökar. Andra externa 
faktorer som ökar risken är en fluktuerande växelkurs samt samhällets generella attityd 
till gruvdrift som kan leda till nedläggning av gruvor.

Vikten av att kunna bedöma huruvida en investering är lönsam eller ej, med en så pass 
långsiktig värdeutveckling som finns i gruvor, blir än viktigare i en bransch där de minsta 
kapitalinvesteringarna omfattar miljoner dollar. Investeringsbedömningar och 
investeringsbeslut blir således, utifrån den höga risken och industrins särdrag, viktiga men 
även svåra att genomföra (Topal, 2008).

1.2.1 Investeringskalkylering inom gruvindustrin och liknande branscher

Enligt tidigare undersökningar är DCF-metoderna de investeringskalkyler som främst används 
även inom gruvindustrin. Bhappu och Guzman (1995) undersökte 20 gruvföretag från USA, 
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Mexiko, Kanada, Australien och Storbritannien. De kom då fram till att DCF-metoderna var 
de överlägset mest använda och av dem var NPV och IRR tveklöst de populäraste. Maroyi 
och Van der Poll (2012) undersökte också användningen av investeringskalkylmodeller bland 
20 gruvföretag, börslistade i Sydafrika. Den investeringsbedömningsmetod som främst 
användes var NPV följt av IRR.

I andra branscher som liknar gruvindustrin vad gäller risk har även där utförts undersökningar 
kring investeringskalkylering. I läkemedelsindustrin, där stora investeringar krävs för att 
framställa läkemedel och vinster sker inte förrän många år efteråt, utförde Hartmann och 
Hassan (2006) en studie om användningen av investeringsbedömningsmetoder bland 
internationella läkemedelsföretags. Även där var NPV följt av IRR de populäraste.

Bland 108 företag som utvinner olja och/eller naturgas, branscher som är väldigt lika 
gruvindustrin, undersökte Dougherty och Sarkar (1993) användningen av 
investeringskalkyler. 97% av företagen använde en DCF-metod varav IRR var den 
populäraste metoden följt av NPV.

1.3 Problemdiskussion
En investering i en gruva är som ovan framgår ett mycket ekonomiskt riskfyllt projekt.
Gruvprojekt kan generera stora kostnader under flera år utan att någonsin generera intäkter.
Det finns även en mängd externa faktorer som kan påverka ett gruvföretags framtida resultat 
(Hartman, 1992). Investeringsbeslut blir således av oerhörd vikt och för att ta så pass viktiga 
beslut krävs goda beslutsunderlag. Det är investeringskalkylerna som ska ge en 
företagsledning, vars primära uppgift är att maximera aktieägarnas värde, tillräckligt med 
underlag för att ta korrekta beslut.

Det står även klart att DCF-metoderna är de metoder som i dagsläget främst används inom 
hela näringslivet och även för investeringsanalyser av högriskprojekt såsom gruvprojekt (se 
kapitel 1.1). Dock finns det meningsskiljaktigheter kring vilken 
investeringsbedömningsmetod som är bäst lämpad för så pass riskfyllda projekt.

Bhappu och Guzman (1995) skriver att det verkar finnas en ny investeringsbedömningsmetod
som är på uppgång men som ännu inte fått fotfäste. Författarna skriver att denna metod tar 
hänsyn till externa riskfaktorer, är betydligt flexiblare och återger ett mer realistiskt 
marknadsvärde samtidigt som DCF-metoderna är oflexibla och tenderar att undervärdera 
projekt. De menar att gruvföretagen i framtiden kommer att börja använda metoden. Denna 
”metod” som författarna hänvisar till låter precis som reala optioner. Trots författarnas tro på 
metoden verkar det som att gruvföretagen inte har anammat den, under de senaste 18 åren.

Copeland och Antikarov (2003) hävdar att reala optioner kommer att vara den dominerande 
investeringsbedömningsmetoden inom ett decennium. De kritiserar NPV för att vara 
oflexibel, i och med att de uppskattade kassaflödena är statiska och att metoden inte tar 
hänsyn till att man under investeringens livstid kan ta olika beslut. Ett projekt undervärderas 
således systematiskt. De skriver även att just vid gruvprojekt, och andra högriskprojekt, är 
reala optioner en perfekt metod, som författarna tidigare har använt sig av för just 
gruvinvesteringar, och visar som exempel i sin bok.



4

Block (2007) skriver att NPV metodens brister och reala optioner fördelar nu är 
väldokumenterade. Trots det visar hans undersökning att av de 249 undersökta företagen inom 
Fortune 1000 använder bara 14.9% av dem någon form av reala optioner. Liknande 
undersökningar har utförts av Bennouna et al (2010) i Kanada och av Graham och Harvey 
(2001) i USA där användandet av Reala optioner har varit 8.9% respektive 11.4%. Studierna 
visar att användningen av Reala optioner är låg bland företag i allmänhet men visar ingen 
specifik användning bland gruvföretag.

Mängder av forskare rekommenderar reala optioner för investeringsbedömning av gruvprojekt 
(se exempelvis Copeland & Antikarov, 2003, Samis et al, 2006 m.fl.). Latimore (2002) hävdar 
att reala optioner har börjat tillämpas framförallt i olje- och gasbranschen samt 
läkemedelsbranschen på grund av den höga risken involverat i investeringar. Copeland och 
Antikarov (2003) listar de företag som de känner till som använder eller har använt reala 
optioner, varav de flesta är just olje- och gasföretag (Mobil, Texaco, Exxon, Andarko 
Petroleum m.fl.). 

Trots att risken för gruvprojekt är mycket hög, och forskningen rekommenderar användningen 
av reala optioner, istället för DCF-metoderna, finns det väldigt få exempel på tillämpning av 
metoden inom gruvindustrin. Reala optioner användes inte av något företag i varken Bhappu 
och Guzmans (1995) eller Maroyi och Van der Polls (2012) undersökningar. Deras 
undersökningar brister dock i den mån att de inte utforskar varför företagen använder DCF-
metoderna samt varför reala optioner inte tillämpas. Överlag, vad gäller forskning kring 
varför särskilda investeringsbedömningsmetoder används, finns det brister. De studier som 
har genomförts har framförallt behandlat hur specifika variabler (företags storlek, ansvarigas 
utbildningsnivå etc.) påverkar val av investeringsbedömningsmetod (se exempelvis Graham 
& Harvey, 2001 och Brunzell et al, 2013) och har inte behandlat frågan direkt med de 
involverade företagen. Vetenskapen har således begränsad kunskap vad gäller anledningar till 
användandet av specifika investeringskalkyler. Vad gäller gruvindustrin vet man heller inte
huruvida nuvarande investeringsbedömning lyckas ta hänsyn till de riskfaktorer och 
branschkaraktär som präglar branschen, utan förutsätter att metoderna är bristfälliga och 
rekomenderar i sin tur reala optioner. Samtidigt tenderar företagen att inte använda den metod 
som den akademiska världen under en lång tid har rekommenderat just för denna bransch. 
Alla dessa kunskapsluckor behöver fyllas. Det behövs således vidare forskning i syfte att 
bidra till mer kunskap kring dessa ämnen.

1.4 Frågeställning
Utifrån ovan resonemang, anses följande frågor vara intressanta:

- Varför tillämpas de investeringsbedömningsmetoder som används inom 
gruvindustrin och hur tar man hänsyn till till de riskfaktorer som finns och den 
komplexitet som präglar branschen?

- Vilken roll spelar reala optioner för investeringsbedömning av gruvprojekt och 
vilka möjligheter finns för tillämpning av metoden?
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1.5 Syfte
Syftet med studien är att bidra till kunskap kring investeringsbedömning av gruvprojekt och 
dess komplexitet samt främja diskussionen på vetenskaplig nivå kring ämnet.

1.6 Avgränsningar
För att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningarna inom den angivna tidsramen är det 
nödvändigt att göra en avgränsning. Jag har valt att genomföra denna studie genom kvalitativa 
intervjuer med sju gruvföretag. Samtliga företag verkar antingen i Sverige eller Peru. En mer 
utförlig diskussion kring urvalet sker i kapitel 2.

1.7 Disposition
Denna inledning har haft som mål att ge läsaren en bild över problemområdet. I samtliga 
nästkommande kapitel kommer jag att arbeta för att svara på studiens frågeställning och 
således uppfylla syftet.

Kapitel 2 är metodkapitlet där jag redogör för mitt tillvägagångssätt under undersökningens 
gång. Kapitel 3 ämnar ge läsaren en kort introduktion till gruvindustrin, som troligtvis är en 
relativt okänd bransch för gemene man. Kapitel 4 fokuserar främst på teori bakom 
investeringsbedömningsmetoder. I kapitel 5 sammanställs den empiriska studien som inleds 
med en mycket kort presentation av de företag som medverkar för att sedan vara utformad 
enligt frågeställningen. Den empiriska studien diskuteras vidare i kapitel 6 där en analys 
genomförs utifrån tidigare kapitel. I kapitel 7 summeras studien genom en slutdiskussion och 
avslutas med förslag på vidare forskning inom området.
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Valet av ett kvalitativt angreppssätt kan ifrågasättas i och med att de tidigare studierna i ämnet 
(se Bhappu & Guzman, 1995 och Mayori & Van der Poll, 2012) använde en 
enkätundersökning där enbart metodvalen var det väsentliga och har således varit mer 
kvantitativt inriktade. Jag vill dock, med denna studie, gå ett steg längre och ta reda på 
motiven bakom valen och analysera huruvida metoderna anpassas till den specifika 
situationen. För att uppnå detta räcker inte en enkätundersökning utan jag behöver komma 
närmare situationen. Det krävs därför ett kvalitativt angreppssätt i syfte att komma de 
ansvariga för respektive företag nära.

2.1.2 Kvalitativa intervjuer

Jag har valt att genomföra kvalitativa intervjuer med sju företag. Utifrån den kvalitativa 
forskningens tillvägagångssätt för datainsamling ansåg jag att kvalitativa intervjuer var det
mest passande. Kvalitativa intervjuer kräver inte någon längre tids deltagande observation 
(Bryman och Bell, 2005) och går ut på att förstå hur den intervjuade tänker och känner samt
hur den intervjuades föreställningsvärld ser ut (Trost, 2010). Att utföra observationer, vilket 
möjligtvis hade gett en större förståelse för situationen, på samma mängd företag var en 
omöjlighet utifrån tidsramen på projektet. Kvalitativa intervjuer menar jag passar bra in på 
studiens syfte och är därför den valda datainsamlingsmetoden för denna uppsats.

2.2 Urval
Urvalet begränsas till företag som verkar i Sverige eller Peru. Det finns tusentals gruvföretag 
världen över, och för att få en välstrukturerad empirisk studie utfördes den avgränsningen.
Anledningen till valet av just de två länderna är min koppling till dem och förkunskapen kring 
ländernas gruvindustri.

Utöver det har jag inte gjort någon avgränsning vad gäller gruvföretag i Sverige utan 
kontaktat samtliga som jag har funnit, varav enbart en del har accepterat att delta. För 
gruvföretag som verkar i Peru däremot krävdes en avgränsning då det finns över 50 
gruvföretag. Jag har fokuserat på ett 20-tal som jag ansåg som de största och som är listade på 
en aktiebörs. Anledningen till att fokusera på de större bolagen är framförallt att dessa har 
hemsidor där viktig information kan hämtas för granskning, och är även på så sätt lättare att 
kontakta.

Trots att samtliga företag som deltar i studien är gruvföretag, är det stor spridning mellan 
företagen. Företagen skiljer i storlek, mineraler som de utvinner, land där de verkar och en rad 
andra faktorer som kommer att belysas i presentationen av den empiriska studien. 
Skillnaderna är av stor betydelse då jag förväntar mig olika resultat för ett mindre företag med 
bara några få anställda och ett världsledande företag med cirka 12000 anställda.

Genom att studera sju företag som skiljer sig på många områden bedömer jag att man får en 
god bild av hur gruvföretag överlag arbetar med investeringsbedömning och studien bör 
kunna överföras på liknande situationer, exempelvis olje- och gasföretag (se ett djupare 
resonemang i avsnitt 2.9.2).
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2.3 Kontakt med företagen
De utvalda företagen kontaktades först via mail där jag förklarade vad jag önskade att de 
hjälpte mig med. Jag bifogade även en projektplan som förklarade vad uppsatsen ämnade att 
undersöka, en uppsatt tidsplan samt när, hur och var uppsatsen avses publiceras. 
Projektplanen, som skrevs på tre olika språk, gav företagen en insikt i ämnet och förståelse för 
problemet vilket visade sig viktigt för att acceptera att delta. Vid uteblivet svar kontaktades 
vissa företag via telefon och påmindes om det mail som hade skickats. På så sätt fick jag än 
fler företag att delta. Vid ett positivt svar kontaktades företagen återigen, några veckor senare, 
för att boka intervjun och vid samma tillfälle skickades även intervjuguiden.

2.3.1 Anonymitet

I och med att de deltagande företagen ställer upp och ger information om deras 
investeringsarbete föreslog jag redan vid första kontakten med företagen att de kommer att 
hanteras under anonymitet vid redovisning av den empiriska studien, om de inte önskar annat. 
På så sätt har jag förhoppningen att de deltagande företagen ger den information som behövs 
på ett öppet och ärligt sätt, för att besvara frågeställningen.

2.4 Förberedande av intervjuer
För att få effektivitet på intervjuerna skapades en intervjuguide (Bilaga 1) som skickades ut
till de berörda företagen en vecka innan bokad intervju. Frågorna utformades i linje med 
uppsatsens syfte och berör användning av investeringskalkyler och anpassning av dessa. Trost 
(2010) varnar för att en intervjuguide kan bli alltför strukturerad och hämna friheten i 
konversationen. Tanken var först att ha en låg grad av strukturering vid intervjuerna. Ett 
flertal respondenter bad dock, när den första kontakten togs, att få frågorna skickade i förväg 
för att vid intervjutillfället ge bra svar. Därför är intervjuguiden utformad på ett relativt 
strukturerat sätt, men hämnar inte, enligt mig, friheten att utveckla svar. Respondenterna har 
således ett stort svarsutrymme utan fasta svarsalternativ. Intervjuformen kan kallas 
semistrukturerad då dessa typer av intervjuer innebär att intervjun till viss del är styrd genom 
att forskaren har specifika teman som skall behandlas, dock har respondenten stor frihet att 
utforma svaren på eget sätt (Bryman & Bell, 2005).

I övrigt tog jag även del av Trosts (2010) tips vad gäller kvalitativa intervjuer. I sin bok 
beskriver han hur man bäst förbereder sig för en intervju i form av bokning av intervju, 
anteckningar samt allmänt uppförande vid intervjuer.

För att vara så väl förberedd som möjligt granskades även företagets officiella information. 
Genom årsredovisningar får man en god översiktsbild huruvida företaget arbetar med 
prissäkringar, valutasäkringar, halter i gruvorna och produktionsmängd och ger till viss del 
svar på uppsatsens frågeställning. Granskningen blev således en mycket bra ingång till 
kunskap om företagens investeringsbedömning. Dock räckte inte den information utan 
behövde kompletteras med en omfattande intervju för att ta reda på hur 
investeringsbedömning utförs.
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2.5 Intervjuer
Vid kontakten med företagen informerade jag dem att intervjun kommer att ta 30-60 minuter. 
En respondent accepterade att delta men enbart för en 15 minuters intervju. Övriga 
accepterade tidsramen. För den kortare intervjun skickades en modifierad intervjuguide där 
jag markerade de mest relevanta frågorna för att få mer effektivitet under det mycket korta 
intervjutillfället. Den nämnda intervjun tog till slut ca 45 minuter och behandlade samtliga 
frågor.

Samtliga intervjuer är telefonintervjuer vilket för med sig vissa nackdelar. Användning av 
visuella hjälpmedel och tolkning vad gäller respondentens reaktioner kan försvåras vid 
telefonintervjuer (Bryman & Bell, 2005). Telefonintervjuer var dock det enda alternativet 
utifrån de geografiska skillnaderna mellan författaren och respondenterna.

2.6 Sökning, val och tolkning av litteratur
Parallellt med kontakt med företagen har jag utfört en genomgående litteratursökning i syfte 
att vara väl förberedd inför intervjuerna samt för att skapa en teoretisk referensram baserad på 
frågeställningen. Fokus har legat på böcker och vetenskapliga artiklar. För de vetenskapliga 
artiklarna har framförallt Google Scholar och Business Source Complete använts. Hillier et al 
(2010) har varit den bok som främst använts vid beskrivande av de traditionella 
investeringsbedömningsmetoderna och kapitalkostnaden, och Copeland & Antikarov (2003) 
var den mest nyttjade boken i kapitlet om reala optioner. Hartman (1992) har använts en hel 
del för beskrivningen av gruvbranschen.

Vid utformandet av den teoretiska referensramen, dvs den litteratur som använts för studien, 
har fokus legat på för- och nackdelar med respektive investeringsbedömningsmetoder. Det 
matematiska tillvägagångssättet för respektive metod har mycket kortfattat beskrivits. 
Anledningen härvid är att uppsatsen ämnar svara på motiven bakom val av 
investeringsbedömningsmetoder och hur dessa anpassas. Det relevanta är således metodernas
för- respektive nackdelar samt anpassningsförmåga.

2.6.1 Källkritik

Tillförlitligheten på de använda teoretiska källorna borde vara hög då det är nästan
genomgående artiklar från ansedda tidskrifter samt välkända böcker, där det oftast sker kritisk 
granskning innan publicering. Det innebär dock inte att det inte finns subjektiva åsikter, 
framförallt vad gäller en metod som reala optioner som den akademiska världen nästan 
genomgående hyllar. Jag har på grund av detta även sökt artiklar (både vetenskapliga och 
tidningsartiklar) som inte skildrar reala optioner som en revolutionerande 
investeringsbedömningsmetod utan mer som en i mängden, både utifrån ett akademiskt 
perspektiv och ett företagsperspektiv. På så sätt hoppas jag att läsaren av denna uppsats får en 
bred syn vad gäller åsikter kring reala optioner och övrig investeringskalkylering.

Tillförlitligheten och kunskapen bland respondenterna är även den hög då samtliga antingen 
är ekonomichefer eller controllers för respektive företag (se kapitel 4.1). Men även bland 
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respondenterna kommer subjektiva åsikter samt möjligtvis en ovilja att delge negativ 
information kring företaget att förekomma. Man ska, enligt Trost (2010), inte ta ett svar för 
givet utan att syna dem kritiskt. Det är således viktigt att författaren tar hänsyn till denna 
möjlighet, vilket ofta är svårt att upptäcka, vid intervjuerna och skildrar det väl i 
rapporteringen av den empiriska studien.

2.7 Analys av intervjuer och litteratur
Analysarbetet av intervjuerna sker successivt, både under intervjun och i efterhand. Precis 
som Trost (2010) säger kan analysen ske precis när som helst; när relevanta tankegångar kring 
intervjun dyker upp. Analysen av intervjuerna kopplas till litteraturen bakom 
investeringsbedömning för att i nästkommande kapitel svara på studiens frågeställning.

2.8 Slutsats
När analysen har genomförts presenteras viktiga resultat i slutsatsen. I denna del kommer 
studiens frågeställning att svaras på samt förslag för framtida forskning att föreslås.

2.9 Studiens trovärdighet
Reliabilitet och validitet är de viktigaste kriterierna för bedömning av forskning inom 
företagsekonomi (Bryman & Bell, 2005). Begreppen, som härstammar från kvantitativ 
forskning, blir dock egendomliga vid kvalitativ forskning då det krävs att man mäter och 
sätter värden på variabler (se Bryman & Bell, 2005, Trost, 2010). Man kan inte kräva att få 
samma svar på en fråga om den ställs vid ett annat tillfälle eftersom människan inte är statisk 
och vår föreställningsvärld förändras successivt. Både Bryman och Bell (2005) och Trost 
(2010) föreslår således alternativa kriterier för datainsamling vid kvalitativ forskning. Jag 
kommer att fokusera på dessa nedan.

2.9.1 Tillförlitlighet

När denna studie väl är godkänd ämnar jag skicka den färdiga studien till samtliga 
respondenter för att på så sätt säkra tillförlitligheten. I vissa fall krävs det en översättning. Jag 
kommer därför översätta den empiriska studien samt analysen och slutsatsen till 
respondentens modersmål. Enligt Bryman och Bell (2005) krävs det för att en kvalitativ studie 
ska anses tillförlitlig att man rapporterar resultaten till de personer som har studerats 
(respondenterna) för att få bekräftat att rapporten är korrekt utförd. Detta kallas 
respondentvalidering.

2.9.2 Överförbarhet

Begreppet överförbarhet syftar på huruvida resultaten av en studie kan överföras på en annan 
situation eller liknande situation vid en senare tidpunkt (Bryman & Bell, 2005). Bryman och 
Bell (2005) menar att överförbarheten ökar ju fylligare beskrivningen av den sociala 
verkligheten är. Detaljrika beskrivningar av företagen i studien är en omöjlighet då vissa har 
begärt anonymitet, vilket skadar överförbarheten. Däremot har jag försökt beskriva företagens
allmänna situation i kapitel 3 där jag förklarar mer djupgående hur gruvindustrin ser ut i de 
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olika länderna. Även vad gäller redovisningen av den empiriska studien ger jag förklaringar 
på hur företagens situation ser ut vad gäller just investeringsbedömningar, dock nämns inte 
företagens namn.

2.9.3 Pålitlighet

En studies pålitlighet i kvalitativ forskning är vad man inom kvantitativ forskning kallar 
reliabilitet (Bryman & Bell, 2005). Forskarna ska, för att uppnå trovärdighet, anta ett 
granskande synsätt som innebär att man redogör utförligt för samtliga delar av 
forskningsprocessen. Bryman och Bell (2005) menar vidare att kolleger ska granska och 
bedöma kvaliteten på de procedurer som tillämpats under forskningens gång.

Pålitligheten är svår att uppfylla helt och hållet, vilket även Bryman och Bell (2005) 
anmärker. Jag har, genom detta metodkapitel, förklarat på ett strukturerat och tydligt sätt hur 
forskningen har gått till väga, vilket borde styrka pålitligheten. Jag har även haft tillgång till 
en handledare som granskat mitt arbete successivt. Dock granskas inte intervjumaterialet, 
vilket är alltför tidskrävande för en handledare. En annan punkt som kan försvaga studiens 
pålitlighet är att företagen i studien är anonyma, vilket var ett krav bland några företag för att 
delta i studien.
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3. Gruvindustrin
I detta kapitel ges en kort introduktion till gruvindustrin. Jag redogör för gruvnäringens 
historiska och nuvarande betydelse och betydelsen för industrin i de två undersökta länderna 
samt på vilket sätt gruvnäring och gruvinvestering är unikt.

3.1 Gruvnäringens betydelse
Gruvnäring har spelat en stor roll för människans utveckling, betydligt större än vad historiker 
anspelar på. Sedan början av människans civilisation användes metaller som hittades på eller 
nära jordens yta för att på så sätt utveckla vapen, jordbruksredskap eller smycken. Även i det 
moderna samhället genomsyrar produkter från gruvnäring all industri och samtliga 
människors liv (Hartman, 1992).

Enligt Swemin (2012), svenska gruvföretags branschförening, är tillgång till mineraler en 
förutsättning för ökat välstånd. Ett modernt samhälle är beroende av mineraler och metaller 
och ju högre välstånd desto högre är efterfrågan på metaller och mineraler. Länder med hög 
BNP per capita har fyra till åtta gånger högre stålanvändning per person än utvecklingsländer. 
I och med den kraftiga tillväxten i många utvecklingsländer har efterfrågan på många råvaror 
ökat kraftigt. Kina och Indien driver efterfrågan uppåt på de flesta av mineralerna tack vare 
ländernas storlek och tillväxt (Swemin, 2012).

3.1.1 Sverige

Enligt Swemin (2012) bidrog svensk gruvnäring med 26 miljarder kronor till BNP (cirka 
0.8% av totala BNP) 2010. Sverige är ett ledande gruvland inom EU och bidrar starkt till 
unionens självförsörjning av mineraler (Swemin, 2012). Sverige hamnar på en 17:e plats i 
världen vad gäller gruvbranschens produktionsvärde och andel av världens totala 
produktionsvärde under 2010. Dock hamnar Sverige bara på 79:e plats av 212 länder vad 
gäller gruvindustrins betydelse för landet (ICMM, 2012).

2011 var, precis som 2010, ett nytt rekordår för svensk malmproduktion med 67.3 miljoner 
ton producerad malm. Det investerades även mer i prospektering än någonsin tidigare. 783 
miljoner kronor investerades i prospektering under 2011 vilket är 23 miljoner mer än förra 
toppnoteringen 2008 (SGU, 2012). Prognoserna vad gäller fortsatt produktion ser mycket 
positiva ut, både enligt Swemin och SGU. 

Swemin (2012) menar att Sverige har potential att trefaldiga sin nuvarande mineralproduktion 
till 2025. Järnmalm, koppar och zink, som är Sveriges tre främsta mineraler, förväntas alla ha 
en stabilt ökande efterfrågan (se figur 2), framförallt, på grund av Kina och Indiens ökande 
välstånd samtidigt som priserna förväntas ligga på höga nivåer. Swemin pekar på att Sverige 
idag är underetablerat som gruvnation då järnmalmproduktionen bör vara betydligt högre 
utifrån identifierade reserver samt att landet har tillgång till sällsynta jordartsmetaller och 
andra metaller som är enligt EU betecknade som ”kritiska”. Sverige har även ett stabilt 
politiskt och juridiskt klimat samt ett positivt investeringsklimat vilket är viktiga riskfaktorer 
(mer om detta nedan) vid en gruvinvestering.



Figur 2: Järnmalm: Konsumtion 2000-20
2000-2010 och förväntad konsumtion 201

SGU (2011) har utifrån en samm
räknat ut förväntad malmprodukt
fördubblas, från 2011 till 2015, o
volymen. Övrig malm kommer su

Figur 3: Prognos för svensk malmproduk
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3.1.2 Peru

Peru var världens sjätte största guldproducent 2011, världens nästa största silverproducent och 
tog sig 2010 förbi USA och är nu världens näst största kopparproducent, efter koppargiganten 
Chile (Vera, 2012). Peru var världens 9:e största gruvland utifrån produktionsvärde och andel 
av världens totala produktionsvärde under 2010, och hamnar på 21:a plats av 212 länder vad 
gäller gruvindustrins betydelse för landet, där topplaceringarna domineras av afrikanska 
länder (ICMM, 2012).

Gruvindustrin är en stöttepelare för hela Perus ekonomi. Många välkända nationalekonomer 
kallar gruvorna ”landets bank” och det är till stor del tack var gruvorna landet har kunnat ha 
en tillväxt på 5.6% i genomsnitt mellan 2001 och 2010 (Global Business Report, 2011). 2010 
bidrog ”mineralsektorn”, som inkluderar metaller, mineraler och bränslen, till 8.8% av landets 
BNP (Gurmendi, 2012).

Enligt Fernando Gala, Perus vice gruvminister 2009-2011, är gruvindustrin oerhört viktig för 
landet. Sektorn står för cirka 40% av landets totala inkomstskatt och 25% av samtliga skatter 
som staten tar in och cirka 60% av landets export kommer från gruvprojekt (Global Business 
Report, 2011).

Enligt Jorge Medina, VD för Ernst & Young Peru, är gruvdriften, till skillnad mot de flesta 
andra industrier, oftast beläget i svåråtkomliga områden på höga höjder, som kämpar mot 
kraftig fattigdom. Gruvföretagen har utvecklat dessa områden betydligt snabbare än vad den 
peruanska staten hade kunnat göra (Medina, 2012). Avtalet Canon Minero, som innebär att 
50% av gruvföretagens inkomstskatt ska gå till de lokala kommunerna, har även det gjort att 
utvecklingen av den peruanska landsbygden påskyndats (Global Business Report, 2011).

Enligt Perus nuvarande finansminister, Luis Castilla, är dock Perus, och hela regionens, 
tillväxt starkt korrelerat till råvarupriserna, som under de senaste åren har nått historiska 
toppar, samt Kinas utveckling vad gäller råvaruimport. Man kan således säga att landets 
starka tillväxt har varit tursam till viss del och man måste nu, med mer resurser än någonsin, 
bygga upp en infrastruktur och utveckla arbetskraften för att på så sätt upprätthålla en hållbar 
tillväxt då de externa förhållanden åter kan försämras (America Economia, 2013).

3.2 Gruvprojekt – från prospektering till produktion
Ett gruvprojekt går igenom följande steg i sin livscykel; prospektering, 
mineraliseringsberäkning, förstudie, lönsamhetsstudie, projektfinansiering, miljöprovning, 
gruvutbyggnad, produktion och slutligen efterbehandling (Sörensson, 2003).

En gruvoperation börjar med prospektering av ett intressant område, en process som är 
långdragen och med hög risk för misslyckande (Hartman, 1992). Prospektering kan omfatta 
både brown field, vilket innebär prospektering i områden där gruvor har funnits eller finns, 
och green field, vilket innebär prospektering i områden tär tidigare gruvverksamhet ej har 
bedrivits (Sörensson, 2003).
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Man kan snabbt få en idé kring vilken malm som berggrunden innehåller genom geofysiska 
mätningar ovanpå jorden, men för en bättre bild krävs vidare underökning som i sin tur, i de 
flesta länder, kräver ett undersökningstillstånd (Hartman, 1992). I Sverige är det SGU 
(Sveriges Geologiska Undersökningar) i form av Bergsstaten som utger dessa tillstånd. 
Utgivande av tillstånd kan dra ut på tiden vilket gör att projektets livslängd kan få oväntade 
förlängningar och ökar således risken på investeringen. När undersökningstillståndet är 
tillgivet kan man sedan börja borrningen, och det är då de stora kostnaderna börjar komma 
(Hartman, 1992).

Det resultat som borrningen ger analyseras och en mineraliseringsberäkning genomförs för att 
avgöra reservernas kvantitet och halt (Sörensson, 2003). Vid värdering av en gruva är det 
malmfyndighetens kvalitet (malmkroppen) och kvantitet (tonnage) som styr samt hur 
lättillgänglig malmen är. Dagbrott (malmen bryts vid jordytan) är oftast billigare då man 
undviker besvärliga transporter och omfattande borrning (Hartman, 1992).

En förstudie tar sedan hänsyn till alla aspekter kring projektet, allt från malmens tillgänglighet 
och anrikningsprocesser till sociala och juridiska aspekter (Sörensson, 2003).

Vid ett positivt resultat av förstudien inleds lönsamhetsberäkningar. Man tar hänsyn till 
tekniska och ekonomiska aspekter i syfte att besluta om vidare investeringar (Sörensson, 
2003). Det finns även konsultföretag som specialiserar sig just på lönsamhetsanalyser av 
gruvor. Raw Material Group är ett av de ledande konsultföretagen i världen inom området1.

En positiv lönsamhetsstudie leder sedan till finansieringsfrågor. När man väl har säkerställt 
finansieringen krävs miljöprövning, vilket i Sverige sker i miljödomstolen enligt Sörensson 
(2003). När miljöprövningen har vunnit laga kraft kan gruvutbyggnaden och så småningom 
även produktionen starta. Det är först i denna fas som projektet genererar intäkter. Sist av allt, 
när malmen är bruten, måste gruvan stängas ner vilket även det leder till kostnader 
(Sörensson, 2003).

3.2.1 Karaktäristika

Som nämnts tidigare kännetecknas en investering i en gruva av speciella drag och hög risk (se 
kapitel 1), vilket gör att investeringskalkylering blir både viktigare och svårare att genomföra 
än i andra branscher (Topal, 2008, Iloiu & Iloiu, 2009, Mirakovski et al, 2009).

Costa Lima och Suslick (2006) skriver att enligt Fortune Magazines (2005) årliga lista över de 
500 största företagen hamnar gruvföretag högst upp vad gäller totala tillgångar per anställd 
och längst ner vad gäller årlig försäljning utifrån investerat kapital. Författarna menar att vid 
ett ogynnsamt utfall vad gäller försäljning kan således gruvföretag, som är så pass 
kapitalintensiva, snabbt stå inför stora problem, betydligt större än företag inom andra 
industrier.

                                               
1 Läs mer på www.rmg.se
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Kostnaden för själva gruvdriften är lika med kostnaden att fylla upp lastbilar med sten, som
innehåller metaller, men även gråberg som är oönskade mineraler (Singhal, 1998). Detta 
innebär kortfattat att ju mer gråberg som finns i stenen ju högre kostnader. 
Bearbetningskostnaden innebär förädling av stenen. Även i denna process är malmkroppen 
mycket viktig (Singhal, 1998). Malmkroppens betydelse för gruvföretags kostnadsstruktur är 
således oerhört stor. Topal (2008) skriver att enligt en undersökning av Canadian Mineral 
Economics Society kan ± 10% i malmkropp och tonnage få avsevärda effekter (upp till 35%) 
för projektets totala kassaflöde.

3.2.2 Risk

Den risk som associeras med gruvprojekt uppstår från osäkerheter inom branschen. Dessa 
osäkerheter klassificeras som interna och externa (källor). De interna källorna är exempelvis 
modellering av malmkroppen, mättekniker, utrustning, arbetskraft och ledning. De externa är 
råvarupriserna, politisk och geografisk (vilket land man opererar i och var) risk, 
miljöförhållanden, lagstiftning och regeringens politik (Topal, 2008). Canadian Mineral 
Economics Society undersökte hur gruvföretag rangordnar industrins risker. Enligt denna 
undersökning var följande risker de största (Smith, 2002).

1. Gruvans reserver - tonnage och malmkropp 
2. Politiska och geografiska risker
3. Miljöförhållanden 
4. Råvarupriser
5. Driftkostnader

Efter dessa, som var överlägset högst rangordnade, nämndes även gruvans läge, 
kapitalkostnaden, ledningen, vem som äger gruvan och skatter som betydande risker.

Politiska och geografiska risker är framförallt ett problem för gruvsektorn i många 
utvecklingsländer. Enligt América Economía (2011) fanns det 34 sociala konflikter kretsat 
kring gruvindustrin i Peru, juli 2011. Många gruvprojekt tvingas avbryta sin verksamhet 
under långa tider på grund av sociala konflikter kring gruvindustrin (América Economia, 
2011).

Enligt Smith (2002) är gruvans reserver, råvarupriser och kalkylräntan de faktorer som 
påverkar mest en värdering av diskonterade kassaflöden. Fluktuerande råvarupriser är just en 
viktig faktor som många forskare menar att de traditionella kalkylmodellerna ignorerar (se 
mer nedan). Råvarupriser tenderar att variera kraftigt, framförallt mikroekonomiskt vid en 
obalans i utbud och efterfrågan samt makroekonomiskt vid handelshinder och andra 
störningar i världshandeln (Moledina et al, 2004).

Prissäkring
Prissäkring (även kallat hedging) innebär att man använder finansiella instrument, oftast 
terminskontrakt, för att minska eller helt eliminera risken som finns vid pris- eller 
kursförändringar. Både på råvaru- och valutamarknader är prissäkring vanligt (Hull, 2010).
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Debatten kring huruvida prissäkring är fördelaktigt för gruvföretag är tudelad. Hull (2010) 
menar att vid en bedömning av en guldgruva vid ett första stadie, då det fortfarande är år tills 
första guldet ska säljas, är det fördelaktigt att prissäkra för att på så sätt få en tydligare bild 
över gruvans framtida kassaflöden. Callahan (2002) menar dock, utifrån statistiska körningar, 
att prissäkring inom gruvindustrin generellt är negativt. Hans undersökning visar att vid 
aggressiva prissäkringsstrategier har gruvföretagens aktievärde fallit. Detta kan, enligt 
Callahan, ha att göra med att investerare förväntar sig en viss riskpremie (mer om detta i 
avsnitt 4.4.1) för gruvföretag och föredrar således gruvföretag med högre riskpremie.

Sammanfattningsvis kan dock sägas att prissäkringar underlättar investeringsbedömning av
gruvprojekt, men behöver inte alltid vara det bästa för företaget.
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4. Investeringsbedömning
Det här kapitlet presenterar den teori kring investeringsbedömning som kan relateras till 
studieområdet. Kapitlet inleds med en presentation av de relevanta investeringsbedömnings-
metoderna, samt dess fördelar och brister. Sedan förklaras hur riskhantering tillämpas i form 
av bland annat känslighetsanalys och kalkylränta. Avslutningsvis ges en längre presentation 
utav reala optioner då denna metod är rekommenderad för gruvprojekt av många forskare.

4.1 Traditionella kalkylmodeller
De traditionella investeringskalkyler som kommer att redogöras för är paybackmetoden och 
DCF-metoderna, där jag enbart kommer att gå igenom NPV (Net Present Value) och IRR 
(Internal Rate of Return). Anledningen härvid är att dessa metoder är de mest använda vid 
gruvinvestering enligt tidigare undersökningar (Se Bhappu och Guzman, 1995 samt Maroyi 
och Van der Poll, 2012).

4.1.1 Payback

Paybackmetoden (även kallad återbetalningsmetoden) är den enklaste formen av 
investeringskalkylering. Metoden används då man vill ta reda på hur lång tid det tar för 
investeringen att bli återbetalad. Paybackmetoden var den investeringskalkyl som främst 
användes bland företag innan DCF-metoderna tog över under 60- och 70-talet (Klammer, 
1972). Småföretag använder sig fortfarande främst av paybackmetoden (Danielson & Scott, 
2006). Metoden är mycket enkel och uppskattad av användare, men samtidigt hårt kritiserad 
av akademiker (Hillier et al, 2010). Hillier et al (2010) pekar främst på tre problem.

1. Den tar inte hänsyn till tidsvärdet på pengar.
2. Den ignorerar kassaflöden som inträffar efter det att investeringen har återbetalats.
3. Godtyckligt krav på återbetalningstid.

Det första problemet med metoden kan korrigeras genom att diskontera kassaflödena likt 
DCF-metoderna och sedan räkna ut återbetalningstiden. Hillier et al (2010) menar dock att om 
man nu har gjort sig besväret att diskontera kassaflödena så kan man lika gärna räkna ut NPV 
som inte innehåller de övriga två problemen.

4.1.2 DCF

DCF-metoderna i allmänhet har sakta men säkert tagit över platsen som de mest använda 
investeringsbedömningsmetoderna från den äldre och betydligt enklare Paybackmetoden. 
Klammer (1972) undersökte användandet av investeringskalkyler i över 100 företag åren 
1959, 1964 och 1970. 1959 använde enbart 19% av företagen någon DCF-metod. 1970 
däremot hade 57% av företagen börjat använda någon av metoderna. Schall, Sundem och 
Geijsbeck (1978) undersökte 424 större företag och fann att 86% använde NPV (ur Copeland 
& Antikarov, 2003). Det tog således cirka 20 år för DCF-metoderna att bli väletablerade 
bland större företag, och dessa metoder kallas nuförtiden ”sofistikerade värderingsmetoder” 
samtidigt som paybackmetoden klassas som osofistikerad (Sandahl & Sjögren, 2002, 
Bennouna et al, 2010, Brounen et al, 2004). Bland större företag är DCF-metoderna tveklöst 
de mest populära investeringskalkylerna.
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DCF-metoderna innehåller en rad metoder där man diskonterar kassaflöden för att ta hänsyn 
till tidsvärdet på pengar. De mest populära överlag, och även de mest använda inom 
gruvindustrin, är NPV (Net Present Value) och IRR (Internal Rate of Return).

IRR och NPV är två mycket populära metoder som är väldigt lika varandra. Båda ger samma 
resultat när det gäller att avgöra om en enskild investering är lönsam eller ej (Ljung &
Högberg, 2007). IRR innehåller dock smärre brister, som kommer att förklaras kort nedan, 
vilket gör att akademiker alltid rekommenderar att komplettera en IRR-kalkyl med NPV som 
är den optimala DCF-metoden (Hilier et al, 2010, Berk & DeMarzo, 2011).

NPV visar, efter att ha diskonterat samtliga framtida kassaflöden och subtraherat 
grundinvesteringen, investeringens nettonuvärde. Metoden kallas ibland på svenska 
nettonuvärdesmetoden. Beslutsregeln är: investeringen är lönsam vid positivt nettonuvärde.

IRR visar, till skillnad från NPV, investeringens lönsamhet. Vid uträkning får man fram en 
procentsats (internränta) som jämförs med den uppsatta kalkylräntan. Metoden kallas ibland 
på svenska internräntemetoden. Beslutsregeln är: investeringen är lönsam om internräntan är 
högre än den uppsatta kalkylräntan.

Båda metoderna tar hänsyn till samtliga kassaflöden samt tidsvärdet på pengar. Det finns även 
tydliga beslutsregler till skillnad mot paybackmetoden. Båda är även förhållandevis lätta att 
använda. NPV kan räknas ut med grundläggande matematisk kunskap och man kan få en god 
uppskattning av IRR genom att prova sig fram med målet NPV = 0. För att få fram en exakt 
internränta krävs dock tillgång till datorprogram.

Problem med IRR
Vid följande situationer uppstår problem med IRR (Hillier et al, 2010):

1. När grundinvesteringen sker efter inbetalningen.
2. När betalningsserien innehåller fler än en teckenväxling.
3. När investeringar jämförs och/eller rangordnas.

Om grundinvesteringarna sker efter inbetalningarna blir beslutsregeln omvänd: investeringen 
är lönsam om internräntan är lägre än kalkylräntan, vilket kan förvirra en beslutsfattare. Om 
betalningsserien innehåller fler än en teckenväxling, dvs först en utbetalning följt av en 
inbetalning och sedan ännu en utbetalning, uppstår multipla internräntor och ingen av dem är 
den korrekta. Vid jämförelse eller rangordning av projekt ska, enligt IRR-regeln, det projekt 
med högst internränta genomföras. Modellen tar dock inte hänsyn till skalor, vilket gör att ett 
projekt kan ha en lägre IRR men högre NPV än ett annat projekt om investeringen är av 
betydligt större storlek. Liknande problem uppstår vid jämförelse av två projekt där den ena 
investeringen har stora inbetalningar i början av dess livslängd medan den andra har de på 
slutet. Ett projekt där inbetalningar sker tidigt kommer oftast få en högre IRR, trots att NPV 
kan vara lägre (Hillier et al, 2010).
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Läroböcker inom investering avråder ständigt IRR metoden (se bl.a Hillier et al, 2010, Ljung 
& Högberg 2007 eller Copeland et al, 2005). Enligt Hillier et al (2010) existerar och används 
dock IRR flitigt tack vare att den uppfyller ett behov som NPV inte gör. Företag verkar 
efterfråga en metod som visar en investerings avkastning. Att ha ett sådant mått underlättar 
vidare diskussioner kring projektet. Hillier skriver även att som tur är inser de flesta 
företagen, som använder sig av IRR, metodens brister.

Problem med NPV
NPV har under en lång tid varit den rekommenderade investeringskalkylen, men har under de 
senaste åren fått utstå en del kritik från akademiskt håll. Kritiken, som till stora delar varit 
riktad mot samtliga DCF-metoder, har framförallt handlat om hur modellen är statiskt och inte 
tar hänsyn till den flexibilitet som beslutsfattare har under en investerings livstid (se bland 
annat Hillier et al, 2010, Copeland & Antikarov, 2003, Samis et al, 2006). Flexibilitet är en 
mycket betydelsefull faktor just vid högriskprojekt som gruvinvesteringar (Iloiu & Iloiu, 
2009, Topal, 2008, Colwell et al, 2002).

Samis et al (2006) menar att för värdering av naturresurser kan inte vanliga DCF-metoder
redogöra tillräckligt väl för osäkerheter i kassaflöden vilket leder till systematiska 
värderingsfel. Experter inom gruvindustrin har ofta anmärkt den låga avkastningen på eget 
kapital inom gruvindustrin, enligt Samis et al (2006), och förklarar den med att företagen har 
mycket svåra förhållanden. Författarna menar dock att en alternativ förklaring är att 
användandet av DCF-metoder leder till felaktiga värderingar som i sin tur leder till ej 
optimala resursallokeringar och låg avkastning.

4.2 Varianter av NPV
NPV, och övriga DCF-metoder, har fått utstå en del kritik som ovan beskrivits. Utifrån 
kritiken har nya varianter av NPV utvecklats där man har försökt dynamisera metoden och ta 
hänsyn till risk. Två av de mest välkända metoderna är risk-justerad NPV samt Dynamisk 
DCF.

4.2.1 Risk-justerad NPV

Risk-justerad NPV (rNPV) definierar Stewart et al (2001) som nuvärdet av en tillgång när 
intäkter, kostnader, risken och tiden beaktas i kalkylen. Följande formel används:

P Intäkt R0 Nuvarande risk/sannolikhet
Ci Kostnad R0 / Ri Sannolikhet att kostnaden ska uppstå

Risk-justerad NPV har framförallt tillämpats på projekt inom forskning och utveckling (se 
Stewart et al, 2001, Walwyn et al, 2011 samt Burgess, 2007). Kennedy et al (2012) använde 
en variant av rNPV för att simulera ett metallurgiskt projekt som involverade hög risk. 
Författarna menade att metoden bör tillämpas framförallt på ny teknologi som ofta är 
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svårbedömd. rNPV har dock varken blivit frekvent rekommenderad för gruvprojekt av 
forskare eller särskilt använd bland gruvföretag enligt tidigare undersökningar (se 
undersökningar i kap 1.2.1).

4.2.2 Dynamisk DCF

Precis som namnet påkallar är den Dynamiska DCF (DDCF) modellen utvecklad för att göra 
den statiska NPV modellen mer dynamisk. Istället för att anta ett statiskt scenario använder 
sig DDCF av möjliga beslutsvägar i ett hierarkiskt beslutsträd med olika 
sannolikhetsfördelade utfall (McDonald, 2006). Samis et al (2012) skriver även att i DDCF 
brukar man höja kalkylräntan för att ta hänsyn till risk.

Modellen rekommenderas av bland annat Samis et al (2012) för gruvprojekt och är enligt 
författarna relativt lik reala optioner i utformande och kvalitet på resultatet. Trots det finns det 
inte ett enda exempel på DDCF för gruvprojekt, eller andra projekt heller för den delen, efter 
rigorösa sökningar. Modellen har, ser det ut som, inte fått genomslag varken i den akademiska 
världen eller bland företag.

4.3 Val av investeringsbedömningsmetod
Jag har ej funnit studier som ur ett direkt perspektiv undersöker varför företag använder 
särskilda investeringsbedömningsmetoder. Denna studie är på så sätt unik då den direkt frågar 
utvalda företag varför vissa metoder tillämpas.

Däremot finns det många kvantitativa studier som har genomförts där författarna genom 
variabelanalys analyserar samband vad gäller investeringsbedömningsmetod och utvalda 
variabler. Företags storlek har visat sig vara en viktig faktor i tidigare studier. Ju större 
företaget är, desto mer sofistikerade invsteringsbedömningsmetoder tillämpas (Meier & 
Tarhan, 2007, Graham & Harvey 2001, Brunzell et al, 2013, Sandahl & Sjögren, 2002). En 
annan viktig faktor har genomgående varit ansvarigas utbildning. Graham och Harvey (2001) 
kommer fram till att det är mer troligt att sofistikerade metoder tillämpas om de ansvariga har 
MBA. Brunzell et al (2013) menar att mer sofistikerade metoder används om de ansvariga är 
utbildade inom ekonomi samt är yngre.

4.4 Känslighets- och scenarioanalys
Ett annat, mycket enklare och populärare sätt för att inkludera risk är att komplettera den 
statiska DCF-kalkylen med en känslighetsanalys (Cotter et al, 2003). En känslighetsanalys 
innebär att man, utifrån kalkylen, ändrar förutsättningarna i en variabel i taget, och ofta utgår 
man från ett pessimistiskt, förväntat och optimistiskt utfall (Hillier et al, 2010). Man 
undersöker således hur känslig kalkylen är mot förändringar i variabler.

Hillier pekar på vissa fördelar med känslighetsanalys som komplettering till en NPV kalkyl. 
Känslighetsanalys minskar den falska tryggheten ett positivt nettonuvärde kan få bland 
beslutsfattare, och den visar även vilka delar i investeringskalkylen som är känsligast och 
behöver förbättras. Dock kan även känslighetsanalysen skapa en falsk trygghet om kalkylerna 
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är för positivt utformade och ett annat problem med analysen är att man behandlar varje 
variabel för sig trots att variabler ofta relaterar till varandra.

För att minimera det sistnämnda problemet utför ofta företag scenarioanalyser vilket innebär 
analys av troliga scenario där samtliga variabler förändras i relation till varandra (Hillier et al, 
2010). Hillier et al (2010) påpekar dock att även scenarioanalyser är förhållandevis förenklade 
modeller som inte kan ta hänsyn till alla osäkerhetsfaktorer.

4.4.1 Känslighets- och scenarioanalys för gruvprojekt

Hartman (1992) menar att känslighets- och scenarionanalyser är vanliga, och användbara, för 
gruvprojekt. I en känslighetsanalys av ett gruvprojekt bör bland annat känsligheten för 
skillnader i malmkroppen och råvarupriser undersökas (Hartman, 1992).

Torries (1998) skriver att scenarioanalyser är ett mycket använt verktyg för gruvprojekt men 
samtidigt mycket farligt. Exempelvis bygger det förväntade utfallet på subjektiva åsikter. Ett 
äkta förväntat utfall kan bara fås genom sannolikhetsanalys. Författaren menar 
fortsättningsvis att utifrån tre utfall, som är det vanliga vad gäller scenarioanalys, har 
kostnaderna inte samma sannolikhet att avvika. Sannolikhetsteori bevisar att det är ytterst 
osannolikt att alla kostnader samtidigt är positiva respektive negativa, vilket utgör grunden för 
scenarioanalys. Avslutningsvis skriver Torries (1998) att scenarioanalys kan vara användbart 
men måste användas med försiktighet.

4.5 Kalkylränta
För att kunna utföra en investeringskalkyl med en DCF-metod krävs att man använder en 
kalkylränta för att på så sätt diskontera framtida uppskattade kassaflöden. Enligt Ljung och 
Högberg (2007) bestäms kalkylräntan ofta schablonmässigt. De skriver även att företag ofta 
använder olika kalkylräntor beroende på typ av investering. Man brukar exempelvis ha en hög 
kalkylränta för kortsiktiga marknadsinvesteringar av spekulativ karaktär samtidigt som man 
sätter en betydligt lägre kalkylränta för långsiktiga investeringar av policynatur.

Bedömning av kalkylräntan beror framförallt på alternativa avkastningsmöjligheter, vad det 
kostar att låna pengar, kapitalägarnas avkastningskrav och storleken på inflationen. Om ett 
företag lånar pengar för att investera kräver de högre avkastning än låneräntan. På samma sätt 
kräver kapitalägarna en högre avkastning än den alternativa placeringen. En kalkylränta bör 
således avspegla dessa två krav som motsvarar företagets genomsnittliga kapitalkostnad 
(Ljung & Högberg, 2007).

Den vanligaste modellen, enligt Hillier et al (2010), för att bestämma kalkylräntan som en 
genomsnittlig kapitalkostnad är WACC (Weighted Average Cost of Capital). För att beräkna 
WACC krävs dock att man först beräknar ägarnas avkastningskrav. Detta görs oftast med 
CAPM (Capital Asset Pricing Model).
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4.5.1 CAPM

CAPM (Capital Asset Pricing Model) är en formel för att beräkna avkastningskrav på det 
egna kapitalet i förhållande till bedömd risk i en investering. Man delar upp risken i 
företagsspecifik risk och marknadsrisk. Den företagsspecifika risken kan diversifieras bort 
genom skapandet av en portfölj där riskerna sprids. Marknadsrisken, som exempelvis är 
inflation och tillväxt, går inte att undvika oavsett hur diversifierad en portfölj är. CAPM säger 
att marknaden kompenserar investeraren för marknadsrisken, men inte för den 
företagsspecifika risken, genom en riskpremie. Förväntad avkastning på hela marknaden (RM) 
är således den riskfria räntan plus riskpremien (Hillier et al, 2010).

Tre faktorer bestämmer avkastningen på det egna kapitalet (Re), CAPM (Hillier, et al., 2010). 
- Riskfri ränta, RF

- Marknadens riskpremie, RM - RF

- Företagets Beta, 
Företagets Beta-värde ( ) mäter hur känslig en investering är i förhållande till 
marknadsportföljen. Beta uppskattas och grundas på kovariansen mellan företagets avkastning 
i förhållande till variansen på marknadens förväntade avkastning (Hillier et al., 2010). 
Formeln för CAPM blir således:

Ett företags och en specifik investerings beta-värde kan skilja sig åt vilket gör det svårt att få 
fram ett korrekt beta-värde vid en investeringsanalys. Vid användning av företags-beta finns 
risk för skattningsfel. En tumregel är därför att använda beta-värdet för branschen om 
projektet är likartat övriga branschen (Hillier et al, 2010). McClain et al (1996) undersökte 
gruvindustrins beta-värde mellan tidsperioden 1926-1990. Under 1926-1940 låg beta på 1.22 
men föll konstant och låg 1976-1990 på 1.029, vilket innebär att om marknaden rör sig en 
procent rör sig gruvföretagen 1.029 procent. McClain et al (1996) sammanfattade resultaten 
som att industrin överlag är riskfylld/volatil.

Smith (2002) menar dock att det finns ett antal problem med att använda beta vid en 
utvärdering av ett specifikt gruvprojekt:

- Beta mäter skiftningar i en aktie, i relation till marknaden. När marknaden fluktuerar 
ändras även Beta.

- Beta mäter ett helt företags risk, inte ett specifikt projekts.
- Beta förändras över tiden vilket innebär att kalkylräntan bör förändras över tiden 

vilket i sin tur innebär att en uppskattning vid nutid kan bli felaktig.
Beta för guld och basmetaller är olika vilket gör att de måste ges olika kalkylräntor, vilket kan 
bli ett problem för ett projekt som innehåller både ädel- och basmetaller.

4.5.2 WACC

WACC (Weighted Average Cost of Capital) är den viktade kapitalkostnaden för ett företag då 
man tar hänsyn både till långivarnas räntekrav och ägarnas avkastningskrav. På detta sätt får 
man en modell som anger avkastningskravet på det totala kapitalet. WACC beräknas genom 
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att slå samman kostnaden för eget kapital och kostnaden för skulder utifrån andelen eget 
kapital och främmande kapital företaget har. Formeln blir således:

RS Avkastningkrav på eget kapital S Marknadsvärde på eget kapital
RB Kostnad för skulder B Marknadsvärde på skulder
t Skattesats

WACC ses som den korrekta kalkylräntan av många forskare, då formeln tar hänsyn till alla 
parters kapitalkostnad (Hillier et al, 2010, Copeland & Anitkarov, 2003, Berk & DeMarzo, 
2011). Northcott (1992) pekar dock på två problem vad gäller WACC som kalkylränta vid 
investeringsbedömning. Han menar att WACC representerar företagets nuvarande 
kapitalkostnad utifrån nuvarande investeringar. Om en investering ska utföras som inte är 
enligt företagets riskprofil bör inte WACC användas. Ett annat problem är när investeringen i 
fråga är så pass stor att den förändrar företagets nuvarande kapitalstruktur. WACC förutsätter 
ju att kapitalstrukturen bibehålls efter att investeringen är utförd.

4.5.3 Kalkylränta för gruvprojekt

Smith (2002) föreslår ett alternativt tillvägagångssätt för att bestämma kalkylränta för 
gruvprojekt. Han kritiserar även WACC då beta-värdet blir svårbedömt (se ovan). Författaren 
menar att gruvprojekt innehåller tre riskkomponenter som bör adderas ihop i uträkningen av 
en kalkylränta. Dessa är:

- Riskfria räntan
- Projektrisk
- Landsrisk (ovan benämnt som geografisk och politisk risk)

Projektrisken inkluderar allt som har med det interna projektet att göra såsom malmkroppen, 
projektets livslängd, brytningsmetoder, processer och så vidare. Projektrisken varierar 
beroende på när i projektets livslängd investeringen genomförs. Landsrisken är de risker som 
är relaterat till ett visst land i form av politik samt ekonomiska och sociala förhållanden. 
Canadian Mineral Economics Society har givit riktlinjer vad gäller landsrisk och den 
procentsats som bör läggas till på kalkylräntan. Utifrån detta bör projekt i Nordamerika ha 
cirka 1% risk, Europa cirka 3%, Peru cirka 4%, Brasilien cirka 5% och Kazakstan, som 
högriskområde, cirka 14% (ur Smith, 2002). Smith nämner dock att detta är en approximation 
som inte behöver gälla som regel för alla projekt. Bland annat har olika stater i USA olika 
risk. Siffror som dessa blir även obsoleta mycket snabbt då förhållanden kan förändras på kort 
tid (Smith, 2002).

Enligt Smith (2002) använder gruvföretag en kalkylränta kring 10% i lågriskländer. Detta är 
enligt författaren baserat på hans egna intervjuer med gruvföretag, Canadian Mineral 
Economics Societys undersökningar samt det författaren kallar ”övrigt publicerat material”.
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4.6 Reala optioner
Reala optioner bygger på teorin bakom värderingen av optioner; man ser helt enkelt 
investeringen som en option (Hillier et al, 2010). Investeringsprojekt innehåller ofta optioner. 
Innan investeringen har utförts kan man välja att skjuta upp den eller att investera stegvis. 
Efter att en investering har utförts kan man ofta välja att:

- Utvidga investeringen
- Krympa investeringen
- Avbryta temporärt
- Överge tidigt

Dessa är de vanligaste optionerna men, bara några av de mängder val som kan tas under en 
investerings livstid. Reala optioner tar hänsyn till dessa valmöjligheter och värdesätter dem. 
På så sätt får investeringen ett högre värde än vid en klassisk NPV kalkyl, och anhängare till 
reala optioner menar att NPV systematiskt undervärderar investeringar (Copeland och 
Antikarov, 2003).

En real option innebär att innehavaren har rättigheten, men inte skyldigheten, att ta ett 
affärsbeslut (se exempelvis ovan alternativ) för en förutbestämd kostnad, det så kallade 
lösenpriset, och under en förutbestämd tidsperiod, dvs optionens livslängd (Copeland & 
Antikarov, 2003).

4.6.1 Metoden

Den främsta fördelen med reala optioner är att metoden belyser beslutsfattarnas flexibilitet i 
samband med värderingen av en investering. Det finns tre olika sätt att värdera reala optioner
(Gilbert, 2004):

- Black-Scholes modellen för europeiska optioner
- Monte Carlo simulation
- Binomialträd

Värdering av reala optioner har sitt ursprung från matematiken bakom de finansiella 
optionerna. Brennan och Schwartz (1985) anses vara de första som använde Black och 
Scholes revolutionerande optionsformel från 1973 för att värdera en investering av en gruva
(Schafiee et al, 2009). Black och Scholes formel är dock anpassad för en europeisk option, 
vilket innebär att optionen enbart kan lösas på lösendagen (Hull, 2012). Detta gäller sällan för 
en investering då det inte ofta finns ett bestämt datum som innehavaren av en option kan lösa 
den på. Ett annat problem är att formeln kräver en konstant volatilitet (risk), som inte heller är 
sant vad gäller en investering. Monte Carlo simulation har också använts vid värdering av 
reala optioner men även i detta fall är metoden framförallt anpassad för europeiska optioner, 
vilket reala optioner sällan karaktäriseras som (Gilbert, 2004). På grund av detta har man 
senare börjat använda binomialträd, som används vid prissättning av amerikanska optioner, 
som kan lösas vilken dag som helst fram tills lösendagen (Hull, 2012). Enligt Gilbert (2004) 
är binomialträden den lämpligaste metoden vid värdering av reala optioner. Den enda 
nackdelen är att den är svårhanterlig.

Att värdera reala optioner kan te sig relativt komplext men behovet av att använda metoden
beror mycket på hur riskfylld investeringen i fråga är. En investering som inte har någon 
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flexibilitet överhuvudtaget kommer att värderas identiskt med reala optioner och NPV 
(Copeland & Antikarov, 2003). Reala optioner är således, på grund av dess komplexitet, inte 
en optimal investeringskalkyl för alla typer av investeringar utan framförallt användbar för 
riskfyllda investeringar, där flexibilitet behöver värdesättas.

4.6.2 Reala optioner för gruvprojekt

En uppsjö av studier har utförts med reala optioner för gruvprojekt, sedan Brennan och 
Schwartz (1985) använde Black-Scholes optionsformel för att simulera hypotetiska 
investeringar i en koppar- och en guldgruva. Schafiee et al (2009) listar 37 studier som har 
antingen simulerat reala optioner för ett hypotetisk gruv- eller oljeprojekt, eller genomfört
reala optioner för en verklig gruv- eller oljeinvestering. Enligt författarna är 70% av studierna 
som har utförts av hypotetisk karaktär. Jag kommer nedan att redogöra för några verkliga 
projekt.

Kelly (1998 och 2004) utförde två studier vad gäller reala optioner för verkliga guldgruvor. I 
den första studerade hon en guldgruva i Papua nya Guinea med reala optioner och använde 
binomialträd. Slutsatsen av den studien blev att NPV regeln stod i strid med det rätta beslutet, 
som i sin tur reala optioner lyckades fånga. I den andra studien undersökte hon 41 
australiensiska guldgruvor och kom fram till slutsatsen att flexibiliteten i gruvbranschen är 
betydelsefull för att kunna veta när man ska öppna, stänga eller skjuta upp en gruvinvestering 
under olika förhållanden. Hon menar även att DCF-metoder kan leda till helt felaktiga beslut 
och att reala optioner är överlägsen DCF-metoderna. 

Moel och Tufano (2002) använde reala optioner för 285 nordamerikanska gruvor mellan 
1988-1997 och fokuserade på optionerna att öppna och stänga gruvorna. Författarna drog
slutsatsen att reala optioner är ett bra verktyg för att mäta ett gruvföretags flexibilitet att öppna 
respektive stänga en gruva. 

Schafiee et al (2009) använde reala optioner för en australiensisk zinkgruva. De kom fram till 
att reala optioner fungerade mycket bra i jämförelse med NPV, som gav ett negativt resultat. I 
övrigt kom de fram till att real optioner var mycket användbar för att bestämma huruvida 
gruvan bör stängas, vid låga zinkpriser, och sedan åter öppnas.

Samtliga studier som finns publicerade och som har tillämpat reala optioner på en hypotetisk 
eller verklig gruvinvestering har genomgående kommit fram till att Reala optioner är en 
mycket bra metod för gruvprojekt och ger en betydligt mer realistiskt värdering än NPV (se 
även Samis et al, 2006, Colwell et al, 2002, Dessureault et al, 2007).

4.6.3 Varför inget genombrott?

De senaste 15 åren har reala optioner varit ett mycket aktuellt ämne bland forskare. Precis 
som ovan förklarats finns det mängder av rekommendationer och förklaringar på hur och 
varför reala optioner är överlägset DCF-metoderna. Trots det så visar flera undersökningar på 
att reala optioner inte är en populär investeringsbedömningsmetod bland företag. I samtliga 
undersökningar är det mellan 0-20% av företagen som till viss mån tillämpar metoden (Se 
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Graham & Harvey, 2001, Block, 2007. Bennouna et al, 2010, Baker et al, 2010). Enligt 
Sandahl och Sjögren (2003) använde inget av de 128 undersökta svenska företagen reala 
optioner och i Peru använde enbart 8 av de 74 undersökta företagen metoden (Mongrut 
Montalván & Wong Cam, 2005).

Schafiee et al (2009) skriver att de studier som har utförts med simuleringar av reala optioner
har framförallt varit hypotetiska gruvor. De få studier som har tillämpat metoden på verkliga 
gruvor har situationen varit förenklad. Författarna menar att anledningen härvid är att reala 
optioner i verkliga situationer blir väldigt komplexa. Om Professorer och matematiker anser 
att situationen blir komplicerad är det även rimligt att tro att ett gruvföretags 
ekonomiavdelning anser att metoden är omöjlig att tillämpa. Dimitrakopoulos och Abdel 
Sabour (2007) går ett steg längre och menar att det fortfarande inte är bevisat att reala 
optioner klarar av gruvprojekts komplexitet och om metoden faktiskt kan användas i 
verkligheten.

Enligt Alexander Triantis, professor på University of Maryland, kommer reala optioner att bli 
en accepterad och frekvent använd investeringskalkyl, men det kommer att ta tid. Han 
hänvisar till DCF-metoderna, som dröjde decennier innan de blev helt accepterad (se ovan 
redogörelse). I och med att reala optioner är än mer komplicerad så menar Triantis att det 
kommer ta längre tid för metoden att bli helt accepterad bland företag (Teach, 2003).

Block (2007), vars undersökning visade på att enbart 14.3% av 279 företag inom Fortune 
1000 använde reala optioner, frågade även de 239 företagen som inte använde metoden
anledningen härvid. Den främsta anledningen (42.7%) var enligt respondenterna brist av stöd 
från ledningen följt av (25.6%) att DCF-metoderna är en bevisat bra metod, att Reala optioner
är alltför sofistikerad (19.5%) samt att metoden uppmuntrar risktagande (12.2%). Enligt 
respondenterna var ledningen tveksamma till metoder som de själva inte helt och fullt kan 
följa och förstå. Block ansåg det vara av intresse att respondenterna ansåg att reala optioner
uppmuntrar risktagande. Reala optioner utvecklades ju i syfte att skapa bättre och mer 
verklighetstroget underlag för investeringsbeslut. Akademiker måste således, enligt Block, 
arbeta för att förklara för användare och icke-användare att metoden inte uppmuntrar 
risktagande. Dock menade 43.5% av respondenterna som inte använde reala optioner att 
modellen kan implementeras i framtiden, vilket visar på att det finns hopp för reala optioner.

Baker et al (2010), vars undersökning visade att 36 av de 214 kanadensiska företagen använde 
sig av reala optioner, frågade även anledningar till att inte tillämpa metoden. Den främsta 
anledningen var att man saknade sakkunskapen (”Know-how”) vad gäller metoden, följt av att 
reala optioner inte ansågs passande till företagets bransch samt att metoden helt enkelt är för 
komplex.

Airbus är ett av de välkända företag som har tillämpat reala optioner, och som är öppna med 
metodens möjligheter och problem. Företagets Marketing Director John Stonier, beskriver i 
Copeland och Antikarov (2003) de problem företaget ställdes inför vid implementeringen av 
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reala optioner. Stonier förklarar att det fanns och finns fortfarande svårigheter att få övriga 
medarbetare att tänka nytt och på ett ”reala-optioner-sätt” istället för DCF.

Hans-Olof Bornemann, då analyschef för Deutsche Bank (nu SEB), säger till Affärsvärlden 
(2000) att reala optioner kan verka vara en investeringsbedömningsmetod som förenklar 
verkligheten för att göra värdering lättare. Dock menar han att verkligheten är inte så enkel 
som en matematik modell kan få det att se ut. Anledningen till att det finns så många 
kvalificerade analytiker är just att metoder som reala optioner inte beskriver verkligheten 
tillräckligt väl. Mer handlar reala optioner, enligt Bornemann, om en avancerad metod som 
desperata företag kan betala stora summor för, för att kunna tillämpa.

4.7 Sammanfattning av teori
Gruvinvesteringar innebär kapitalintensiva projekt med en kostnadsstruktur som beror till stor 
del på gruvans reserver. Detta för givetvis med sig en stor risk. Utöver denna risk finns det 
flera interna och externa risker som måste beaktas i en investeringsbedömning av ett 
gruvprojekt. Dessa har redogörts för i kapitel 3.

De traditionella värderingsmetoderna, som används i gruvindustrin, är enkla att genomföra 
men innehåller dock en del brister. Payback och IRR är otillräckliga oavsett typ av projekt. 
NPV däremot, som har ansetts vara den bästa investeringsbedömningsmetoden under lång tid, 
är bristfällig främst för högriskprojekt då kalkylen inte beaktar den stora osäkerhet som finns.

Forskningen kring val av investeringsbedömningsmetoder har framförallt fokuserat på hur 
viktiga variabler påverkar val av investeringsbedömningsmetod. Utifrån denna forskning 
anses storlek på företag och ansvarigas utbildningsnivå vara viktiga variabler vid val av 
investeringsbedömning. Min studie, som är met kvalitativt inriktad, utgår från ett annat 
perspektiv då jag direkt frågar företagens ansvariga varför vissa metoder tillämpas och 
analyserar sedan resultaten utifrån detta.

Kalkylräntan, som är ett verktyg för riskhantering, kan användas på ett alternativt sätt (dvs 
istället för WACC som är standard) i syfte att inkludera de externa riskerna som finns för 
gruvprojekt. Det finns dock inget dokumenterat som visar att denna metod, som Smith (2002) 
föreslår, har använts av något företag.

Det står även klart att forskningen de senaste 25 åren har uteslutande rekommenderat reala 
optioner som investeringsbedömningsmetod för gruvprojekt, och andra högriskprojekt. Trots 
detta finns det få bevis på användning av modellen bland gruvföretag. Litteraturen pekar på 
svårighetsgraden på modellen, att utvecklingen sker sakta samt svår implementeringsprocess 
som de främsta orsakerna till att reala optioner fortfarande inte har revolutionerat 
investeringsbedömning bland företag.



29

5. Empirisk studie
I detta kapitel presenteras det empiriska resultatet som är hämtat utifrån sju intervjuer. Flera 
frågor ställdes under intervjuerna, resultaten delas emellertid upp i fyra delar utifrån 
studiens frågeställning.

5.1 Sammanställning av företag och respondenter
Tabellen nedan ger en översikt över de intervjuade företagen. Företagen är sorterade efter 
intervjudatum, med den första intervjun längst till vänster. Intervjuerna genomfördes mellan 
2013-04-12 och 2013-05-20. Siffrorna nedan i Tabell 1 ämnar visa storleken på respektive 
företag, inte huruvida det går bra eller dåligt.

Företag 1 2 3 4 5 6 7

Respondent A B C D E F G

Respondentens
Position

CFO Ekonomi-
chef

CFO Finansiell
Planering

CFO Controller Controller

Antalet anställda 120 17 1600 12000 7 4200 4800

Omsättning 2012 
(Miljoner USD2)

38 6 721 6669 0 4147 6154

Främsta
metaller som
utvinnes

Guld Zink
Bly

Koppar
Zink
Bly
Nickel

Koppar
Silver
Zink
Molybden

Järnmalm Järnmalm Koppar
Zink
Bly
Silver
Guld

Tabell 1: Översikt över företag och respondenter

5.2 Användning av investeringsbedömningsmetoder
Företag 1 använder sig enbart av NPV som investeringsbedömningsmetod. De främsta 
anledningarna härvid är att metoden accepteras av företagets banker samt att den är enkel att 
förstå och genomföra. Respondenten menar även att metoden fungerar väl för att man ska 
kunna se vad som måste till för att pengarna ska räcka för hela projektet.

Företag 2 använder sig av olika investeringsbedömningsmetoder beroende på typ av projekt. 
För projekt inom den befintliga gruvan används NPV. Respondenten förklarar att för dessa 
typer av investeringar, bland annat i större maskiner, är det ganska låg risk, i jämförelse med 
helt nya projekt. Dessa investeringar ämnar framförallt att kostnadsrationalisera och då 
fungerar NPV bra. Anledningen till att IRR inte används är att metoden har ett inbyggt fel (se 
kapitel 4.1.2). Vid investeringsbedömning av helt nya gruvprojekt, förklarar respondenten att 
risken är betydligt högre och då använder man en annan metod som ser investeringen som en 

                                               
2 Konvertering till USD har beräknats med växelkurs 2013-05-04; 1 USD 6.5 SEK.
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option med valmöjligheter under investeringens livslängd. Företaget har en utvecklad modell
som används, genom ett dataprogram, där man stoppar in variabler i ett beslutsträd för att 
sedan få olika sannolikhetsfördelade utfall. Man kan laborera utifrån mängder av olika 
alternativ för att på så sätt förändra sannolikhetskurvan. Metoden påminner mycket om reala 
optioner (se kapitel 4.5).

Företag 3, 4, 5, 6 och 7 använder sig av DCF-metoderna. Bland DCF-metoderna är det NPV, 
IRR och diskonterad payback som används, med huvudfokus på NPV i samtliga företag. 
Företag 3 använder metoderna framförallt eftersom företagets investerare (banker och ägare)
värderar företaget utifrån dem. Företag 4 använder DCF-metoderna eftersom de ger, enligt 
dem, tillräckligt bra underlag för beslutsfattande. Respondenten för Företag 4 påpekar även att 
metoderna accepteras av investerare och rekommenderas av universitet vilket är en orsak, 
men inte huvudanledningen, till varför företaget använder DCF. Företag 5, som befinner sig i 
en tidigare fas i sitt projekt än de övriga företagen, använder DCF främst för att metoderna är 
enkla och intuitiva samt pedagogiska och lätta att kommunicera. Respondenten för Företag 5 
menar även att ju komplexare en metod är ju lättare är det att göra misstag samt svårare att 
hitta felen. Respondenten för Företag 6 pekar på att de metoder som används i dagsläget är 
vedertagna, lättanalyserade och visar ett tydligt resultat som beslutsunderlag. Företag 7
använder dessa metoder för att de ger, enligt dem, en god bild för beslut.

Företag 1 2 3 4 5 6 7
Använda
metoder

NPV NPV
Optioner

NPV
IRR
Payback

NPV
IRR
Payback

NPV
IRR
Payback

NPV
IRR
Payback

NPV
IRR
Payback

Tabell 2: De undersökta företagens användning av investeringsbedömningsmetoder.

5.3 Anpassning av kalkyler
Företag 1, 3, 4, 5, 6 och 7 använder sig främst av känslighets- och scenarioanalyser som 
komplement till DCF-kalkylerna för att ta hänsyn till riskfaktorer. Företag 5 använder, vad 
respondenten kallar ”kuddar”, vilket innebär extra pålägg på kostnader, i och med att det 
oftast blir dyrare än vad man tror. Ett generellt drag bland samtliga är att ha en konservativ 
hållning vid utformandet av kalkylen.

Företag 7 gör en så kallad prisgolvsanalys, vilket är en typ av scenarioanalys. Man analyserar 
hur långt ner priserna kan gå (prisgolv) under en viss tid innan pengar förloras. Sedan ser man 
över hur företaget skulle drabbas vid ett prisgolvsscenario och ser sedan till att ha täckning för 
detta.

Den optionsbaserade modellen som Företag 2 använder, tar direkt i modellen hänsyn till 
skillnader i de viktigaste riskfaktorerna och, enligt respondenten, på ett betydligt bättre sätt än 
vad en enkel känslighetsanalys gör. Respondenten pekar på att modellen tydliggör olika 
beslutspunkter som kan uppkomma efter att investeringen har genomförts, exempelvis 
möjligheten att avbryta projektet. Optionssynsättet är, enligt respondenten, mer affärsmässigt 
realistiskt och möjliggör även bättre strukturer på affärsuppgörelser.
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Kalkylränta
Företag 1 använder inte någon modell för att beräkna kalkylräntan vid NPV-bedömning. De 
använder för tillfället 12% som kalkylränta och respondenten menar att det är i högsta laget 
men att det är bättre att sätta en för hög ränta än en för låg.

Företag 2 använder olika kalkylräntor beroende på investeringen. För 
rationaliseringsinvesteringar inom den befintliga gruvan används en ganska låg kalkylränta
(ca 4-5%), dels för att företagets skuldsättningsgrad är mycket låg (inga räntebärande skulder 
bland annat) och dels för att investeringen inte för med sig stor risk. Vid en investering i ett 
nytt gruvprojekt krävs en högre kalkylränta då det krävs riskkapital som har hög premie.

Företag 3 använder WACC, men med tre olika kalkylräntor beroende på risk. För 
investeringar i befintliga projekt används 8%, för nya projekt brukar 10% användas och om 
det är högre risk än vanligt används 12%.

Företag 4 använder WACC och använder många olika parametrar för att få ett så exakt 
resultat som möjligt. Med WACC i mitten utgår man sedan från 4-5 kalkylräntor som både är 
större och mindre än WACC beroende på projektets risk. Ett justerat betavärde används i 
WACC som anges av Bloomberg.

Företag 5 använder 8% som kalkylränta externt då det är branschstandard och används för 
jämförelser mellan projekt. Internt benchmarkas kalkylräntan till viss del och till viss del sätts 
den genom branschanalytiker. Kalkylräntan ändras även för att se hur NPV förändras, men i 
och med att man redan vet vad internräntan är blir kalkylräntan mindre viktig.

Företag 6 utgår ifrån ägarnas avkastningskrav som kalkylränta i och med att företaget består 
enbart av eget kapital. Man behöver således ingen modell, dock nämner respondenten WACC
som möjlig modell vid blandad kapitalanskaffning. Man lägger sedan på 3% som en justering 
för avkastningskrav efter skatt.

WACC används inom Företag 7. Företaget höjer kalkylräntan vid högre osäkerhet. Dock 
poängterar respondenten att kalkylräntan, och således avkastningen, ofta är underordnad vid 
ett högriskprojekt om förutsättningarna är alltför oklara. Ibland spelar avkastningen ingen roll 
om projektet är för osäkert.

Gruvans reserver
Företag 1 avgör vilken guldhalt som ska användas i kalkylen genom två olika metoder. För 
det första genom att se över de mätningar som har gjorts och för det andra tittar de på 
historiska data, dvs vilka halter de har kommit upp i tidigare, för att få en nyanserad bild.
Guldhalter är svåra att bedöma och kan ofta bli högre i mätningar än vid själva brytningen.
Företaget gör även scenarioanalyser för att ta hänsyn till skillnader i reserver.

Vid starten av gruvan hade Företag 2 en ursprunglig beräkning vad gäller malmtillgång som 
har visat sig stämma överens relativt bra med några procents skillnad på olika nivåer. 
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Respondenten menar fortsättningsvis att malmkroppen oftast är den viktigaste 
osäkerhetsfaktorn. För guld är det exempelvis mycket svårt att bedöma halterna. Zink och bly 
är dock säkrare ur den aspekten med betydligt lägre felmarginaler vilket gör att 
uppskattningen underlättas.

Respondenten för Företag 3 menar att man borde kunna vara relativt säker på malmkroppen
vid investeringsbedömning. I landet där företaget är baserat finns det tydliga lagar på hur 
mycket borrning och annan undersökning som ska ha genomförts innan man får gå vidare 
med ett projekt och då menar respondenten att malmkroppen i princip redan är definierad.

Företag 4 har i över 50 år arbetat i de flesta gruvor som de har i drift och några av dessa går i 
genom expansionsprojekt för tillfället. Respondenten menar således att företaget har mycket 
god kontroll vad gäller malmkroppen i dessa gruvor och behöver inte känna tveksamheter
kring siffrorna. För nya projekt använder de sig dock av ett konsultföretag som är experter på 
området där de blir tillhandahållna resultat. Utifrån resultaten utvärderar företaget kalkylen 
genom känslighets- och scenarioanalyser vad gäller gruvans reserver och även andra variabler 
(se nedan).

Järnmalm, som Företag 5 ämnar utvinna, menar respondenten är förhållandevis lätt att avgöra 
vad gäller halt och mängd om man jämför exempelvis med guld. Företaget använder inte 
känslighetsanalyser vad gäller reserverna men är medvetna om att möjligheten finns och kan 
göra detta vid senare tillfälle. En viktig del i projektet, som gruvföretag har missat tidigare, 
menar respondenten är att säkra anrikningsprocessen och ha en god bild över kostnaderna för 
detta.

Både Företag 6 och Företag 7 tar oftast inte hänsyn till skillnader i gruvans reserver vid 
investeringsbedömning utan använder de siffror som företagets geologer anger. Respondenten 
för Företag 7 säger att även ekonomer, som utvärderar investeringarna, ser över själva
borrningen och säkerheten i haltuppskattningen för att eventuellt kräva mer underlag.

Råvarupriser
Företag 1 har ett guldprissäkringsavtal fram till 2015 för 36% av den budgeterade 
produktionen. Företaget har inte kommit upp i de produktionsvolymerna ännu vilket innebär 
att all produktion har fallit inom ramen för säkringsavtalet. På så sätt blir det betydligt enklare 
att utforma investeringskalkyler med ett redan fast framtida pris.

Respondenten för Företag 2 menar att företag med snäv lönsamhet ibland kan tvingas 
prissäkra för att överleva. Företag 2 befinner sig i en situation där man tål att priserna går ner 
och respondenten ser ingen anledning till att prissäkra om priset inte når högre än 
normalprisnivån. Dock har de utfört mindre prissäkringskontrakt under de senaste åren. 
Respondenten säger att i en investeringskalkyl kan man inte avgöra framtida intäkter utan 
prissäkringar utan resultatet blir var det blir. Den metod som används tar dock hänsyn till 
variationer i råvarupriset.
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Företag 3, 4, 5, 6 och 7 använder känslighets- och scenarioanalys för råvarupriser vid en 
investeringsbedömning. Företagen 3,4, 6 och 7 prissäkrar under begränsade former.
Respondenten för Företag 3 nämner även att prissäkringar absolut minskar risken vad gäller 
råvarupriser men att man samtidigt tar på sig en risk som innebär att man måste leverera inom 
en viss tidsperiod, vilket i sin tur kan få än värre konsekvenser. Företag 5 kommer att 
prissäkra när väl försäljningen börjar. Företag 7 har som princip att inte prissäkra. 
Huvudregeln är att ha en så pass stabil ekonomi att man kan hantera stora prisfluktuationer. 
Vid stora investeringar kan emellertid ibland prissäkringar utföras efter en prisgolvsanalys (se 
ovan) då det är ytterst nödvändigt. Företaget prissäkrar inte vid andra situationer.

Valutor
Eftersom råvaror noteras i US Dollar blir gruvföretag direkt exponerade mot en valutarisk. 
Företag 1, 3, 5, 6 och 7 använder känslighets- och scenarioanalys för att ta hänsyn till 
valutarisken.

Företag 1 har inte prissäkrat några valutor men försöker så gott det går med en naturlig 
prissäkring (natural hedge), dvs utan derivatinstrument, för att minska riskexponeringen.

Företag 3 undersöker alltid möjligheterna till att prissäkra genom derivatinstrument men det 
är inte alltid möjligt. Även här spelar finansiärerna in en del då respondenten menar att banker 
ofta uppskattar användning av derivatinstrument vilket kan uppmuntra användningen.

Företag 4 arbetar med en valutakorg med en fördelningen 60-20-20% av kostnaderna. 
Tidigare var valutarisken inte ett problem, då den främsta valutan alltid var stark. Nu har de 
övriga blivit starkare vilket har påverkat företaget, men de har ännu inte börjat använda 
riskhantering vad gäller valuta.

Företag 6 prissäkrar för tillfället valuta och Företag 7 prissäkrar valuta enligt ovan nämnd 
policy.

Politisk risk och miljörisk
Företag 1 verkar i ett annat land än de är baserade med annorlunda regler vad gäller miljö och 
myndighetskrav. Dessa regler tas till hänsyn i kalkylerna. Landet där företaget verkar är dock 
politiskt stabilt.

Respondenten för Företag 2 beskriver att den politiska risken samt miljörisken är extremt liten 
i företagets befintliga gruva. Dock är respondenten medveten om att både miljöfrågan och 
politiska risken ibland kan vara så pass komplicerade att de blir avgörande faktorer för att gå 
in i ett projekt. Ett projekt kan vara mycket lönsamt men ligga i ett högriskland vilket 
avskräcker företag. Miljöfrågan kan även den vara mycket komplicerad, oberoende av land. 
Dock menar respondenten att sådana faktorer alltid tas till hänsyn, men inte i själva 
investeringskalkylen, utan det är mer en strategisk fråga huruvida företaget ska genomföra 
projektet trots de risker som kan uppkomma.
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Företag 3 använder sig av konsulter vad gäller miljörisken i ett tidigt stadie om projektet 
ifråga är stort och miljöfrågan är viktig. Respondenten menar att efter en sådan studie bör man 
ha en god kontroll över hur miljöfaktorerna kan spela in. Beslutet blir mer strategiskt, precis 
som respondenten för Företag 2 förklarade.

Företag 4 har verkat i de länder där de opererar nu i omkring 50 år och har således god 
kontroll på landsriskerna. Dock är båda länderna relativt riskfyllda. Företaget har bland annat 
tvingats skjuta upp ett stort projekt på obestämd framtid på grund av lokalbefolkningens 
strejker. Företaget är väl medvetna om att politik och liknande faktorer snabbt kan förändras i 
dessa länder vilket gör att de tar hänsyn till eventuella avbrott som ett scenario i kalkylen.

Företag 5 är relativt förskonade mot miljöproblem då malmen i gruvan är väldigt ren och 
resterna innehåller inga gifter. Däremot är miljötillståndet en riskfaktor, menar respondenten. 
Så länge man inte har tillstånd är gruvan ett högriskprojekt i och med att projektet kräver 
kostnader men det finns ingen garanti över intäkter. När väl miljötillståndet är i hamn sjunker 
risken dramatiskt.

Företag 6 tar inte hänsyn till land och politik, de verkar bara i ett land och har gjort det under 
en väldigt lång tid.

Miljörisker och landsrisker menar respondenten för Företag 7 ofta behandlas i ett steg innan 
själva investeringskalkyleringen. De viktigaste faktorerna har således övervägts i ett tidigare 
skede huruvida investeringen bör genomföras utifrån miljörisken respektive landsrisken. I 
övrigt menar respondenten att sådana, icke kvantifierbara osäkerheter, blir svåra att
siffermässigt ta hänsyn till i en kalkyl. Vad gäller landsrisken kan företaget, som tidigare 
nämnts, öka kalkylräntan för högriskländer.

Företag 1 2 3 4 5 6 7
Största
risk-
faktorerna

Råvaru-
priser

Råvaru-
priser

Tids-
uppskatt-
ningar

Råvaru-
priser

Kapital-
anskaffning

Marknads-
priser

Marknads-
priser3

Reserver Reserver Konstruk-
tionsarbete

Råvaru-
priser4

Reserver Tillstånds-
förseningar

Miljö 
/geologi

Land /
politik

Processer Processer Inflation Land /
Politik

Kostnads-
uppskatt-
ningar

Teknik

Tabell 3: De tre största riskfaktorerna vid investeringsbedömning av gruvprojekt enligt respondenterna (ej 
rangordnat).

Tabell 3 anger respondenternas åsikt kring de tre största riskfaktorerna vid 
investeringsbedömning av gruvprojekt. Råvarupriser är den riskfaktor som nämns oftast följt 
av reserver. Värt att nämna är att riskfaktorerna bygger på företagens situation vilket gör att 

                                               
3 Med ”marknadspriser” avser respondenterna både råvarupriser och växelkurser som har samma genomslag.
4 Respondenten för Företag 4 syftar till att metallpriserna är företagets främsta riskfaktor vid 
investeringsbedömning och sedan priserna för bränsle och energi.
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några har företagsspecifika faktorer som inte övriga respondenter nämner. Teknik, processer 
och konstruktionsarbete är stora områden som, på vissa plan, går in i varandra, men jag har 
valt att separera dem då respondenterna syftar på lite olika saker.

5.4 Förbättring av nuvarande kalkyler
Respondenten för Företag 1 menar att de tidigare investeringskalkylerna som har utförts inom 
företaget inte har varit lyckade då dessa ha varit överoptimistiska vilket har lett till 
kassaflödesproblem och upprepade nyemissioner. Att utföra emissioner tar väldigt mycket 
kraft ur en organisation och respondenten anser att om företaget hade haft en bättre metod för 
att förutse framtida kassaflöden, alternativt inte varit överoptimistiska, hade man troligen 
kunnat ändra emissionerna därefter och inte behövt göra så pass många. Respondenten
nämner även att företaget måste förbättra processerna och rutinerna inom bolaget och arbeta 
tillsammans vad gäller dessa antaganden för att på så sätt få bättre kalkyler.

Respondenten för Företag 2, som har en gedigen erfarenhet av investeringsbedömning, menar 
att den metod som används i dagsläget fungerar mycket bra och tar hänsyn till de viktigaste 
riskfaktorerna. Han tror inte att en metod som tar hänsyn till fler faktorer behöver vara bättre 
utan det handlar framförallt om att förstå den rätta karaktären på de mest betydande faktorerna 
(se ovan).

Respondenten för Företag 3 anser att nuvarande investeringsbedömningsmetoder fungerar bra
men att det alltid går att förbättra. Framförallt finns förbättringspotential i inputvariablerna, 
dvs informationen som används i kalkylen. Hon ställer sig dock tveksam till mer utvecklade 
metoder, framförallt eftersom företagets investerare utvärderar projekt utifrån DCF-metoder 
och respondenten tror inte att dagens investerare varken accepterar eller förstår mer 
sofistikerade metoder. Möjligtvis kan private equity marknaden acceptera dem, men 
traditionella banker gör det inte. Vid frågan om företaget skulle kunna utföra en mer 
sofistikerad metod internt menar respondenten att det skulle vara genomförbart men frågan är 
hur mycket nytta en sådan metod skulle ge. Respondenten ställer sig frågan: om man vet att 
man blir bedömd av X, ska man då investera tid och pengar på Y?.

Företag 4 anser att metoderna som används i dagsläget fungerar bra. Dock menar 
respondenten att företaget alltid är öppna för förbättringar, och det ska bli intressant att se 
resultatet av denna studie. Man har dock inga planer för tillfället att ändra på befintliga 
metoder.

Själva metoden som Företag 5 använder anser respondenten vara bra och behöver inte ändras. 
Dock behöver modellen i sig utvecklas när företaget närmar sig produktionsstadiet. Väl då 
behöver man framförallt öka frekvensen av investeringsbedömningar och analyser till
åtminstone kvartalsvis, samt förbättra simuleringen av växelkursdifferensen. I övrigt menar 
respondenten att ju komplexare en metod är ju lättare är det att göra misstag samt svårare att 
hitta felen.
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Respondenten för Företag 6 är medveten om att det alltid går att skapa bättre och mer 
avancerade metoder som bygger in riskhanteringen bättre, men ställer sig samtidigt frågande 
till om själva resultatet blir bättre genom sådana modeller med tanke på att det är så pass stor 
osäkerhet som man prognostiserar. Det gäller således att man har mycket bra input för att få 
ett mer rättvist resultat och sådan input har man oftast inte.

Nuvarande investeringsbedömning och riskhantering fungerar bra enligt respondenten för 
Företag 7. Dock jobbas det löpande inom företaget för att utveckla båda delarna. En viktig del 
i att förbättra nuvarande investeringsbedömning är att alla projekt bedöms utifrån samma 
premisser, vilket ibland kan vara svårt. Alla praktiska processer kring investeringsbedömning 
kan förbättras. Exempelvis vad gäller att alla inom företaget beräknar på samma sätt och att 
modellerna ser likadana ut.

5.5 Reala optioner
Respondenterna för Företag 1 och 6 känner inte till reala optioner. Vid diskussionen kring 
metoden menar respondenten för Företag 6 att det generellt ofta tar tid innan en 
investeringsbedömningsmetod slår igenom, på grund av konservativt tänkande bland företag.

Respondenten för Företag 2 har inte satt sig in i teorin bakom reala optioner men har förstått 
att metoden uttrycker ungefär samma sak som respondentens egna modell. Den modell som 
respondenten använder sig av nu kom han i kontakt med via Stanford Research Institute som 
hade en metod för beslutsanalys och sannolikhetsberäkningar av olika utfall.

Respondenten för Företag 3 känner vagt till reala optioner men ställer sig relativt kritisk till 
modellen. I teorin kan en sådan modell låta bra men det blir betydligt svårare i praktiken.
Företaget arbetar med optioner och använder sig av Black-Scholes modellen för värdering av 
dessa. I sådana situationer är optionens volatilitet och livslängd ofta subjektiva värderingar 
och mycket svåra att avgöra. Dessa är även parametrar i reala optioner. Respondenten tvivlar 
starkt att en investerare, som satsar stora pengar på företaget, skulle känna sig trygg med en 
sådan modell.

Respondenten för Företag 4 har hört en del kring reala optioner men vet inte mycket om 
själva modellen. Han påpekar att de modeller de använder sig av nu är lätta att förklara för 
ingenjörer, finansiärer och övriga intressenter. Reala optioner däremot känner han spontant 
skulle bli mycket svårt att förklara för en extern intressent och även, utifrån modellen,
övertyga intressenten.

Respondenten för Företag 5 har hört en hel del om reala optioner, framförallt under 80-talet 
och vid början av 2000-talet under it-bubblan. Det var Reala optioner som vid it-bubblan 
skulle förklara varför it-bolagen var så pass högt värderade. Det visade sig ju sedan att 
bolagen inte var så pass högt värda (se även Affärsvärlden, 2000). Vid den tiden kände han 
sig tveksam till metoden och anser även nu att metoden är teoretiskt intressant men svår att 
tillämpa i praktiken. Bland annat ser respondenten problem med hur man subjektivt ska 
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fördela sannolikheter samt hur metoden på ett pedagogiskt sätt ska kommuniceras internt i
företaget och till externa intressenter.

Respondenten för Företag 7 känner inte till detaljerna kring reala optioner men har hört talas 
om metoden. Respondenten pekar på faran med att stirra sig blind på en kalkyl. Inom 
företaget har givetvis investeringskalkylen en viktig roll men många andra faktorer spelar 
även in. En investeringskalkyl kan aldrig förklara verkligheten på ett optimalt sätt.
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6. Analys
I detta kapitel utförs en analys av den insamlade empirin som kopplas till den teoretiska 
referensramen.

6.1 Investeringsbedömningsmetoder
Precis som i de tidigare undersökningarna kring användning av 
investeringsbedömningsmetoder bland gruvföretag (se Bhappu & Guzman, 1995 och Mayori 
& Van der Poll, 2012) dominerar DCF-metoderna även i denna undersökning. Detta var ett 
väntat resultat då mängder av tidigare undersökningar har visat att företag i allmänhet främst 
använder DCF-metoderna (se exempelvis Brounen et al, 2004, Meier & Tarhan, 2007, 
Bennouna et al, 2010) och även gruvföretag. Resultatet av metodanvändning var emellertid 
inte det relevanta med studien utan bara ett delmoment, för att sedan analysera varför 
respektive metoder används samt hur risk tas till hänsyn. De främsta anledningarna till 
tillämpning diskuteras och analyseras nedan.

6.1.1 Tilltro 

Den främsta anledningen till att DCF-metoderna används är att företagen har en tro i
metoderna, vilket även Block (2007) kommer fram till som viktig anledning i sin 
undersökning. Att företagen har en tillit till de metoder som används är ett väntat resultat. Det 
hade varit betydligt mer överraskande om företagen inte hade tilltro till metoderna och ändå 
använt dem. Skäl till denna starka tro på DCF-metoderna menar jag vara den starka position 
metoderna har bland företag och universitet överlag. Läroböcker på grundnivå och även 
universitetsutbildningar i företagsekonomi på grundnivå, lär ut att NPV är den optimala 
investeringsbedömningsmetoden. Först på mer avancerad nivå dyker mer komplexa metoder 
för investeringsbedömning upp. DCF-metoderna är enkla och intuitiva samtidigt som de 
rekomenderas (framförallt NPV) av den akademiska världen (se exempelvis Hillier et al, 
2010, Berk & DeMarzo, 2011, Copeland et al, 2005). Detta skapar en tilltro till metoderna.

6.1.2 Intressenternas betydelse

Ett starkt skäl till tillämpning av DCF-metoderna, enligt respondenterna, är att intressenterna 
bedömer företagens framtida investeringar utifrån dessa metoder. Intressenternas viktiga roll 
är ett noterbart resultat i denna studie, som tidigare forskning har behandlat begränsat och som 
samtidigt visade sig vara en mycket viktig faktor. Investeringsbedömning har således inte bara 
en roll som beslutsunderlag internt i företagen, utan spelar även en viktig roll i företagens 
kapitalanskaffning. Utan rätt metoder är det svårt att övertyga externa intressenter. 
Investeringskalkylerna måste således vara allmänt accepterade vilket ju DCF-metoderna är, 
som ovan diskuterats.

6.1.3 Intresse- och kunskapsbrist

En annan anledning, som dock respondenterna inte nämner, till varför just DCF-metoderna
används menar jag vara företags brist på kunskap om, och även intresse för,
investeringsbedömning i allmänhet. Avancerade investeringsbedömningsmodeller är inget 
nytt fenomen. Tankesättet kring optionskalkylering introducerades redan 1977 (Hillier et al, 
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2010) och har i akademiska kretsar ökat i popularitet explosionsartat (Copeland & Antikarov, 
2003). Respondenterna verkar dock måttligt intresserade och nämner även att företagens 
investeringsbedömning är förhållandevis konservativ. Det verkar finnas accepterade riktlinjer 
för investeringsbedömning och få företag tänker utanför ramarna och ser möjligheterna i nya 
metoder. Intresset är således lågt för nya metoder då man väljer att inte tänka utanför ramarna 
till traditionell investeringsbedömning. En anledning till brist på intresse är troligtvis att det 
går bra för företagen. Enbart ett företag i studien hade ekonomiska problem och var även 
öppnare vad gäller de negativa aspekterna till nuvarande investeringsbedömning. Övriga 
företag hade ett positiv syn på företagets nuvarande och framtida ekonomiska situation.

Enbart ett av sju företag använde en optionsbaserad metod. Respondenten i fråga hade ett 
djupt intresse och en gedigen erfarenhet av investeringsbedömning, vilket ökar sannolikheten 
att mer avancerade metoder används. Att respondenten inte kallade metoden reala optioner är 
förhållandevis oviktigt då det främst är själva synsättet, att se investeringen som en option 
med valmöjligheter, som är det relevanta i sammanhanget. Just intresset för 
investeringsbedömning är således viktigt, men samtidigt, till övriga företagens försvar, är 
företaget i fråga litet och i princip självfinansierat. Respondenten, tillika ekonomichef, är 
delägare i företaget. Krav från intressenter lär således vara mindre vilket ger mer frihet i 
investeringsbedömningen. Övriga undersökta företag kan ha större krav både från banker,
ägare och ledning att vissa investeringsbedömningsmetoder bör användas.

6.1.4 Framtidsutsikter

Respondenterna är överlag nöjda med de investeringsbedömningsmetoder som i dagsläget 
används inom företaget. De påpekar dock att det alltid går att förbättra, men syftar inte till en 
helt ny metod utan framförallt att utveckla befintliga metoder. Några respondenter är även 
öppna för att i framtiden tillämpa nya metoder. Block (2007) kommer fram till liknande 
resultat, dvs det finns möjlighet att företag tillämpar mer sofistikerade metoder i framtiden.
Utifrån genomförda intervjuerna tror jag dock att de flesta respondenter syftar på en 
förhållandevis avlägsen framtid, då de är nöjda med nuvarande metoder och ser inga 
anledningar till att ersätta dem i dagsläget.

6.2 Riskhantering
Syftet med att undersöka företagens riskhantering vid investeringsbedömning var att 
analysera hur man inkluderar riskfaktorer i nuvarande modeller. Riskhanteringen är ju en vital
del vid investeringsbedömning av gruvprojekt (Hartman, 1992).

Känslighets- och scenarioanalys är det absolut vanligaste tillvägagångssättet att analysera
riskfaktorernas betydelse. Företagen har en stark tro på den typen av analys, men menar 
samtidigt att inputvariablerna kan förbättras. Litteratur kring känslighets- och scenarioanalys i 
allmänhet och i gruvindustrin i synnerhet menar att det är ett bra och enkelt sätt att snabbt få 
sig en bild av hur känsliga variabler är vid förändring (se Hillier et al, 2010, Hartman, 1992, 
Torries, 1998). Dock menar Hartman (1992) att en sådan analys bör kompletteras med mer 
avancerade modeller, framförallt eftersom gruvprojekt ofta innebär stora investeringar, med 
många osäkerhetsfaktorer, som ger resultat först flera år efteråt. Torries (1998) är än mer 
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kritisk till känslighets- och scenarioanalys och menar att det är en otillräcklig analys som bör 
hanteras med försiktighet och kompletteras med sannolikhetsanalyser.

Framförallt tog företagen i studien hänsyn till råvarupriser och valutaeffekter i känslighets-
och scenarioanalyserna, och till viss del även gruvans reserver. Övriga riskfaktorer som 
behandlades under intervjuerna, bland annat land och politik och miljörisker, inkluderas oftast 
inte i kalkylerna utan tas till hänsyn utanför kalkylen, mer som ett strategiskt beslut. Sådana 
risker, som inte är kvantifierbara, blir svårare att ta hänsyn till i en kalkyl. Smith (2002) 
föreslår att öka kalkylräntan för icke-kvantifierbara risker, vilket några företag faktiskt gjorde 
utifrån risknivån för exempelvis land.

Det företag som använde en optionsbaserad kalkyl tog inte heller hänsyn till icke 
kvantifierbara faktorer i investeringsbedömningen utan företaget hanterade dessa faktorer som 
ett strategiskt beslut.

Varken rNPV eller DDCF användes, för att inkludera risk i investeringsbedömningen. Ingen 
av metoderna har varit frekvent använd för gruvprojekt tidigare (se kapitel 4.2).

6.2.1 Riskrangordning

Svaren är spridda på frågan om vilka riskfaktorer som respondenterna bedömer vara de största 
vid utformningen av en investeringskalkyl för ett gruvprojekt. Dock är respondenterna 
förhållandevis eniga om att råvarupriserna är en av de faktorerna. Gruvans reserver var den 
näst mest frekventa. Trots det inkluderas sällan reserverna i företagens känslighets- och 
scenarioanalys vilket är förvånande. Topal (2008) hänvisar ju till en undersökning som visar 
stora skillnader i kassaflöden vid malmkroppsförändringar. Malmkroppen borde således var 
en viktig faktor vid investeringsbedömning. Att växelkursen inte nämndes oftare som en 
viktig riskfaktor menar jag även vara överraskande då denna faktor tas med i känslighets- och 
scenarioanalys frekvent och ansågs av två respondenter vara precis lika riskfylld som 
råvarupriserna.

Smith (2002), som i sin tur hänvisar till Canadian Mineral Economics Societys undersökning 
vad gäller rangordning av riskfaktorer vid ett gruvprojekt hamnar reserver högst upp och 
råvarupriserna först som fjärde viktigast. Skillnaden på frågan som ställdes är märkbar då min 
studie syftar främst på själva investeringsbedömningen. Många av de tillfrågade i denna 
studie verkade bara i ett land, som de känner väl, vilket underlättade landsrisken, vilket 
möjligtvis inte var fallet i den andra studien.

6.2.2 Prissäkringar

Prissäkringar utförs i relativt begränsade former. Desto mer prissäkringar desto lättare blir 
investeringsbedömningen. En intressant poäng gör en respondent som menar att en 
prissäkring minskar en risk men ställer samtidigt ett krav på företaget att leverera inom en viss 
tid. Man tar således en exekutionsrisk istället för en prisrisk och det kan få värre konsekvenser 
än låga råvarupriser. Ett annat företag hade som princip att undvika prissäkringar. 
Anledningen härvid var att prissäkringar, enligt företaget, skapar en bristande transparens och 
en osäkerhet för ägarna att bedöma företaget, då ägarna inte vet när företaget prissäkrar eller 
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inte. Dessa punkter nämns inte av Hull (2010) vad gäller problem med prissäkringar. Callahan 
(2002), däremot beskriver hur gruvföretag tidigare har hamnat i en likviditetskris på grund av 
prissäkringar. För mig är detta en intressant iakttagelse då jag själv var nyfiken över huruvida 
prissäkringar används inom gruvföretag och väntade mig betydligt mer frekvent användning 
av prissäkringar. Vetenskapliga studier visar sällan hur företag använder sig av dessa 
instrument och förhoppningen är att min studie ger en förhållandevis bra bild över 
gruvföretags prissäkringsaktiviteter.

6.2.3 Kalkylränta
Vad gäller modellerande av kalkylränta är svaren spridda. WACC användes av en del företag 
samtidigt som några företag uppskattade kalkylräntan utan någon modell, precis som Ljung 
och Högberg (2007) skriver.

Smiths (2002) modell, en alternativ variant för kalkylräntor för gruvprojekt, användes inte
explicit. Dock utgick ett företag ifrån en WACC och drog av, respektive lade på en viss 
procentsats utifrån projektrisken vilket kan ses som ett steg närmare Smiths (2002) modell, 
och två andra företag lade på en extra procentsats vid hög landsrisk.

Ett företag, som ökar kalkylränta för riskfyllda projekt, betonar dock att kalkylräntan ofta är 
underordnad vid sådana projekt eftersom förutsättningarna är så pass osäkra. Ibland spelar 
avkastningen (kalkylräntan) ingen roll om projektet är för osäkert. Kalkylen blir således en 
sekundär faktor för det slutliga beslutet.

En intressant poäng gör en respondent vad gäller samband mellan företags ekonomiska 
situation och kalkylräntan. I och med att företaget i fråga har extremt låga skulder sänker de 
kalkylräntan för investeringar inom verksamheten till mycket låga nivåer. För vissa 
investeringar utförs inte ens investeringskalkylering. Soliditeten har således en påverkan på 
resultatet av investeringsbedömningen.

Enbart ett företag nämnde explicit att beta användes vid WACC. I deras fall användes ett 
justerat betavärde som Bloomberg ger ut.

6.2.4 Förbättringspotential

Trots att enbart känslighets- och scenarioanalys tillämpades på ett par enstaka riskfaktorer är 
respondenterna förhållandevis nöjda med nuvarande riskhantering. Dock nämner flera företag 
att det bör gå att förbättra nuvarande riskhantering med bättre kvalitet på inputvariablerna.
Det är även just kvaliteten på inputvariablerna som gör att vissa företag tvivlar på en mer 
avancerad metod. Flera respondenter menar att om man är så pass osäker på variablerna så är 
det lika bra att undvika mer avancerade modeller. Här visar respondenterna på okunskap kring 
de optionsbaserade modellerna för investeringsbedömning. Reala optioner är ju till för att 
hantera osäkerheter i inputvariablerna och gör det på ett betydligt bättre sätt än statisk DCF-
analys (Copeland & Antikarov, 2003, Iloiu & Iloiu, 2009). Jag menar således att reala 
optioner verkar vara en förhållandevis bra metod för många av de deltagande företagen som 
anser att inputvariablerna är för osäkra. Dock är det troligtvis svårt att övertyga 
respondenterna att reala optioner skulle vara en bra metod för just deras projekt, vilket jag går 
in djupare på nedan.
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6.3 Reala optioner
Reala optioner är den investeringsbedömningsmetod som rekommenderas för gruvprojekt i 
akademiska kretsar (se exempelvis Moel & Tufano, 2002, Kelly, 2004, Samis et al, 2006).
Trots detta är användningen av metoden mycket begränsad bland företag. Tidigare forskning, 
som har fokuserat på företag inom alla branscher, har främst pekat på brist på stöd från 
ledningen och att DCF-metoderna fungerar bra (Block, 2007), samt saknad av know-how 
inom företaget och att modellen inte passar företaget (Baker et al, 2010). Även min studie 
visar att företagen har en stark tro på DCF-metoderna. Majoriteten av de företag som använde 
DCF-metoderna ansåg att själva metoderna är bra men kan utvecklas. I övrigt visar denna 
studie, som fokuserar på en specifik riskfylld bransch istället för företag inom alla branscher, 
andra skäl till brist på tillämpning av reala optioner. En del har nämnts ovan i 6.1 men 
kommer att analyseras vidare i detta avsnitt.

Denna studie visar att reala optioner är en relativt välkänd investeringsbedömningsmetod, då
de flesta av företagen har hört talas om metoden. Men samtidigt är de tveksamma till nyttan 
en sådan metod kan ge företaget. En relevant anledning till misstro är hur företagens 
finansiärer väntas ta emot en sådan metod. Många av respondenterna ansåg att det var en 
viktig anledning till att använda DCF-metoderna. Respondenterna frågade hypotetiskt hur en 
metod som många ekonomichefer inte förstår sig på ska kunna övertyga traditionella banker 
och ägare. Detta är en punkt som inte behandlas i tidigare undersökningar där både Block 
(2007) och Baker et al (2010) använder som anledning att reala optioner är en för komplex
metod och att ledningsgruppen inte förstår metoden. Min studie visar att en annan intressent 
också har betydelse för val av investeringsbedömningsmetod. Detta är en intressant upptäckt 
som innebär att det inte bara krävs att ekonomichefer och ledningsgrupper har bred kunskap i 
investeringsbedömning, för att reala optioner ska tillämpas inom företag, utan även 
finansiärerna behöver kunna förstå metoden. Detta kan förklara delvis varför reala optioner
fortfarande väntar på sitt genombrott. DCF-metoderna är pedagogiska, enligt respondenterna i 
denna studie, vilket reala optioner inte anses vara.

I övrigt pekade de flesta respondenter på att reala optioner i teorin verkar intressant men i 
praktiken skulle bli svår att tillämpa. En respondent påpekade att 
investeringsbedömningsmetoder inte kan förklara verkligheten så pass enkelt som många tror, 
ungefär som Bornemann menar (Affärsvärlden, 2000). Dimitrakopoulos och Abdel Sabour 
(2007) är inne på samma spår när de menar att det inte är bevisat huruvida reala optioner 
klarar av gruvprojekts komplexitet och om metoden faktiskt kan användas i verkligheten. 
Reala optioner har ju främst använts på hypotetiska projekt (Shafiee et al, 2009) och då även 
varit förenklad. Shafiee et al (2009) menar att det är anledningen till att gruvprojekt
fortfarande använder DCF-metoder. Respondenterna pekar bland annat på subjektiv 
sannolikhetsfördelning samt svårigheter med att bedöma volatiliteten som eventuella problem 
med modellen. Samtidigt menar Copeland och Antikarov (2003) att reala optioner har 
tillämpats inom en rad företag, och pekar på Airbus som verkar mycket nöjda med metoden 
och visar inte några tecken på problem vad gäller volatilitetsuppskattning. Det krävs troligen 
att man sätter sig in i metoden, betydligt djupare än vad respondenterna har gjort, för att 
avgöra hur parametrarna uppskattas.
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Reala optioner användes under IT-bubblan, enligt en respondent, för att förklara varför 
Ericsson var värt 200 kr, vilket var en kraftig övervärdering enligt respondenten. 
Affärsvärlden skrev (2000) att alla, under den tiden, sökte med ljus och lykta efter en modell 
som kunde förklara värdet på, de då högt värderade, internetbolagen. I den artikeln säger 
bland annat Tom Copeland, som är författare till en av de mest välkända böckerna inom reala 
optioner, att reala optioner klarar av att värdera dessa bolag som de ”stelbenta DCF-
metoderna” inte klarar av. Vi vet alla hur det gick med de övervärderade internetbolagen 
vilket kan ha avskräckt ekonomichefer att tillämpa en metod som alltid ger ett högre resultat 
än NPV.

Just det att reala optioner alltid ger ett positivare resultat nämner Block (2007) som en av 
anledningarna till att företag inte använder reala optioner och respondenterna i den studien 
menar att reala optioner således stimulerar risktagande. Det skälet har inte nämnts explicit i 
denna studie, troligen på grund av att respondenterna inte är helt insatta i teorin bakom reala 
optioner, men samtidigt har många respondenter poängterat att man ofta höjer kalkylräntan, 
man höjer förväntade värden på kostnader och försöker vara allmänt konservativa i sin 
investeringsbedömning. En metod som systematiskt värderar projekt högre än NPV modellen 
är troligtvis inte särskilt tilltalande för konservativa investeringsbedömningar. Samtidigt är ju 
reala optioner mycket mer än bara en metod som visar ett högre NPV, utan den visar även 
konsekvenser av riskfaktorer och beslut under investeringens livslängd, som respondenten för 
företaget som använde en optionsbaserad metod var inne på.

En respondent, som inte kände till reala optioner, nämnde att det tar tid innan en metod börjar 
användas frekvent bland företag. Både Latimore (2002) och Triantis (Teach, 2003) är inne på 
den punkten när de diskuterar anledningen till varför reala optioner inte har slagit igenom. De 
hänvisar till CAPM respektive DCF, vars genombrott tog tid, men som nu används av många 
företag. Dock känns det spontant, efter en sådan här undersökning och efter att ha läst många 
tidigare undersökningar, att reala optioner inte kommer att vara en frekvent använd 
investeringsbedömningsmetod bland företag under en lång tid framöver. Företagen är helt 
enkelt inte redo för en så pass komplex metod, oeberoende av alla fördelar metoden skulle 
bidra till.

Ändå används en variant av reala optioner inom ett av företagen. Respondenten för företaget 
menade att metoden är betydligt mer realistisk än traditionell känslighets- och scenarioanalys
för riskhantering. Metoden tydliggör konsekvensen av ett visst beslut under investeringens 
livslängd vilket även underlättar framtida affärsuppgörelser. Liknande fördelar för reala 
optioner pekar forskare på (Copeland & Anitkarov, 2003). Exemplet visar att reala optioner 
(eller varianter av metoden) kan tillämpas på verkliga gruvprojekt och att osäkerheten 
hanteras på ett mer realistiskt sätt. Dock krävs det ett stort intresse för investeringsbedömning 
inom hela företaget.
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7. Slutsats
I detta kapitel presenteras de slutsatser som dras från studiens resultat. Här kommer även 
uppsatsens frågeställning att besvaras. Avslutningsvis diskuteras studiens bidrag och jag ger
förslag på fortsatt forskning.

7.1 Investeringsbedömning av gruvprojekt

7.1.1 Metodanvändning

Studien visar att DCF-metoderna fortfarande är de mest använda
investeringsbedömningsmetoderna, även för gruvprojekt, och att det finns en tilltro till dessa 
metoder. Metoderna är enkla, lättolkade och pedagogiska vilket framställs som viktiga skäl 
till varför just DCF-metoderna används. En annan viktig roll spelar företagens finansiärer som 
bedömer företagen utifrån investeringskalkylerna. Flera respondenter ansåg att detta hade ett 
inflytande vid val av investeringsbedömningsmetoder. DCF-metoderna är allmänt accepterade 
och lätta att förklara vilket är ett starkt skäl till att använda dem.

Jag menar att det krävs ett intresse för investeringsbedömning inom en organisation för att 
företag ska titta förbi de traditionellt accepterade DCF-metoderna. Det finns tydliga ramar för 
hur investeringsbedömning ska gå till och på vilka grunder en investering bedöms av 
intressenter. För att gå utanför dessa ramar krävs en nyfikenhet för hur 
investeringsbedömningen skulle kunna se annorlunda ut i företaget. Detta visade sig tydligt i 
studien då respondenten för det enda företaget som använde en mer avancerad metod hade ett 
betydligt djupare intresse för investeringsbedömning än övriga respondenter. Samtidigt var 
just det företaget inte beroende av externa intressenter, samt respondenten var delägare i 
företaget, vilket kan ha haft ett inflytande.

Företagen i studien är överlag nöjda med nuvarande metoder för investeringsbedömning och 
ser framförallt förbättringspotential i de befintliga metoderna och då främst i inputvariablerna 
för riskhantering. Trots oviljan i dagsläget att förändra nuvarande metoder, finns det en vilja, 
bland flera respondenter, att i framtiden se över möjligheterna att tillämpa mer avancerade 
metoder.

7.1.2 Riskhantering

I dagsläget genomförs känslighets- och scenarioanalys för framförallt råvarupriserna, 
växelkursen samt till viss del även reserverna. Litteraturen kring investeringsbedömning av 
gruvprojekt ställer sig, å andra sidan, förhållandevis kritisk till att enbart tillämpa känslighets-
och scenarioanalys som riskhanteringsverktyg. Känslighets- och scenarioanalys utgår ju 
enbart ifrån en beslutspunkt vilket inte gör resultaten flexibla vid förändringar under 
projektets livslängd.

Flera av respondenterna ser främst förbättringspotential i inputvariablerna. Att just 
inputvariablerna var den del som behöver förbättras, och även nämndes som anledning till att 
inte använda en mer avancerad modell, får ses som förhållandevis ironiskt. Reala optioner ses 
ju av forskare som en optimal modell just vid osäkerheter kring bedömningen av 
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inputvariabler. Detta visar att företagen inte har tillräckligt med kunskap kring 
optionsbaserade kalkyler, vilket inte heller undanhölls på några sätt under intervjuernas gång.

Det står även klart att de risker som företagen anser vara de största vid investeringsbedömning 
av gruvprojekt är råvarupriserna följt av reserverna. Trots det inkluderas sällan reserverna i 
riskanalysen, utan man litar oftast fullt ut på de siffror man får av företagets geologer. 
Möjligtvis känner ekonomer inte samma säkerhet i riskhanteringen av reserver än exempelvis 
råvarupriser eller växelkurser som är strikt ekonomiska parametrar, vilket kan vara en 
anledning till att inte inkludera reserverna i en riskanalys.

Prissäkring, av växelkurs eller råvarupriser, sker under begränsade former. Prissäkringar 
minskar osäkerheten i kostnadsuppskattningar vid investeringsbedömningar men medför 
samtidigt en exekutionsrisk samt kan även skapa en osäkerhet bland ägare huruvida företaget 
kommer att prissäkra eller inte. Detta är ett intressant resultat som jag inte har haft i åtanke 
tidigare, och som jag inte heller har hittat i tidigare studier kring prissäkringar. De flesta 
studier kring prissäkringar fokuserar inte på hur och varför prissäkringar används inom 
företag utan främst på vilka konsekvenser de kan få.

Branschens komplexitet, vad gäller exempelvis kapitalintensitet, livslängd, 
förproduktionsperiod och kostnadsstruktur visade sig inte ha någon större betydelse vid 
utformandet av kalkylen. Enstaka företag nämnde att kapitalanskaffningen kan bli 
komplicerad och livslängden komplicerar uppskattningar, men det finns inget som visar på att 
gruvföretag arbetar på något speciellt sätt för att ta hänsyn till dessa faktorer på ett bättre sätt.
Själva frågan (se fråga 13 i Bilaga 1) svarades ofta med att företaget har kunskap och 
erfarenhet av dessa faktorer. På grund av detta redogörs det inte för detta något djupare i 
analysen. Däremot är ju även reserver, råvarupriser, växelkurser och politiska problem 
mycket utmärkande just för gruvindustrin, som även gör branschen mer komplex än de flesta 
andra. Vad gäller dessa punkter har respondenterna svarat mycket utförligt hur man arbetar 
för att ta hänsyn till dessa vid en investeringsbedömning.

7.2 Reala optioner
Ett företag av sju använde en modell som påminner mycket om reala optioner. Som framgår i 
sammanställningen av den empiriska studien och analysen så ställer sig de företag som känner 
till reala optioner, men som inte använder den, kritiska till användning av metoden.
Respondenterna ansåg främst att reala optioner är svåra att tillämpa och förklara för företagets 
intressenter. De menade även att reala optioner i teorin är en väl fungerande metod, men 
tvivlar på att modellen kan tillämpas på verkliga projekt. De flesta företagen anser sig vara 
konservativa i sin investeringsbedömning. En modell som alltid ger ett positivare resultat än 
den traditionella NPV modellen är möjligtvis inte tilltalande. Dock finns det, inom några 
företag, ett intresse för att i framtiden tillämpa reala optioner.

Sammanfattningsvis menar jag, som jag även skrev ovan, att det krävs ett intresse för 
investeringsbedömning inom företaget för att en modell som reala optioner ska tillämpas. 
Respondenten för företaget som använde en liknande modell hade ett betydligt större intresse 
för investeringsbedömning än övriga respondenter. Metoden i sig är förhållandevis 
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komplicerad, som var ett starkt skäl till att inte använda den, och kräver mer kunskap inom 
ämnet. 

Att gruvföretag överlag skulle inom en snar framtid börja tillämpa reala optioner ser jag som 
ytterst otroligt. Varken ekonomichefer eller företag som helhet är redo för en sådan stor 
förändring. Dock, om forskningen fortsätter att använda metoden för gruvprojekt och även 
lyckas kommunicera reala optioners fördelar och även visa hur man enkelt, med hjälp av 
datorprogram, kan använda och tolka metoden så finns det möjlighet att den slår igenom, inte 
bara för gruvprojekt utan även i andra branscher. Det står utan tvekan klart att reala optioner 
är en bra metod för att hantera osäkerhet, vilket just gruvprojekt kretsar kring.

7.3 Bidrag
Som tidigare framställts har det genomförts en del studier kring användning av 
investeringsbedömningsmetoder i gruvindustrin, och även inom närliggande branscher. Dock 
har inte jag funnit någon studie som har behandlat investeringsbedömning av gruvprojekt, 
eller andra kapitalintensiva och riskfyllda projekt, på det sätt som jag gör i denna uppsats. Det 
fanns således en tydlig kunskapslucka, och förhoppningen är att denna uppsats lyckats fylla 
denna lucka och bidra till ökad kunskap kring investeringsbedömning av gruvprojekt, som ju 
var syftet med studien. Jag menar även att studien bör kunna överföras, på olje- och 
gasprojekt som är mycket lika gruvprojekt i sin karaktär, vad gäller komplexitet och 
riskfaktorer.

Ur en praktisk synvinkel är förhoppningen att denna studie kan bidra till en ökad medvetenhet 
bland företag kring för- och nackdelar med respektive metoder och vilka möjligheter som 
finns att förbättra nuvarande investeringskalkylering utifrån den risk och komplexitet som 
karaktäriserar gruvprojekt.

7.4 Framtida forskning
Företagens finansiärer spelade, i denna studie, en mycket viktig roll vid val av 
investeringsbedömningsmetod. Utifrån mina litteratursökningar har jag inte funnit någon 
studie där man nämnt finansiärernas roll vid val av investeringsbedömningsmetod. Jag ser det
således som intressant att studera vilken roll investeringsbedömning har som 
kommunikationsverktyg och hur viktigt detta är för företags finansiärer.

Forskare har under lång tid rekommenderat reala optioner för gruvprojekt på grund av 
projektens höga risker. Mängder med simuleringsmodeller av reala optioner har utförts men 
de flesta av dem är hypotetiska, och i de verkliga har enligt Shafiee et al (2009) situationen 
förenklats. Copeland och Antikarov (2003) skriver i sin bok att de hjälpte ett gruvföretag med 
sin investering genom att tillämpa reala optioner. Dock beskrivs fallet mycket kort i ett stycke 
och utvecklas inte vidare. Utförandet finns inte publicerat. Utmaningen för förespråkare av 
denna metod är således att verkligen visa att reala optioner är fullt tillämpbara på verkliga 
gruvprojekt. Först då är det möjligt att övertyga gruvföretag att modellen är optimal för dessa 
typer av projekt.
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En annan möjlighet för vidare forskning är soliditetens påverkan på 
investeringsbedömningsrutiner. Ämnet ligger utanför denna studie, men en respondent 
anmärkte att det har en betydelse, och efter mina egna sökningar hittar jag inga studier som 
har utförts på ämnet.
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Bilaga 1 – Intervjuguide
Inledande generella frågor

1. Berätta om företaget:
Antal anställda
Viktigaste metallerna som företaget utvinner
Volym/er  i ton
Etc.

Generella frågor angående företagets investeringar

2. Berätta kortfattat om företagets rutiner för investeringsbedömning?

3. Vem/vilka utformar respektive utför kalkylerna?

Användning av investeringskalkyler och dess betydelse inom företaget

4. Vilka metoder för investeringsbedömning (exempelvis: Paybackmetoden, NPV, IRR, 
reala optioner) används inom företaget? 

5. Varför används just de metoder?

6. Används flera olika metoder för investeringsbedömning på ett och samma projekt?

7. Används olika kalkyler för investeringsbedömning för olika projekt?
Om ja: På vilka grunder bestämmer ni vilken metod som används för ett specifikt 
projekt?

8. Är kalkylen/kalkylerna det enda underlaget för beslut? 
Vilka andra faktorer påverkar beslutet? Vilken roll spelar kalkylerna i 
beslutsfattandet?

Anpassning av kalkyler

9. Hur bestäms kalkylräntan? Använder ni er av någon modell för att bestämma 
kalkylräntan?
Vid användande av WACC (Viktad kapitalkostnad): Hur bestäms beta?

10. Använder ni olika kalkylräntor för olika projekt?
Om ja: Varför?Hur mycket kan kalkylräntan variera mellan projekt?

11. På vilket sätt tar ni hänsyn till osäkerhet/risk vid utformandet av kalkylen?
Vilka riskfaktorer tar ni hänsyn till?
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Gruvans reserver (malmkropp, tonnage etc.)
Råvarupriser
Växelkurser (vid export)
Land / Politik
Etc.

12. Hur kan nuvarande metoder för beräkning av risk och hänsyn till riskfaktorer 
förbättras?

13. På vilket sätt anpassar ni kalkylerna till gruvbranschens unika karaktär?
Kapitalintensiteten
Kostnadsstrukturen
Investeringens livslängd
Långa förproduktionsperioder
Geografi
Etc.

14. Hur skulle denna anpassning kunna göras ännu bättre?

15. Känner ni behov av en modell som hanterar risk/osäkerhet på ett bättre sätt än 
nuvarande modeller?

Reala optioner

16. Känner ni till reala optioner? Hur?
Om ja: Har ni diskuterat kring möjligheterna att implementera metoden?

17. Vad skulle behöva förändras för att implementera metoden?

18. Vilka fördelar respektive nackdelar kan en implementering av metoden få på 
nuvarande investeringsbedömning?

Resultat av utförda investeringar

19. Utförs efterkalkyler efter genomförda investeringar?

20. Hur har utfallet varit i jämförelse med investeringskalkylen?
Skillnaden i utfallet är det intressanta i sammanhanget, inte plus eller minus.

21. Är ni nöjda med nuvarande metoder för investeringskalkylering?

22. Hur kan nuvarande investeringskalkylering förbättras?


