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Sammanfattning 

 
Den 19 februari 2004 presenterade IASB IFRS 2.  IFRS 2 innebär att företagen skall 
hantera personaloptioner som en kostnad i resultaträkningen. I författningen regleras ej 
vilken värderingsmodell som skall användas vid värderingen av optionerna. På grund av 
detta kan redovisningen påverkas på olika vis beroende på vilken 
optionsvärderingsmodell som används av bolaget. Uppsatsens syfte är att fastställa vilka 
effekter olika optionsvärderingsmodeller har på bolagens värdering av personaloptioner 
och även beskriva vilka antaganden av indata i modellen som görs av bolagen och 
undersöka om dessa antaganden är teoretiskt korrekta. Uppsatsen grundas på en 
fallstudie av tio bolag som har aktiva optionsprogram som redovisas enligt IFRS 2. Vid 
jämförelsen av optionsvärderingsmodellerna så sätts bolagens indata in i två olika 
värderingsmodeller och beräkningar görs med dessa värden för att kunna se hur värdena 
på optionerna varierar mellan dessa optionsvärderingsmodeller. Eftersom volatiliteten är 
en mycket viktig faktor i värderingsmodellerna och påverkar det teoretiska värdet i 
betydande utsträckning så görs även en undersökning som skall ge en bild av hur 
bolagen har kommit fram till sitt volatilitetsantagande och som även utreder om detta 
värde är teoretiskt korrekt. Av de ursprungliga 102 bolagen hittades 35 bolag (34 %) 
som har personaloptioner som redovisas enligt IFRS 2. Av dessa 35 bolag hittades 
endast tio bolag (28,57 %) med fullständig information av dess indata. Efter min 
estimering av den historiska volatiliteten, fem år bakåt i tiden, så är den i genomsnitt 
216,43 % högre än bolagens antagna volatilitet och optionsvärdet i genomsnitt 179,53 % 
högre än bolagens beräknade värde. Använder vi istället min estimering av den 
historiska volatiliteten, av ett år tillbaka i tiden, så hamnar vi på ett lägre värde, 41,39 % 
högre än bolagens beräknade verkliga värde och ett beräknat optionsvärde som är 39,13 
% högre än bolagens. Skillnaderna i den riskfria räntan var oerhört stora, från 2,00 % till 
4,30 %, en skillnad på 215  %. 
Skillnaden i beräknat verkligt värde skiljer sig minimalt mellan Black & Scholes 
modellen och binominalmodellen. Medeldifferensen mellan de tio analyserade bolagen 
var endast 0,0059 %, dvs. en knappt mätbar skillnad. 



Summary  
 
19th February 2004 the IASB introduced the IFRS 2. IFRS 2 means that the 
corporations must handle employee stock options as a cost in the income statement. It is 
not regulated in the constitution which model that should be used to value the options. 
Because of this the income statement can be affected by which model that is used by the 
corporation. The purpose of this paper is to confirm which affects different valuing 
models has to the value of the corporations employee options and even describe which 
assumptions of the in data that are used by the corporations and examine if this 
assumptions are theoretical correct. The paper is based on a case study of ten 
corporations who has employee stock option programs which are accounted according 
to the IFRS 2. At the comparing of the option valuing models the corporations in data is 
placed into the two models and calculations are made to see if the values vary between 
the models. Because that volatility is a very important factor in the option valuing 
models and affects the theoretical value at a significant extent an examination which is 
mean to give a picture of how the corporations has create the volatility assumption and 
that even will study if this value is correct theoretical value. Only 35 of the original 102 
(34 %) corporations had employee stock options which are accounted according to the 
IFRS 2. Only 10 of these 35 (28,57 %) had a complete information about the in data. 
After my estimation of the historical volatility, five years back in time, my estimated 
volatility was in average 216,43 % higher than what the corporations had estimated and 
the average value of the options was 179,53 % higher. An estimation of the historical 
volatility one year back in time I get a lower value of the volatility that is in average 
41,39 % higher than the corporations estimation and a option price that is 39,13 % 
higher. The differences of the risk free interest rate are huge, from 2,00 % to 4,30 %, a 
difference at 215 %. The calculated variation between the Black & Scholes model and 
the binomial method is tiny. The average difference between the ten examined 
corporation are only 0,0059 %, i.e. a hardly noticeable difference. 



Innehållsförteckning 
 

 
1. Bakgrund.......................................................................................... 7 

1.1 Problemformulering..........................................................................................................7 
1.2 Syfte..................................................................................................................................8 
1.3 Avgränsningar...................................................................................................................8 

 
2. Metod................................................................................................ 9 

2.1 Optionsvärderingsmodellundersökning..........................................................................10 
2.2 Volatilitetsundersökning.................................................................................................11 

2.2.1 Bestämmandet av den historiska volatiliteten..................................................................................... 12 
2.2.2 Beskrivning av beräkningen av historisk volatilitet ............................................................................ 12 

2.3 Urval ...............................................................................................................................13 
2.4 Datainsamling.................................................................................................................13 

 
3. Litteraturgenomgång.................................................................... 15 

3.1 IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar ............................................................................15 
3.2 Introduktion till optioner ................................................................................................15 

3.2.1 Köp – och säljoptioner........................................................................................................................ 15 
3.3 Personaloptioner .............................................................................................................16 
3.4 Värdering av optioner .....................................................................................................16 

3.4.1 Aktiepris och lösenpris........................................................................................................................ 17 
3.4.2 Tid/Tidsvärde ...................................................................................................................................... 17 
3.4.3 Volatilitet ............................................................................................................................................ 17 
3.4.4 Historisk volatilitet.............................................................................................................................. 18 
3.4.5 Implicit volatilitet................................................................................................................................ 18 
3.4.6 Riskfri ränta ........................................................................................................................................ 19 
3.4.7 Utdelning ............................................................................................................................................ 20 

3.5 Optionsvärderingsmodeller ............................................................................................20 
3.5.1 Black & Scholes modell ...................................................................................................................... 20 
3.5.2 Problem med Black & Scholes modellen ............................................................................................ 23 
3.5.3 Binominalmodellen (Cox-Cross-Rubinsteins binominalmodell)......................................................... 24 
3.5.4 Problem med binominalmodellen ....................................................................................................... 25 

3.6 Kvalitativa kriterier beträffande redovisningen..............................................................26 
3.6.1 Begriplighet ........................................................................................................................................ 26 
3.6.2 Tillförlitlighet...................................................................................................................................... 26 
3.6.3 Relevans.............................................................................................................................................. 27 
3.6.4 Jämförbarhet....................................................................................................................................... 27 

3.7 Tidigare forskning ..........................................................................................................27 

 
4. Undersökningsresultat.................................................................. 29 

4.1 Volatilitet ........................................................................................................................29 
4.1.1 Anoto Group ....................................................................................................................................... 29 
4.1.2 Astra Zeneca ....................................................................................................................................... 30 
4.1.3 Capio................................................................................................................................................... 30 
4.1.4 Gambro ............................................................................................................................................... 30 
4.1.5 Investor ............................................................................................................................................... 31 
4.1.6 Nobel Biocare ..................................................................................................................................... 31 
4.1.7 Nobia................................................................................................................................................... 31 



4.1.8 Sandvik................................................................................................................................................ 32 
4.1.9 Swedish Match .................................................................................................................................... 32 
4.1.10 Unibet ............................................................................................................................................... 32 
4.1.11 Sammanställning............................................................................................................................... 33 

4.2 Riskfri ränta ....................................................................................................................34 
4.3 Värderingsmodeller ........................................................................................................35 

 
5. Slutsatser/Analys ........................................................................... 36 

5.1 Volatilitet ........................................................................................................................37 
5.2 Riskfri ränta ....................................................................................................................38 
5.3 Värderingsmodeller ........................................................................................................38 
5.4 Förslag till fortsatt forskning ..........................................................................................40 

 
6. Källförteckning.............................................................................. 41 

 



1. Bakgrund 
 
Den 19 februari 2004 presenterade International Accounting Standard Board, IASB, sin 
nya författning International Financial Reporting Standard 2 – Aktierelaterade 
ersättningar, IFRS 2. Denna författning innebär att alla europeiska företag som har aktier 
eller skuldebrev noterade på en reglerad marknad är skyldiga att från och med 
rapportperioder som avser 1 januari 2005 eller senare upprätta sin koncernredovisning 
enligt denna nya internationella redovisningsstandard. I Sverige räknas Aktietorget, 
NGM och Stockholmsbörsen som reglerade marknader.  Det har tidigare inte funnits 
några svenska eller internationella regler för hur aktierelaterade ersättningar till anställda 
skall redovisas i resultat- och balansräkning.1 
 
IFRS 2 innebär att företagen skall hantera aktierelaterade ersättningar som en kostnad i 
resultaträkningen. Kostnaden skall värderas till verkligt värde vid emitteringstidpunkten 
och periodiseras över intjänandeperioden.2  
 
I IFRS 2 föreskrivs ingen värderingsmodell som skall användas vid värderingen av 
optionerna, men den namnger Black & Scholes som en tänkbar modell. Det som finns 
angivet för värderingen av optionerna är även att företaget skall beakta samma faktorer 
som kunniga och intresserade parter som är oberoende av varandra skulle beakta. Det 
ska även stämma överens med allmänt accepterade metoder för värdering av finansiella 
instrument.3  
 
Alla optionsvärderingsmodeller skall beakta minst följande 6 faktorer4: 
a) optionens lösenpris 
b) optionens löptid 
c) aktuell aktiekurs på underliggande aktier 
d) aktiekursens förväntade volatilitet 
e) förväntad utdelning på aktierna (i tillämpliga fall) 
f) riskfri ränta under optionens löptid 
 

1.1 Problemformulering 
 
Kritik har funnits mot IFRS 2 och de begränsade och oklara riktlinjerna för hur verkligt 
värde skall beräknas och vilka modeller som skall nyttjas för detta ändamål. Även om 
Black & Scholes har nämnts som en godtagbar värderingsmodell så finns kritik mot 
användandet av optionsvärderingsmodeller där subjektiva och godtyckliga bedömningar 
måste användas.5  
 
Kritik har även framförts med anmärkningar på att Black & Scholes och andra 
binominala modeller för optionsvärdering är mindre lämpliga för att värdera 

                                                           
1 Guide till IFRS 2, Ernst & Young  
2 http://www.deloitte.com/dtt/article/0,1002,sid%253D38905%2526cid%253D61941,00.html (besökt 06-
03-27) 
3 IFRS 2 Appendix B5 
4 IFRS 2 Appendix B6 
5 http://www.deloitte.com/dtt/article/0,1002,sid%253D38905%2526cid%253D61941,00.html (besökt 06-
03-27) 



personaloptioner. Detta eftersom personaloptioner ofta har en varaktighet på upp till 10 
år och värderingsmodellerna är skapade för optioner med en löptid på cirka ett år. Även 
andra restriktioner som är kopplade till personaloptioner, så som fortsatt anställning, ej 
överlåtbarhet och andra begränsningar som skiljer optionerna från den fria marknaden 
tas inte i beaktning av de nämnda optionsvärderingsmodellerna.6 En studie har även 
visat att Black & Scholes inte skapar en tillförlitlig värdering genom att den systematiskt 
övervärderar personaloptioner7. Därmed finns även ett problem med att tillgodose 
FASB:s krav på den tillförlitlighet som ställs på redovisningen. Med tillförlitlighet 
menas att redovisningen inte skall vara ansatt av fel eller vinklad på något sätt, för att 
användaren skall kunna lita på den8.  
 
Det har även framförts att det teoretiskt korrekta alternativet att värdera 
personaloptioner är att vid tilldelningen av optionerna beräkna marknadsvärdet på de 
anställdas tjänster, vilket sedan approximeras med det verkliga värdet.9 
 
Eftersom det inte finns någon föreskriven värderingsmodell som skall användas för att 
värdera optionerna kan redovisningen påverkas på olika vis beroende på vilken 
optionsvärderingsmodell som används inom bolaget. Redovisningen påverkas därmed 
också genom vilka bedömningar och antaganden som görs för att kunna sätta in värden i 
den använda optionsvärderingsmodellen. Denna uppsats skall således redogöra för hur 
användandet av olika optionsvärderingsmodeller kan påverka företagens resultat. Även 
beskriva vilka antaganden som görs av bolagen och hur de skiljer sig åt mellan olika 
bolag.    
 

1.2 Syfte 
 

Uppsatsens syfte är att fastställa vilka effekter olika optionsvärderingsmodeller har på 
svenska börsnoterade bolags värdering av personaloptioner. Även beskriva vilka 
antaganden i indatan i modellen som görs av bolagen och om dessa antaganden är 
teoretiskt ”korrekta”. Och vilka effekter detta har på redovisningen. 
 

1.3 Avgränsningar 
 
Undersökningen kommer bara att omfatta svenska börsnoterade företag, med den 
grunden att det endast är dessa som berörs av IFRS 2.  
 
Någon skillnad mellan olika former av optionsprogram har ej tagits i beaktning utan 
beräkningar har endast skett på de av bolagen givna indata som gällt deras 
personaloptioner. Det vill säga alla personaloptioner som redovisas enligt IFRS 2. 
 
Eventuella förändringar av skatter och arbetsgivaravgifter kommer inte att beröras.  
 
 

                                                           
6 http://www.iasb.org/current/comment_letters.asp (besökt 06-03-25) 
7 Hasset, Kevin, A and Wallison, Peter J. A troubling requirement (2004) 
8 Artsberg, K Redovisningsteori – policy och praxis (2005) 
9 Hendriksen, E. och Van Breda, M. Accounting theory, 2002 



2. Metod 
 
Denna uppsats grundas på en fallstudie av ett antal bolag på stockholmsbörsens Mest 
omsatta lista, A-lista och Attract 40-lista och som har aktiva optionsprogram som 
redovisas enligt IFRS 2. Sammanlagt innehåller dessa listor 102 bolag som i ett första 
skede kommer att ingå i urvalet för undersökningen.  
 
Valet av fallstudie som metod i denna uppsats väljs därför att jag försöker få ett stort 
djup i undersökningen och få mer detaljerad kunskap om och förståelse av 
värderingsmodellernas och bolagens antaganden av den indata som används i 
modellerna och dess påverkan på bolagen redovisning. Men jag är fortfarande medveten 
om att generaliseringar utifrån dessa objekt kan vara missvisande och detta tas 
självfallet i beaktning vid analysen av undersökningen. Samtidigt som jag tror att dessa 
objekt kan vara en hörnsten vid generalisering av hela populationen.  
 
Vid fallstudier är det särskilt två kännetecken som är gemensamma; en avgränsning av 
vad som ingår i fallet, samt en detaljerad beskrivning av det definierade fallet. 
Fallstudier är ingen egen vetenskaplig metod, utan en strategi som både innefattar 
kvantitativa ansatser och kvalitativa ansatser.10 Denna uppsats kommer dock 
huvudsakligen innehålla kvantitativa ansatser i form av egenhändigt beräknad statistik 
med värden och uppgifter hämtade utifrån bolagens egna årsredovisningar.  
 
Den kvantitativa studien utförs genom att identifiera vilken optionsvärderingsmodell 
som använts i det aktuella bolaget och sedan vilka värden, indata, som använts i den 
aktuella modellen. Dessa värden skall vara möjliga att identifiera på grund av att kraven 
på upplysning om hur det verkliga värdet har beräknats för aktieoptionerna är 
omfattande. Kraven innefattar en beskrivning av den nyttjade 
optionsvärderingsmodellen och de förutsättningar som använts vid beräkningen av 
optionsvärdet11.  
 
Den indata som jag kommer gå djupare in på är bolagens volatilitet. Eftersom 
volatiliteten är en viktig faktor vid beräkningen av värdet på optioner kommer jag i 
fallstudien av de valda bolagen att gå djupare och analysera om den använda 
volatiliteten är teoretiskt korrekt enligt en beräkning av den historiska volatiliteten 
utifrån bolagens historiska aktiekurser. Denna undersökning görs för att se om bolagen 
använder ett teoretiskt korrekt värde på volatiliteten som används i beräkningsmodellen 
eller om de använder annat sätt att bestämma vilken volatilitet som skall användas. Om 
den teoretiskt korrekta volatiliteten ej används kan detta eventuellt utnyttjas av bolagen 
för att få ett, enligt dem, ”bättre” värde på personaloptionerna. Med ett bättre värde 
menar jag att bolagens ledningar kan justera värdet på personaloptionerna för att få ett 
resultat som enligt dem passar bolagets redovisning bättre, antingen ett högre värde eller 
ett lägre värde. 
 
Bolagen skall ge upplysningar som hjälper läsarna att förstå den finansiella rapporten 
och hur det verkliga värdet har fastställts. Under punkt 47 i IFRS 2 beskrivs mer 

                                                           
10 Johannessen, A och Tufte, P A Introduktion till Samhällsvetenskaplig metod (2003) 
11 Guide till IFRS 2, Ernst & Young 



ingående vilka upplysningar som skall lämnas. Förutom vilken optionsvärderingsmodell 
som använts skall den indata som använts för beräkning redovisas och dessa indata skall 
vara; genomsnittlig aktiekurs, lösenpris, förväntad volatilitet, optionens löptid, 
förväntad utdelning, riskfri ränta samt andra indata som använts. Bolaget skall även 
redovisa vilken metod som använts och vilka antaganden som gjorts för att ta hänsyn till 
effekterna av förväntad tidig inlösen av optionerna. Även en specifikation på hur den 
förväntade volatiliteten har fastställts skall lämnas i redovisningen.12 
 
Alla 102 bolag undersöks i ett första stadium om de har personaloptioner som redovisas 
enligt IFRS 2. De bolag som ej har dessa personaloptioner kommer direkt att tas bort. 
När endast de bolagen som har personaloptioner finns kvar i undersökningen kommer 
dessa att undersökas djupare genom att urskilja vilken optionvärderingsmodell som 
använts och vilka indata de använt i värderingen av deras personaloptioner. Detta görs 
för att sedan kunna beräkna och jämföra de olika bolagen och deras värderingsmodell 
och indata de använt sig av i beräkningen av det verkliga värdet av deras utestående 
personaloptioner som redovisas enligt IFRS 2. Hur dessa undersökningar kommer att 
presenteras närmare nedan.  
 

2.1 Optionsvärderingsmodellundersökning 
 
Eftersom det i IFRS 2 inte finns någon bestämd modell för att beräkna det verkliga 
värdet av personaloptionerna så finns det en öppning för bolagen att använda olika 
beräkningsmodeller för att få fram ett visst värde på optionerna. Denna undersökning 
skall visa hur värdet skiljer sig mellan de två valda optionsvärderingsmodellerna. De två 
värderingsmodeller som valts i denna undersökning har valts på grund av att dessa är de 
två mest vedertagna optionsvärderingsmodeller som används vid värdering av optioner 
på den öppna marknaden. 
 
För att kunna jämföra optionsvärderingsmodeller med varandra så sätts samma värden 
in i två olika värderingsmodeller som harmoniserar med IFRS 2, Appendix B6 och 
beräkningar görs med dessa värden för att kunna se hur värdena på optionerna varierar 
mellan dessa optionsvärderingsmodeller. I och med att det verkliga värdet på optionerna 
eventuellt varierar så påverkar detta även bolagens resultaträkningar. Det påverkade 
resultatet kan då även användas till att beräkna vilken inverkan de olika modellerna har 
på till exempel företagets finansiella ställning och kassaflöde. 
 
Om stor skillnad uppstår av det verkliga värdet mellan modellerna kan detta utnyttjas av 
bolagen för att få ett, enligt dem, ”bra” verkligt värde på personaloptionerna i sin 
redovisning. Undersökningen skall alltså försöka visa om det kan finnas några 
incitament till att välja en speciell optionsvärderingsmodell som passar bäst, enligt 
bolagens ledningar.  
 
De finns ett antal optionsvärderingsmodeller som kan användas för att värdera optioner. 
De två modeller som kommer att användas för att nå uppsatsens syfte är Black & 
Scholes modellen, som också är den mest vedertagna och använda värderingsmodellen 
och Binominalmodellen (Cox-Cross-Rubinsteins binominalmodell).  

                                                           
12 IFRS 2, punkt 46-47 



 
För att kunna jämföra hur det verkliga värdet varierar mellan de olika modellerna har 
indatan som givits i de, i undersökningen ingående, bolagens årsredovisningar införts i 
de två olika optionsberäkningsmodellerna och ett teoretiskt verkligt värde på optionerna 
har beräknats utifrån dessa indata. 
 
Beräkningarna med de olika optionsvärderingsmodellerna har skett med exceldokument 
som laddats hem från http://www.global-derivatives.com. 
Utdelningen i dessa exceldokument beräknas enligt en utdelning bestämd i procent. Har 
ett bolag redovisat sitt antagande om utdelning i kronor eller annan valuta så har jag 
beräknat denna utdelning som en procentsats av det nuvarande aktiepriset för att kunna 
göra en så korrekt och jämförbar beräkning som möjligt. 
 
Nuvarande aktiepris har vid beräkningarna använts den av bolagets årsredovisning 
givna. 
 
Lösenpris för personaloptionerna har vid beräkningarna använts den av bolagets 
årsredovisning givna. 
 
Volatiliteten i undersökningen gällande värderingsmodeller har den av bolagets 
årsredovisning givna volatiliteten använts. 
 
Riskfri ränta har vid beräkningarna använts den av bolagets årsredovisning givna. 
 
Tiden till lösendag har jag vid beräkningarna utgått från av bolagen givna löptider eller 
bestämd lösendag för personaloptionerna. 
 
För mer ingående detaljer kring variabler och beräkningar gjorda enligt Black & Scholes 
modellen och Binominalmodellen presenteras detta vidare i både teoridelen och 
empiriavsnittet där jag även redovisar de resultat min undersökning gett. 
 

2.2 Volatilitetsundersökning 
 
Eftersom volatiliteten är en mycket viktig faktor i Black & Scholes modellen och som 
påverkar det teoretiska värdet i betydande utsträckning och kan fastställas på olika sätt 
av bolagens ledningar kommer jag även att genomföra en undersökning som innebär att 
jag skall ge en bild av hur bolagen har kommit fram till sitt volatilitetsantagande. Utreda 
om detta värde är teoretiskt korrekt och hur stor skillnad en förändring av den antagna 
volatiliteten kan på verka det teoretiska värdet på personaloptionerna.   
 
Volatilitetsundersökningen kommer att beräknas på mina resultat av de indata bolagen 
har gett i årsredovisningen. Detta på grund av de skillnader som uppstått mellan mina 
och bolagens beräkningar i användandet av samma beräkningsmodell (Black & Scholes 
modellen). Dessa skillnader kan bero på att bolagen gjort vissa justeringar i modellen 
som ej är publicerade i årsredovisningen t.ex. en reducering av det verkliga värdet på 
grund av eventuell tidig inlösen av personaloptionerna eller andra reduceringsfaktorer.  
 



n 
i=1 

För att kunna se om bolagens volatilitet är teoretiskt korrekt kommer jag att beräkna 
bolagens historiska volatilitet. Den historiska volatiliteten kommer att beräknas på 
bolagens historiska aktiekurser baserat på aktiekursen ett år bakåt i tiden, samt 
aktiekursen baserat på fem år bakåt i tiden. En beskrivning på hur denna historiska 
volatilitet har beräknats finns nedan. 
 
Beräkningar kommer att göras på de, av bolagen, senast utgivna personaloptioner 
och/eller på de personaloptioner som den beskrivna indatan i årsredovisningen syftar på.  
 
Vid beräkningarna av den historiska volatiliteten har hänsyn ej tagits till att utdelning 
sker från den underliggande aktien, detta på grund av att detta gör ringa skillnad på den 
beräknade volatiliteten. 
 

2.2.1 Bestämmandet av den historiska volatiliteten 

Jag kommer här nedan att ge en förklaring på hur jag kommit fram till den historiska 
volatiliteten på de undersökta bolagens aktiekurs.  
 
Som underlag för mina beräkningar har aktiekurserna för de berörda bolagen tagits från 
stockholmsbörsens hemsida.13 De historiska kurserna för bolagen som använts är för 
perioden 2000-01-01 till 2004-12-31 samt för vissa bolag så långt bak det har funnits 
historiska data tillgänglig. Denna period har använts eftersom dessa data även har 
funnits tillgängliga för bolagen i deras bestämmande av den historiska volatiliteten.  
 
I beräkningarna av bolagens historiska volatilitet kommer handelsdag av den 
underliggande aktien att användas. Antalet handelsdagar som brukar användas är 250 
per år, detta kommer att användas i beräkningarna i denna uppsats. 
 

2.2.2 Beskrivning av beräkningen av historisk volatilitet 

För att bestämma den historiska volatiliteten för en aktie empiriskt, så använder man ett 
bestämt tidsintervall ofta t.ex. varje dag, vecka eller månad. Man börjar med att 
bestämma14; 
 
n+1 : Antal observationer 
Si  : Aktiepriset slutkurs för varje intervall 
T : Tiden, bestämd i år  
 
där : ui = ln(Si/ Si-1) för intervallet 1,2...n. 
 
Och där man bestämmer, s, standardavvikelsen av ui ges av15: 
 

s = √1/n-1∑   ui  - 1/n(n-1) (∑i=1 ui) 

 

                                                           
13 http://omxgroup.com/nordicexchange/marknaden/statistikanalys/Historiska+priser/search/ (besökt 06-
12-21) 
14 Hull, J C. Options, futures and other derivates, Prentice Hall (2003) 
15 Ibid. 
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Denna standardavvikelse har sedan använts för att estimera den historiska volatiliteten 
för varje enskild aktie, enligt S √ T, där T är tiden i dagar för den tid som volatiliteten 
skall beräknas för.  
 
Nedan visas ett exempel på hur den historiska volatiliteten beräknats fram; 
 

          

   Relativ prisför.  Daglig avkastning   

Dag Datum    Aktiekurs   Si/Si-1   ui=ln(Si/Si-1)   ui^2 

          

0 2004-12-30  241,5       

1 2004-12-29  237,5  0,983437  -0,016702  0,000279 

2 2004-12-28  241,5  1,016842  0,016702  0,000279 
…….

. …………..  ……….  …………  ……….  …………….. 

1249 2000-01-04  336,5  1,012030  0,011958  0,000143 

1250 2000-01-03  347,5  1,032689  0,032167  0,001035 

     Summa:  0,363895  0,520714 

 
För att bestämma standardavvikelsen för den dagliga avkastningen använder vi tidigare 
givna formeln, och blir enligt nedan; 
 
 

0,520714   _    0,363895 2   
  1250-1  1250(1250-1)  
 
Standardavvikelsen för den dagliga avkastningen blir alltså 0,020416 
 
En estimering av volatiliteten för 5 år blir då: 
 
0,020416√ 1250 = 0,72182 ≈ 72,18 % 
 
En estimering av volatiliteten för 1 år blir då: 
 
0,020416√ 250 = 0,32281 ≈ 32,28 % 
 

2.3 Urval 
 
Urvalet kommer att innehålla bolagen som är representerade på stockholmsbörsens Mest 
omsatta lista, A-listan och Attract 40-listan och som har aktiva optionsprogram som 
redovisas enligt IFRS 2. Beräkningarna i uppsatsen kommer endast att göras på bolag 
med fullständigt redovisad information om vilken indata som används i 
beräkningsmodellen. 

 

2.4 Datainsamling 
 
För att genomföra undersökningarna i denna uppsats har information hämtats från en rad 
olika källor. 

√ = 0,020416 



 
Indatan i undersökningen gällande värderingsmodeller har hämtats från de berörda 
bolagens årsredovisningar för 2005. 
 
I undersökningen gällande volatiliteten har data om de berörda bolagens historiska 
aktiekurser hämtats från stockholmsbörsens hemsida16. Information gällande bolagens 
antagna volatilitet och information om hur de kommit fram till denna hämtats från de 
berörda bolagens årsredovisningar för 2005. 
 

                                                           
16 http://omxgroup.com/nordicexchange/marknaden/statistikanalys/Historiska+priser/search/ (besökt 06-
12-21) 
 



3. Litteraturgenomgång 
 

3.1 IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar 

 
IFRS 2 innebär att företagen skall hantera aktierelaterade ersättningar som en kostnad i 
resultaträkningen. Kostnaden skall värderas till verkligt värde vid emitteringstidpunkten 
och periodiseras över intjänandeperioden.17  
 
I IFRS 2 föreskrivs ingen värderingsmodell som skall användas vid värderingen av 
optionerna, men den namnger Black & Scholes som en tänkbar modell. Det som finns 
angivet för värderingen av personaloptionerna är att företaget skall beakta samma 
faktorer som kunniga och intresserade parter som är oberoende av varandra skulle 
beakta. Det ska även stämma överens med allmänt accepterade metoder för värdering av 
finansiella instrument.18  
 
 

3.2 Introduktion till optioner 
 
En option är ett finansiellt instrument där utfärdaren åtagit sig att vid en bestämd 
framtida tidpunkt (exspiration date) till ett bestämt pris köpa något från eller sälja något 
till den som innehar optionen. Det som kännetecknar ett optionsavtal är att det endast är 
optionsinnehavaren som kan kräva att avtalet fullgörs. Om innehavaren inte utnyttjar sin 
rättighet före avtalstidens utgång upphör avtalet att gälla. Om innehavaren vill fullfölja 
optionsavtalet är utfärdaren förpliktigad att fullfölja avtalet.19 
 
Det finns två typer av optioner, europeiska och amerikanska optioner. Skillnaden mellan 
dessa är rätten att begära lösen under optionens löptid. För optioner av amerikansk typ 
så kan innehavaren av optionen när som helst under löptiden utnyttja optionen. För 
optioner av europeisk typ så gäller att innehavaren endast på slutdagen (exspiration date) 
kan utnyttja den rättighet som optionen innebär.20 
  

3.2.1 Köp – och säljoptioner 

En köpoption ger innehavaren rätten att köpa den underliggande tillgången vid en 
bestämd tidpunkt för ett bestämt pris. En säljoption ger istället innehavaren rätt att sälja 
den underliggande tillgången vid en bestämd tidpunkt för ett bestämt pris.21 
 

                                                           
17 http://www.deloitte.com/dtt/article/0,1002,sid%253D38905%2526cid%253D61941,00.html (besökt 06-
03) 
18 IFRS 2 Appendix B5 
19 Andersson, L. Värdepapper: en genomgång av kapitalmarknaden och skattereglerna, Björn Linden 
information (2003) 
20 Hull, J C. Options, futures and other derivates, Prentice Hall (2003) 
21 Ibid. 



3.3 Personaloptioner  
 
Personaloptioner innebär att en anställd har rätt att från företaget i framtiden förvärva 
aktier i företaget till ett på förhand bestämt pris. Detta kan jämföras med en slags 
köpoption som inte kan överlåtas. Normalt gäller att den anställde kan utnyttja 
personaloptionen först efter en viss kvalifikationsperiod och endast under förutsättning 
att han eller hon då fortfarande är anställd inom bolaget.22  
 
Det finns skillnader mellan personaloptioner och optioner på den fria marknaden. Bland 
annat är personaloptioner ej överlåtbara och har vissa intjäningskrav som t.ex. 
prestationskrav eller att aktiekursen ska stiga till en viss nivå innan lösen av 
personaloptionen kan ske.23 Stora skillnader finns även vid värdering av 
personaloptioner. Till skillnad från vanliga aktieägare eller optionsägare på den fria 
marknaden kan en de som har personaloptioner inte hedga den position de har i 
optionerna. Detta leder till stora skillnader vid värderingen av personaloptioner.24  
 
Syftet med personaloptioner är främst att attrahera och behålla nyckelkompetens samt 
att ge anställda möjligheten att ta del av de värden som skapas inom företaget.25 
 

3.4 Värdering av optioner 
 

Det finns åtminstone sex olika faktorer som påverkar priset på en aktieoption, och de 
är;26 
 

o Nuvarande aktiepris 
o Lösenpriset på optionen 
o Tid till lösendag  
o Den underliggande aktiens volatilitet 
o Riskfri ränta 
o Den väntade utdelningen under optionens livslängd 

 
I rutan nedan visas hur priset på en europeisk köpoption förändras när en av variablerna 
ökar och alla andra är konstanta.27 
 

Variabel Priset på en 
köpoption 

Nuvarande aktiepris + 
Lösenpris - 
Tid till lösendag ? 
Volatilitet + 
Riskfri ränta + 
Förväntad utdelning - 

                                                           
22 Guide till IRFS 2 – Aktierelaterade ersättningar, Ernst & Young (2004) 
23 Ibid. 
24 Raupach, P. The valuation of ESO:s – How good is the standard?, Goethe University Frankfurt am 
Main, 2003 
25 Hansson, H. Aktier, Optioner, Obligationer; en introduktion, Studentlitteratur (2005) 
26 Hull, J C. Options, futures and other derivates, Prentice Hall (2003)  
27 Hull, J C. Options, futures and other derivates, Prentice Hall (2003)  



 

3.4.1 Aktiepris och lösenpris 

Prisskillnaden mellan marknadspriset på den underliggande aktien (börskursen) och 
optionens lösenpris definieras som realvärdet. Ju högre värde på den underliggande 
aktien i förhållande till optionens lösenpris ger ett högre realvärde och därmed påverkas 
optionens värde.28 
 
För både köp- och säljoptioner gäller att realvärdet aldrig kan vara negativt. Detta på 
grund av att om värdet på en option understiger realvärdet kommer optionen inte att 
utnyttjas.29  
 

3.4.2 Tid/Tidsvärde 

Optionens marknadspris brukar överstiga realvärdet. Detta överskjutande värde kallas 
för tidsvärde och är baserat på optionens återstående löptid. Ju längre löptid, desto högre 
tidsvärde.30 
 
Men det är inte alltid så att längre löptid ger ett högre värde på optionen. Till 
exempelvis om vi har två optioner, en med lösendag om en månad och en andra med 
lösendag om tre månader. Om då till exempelvis en stor utdelning förväntas från 
företaget inom fem veckor som gör att aktiekursen sjunker gör detta att optionen med 
kortast löptid är mer värd än den med den längre löptiden.31 
 

3.4.3 Volatilitet 

Volatiliteten på aktiepriset kan sägas vara ett värde på hur stora svängningar som kan 
förväntas i aktiepriset och är detsamma som aktiekursens avvikelse från medelvärdet, 
d.v.s. aktiekursens standardavvikelse.32 Volatiliteten är den enskilt mest viktiga 
parametern vid prissättningen av optioner. Men som samtidigt är den mest svårbestämda 
variabeln på grund av att det är omöjligt att fastställa en akties framtida 
prissvängningar.33  Om volatiliteten ökar så motsvarar detta större svängningar i 
aktiepriset och chanserna att aktien ska gå mycket bra eller mycket dåligt ökar. En 
ökning av volatiliteten gynnar den som har en option eftersom den har en begränsad risk 
genom att den endast kan förlora priset för optionen. Ökad volatilitet ökar därmed både 
en köpoption och en säljoptions förväntade värde.34 
 
För att bestämma vilken tid man skall bestämma volatiliteten så kan man använda 
antingen kalenderdagar eller handelsdagar.35 I denna uppsats kommer handelsdagar att 

                                                           
28 Andersson, L. Värdepapper; en genomgång av kapitalmarknaderna och skattereglerna, 6:e upplagan, 
Björn Lundén information (2003) 
29 Ibid. 
30 Andersson, L. Värdepapper; en genomgång av kapitalmarknaderna och skattereglerna, 6:e upplagan, 
Björn Lundén information (2003) 
31 Hull, J C. Options, futures and other derivates, Prentice Hall (2003) 
32 http://www.derivatinfo.com/dictionary.php?id=92&orderby=^ö (besökt 06-12-21) 
33 Ibid. 
34 Hull, J C. Options, futures and other derivates, Prentice Hall (2003) 
35 Ibid. 



användas i beräkningarna för bolagens volatilitet och antalet handelsdagar beräknas till 
250 per år. 
 
För att visa hur volatiliteten påverkar en options teoretiska premie (värde) så kommer 
jag nedan att försöka visa detta genom ett exempel.36  
 
Vi har en option med ett lösenpris på 250, löptid på 3 månader och en nuvarande 

aktiekurs på 225. Enligt nedanstående tabell ses att genom att förändra volatiliteten 

från 15 % till 50 % har priset på optionen stigit enormt, från 0,75 till 13,75 en ökning 

med 1833 %. 
 
 

Volatilitet % Pris (Premie) 
15 0,75 
20 2,10 
25 3,70 
30 5,50 
35 7,50 
40 9,50 
45 11,60 
50 13,75 

3.4.4 Historisk volatilitet 

Ett enkelt sätt att bestämma volatiliteten för en aktie är att beräkna hur stor volatiliteten 
har varit historiskt. För att beräkna detta tittar man på hur aktien har rört sig under en tid 
bakåt, och genom detta räkna fram aktiens historiska standardavvikelse = volatilitet.37 
 
En tumregel vid bestämmandet av den historiska volatiliteten är att använda den 
historiska aktiekursen för lika lång bakåt i tiden som för den tid som man vill ha 
volatiliteten beräknad för, dvs. den löptid optionen har.38  
 

3.4.5 Implicit volatilitet 

Den implicita volatiliteten är den volatilitet som är ger det värde som optionen har på en 
fungerande marknad. Med alla andra parametrar konstanta kan man genom beräkningar 
med olika volatilitet komma fram till det pris som marknaden satt på optionen.  För att 
kalkylera den implicita volatiliteten måste det finnas en väl fungerande marknad för 
optionen.39 
 
Ingen av dessa två varianter att uppskatta den framtida volatiliteten är säkra, det är 
fortfarande uppskattningar om framtiden. Men om under förutsättning att det finns en 
väl fungerande marknad för optionen så är den implicita volatiliteten ofta en bättre 
metod att bestämma volatiliteten. Detta på grund av att aktörerna på marknaden i sina 
uppskattningar även kan kalkylera med olika framtida händelser som kan påverka den 
underliggande aktiens volatilitet.40  

                                                           
36 Tidningen Option nr 2, 2001 
37 http://www.derivatinfo.com/dictionary.php?id=92&orderby=^ö (06-12-21) 
38 Hull, J C. Options, futures and other derivates, Prentice Hall (2003) 
39 http://www.derivatinfo.com/dictionary.php?id=92&orderby=^ö(06-12-21) 
40 Ibid. 



3.4.6 Riskfri ränta 

Om räntan i en ekonomi ökar kommer även den förväntade avkastningen från 
investerarna att öka. En ränteökning minskar även nuvärdet av det framtida kassaflödet 
som erhålls för den som innehar optionen. Den kombinerade effekten av dessa två 
kommer att öka värdet på en köpoption och minska värdet på en säljoption.41  
 
Den riskfria räntan kan bestämmas på flera olika sätt. Ett sätt är att använda reporäntan. 
Den 31 december 2005 var den svenska reporäntan 2,25 %.42  
 
Ett annat är att använda LIBOR-räntan (London Interbank Offer Rate) vilket är den 
ränta som används vid utlåningen mellan världens banker.43 Under 2005 såg LIBOR-
räntan ut enligt tabellen nedan.44 
 

2005 
1-month 
LIBOR 

3-month 
LIBOR 

6-month 
LIBOR 

1-Year 
LIBOR 

12-Month 
Avg. of 
1-Month 
LIBOR 

January 2.5892 2.7439 2.9582 3.2710 1.6682 

February  2.6895 2.9101 3.1495 3.5114 1.8009 

March 2.8582 3.0995 3.3876 3.8420 1.9482 

April 3.0826 3.2107 3.4151 3.7101 2.1133 

May 3.1126 3.3292 3.5314 3.7789 2.2803 

June 3.3401 3.5045 3.6914 3.8632 2.4454 

July 3.5107 3.6948 3.9235 4.1745 2.6136 

August 3.6942 3.872 4.0817 4.3123 2.7841 

September 3.8584 4.0551 4.2154 4.4067 2.9523 

October 4.0882 4.2523 4.4467 4.6765 3.1274 

November  4.2954 4.4139 4.5795 4.7379 3.2951 

December 4.3857 4.5298 4.6901 4.8226 3.4591 

 
En ökning av den riskfria räntan ökar, enligt ovan, det beräknade verkliga värdet för 
optionen enligt Black & Scholes modellen. För att visa detta ger jag ett exempel nedan 
av hur de undersökta bolagens beräknade värde för deras personaloptioner förändras där 
jag ökar räntan med en procentenhet för att se hur mycket det beräknade värdet med 
Black & Scholes modellen förändras. 
 
Bolag Aktuellt värde Ökning av riskfri 

ränta med 1 % 
Differsens, % 

Anoto Group 6,2183 6,6707 7,28 
Astra Zeneca 773,3272 820,8530 6,15 
Capio 23,9676 25,2322 5,28 
Gambro 19,3888 20,5500 5,99 
Investor 14,6581 16,3341 11,43 
Nobel Biocare 41,9400 44,8461 6,93 
Nobia 22,0910 23,9861 8,58 
Sandvik 44,5877 48,2978 8,32 
Swedish Match 10,8341 12,3088 13,61 
Unibet 2,3599 2,4877 5,42 
Genomsnittlig diff.   7,90 
 

                                                           
41 Hull, J C. Options, futures and other derivates, Prentice Hall (2003) 
42 http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=8912 (besökt 06-12-21) 
43 Hull, J C. Options, futures and other derivates, Prentice Hall (2003) 
44 http://www.fanniemae.com/tools/libor/2005.jhtml?p=Tools+%26+Resources (besökt 06-09-14) 



Tabellen ovan visar alltså att det beräknade värdet för de tio undersökta bolagen ökar 
med i genomsnitt 7,9 %. Vad som kan nämnas är att de två bolag med högst varierande 
värden, Investor och Swedish Match har en relativt låg beräknad volatilitet, 22 % 
respektive 23 %. Detta gör därmed att en ökning av den riskfria räntan har en större 
effekt på det beräknade verkliga värdet för bolagens personaloptioner om volatiliteten är 
lägre. Det bolag som hade minst varierande värde var Unibet, vars volatilitet är så hög 
som 35 %. 
 

3.4.7 Utdelning 

Om utdelningen sker i den underliggande aktien under optionens löptid, måste man ta 
hänsyn till denna avkastning. Om optionsinnehavaren istället hade förvärvat den 
underliggande aktien hade utdelningen tillfallit honom och därmed minskat dennes 
investeringskostnad.45 
 
Eftersom en akties värde teoretiskt sett minskar efter utdelning på grund av minskad 
substans i bolaget så påverkar detta även optionens värde. En köpoption faller i värde 
medan en säljoption stiger i värde vid en utdelning.46 
 

3.5 Optionsvärderingsmodeller 

3.5.1 Black & Scholes modell 

Black & Scholes modellen är en av de mest använda och allmänt accepterade modellen 
för att värdera optioner.47 
 
År 1973 presenterade Fischer Black och Myron Scholes den så kallade Black & Scholes 
modellen som används för värdering av aktieoptioner. Robert Merton har senare visat en 
mycket generell metod för att förklara och använda modellen, även i olika 
användningsområden. Modellen har varit en av orsakerna till att derivatmarknaderna har 
växt under ett antal år.48 
 
Skaparna av modellen menar att man inte behöver ta hänsyn till riskpremien i 
värderingen av en option, utan det räcker med att ta hänsyn till den riskfria räntan. Det 
innebär inte att riskpremien försvinner utan att risken är inbakad i aktiepriset.49  
 
Black & Scholes modellen för en europeisk köpoption, utan hänsyn till utdelning, 
formuleras enligt nedan50: 
 
C=SN(d1) – Ee-rt N(d2) 
 

                                                           
45 Andersson, L. Värdepapper; en genomgång av kapitalmarknaderna och skattereglerna, 6:e upplagan, 
Björn Lundén information (2003) 
46 Andersson, L. Värdepapper; en genomgång av kapitalmarknaderna och skattereglerna, 6:e upplagan, 
Björn Lundén information (2003) 
47 http://www.derivatinfo.com/dictionary.php?id=92&orderby=^ö (06-12-21) 
48 http://nobelprize.org/economics/laureates/1997/press-sv.html (besökt 06-05-03) 
49 Ibid. 
50 Ross m fl. Corporate Finance, Seventh Edition, McGraw Hill International Edition (2005) 



d1= [ln(S/E) + (r+1/2σ²)t] / √σ²t 
 
d2= d1 - √σ²t 
 
C = Optionens värde 
S = Nuvarande underliggande akties pris 
E = Lösenpris för optionen 
r = Riskfri ränta 
σ² = Volatilitet 
t = tid, i år, till slutdagen för optionen 
ln = naturlig logaritm 
 
N(d) = kumulativ normalfördelad funktion, dvs. sannolikheten att en variabel har en 
normal distribution. 
 
1973 så utökade Robert Merton, Black & Scholes modellen för att inkludera 
utdelningar51. För att åstadkomma detta så reduceras det nuvarande aktiepriset med 
nuvärdet av de framtida utdelningarna som kommer att ske under optionens löptid. För 
att inkludera utdelningar så utökas modellen enligt nedan.52  
 
C=Se

-dt
N(d1) – Ee

-rt
 N(d2) 

 
d1= [ln(S/E) + (r+1/2σ²)] t / √σ²t 
 
d2= d1 - √σ²t 
 
För ytterligare förklaring och förståelse kommer nedan ett praktiskt räkneexempel: 
 
S = 97 
E = 107 
r = 3% 
σ = 20% 
t = 5 
d = 2 SEK 
 
e-dt = Nuvärdet av de utdelningar som kommer att ske under optionens löptid är 2 SEK * 
5 år och blir O-diskonterat 10. Denna beräkning antar vi sker den 31 December år 0 och 
att utdelningarna kommer att ske den 1 april varje efterföljande år. För att diskontera de 
kommande utdelningarna görs då följande beräkning; 2e(-0,25x0,03) + 2e(-1,25x0,03) + 2e(-

2,25x0,03) + 2e(-3,25x0,03) + 2e(-4,25x0,03) = 9,3558 
 
d1 = ln(97-9,3558/107) + (0,03+0,5x0,22) x 5 / 0,2√5 = -1,6719 
 
d2 = -1,6719 – 0,4472 = -2,1191 
 
Xe(-rt) = 107e(-0,15) = 92,0958 

                                                           
51 http://www.global-derivatives.com/options/black-scholes.php (besökt 06-05-15) 
52 Hull, J C. Options, futures and other derivates, Prentice Hall (2003) 



 
C = 87,6442N(-1,5792) – 92,0958N(-2,0264) 
 
Värdena på N ges av en normalfördelningstabell (se bilaga) 
 
N(-1,6719) = 0,0473 
N(-2,1191) = 0,0170 
 
(87,6442 x 0,0473) – (92,0958 x 0,0170) = 2,58 
 
Köpoptionen har ett teoretiskt värde på 2,58 SEK. 
 



3.5.2 Problem med Black & Scholes modellen 

Det finns ett antal problem med att värdera personaloptioner med Black & Scholes 
modellen. Detta genom att den innehåller till exempelvis ej sådana variabler som att 
personaloptioner ej är transfererbara, är kopplade till fortsatt anställning inom bolaget 
och har en löptid på 5-10 år eller andra restriktioner kopplade till personaloptioner. 
Black & Scholes har inte den flexibilitet som gör att den skall vara användbar för 
värdering av personaloptioner.53 
 
De variabler som ingår i Black & Scholes modellen är konstanta, men i verkligheten är 
dessa variabler mycket flexibla. En variabel som kan verka konstant är den riskfria 
räntan, men över den långa tidsperiod som personaloptioner har sin löptid kan även den 
riskfria räntan variera i betydlig grad för att påverka det verkliga värdet på 
personaloptionerna. Även om den riskfria räntan har en begränsad betydelse på värdet 
beräknat med Black & Scholes modellen så utgör den ändå en betydande felmarginal på 
det beräknade värdet.54 
 
En mer svårfattbar variabel i Black & Scholes modellen är den historiska volatiliteten. 
Att bestämma den framtida volatiliteten genom att beräkna den historiska volatiliteten 
kan bli helt missvisande på grund av att bolagen tidigare kan ha genomgått stora 
förändringar som till exempelvis förändringar i företagsledningen, politiska beslut eller 
andra faktorer som kan påverka bolagens aktiekurs och därmed volatiliteten på bolagets 
aktie.55 
 
Även grundarna av modellen anser att det finns vissa svagheter med Black & Scholes 
modellen. I en artikel i tidskriften Risk vid namn ”The holes in Black-Scholes” skriver 
Fischer Black att formeln inte tar i beaktning att volatilitet inte är konstant utan är 
ometodisk och att volatilitet ofta har en negativ korrelation med avkastningen på den 
underliggande aktien.56 Det finns en mängd artiklar om hur Black & Scholes modellen 
måste justeras för att användas på nuvarande instrument. Scholes säger att modellen har 
behövt flera justeringar som har visats i många empiriska studier i hur modeller är 
uppbyggd och som visat på flera områden i modellen som behöver utvecklas för att den 
skall vara tillförlitbar för att prissätta olika derivat. Han säger också att”Every model is 
an incomplete description of reality, and we need to learn more from both experience 
and theory.”57 
 
I en tidigare empirisk studie av Black & Scholes modellen så visas även att modellen 
inte är helt tillförlitbar för värdering av svenska optioner på den svenska marknaden. 
Denna studie kunde uppvisa skillnader mellan det teoretiska priset på en option och det 
aktuella marknadspriset.58 En annan studie har även visat att Black & Scholes inte 
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skapar en tillförlitlig värdering genom att den systematiskt övervärderar 
personaloptioner.59 
 
Det finns många kommentarer om huruvida Black & Scholes modellen är lämpad för 
värdering av personaloptioner. Visar nedan några exempel på vad experter och 
professorer har sagt om värdering av personaloptioner med hjälp av Black & Scholes 
modellen;60 
 
“Because employee stock options have durations of five to 10 years, are complicated by 

not vesting immediately, are contingent on continued employment and subject to various 

restrictions, it is virtually impossible to put a precise estimate on the option's value. 

Moreover, employee options cannot be sold, violating one of the key Black-Scholes 

assumptions.” 

 
- Burton, G M, Baumol W J, ”Stock options Keep the Economy Afloat” The Wall Street 
Journal, April 4, 2002. 
 
 
“Moreover, it seems unreasonable to estimate the value of the options given the obvious 

fact that the option has absolutely no intrinsic value on the day it is received. Also, 

though the Black-Scholes model is well tested for publicly traded options, valuing 

private, long-term, non-transferable options with significant restrictions seems much 

harder and imprecise at 

best.” 

 
- William Sahlman, Harvard Business School, July 24, 2002. 
 
 

3.5.3 Binominalmodellen (Cox-Cross-Rubinsteins binominalmodell) 

Binominalmodellen är ett diagram som visar vilka olika vägar som aktiepriset kan ta 
under optionens löptid61. Genom beräkningarna i modellen så framställs ett träd i vilket 
aktiens olika prisriktningar kan antagas utfalla under optionens livslängd. Varje steg i 
modellen antar att aktiens pris antingen kommer att gå upp eller antingen gå ner 
beräknat på den antagna volatiliteten och tiden till lösendag för optionen. Dessa steg 
frambringar en binominal distribution av den underliggande aktiens pris. Dessa steg 
representerar sedan alla potentiella vägar aktiepriset kan komma att ta under den 
aktuella optionens livslängd. 62 I det sista stegen i trädet, som är beräknat fram till 
optionens lösendag, demonstrerar varje gren/steg i modellen optionens ”naturliga” värde 
vid varje beräknat värde av den underliggande aktiens pris.63  
 
Nästa steg i binominalmodellen är att beräkna varje steg bakåt, från lösendag tillbaka till 
nutid. Optionspriset vid varje steg används för att erhålla optionspriset för nästa steg 
genom riskneutrala beräkningar av sannolikheten för att priset på den underliggande 
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aktien ska gå upp eller ner där den riskfria räntan och tidsintervallet mellan varje steg tas 
med i beräkningarna. Genom dessa beräkningar får man sedan ett beräknat teoretiskt 
värde på optionen.64  
 
Binominalmodellen ges nedan genom ett allmänt exempel; 
 
Anta att den underliggande aktien har priset S0 och att den gällande optionen har priset f. 
Vi antar även att optionens löptid är T och att under denna tid kommer aktien att 
förändras från S0 antingen upp till S0

u eller ner till S0
d , där u > 1 och d <1. Den 

proportionella ökningen i aktiepriset när det sker en ökning i priset är u - 1. Den 
proportionella minskningen i aktiepriset när det sker en minskning av priset är 1- d. Om 
aktiepriset rör sig upp till S0

u så antar vi att avkastningen från optionen är fu. Om 
aktiepriset rör sig ner till S0

d så antar vi att avkastningen från optionen är fd. 
Ovanstående exempel illustreras i nedanstående figur, som även är utökad med fler steg. 
65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

3.5.4 Problem med binominalmodellen 

Binominalmodellen har enligt en artikel i CFO Magazine en större flexibilitet än Black 
& Scholes modellen. Men enligt Mark Rubenstein, professor vid University of 
California at Berkeley, som är en av grundarna av modellen, så ger binominalmodellen 
mer incitament till att nyttja modellen på fel sätt, och på så vis manipulera värdet på 
personaloptionerna. Rubenstein säger att den första fråga han får från chefer är, ”Can 

you tell me how I can get lower numbers?”66 
 

                                                           
64 http://www.hoadley.net/options/BS.htm (besökt 06-12-21) 
65 Hull, J C. Options, futures and other derivates, Prentice Hall (2003) 
66 Schneider, C. Forget Black & Scholes? Why the traditional option-pricing model may not be the best 

way to value employee grants, CFO Magazine (May 01, 2004) 



3.6 Kvalitativa kriterier beträffande redovisningen 
 
För att redovisningen ska bli användbar så listar IASB (International Accounting 
Standard Board) normer eller kvalitativa kriterier i en föreställningsram som används 
som grundstenar i normbildningen för redovisningen.  RR (Redovisnings Rådet) 
översätter dessa och menar att dessa utgör normbildningen i Sverige. Dessa normer 
används bland annat som hjälp vid t.ex. tolkning av normer och regler.67 
 
Med utgångspunkt från användarnas informationskrav och informationsbehov har 
formulerats vissa kvalitetskrav för redovisningens utförande. Där den väsentligaste 
egenskapen sägs vara relevans, dvs. att redovisningen skall vara användbar för beslut. 
Men kostnaden för att få fram informationen, delge informationen eller använda 
informationen måste dock vara rimlig.68 
 
Införandet av IFRS 2 har troligtvis till ändamål att öka de kvalitativa egenskaperna i 
redovisningen hos de bolag som är skyldiga att redovisa enligt denna lag. Med tanke på 
senare års skandaler i bolag som Enron, Worldcom och Skandia som till stor del 
handlade om personaloptioner. 
 
Nedan följer en kortfattad information om fyra kvalitativa egenskaper som bör ställas på 
redovisningsinformationen. 
 

3.6.1 Begriplighet 

IASB och RR utgår ifrån att läsaren av redovisningen är en kunnig läsare. Det vill säga 
det ges inte framställaren av redovisningen några riktlinjer om hur den ska göra 
informationen begriplig för läsaren. Skyldigheten ligger hos läsaren att skaffa sig 
tillräckligt med kunskap för att kunna förstå redovisningen. Det sägs även att komplex 
information inte skall uteslutas bara på grund av dess komplexitet om den är relevant för 
redovisningen och läsarens beslutsfattande.69 
 

3.6.2 Tillförlitlighet 

Med tillförlitlighet i redovisningen menas att den inte ska innehåll fel eller vinklad på 
något sätt, så att läsaren ska kunna lita på informationen. IASB:s bild på tillförlitlighet 
är främst ”faithful representation” dvs. en korrekt bild av bolagets finansiella ställning. 
Detta kallas validitet, som betyder att man mäter det man ämnar mäta.70  
 
Ett annat krav på tillförlitlig information i redovisningen är neutralitetskravet, dvs. 
informationen får inte väljas att presenteras på ett sådant sätt att den medvetet försöker 
påverka i en viss riktning.71 
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Informationen i redovisningen måste även avbildas fullständigt, annars finns det risk att 
informationen kan bli vilseledande. Hela bilden av bolaget måste finnas för att inte ge 
en otillförlitlig information.72  
 

3.6.3 Relevans 

Redovisningsinformation anses vara relevant om den kan påverka beslutsfattande, 
bedömningar om nuvarande förhållanden eller skattningar om framtiden.73 
 
Det finns även två egenskaper som starkt kopplas samman med relevans i 
redovisningen. Det första är begriplighet, det vill säga att mottagaren, läsaren, av 
redovisningen skall förstå innebörden av informationen.74 Den andra egenskapen är 
aktualitet vilket innebär att redovisningen skall ges ut med jämna mellanrum och med 
inte allt för stora intervall för att de skall ha någon effekt på användarens 
beslutsfattande.75 
 

3.6.4 Jämförbarhet 

För att redovisningen ska vara jämförbar måste den vara konsekvent och utformas med 
enhetliga regler. Detta innebär alltså att bolagen skall redovisa tillstånd och händelser på 
samma sätt och att redovisningsprinciper skall användas konsekvent. Normgivare, som 
IASB, har därför ett särskilt ansvar för att skapa standardiserade och enhetliga 
redovisningsprinciper som skall kunna behandla likartade händelser på ett jämförligt 
sätt. Detta för att kunna jämföra bolagen mellan varandra och även jämföra samma 
bolag över tiden.76  
 

3.7 Tidigare forskning 
 
Tidigare forskning kring att värdera personaloptioner med hjälp av Black & Scholes 
modellen och binominalmodellen har ej gått att finna. Men problem vid värderingen av 
optioner med hjälp av dessa modeller framgår som tidigare nämnts när modellerna inte 
tar hänsyn till vare sig de prestationskrav som finns, att de inte kan överlåtas eller andra 
restriktioner. Detta kan även bekräftas av en artikel av Calomiris och Hubbart77. Där de 
fastslår att värdering av personaloptioner med hjälp av Black & Scholes modellen ger en 
mycket osäker värdering och därför är direkt olämplig att använda vid värdering av 
personaloptioner med dessa speciella inskränkningar. 
 
I en tidigare uppsats från Högskolan i Gävle 2003 visade undersökningar på att Black & 
Scholes modellen ej var speciellt lämplig på värdering av svenska optioner på den 
svenska marknaden. Avvikelser från marknadspriset upptäcktes och slutsatsen var att 
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Black & Scholes modellen kanske passar bättre för teoretisk tillämpning och kanske på 
andra marknader än den svenska där större volymer av optionskontrakt handlas.78 

I en studie gjord på Helsinki School of Economics beskriver författarna att värdet på 
personaloptionerna understiger värdet som de vanliga värderingsmodellerna antyder. 
Detta beroende på att riskmedvetenheten hos den anställde som innehar optionerna är 
hög. Eftersom denna har begränsad möjlighet att diversifiera eller hedga sitt innehav 
avyttrar innehavaren sina optioner så fort de är in-the-money. Detta gör att de använda 
värderingsmodellerna övervärderar kostnaden för de utestående personaloptionerna.79   
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4. Undersökningsresultat 
 
Nedan beskrivs de bolag som i sin redovisning lämnat fullständig information om 
indatan som använts i den använda optionsvärderingsmodellen. Av de ursprungliga 102 
bolagen hittades 35 bolag (34 %) som har personaloptioner som redovisas enligt IFRS 2. 
Av dessa 35 bolag hittades endast de nedanstående tio bolag med fullständig 
information. Endast 28,57 % av de bolag som har personaloptioner som redovisas enligt 
IFRS 2 har alltså fullständig information, enligt vad som ska redovisas enligt punkt 47 i 
IFRS 2.  
 
Det hittades även bolag med nästan fullständig information, men för att kunna jämföra 
dessa mellan olika optionsvärderingsmodeller så måste det finnas fullständig 
information om vilken indata som använts för att beräkna det verkliga värdet på 
personaloptionerna. 
 

4.1 Volatilitet 
 
Nedan beskrivs hur varje enskilt bolag har kommit fram till sin antagna volatilitet, 
vilken volatilitet de har använt och vilken volatilitet jag kommit fram till i mina 
beräkningar. Mina beräkningar utgår ifrån bolagens historiska volatilitet på dess aktie. 
Även optionernas teoretiska verkliga värde enligt Black & Scholes modellen med den 
använda volatiliteten för varje antagande redovisas.  
 
En sammanställning av samtliga bolag som ingått i undersökningen kommer att 
presenteras efter att varje bolags beräkningar klargjorts.  
 

4.1.1 Anoto Group 

Bolaget förklaring på hur volatiliteten har beräknats: 
”Förväntad volatilitet har beräknats utifrån en analys av historisk volatilitet samt 

jämförelser med andra bolag i sektorn.” 
 
 Beräknad volatilitet Teoretiskt verkligt 

optionsvärde 
Bolagets beräkningar 35,00% 6,22 
Mina beräkningar 1 år 89,50% 14,06 
Mina beräkningar 5 år 200,14% 22,68 
 
 Avvikelse från bolagets 

beräknade volatilitet % 
Avvikelse från bolagets 

beräknade verkliga värde % 
Mina beräkningar 1 år 155,71 126,09 
Mina beräkningar 5 år 471,83 264,75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.1.2 Astra Zeneca 

Bolaget förklaring på hur volatiliteten har beräknats: 
”Baseras på historisk volatilitet (beräknad utifrån optionernas vägda, genomsnittliga 

återstående livslängd) justerad med avseende på förväntade förändringar i framtida 

volatilitet på grund av offentlig tillgänglig information.” 
 
 Beräknad volatilitet Teoretiskt verkligt 

optionsvärde 
Bolagets beräkningar 30.00% 773,34 
Mina beräkningar 1 år 32,94% 820,39 
Mina beräkningar 5 år 73,65% 1400,43 
 
 Avvikelse från bolagets 

beräknade volatilitet % 
Avvikelse från bolagets 

beräknade verkliga värde % 
Mina beräkningar 1 år 9,80 6,08 
Mina beräkningar 5 år 145,50 81,09 
 
 

4.1.3 Capio 

Bolaget förklaring på hur volatiliteten har beräknats: 
”Förväntad volatilitet har baserats på historiskt utfall.” 
 
 Beräknad volatilitet Teoretiskt verkligt 

optionsvärde 
Bolagets beräkningar 33,75% 23,97 
Mina beräkningar 1 år 37,72% 25,97 
Mina beräkningar 5 år 84,35% 46,34 
 
 Avvikelse från bolagets 

beräknade volatilitet % 
Avvikelse från bolagets 

beräknade verkliga värde % 
Mina beräkningar 1 år 11,76 8,35 
Mina beräkningar 5 år 149,93 93,35 
 
 

4.1.4 Gambro 

Volatilitetsantagandet för Gambro har ej gått att klargöra, varken från deras 
årsredovisning eller genom telefonkontakt. 
 
 Beräknad volatilitet Teoretiskt verkligt 

optionsvärde 
Bolagets beräkningar 35,00% 19,39 
Mina beräkningar 1 år 38,42% 21,30 
Mina beräkningar 5 år 86,91% 43,88 
 
 Avvikelse från bolagets 

beräknade volatilitet % 
Avvikelse från bolagets 

beräknade verkliga värde % 
Mina beräkningar 1 år 9,77 9,84 
Mina beräkningar 5 år 148,31 126,23 
 
 



4.1.5 Investor 

Bolaget förklaring på hur volatiliteten har beräknats: 
”Baseras på framtidsbedömningar och den historiska volatiliteten för Investors B-

aktie.” 
 
 Beräknad volatilitet Teoretiskt verkligt 

optionsvärde 
Bolagets beräkningar 22,00% 14,66 
Mina beräkningar 1 år 31,71% 21,93 
Mina beräkningar 5 år 70,90% 48,10 
 
 Avvikelse från bolagets 

beräknade volatilitet % 
Avvikelse från bolagets 

beräknade verkliga värde % 
Mina beräkningar 1 år 44,14 49,64 
Mina beräkningar 5 år 222,27 228,13 
 
 

4.1.6 Nobel Biocare 

Bolaget förklaring på hur volatiliteten har beräknats: 
”Den förväntade volatiliteten baseras på historisk volatilitet (beräknad utifrån vägd 

genomsnittlig återståendelöptid för aktieoptionerna) justerad för eventuella förväntade 

förändringar i den framtida volatiliteten som är allmänt kända vid denna tidpunkt.” 
 
 Beräknad volatilitet Teoretiskt verkligt 

optionsvärde 
Bolagets beräkningar 25,00% 41,94 
Mina beräkningar 1 år 42,60% 68,95 
Mina beräkningar 5 år 95,25% 139,92 
 
 Avvikelse från bolagets 

beräknade volatilitet % 
Avvikelse från bolagets 

beräknade verkliga värde % 
Mina beräkningar 1 år 70,40 64,39 
Mina beräkningar 5 år 281,00 233,61 
 
 

4.1.7 Nobia 

Bolaget förklaring på hur volatiliteten har beräknats: 
”Volatilitetsantagandet baseras på framtidsbedömningar och den historiska 

volatiliteten för Nobias aktie.” 
 
 Beräknad volatilitet Teoretiskt verkligt 

optionsvärde 
Bolagets beräkningar 24,00% 22,09 
Mina beräkningar 1 år 32,67% 29,56 
Mina beräkningar 5 år 73,04% 60,94 
 
 Avvikelse från bolagets 

beräknade volatilitet % 
Avvikelse från bolagets 

beräknade verkliga värde % 
Mina beräkningar 1 år 36,13 33,81 
Mina beräkningar 5 år 204,33 175,88 
 



4.1.8 Sandvik 

Bolaget förklaring på hur volatiliteten har beräknats: 
”Baseras på historisk volatilitet (beräknad baserad på den vägda genomsnittliga 

återstående löptiden av optionerna), justerad för ev. förväntade förändringar i framtida 

volatilitet till följd av officiell tillgänglig information.” 
 
 Beräknad volatilitet Teoretiskt verkligt 

optionsvärde 
Bolagets beräkningar 28,00% 44,59 
Mina beräkningar 1 år 29,53% 47,28 
Mina beräkningar 5 år 66,03% 106,00 
 
 Avvikelse från bolagets 

beräknade volatilitet % 
Avvikelse från bolagets 

beräknade verkliga värde % 
Mina beräkningar 1 år 5,46 6,04 
Mina beräkningar 5 år 135,82 137,74 
 
 

4.1.9 Swedish Match 

Volatilitetensantagandet för Swedish Match har ej gått att klargöra, varken från deras 
årsredovisning eller genom telefonkontakt. 
 
 Beräknad volatilitet Teoretiskt verkligt 

optionsvärde 
Bolagets beräkningar 23,00% 11,01 
Mina beräkningar 1 år 28,47% 14,59 
Mina beräkningar 5 år 63,66% 35,92 
 
 Avvikelse från bolagets 

beräknade volatilitet % 
Avvikelse från bolagets 

beräknade verkliga värde % 
Mina beräkningar 1 år 23,78 32,46 
Mina beräkningar 5 år 176,78 226,15 
 
 

4.1.10 Unibet 

Bolaget förklaring på hur volatiliteten har beräknats: 
“The expected volatility is based on implicit volatilities of traded options in technology-

related companies.” 
 
 Beräknad volatilitet Teoretiskt verkligt 

optionsvärde 
Bolagets beräkningar 35,00% 2,36 
Mina beräkningar 1 år 51,42% 3,65 
Mina beräkningar 5 år 114,99% 7,75 
 
 Avvikelse från bolagets 

beräknade volatilitet % 
Avvikelse från bolagets 

beräknade verkliga värde % 
Mina beräkningar 1 år 46,91 54,62 
Mina beräkningar 5 år 228,54 228,37 
 
 
 
 



 

4.1.11 Sammanställning 

Nedan sammanställs avvikelserna från mina beräkningar utifrån historisk volatilitet 
baserad på 1 år och 5 år. 
 
Sammanställning för avvikelser beräknade på 1 år 
Företag Avvikelse från bolagets 

beräknade volatilitet % 
Avvikelse från bolagets 

beräknade verkliga värde % 
Anoto Group 155,71 126,09 
Astra Zeneca 9,80 6,08 
Capio 11,76 8,35 
Gambro 9,77 9,84 
Investor 44,14 49,64 
Nobel Biocare 70,40 64,39 
Nobia 36,13 33,81 
Sandvik 5,46 6,04 
Swedish Match 23,78 32,46 
Unibet 46,91 32,46 
MEDEL: 41,39 39,13 

 
 
 
 
Sammanställning för avvikelser beräknade på 5 år 
Företag Avvikelse från bolagets 

beräknade volatilitet % 
Avvikelse från bolagets 

beräknade verkliga värde % 
Anoto Group 471,83 264,75 
Astra Zeneca 145,50 81,09 
Capio 149,93 93,35 
Gambro 148,31 126,23 
Investor 222,27 228,13 
Nobel Biocare 281,00 233,61 
Nobia 204,33 175,88 
Sandvik 135,82 137,74 
Swedish Match 176,78 226,15 
Unibet 228,54 228,37 
MEDEL: 216,43 179,53 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 Riskfri ränta 
 
En av variablerna i värderingsmodellerna är den riskfria räntan. Nedan visas vilken ränta 
de olika bolagen använts sig av vid värderingen. 
 
Företag Riskfri ränta % 
Anoto Group 2,60 
Astra Zeneca 4,30 
Capio 3,83 
Gambro 3,09 
Investor 3,07 
Nobel Biocare 2,00 
Nobia 2,71 
Sandvik 4,15 
Swedish Match 3,27 
Unibet 2,25 
MEDEL: 3,13 
 
 
Skillnad mellan högsta och 
lägsta antagna ränta 

215 % 

 



4.3 Värderingsmodeller 

 
Nedan görs en presentation av underökningen gällande jämförelse mellan Black & 
Scholes modellen och binominalmodellen. Indatan i modellerna är den data bolagen 
presenterat i sina årsredovisningar för 2005 gällande värderingen av deras 
personaloptioner som redovisats enligt IFRS 2. 
 
Redovisning av vilket resultat bolagen, i sina årsredovisningar, har kommit fram till i 
sina beräkningar av verkligt värde av personaloptionerna. 
 
Företag Beräknat 

verkligt värde 
Anoto Group 9,31 
Astra Zeneca 619 
Capio 23,47 
Gambro 26,54 
Investor 15,20 
Nobel Biocare 42,12 
Nobia 15,20 
Sandvik 42,50 
Swedish Match 10,80 
Unibet 2,53 
 
Redogörelse för differensen mellan mina beräkningar med binominalmodellen och 
Black & Scholes modellen. 
 
Företag Binominalmodellen Black & Scholes Differens % 
Anoto Group 6,2180 6,2183 0,0048 
Astra Zeneca 773,3450 773,3272 0,0023 
Capio 23,9680 23,9676 0,0017 
Gambro 19,3940 19,3888 0,0268 
Investor 14,6620 14,6581 0,0266 
Nobel Biocare 41,9340 41,9400 0,0048 
Nobia 22,0900 22,0910 0,0045 
Sandvik 44,5890 44,5877 0,0029 
Swedish Match 10,8350 10,8341 0,0083 
Unibet 2,3600 2,3599 0,0042 
MEDEL:   0,0059 
 



5. Slutsatser/Analys 
 
Det som var det mest överraskande i undersökningen var att endast 10 av de 35 bolag 
(67 %) som har personaloptioner som redovisas enligt IFRS 2 hade fullständig 
information om vilken indata som använts vid beräkningen av det verkliga värdet på 
personaloptionerna. Detta anser jag vara en mycket stor brist i redovisningen av 
personaloptioner. Finns inte den information som enligt IFRS ramverk skall finnas där 
är redovisningen ej fullständig och därmed uppfylls inte något av IASB:s kvalitativa 
kriterier för en relevant redovisning. För att en redovisning skall vara relevant skall 
dessa kriterier vara uppfyllda. Detta innebär alltså att redovisning av personaloptioner 
där de av bolagen använda värderingsmodeller ej är en bra metod för redovisa värdet på 
personaloptioner. Eftersom kraven för en relevant redovisning ej är uppfyllt och 
information saknas om indatan i modellerna så kan modellerna ej användas för 
exempelvis beslutsfattande. En analytiker kan till exempelvis inte beräkna vad värdet på 
optionerna skulle vara om man ändrade en variabel i modellen som enligt honom passar 
bättre in på bolagets verklighet. 
 
Detta överensstämmer bra med tidigare artiklar och kommentarer om att värderingen av 
personaloptioner med hjälp av dessa modeller är mycket godtycklig och innehåller 
mycket subjektiva bedömningar. Detta kan bekräftas genom en artikel från David Eccles 
School of Business, University of Utah, där författarna sagt att det fattas mycket 
information i bolagens redovisningar och att den information som getts ej har förklarats 
i tillräcklig omfattning för att den skall vara relevant. 
 
Införandet av IFRS 2 har troligtvis mycket att göra med de stora bolagsskandaler som 
framkommit på senare år. Skandalerna i Enron, Worldcom och Skandia hade till stor del 
koppling till personaloptioner och där ledningen bland annat pressade upp börskursen i 
syfte att få en värdehöjning på sina personaloptioner. Införandet av IFRS 2 har gjort att 
bolagen måste redovisa alla omständigheter kring de utgivna personaloptionerna och 
även införa dessa i resultaträkningen, inte bara i en not som tidigare. Detta har troligtvis 
gjorts för att försöka få ännu mer fullständig redovisning enligt IASB:s kriterier för en 
kvalitativ redovisning och förhoppningsvis göra så att liknande skandaler i framtiden 
kan förhindras. Men detta tycker jag har misslyckats i och med att endast 10 av 35 bolag 
har fullständig information om hur beräkningarna utförts. 
 
Även om de använder samma modell (Black & Scholes) för beräkningarna så kan den 
indata som används i modellerna påverkas av bolagens ledningar i så stor omfattning att 
värderingen av dessa optioner inte blir jämförbar eller tillförlitlig. Att detta är ett faktum 
kan visas i den nedanstående undersökningen där volatilitetsantagandet har undersökts 
närmare. 
 
Att skillnader uppstår mellan vad bolagen har använt för indata i sina 
beräkningsmodeller kan även ses som att bolagen gjort sin hemläxa och valt de värden 
som passar just det bolagets verklighet. Men faktum kvarstår fortfarande att bolagens 
ledningar kan i princip sätta vilka värden vill i den använda beräkningsmodellen. 
 



5.1 Volatilitet 
 
Vissa bolag har i sitt antagande om den förväntade volatiliteten lagt till ett, som jag 
tycker, godtyckligt antagande när de skriver något i stil med att; ”volatiliteten har 

bestämts av den historiska volatiliteten, justerad med eventuella framtida förändringar i 

volatiliteten till följd av officiell tillgänglig information”. Detta antagande och justering 
tycker jag verkar mycket luddigt, och kan vara ett sätt av bolagens ledningar att få det 
värde på optionerna som de tycker är ”rätt”. De kan alltså mer eller mindre påverka 
personaloptionernas teoretiska verkliga värde genom att sätta ett visst värde på den 
förväntade volatiliteten. Antagandet kan därför användas för att dra ner kostnaderna 
eller öka dem, beroende på vad som kan tänkas vara önskvärt av bolagens ledningar. 
 
En justering av ett bolags volatilitet kan även vara befogad i vissa fall. Som nämnts 
tidigare så finns det många faktorer som kan påverka aktiekursen för ett bolag, t.ex. 
förändringar i företagsledningen och politiska beslut, och som därmed påverkar den 
underliggande aktiens volatilitet. Fischer Black säger även att volatiliteten inte är 
konstant, som den ju är i modellen, utan är konstant rörlig. Men justeringarna av 
volatiliteten av kan fortfarande sättas mer eller mindre godtyckligt av bolagens 
ledningar för att t.ex. få det värde på optionerna som de tycker är ”rätt”. 
 
Detta är något som tycker jag att man kan se genomgående i bolagens redovisningar, 
detta eftersom man skall enligt en tumregel bestämma den historiska volatiliteten efter 
hur lång tid in i framtiden man vill bestämma den, i dessa fall minst ca 5 år bakåt i tiden. 
Efter min estimering av den historiska volatiliteten, av fem år bakåt i tiden, så är den i 
genomsnitt 216,43 % högre än bolagens antagna volatilitet och optionsvärdet i 
genomsnitt 179,53 % högre än bolagens beräknade värde.  
 
Använder vi istället min estimering av den historiska volatiliteten, av ett år tillbaka i 
tiden, så hamnar vi på ett lägre värde, detta på grund av det s.k. tidsvärdet. I genomsnitt 
är min estimering av volatiliteten 41,39 % högre än bolagens beräknade verkliga värde 
och ett beräknat optionsvärde som är 39,13 % högre än bolagens värde.  
 
Denna skillnad kan även ha att göra med att vissa bolag var mycket högt värderade 
under år 2000 och sedan har minskat i börsvärde väsentligt sedan dess. Detta gör då att 
volatiliteten över åren 2000-2004 har varit betydligt högre än volatiliteten under 2004.  
 
För att knyta an till uppsatsens syfte med att undersöka hur bolagen kommit fram till 
sina antaganden och om dessa är teoretiskt korrekta så kan man säga att dessa ej är 
teoretiskt korrekta enligt mina beräkningar. Detta betyder alltså att redovisningen ej är 
tillförlitlig enligt IASB:s kriterier för en korrekt redovisning. Även 
jämförbarhetskriteriet uppfylls ej genom att bolagen ej gör ”teoretiskt korrekt” 
bedömning av volatiliteten utan de bedömer den mycket godtyckligt efter de egna 
bedömningarna och oftast lägre än den teoretiskt korrekta volatiliteten. Eftersom 
volatiliteten har relativt stor inverkan i värderingsmodellerna och därmed på det 
beräknade verkliga värdet på personaloptionerna så kan värdet i hög grad avvika från 
det teoretiskt korrekta värdet som personaloptionerna har och därmed fås en bristfällig 
värdering som ej överensstämmer med IASB:s kvalitativa kriterier. 
 



Även om det teoretiskt korrekta värdet på volatiliteten används så kanske 
tillförlitlighetskriteriet ändå inte uppfylls i och med att tidigare forskning har visat att 
värderingen av personaloptioner enligt dessa modeller är mycket bristfällig. Detta 
genom att ingen av de nämnda värderingsmodellerna tar hänsyn till de inskränkningar 
och restriktioner som finns i samband med utgivandet av personaloptioner. 
 

5.2 Riskfri ränta 
 
Skillnaderna i den riskfria räntan var oerhört stora, från 4,30 % till 2,00 %, en skillnad 
på 215  % mellan den högsta och lägsta räntan. Hur dessa skillnader kan uppstå är det 
svårt att förstå. Ett antagande om hur dessa skillnader kan uppstå är att bolagen har 
räknat ett genomsnitt på den ränta de kan få, eller har, för tillfället och använt denna. 
Eller så kan de företag som velat ta den högsta riskfria räntan de kunde finna medan de 
bolagen med en lägre ränta använt sig av en lägre ränta. Även dessa ”antaganden” är 
sådana att bolagens ledningar bestämmer vilka variabler som skall ingå i de modeller 
som används för beräkning av det verkliga värdet av personaloptionerna. 
 
Även den riskfria räntan kan vara befogad att justera, just på grund av att ej heller denna 
variabel är konstant, utan kan variera i betydlig grad under den långa löptid som gäller 
för just personaloptioner. Men även här finns problematiken om vilken räntesats som är 
rättvisande under denna långa löptid. 
 
Som tidigare visats så har variabeln riskfri ränta ändå en viss påverkan på resultatet av 
det verkliga värdet beräknat med Black & Scholes modellen, upp till ca 13 % skillnad 
vid en ökning av den riskfria räntan med en procentenhet. Så att den riskfria räntan kan 
även den sättas till ett visst värde av bolagens ledningar för att få ett visst resultat vid 
beräkningen av deras personaloptioner. Även här har vi en koppling till om 
beräkningarna av personaloptioner verkligen uppnår de kvalitativa kriterier som ställs på 
en korrekt och relevant redovisning. 
 
Noteras kan att inget av de undersökta bolagen, förutom Unibet, använt sig av 
reporäntan som vid utgången av 2005 var 2,25 %. Detta kan troligtvis förklaras med att 
dessa relativt stora bolag kan få en något bättre ränta från utlåningsinstitut. Frågan blir 
då varför Nobel Biocare använt sig av en så låg ränta som 2,00 %? Även detta kan vara 
ett tecken på att den riskfria räntan kan sättas mer eller mindre godtyckligt av bolagens 
ledningar för att få ett visst resultat på personaloptionerna. 
 

5.3 Värderingsmodeller 
 
Ett av uppsatsens syften var även att undersöka vilken effekt olika värderingsmodeller 
fick på värderingen av bolagens personaloptioner. Skillnaden i beräknat verkligt värde 
skiljer sig minimalt mellan Black & Scholes modellen och binominalmodellen. 
Medeldifferensen mellan de tio analyserade bolagen var endast 0,0059 %, dvs. en 
knappt mätbar skillnad. Även om 10 stycken bolag är i minsta laget för en kvantitativ 
undersökning som detta så tycker jag att detta värde ändå är en fingervisning på att 
skillnaden mellan dessa två värderingsmodeller ej påverkar det beräknade verkliga 
värdet på personaloptionerna i någon betydande omfattning. 



 
Skillnaden mellan företagens beräknade värde och mitt beräknade värde kan bero på 
flera saker, bland annat justeringar av bolagen på olika grunder t.ex. justeringar för tidig 
inlösen m.m. som sänker värdet på personaloptionerna något. Även här kommer de 
godtyckliga bedömningarna in, när bolagens ledningar justerar det verkliga värdet med 
vad de tycker är rimligt. Ännu en gång är vi inne på om värderingen av 
personaloptionerna verkligen följer de kvalitativa kriterier som IASB satt upp för att få 
en kvalitativ redovisning.  
 
I en uppsats från Lunds universitet VT 2005 visas att majoriteten av bolagen använder 
sig av Black & Scholes vid beräkningen av det verkliga värdet på sina 
personaloptioner.80 Detta kan ses som om jämförbarhetskriteriet är uppfyllt genom att 
bolagen använder samma modell vid värderingen. Men med tanke på, som tidigare 
sagts, att bolagens ledningar har stor frihet i att själva bestämma den indata som 
används så anser jag att jämförbarhetskriteriet ej är uppfyllt. 
 
Frågan kvarstår fortfarande om någon av dessa modeller är praktiskt lämpade för 
värdering av personaloptioner. Frågan är hur väl Black & Scholes modellen kan värdera 
personaloptioner när den enligt en undersökning på Högskolan i Gävle ej heller verkar 
helt pålitlig när det gäller att värdera vanliga optioner på marknaden. Kritik har 
framförts från många håll om att Black & Scholes optionsvärderingsmodell och andra 
binominala optionsvärderingsmodeller ej är lämpliga att använda vid beräkningen av 
värdet på personaloptioner. Detta på grund av att de saknar många av de faktorer som 
påverkar priset på personaloptioner som till exempel för tidig inlösen, ej transfererbar, 
kopplad till fortsatt anställning och andra restriktioner som påverkar värdet på 
personaloptioner. Black & Scholes modellen är även konstruerad för optioner på den 
öppna marknaden och med en löptid på cirka 1 år. Problem uppstår även här genom att 
personaloptioner ofta har en betydligt längre löptid, upp till tio år är inte ovanligt.  
 
Att det sedan finns andra problem med själva Black & Scholes modellen, som även 
grundarna av modellen inser, gör att själva tillförlitligheten till att använda modellen för 
värdering av personaloptioner ej kan anses vara den optimala lösningen för detta 
ändamål. 
 
 
För att sammanfatta vad som jag kommit fram till i denna uppsats vill jag citera ett brev 
skickat från en affärsman I USA till Financial Accounting Standards Board (FASB). 
Detta brev skickades med anledning av att FASB lagt ett förslag till vad som idag har är 
jämförbart med IFRS 2, där aktierelaterade ersättningar skall redovisas i bolagens 
resultaträkningar. 
 
”Leave us alone! We won’t go down without a fight. Have you guys taken leave of your 

senses? The entire business communities, including employees, are upset about your 

proposed accounting for stock options.”
81

  
 
 

                                                           
80 Dessborn m fl., Kostnadsföring av optionsprogram- effekterna av IFRS2 på svenska börsnoterade 

företag, Lunds Univeritet (2005) 
81 Soffer & Soffer 2003:326 



5.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
En fråga som tidigare nämnts är huruvida Black & Scholes modellen är lämpligt för att 
värdera personaloptioner. Detta kan vara ett svårt ämne att undersöka men det skulle 
vara mycket intressant att få ett vetenskapligt svar på om den är lämplig. 
 
Det vore mycket intressant att i framtiden se hur väl det teoretiska verkliga värdet, som 
t.ex. kalkylerats med Black & Scholes modellen stämmer överens med vilket värde 
personaloptionerna har fått vid inlösen och vilken kostnad de medfört för bolaget. 
 
Det vore även intressant att mer ingående göra en undersökning som beskriver exakt hur 
bolagen kommer fram till den indata de använder i värderingsmodellerna. Eftersom det i 
årsredovisningarna redovisas mycket sparsamt med denna information. 
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Bilaga 1 
 
Beräkningar med Black & Scholes modellen 
 
ANOTO GROUP 
 

 
 
 
 
 
ASTRA ZENECA 
 

European Options with Continuous Dividends 

Black & Sholes and Merton (1973) 

Inputs     Outputs 

                
Start Date   01-jun-01     Option   Price 

End Date   01-jun-07     Call Option   773,3272  

         Put Option   344,5103  

Stock Price   2 384,0000            
Strike Price   2 133,0000            
Risk Free Rate 4,30%     Greeks 
Dividend Yield 2,30%     Greeks for: Call Put 

Volatility   30,00%           
          Delta 0,6554  (0,3446) 

          Gamma 0,0002  0,0002  

Calculations     Theta (239,2441) (216,1519) 

Time to Maturity 6,003 yrs     Vega 1 608,3141  1 608,3141  

          Rho 4 737,2120  (5 153,8114) 

          Rho2 (9 379,2938) 3 085,8059  

  

 

European Options with Continuous Dividends 

Merton (1973) 

Inputs     Outputs 

                
Start Date   01-jan-05     Option   Price 

End Date   01-jan-08     Call Option   6,2183  

         Put Option   5,3639  

Stock Price   24,7000            
Strike Price   25,7800            
Risk Free Rate 2,60%     Greeks 
Dividend Yield 0,00%     Greeks for: Call Put 

Volatility   35,00%           
          Delta 0,6410  (0,3590) 

          Gamma 0,0250  0,0250  

Calculations     Theta (3,0482) (2,4282) 

Time to Maturity 3,000 yrs     Vega 15,9897  15,9897  

          Rho 28,8446  (42,6921) 

          Rho2 (47,4994) 26,6006  

  



CAPIO 
 

European Options with Continuous Dividends 

Merton (1973) 

Inputs     Outputs 

                
Start Date   01-jan-05     Option   Price 

End Date   01-jan-10     Call Option   23,9676  

         Put Option   13,8480  

Stock Price   67,9800            
Strike Price   70,0800            
Risk Free Rate 3,83%     Greeks 
Dividend Yield 0,00%     Greeks for: Call Put 

Volatility   33,75%           
          Delta 0,7227  (0,2773) 

          Gamma 0,0065  0,0065  

Calculations     Theta (9,5599) (7,3439) 

Time to Maturity 5,003 yrs     Vega 50,9402  50,9402  

          Rho 125,8853  (163,5750) 

          Rho2 (245,7892) 94,2971  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
GAMBRO 
 

European Options with Continuous Dividends 

Merton (1973) 

Inputs     Outputs 

                
Start Date   12-apr-05     Option   Price 

End Date   12-apr-10     Call Option   19,3940  

         Put Option   22,2632  

Stock Price   73,1000            
Strike Price   81,4000            
Risk Free Rate 3,09%     Greeks 
Dividend Yield 1,78%     Greeks for: Call Put 

Volatility   35,00%           
          Delta 0,5784  (0,4216) 

          Gamma 0,0060  0,0060  

Calculations     Theta (9,8179) (8,8532) 

Time to Maturity 5,003 yrs     Vega 56,3620  56,3620  

          Rho 114,4833  (234,4135) 

          Rho2 (211,5067) 123,0363  

  

 
 
 



INVESTOR 
 

European Options with Continuous Dividends 

Merton (1973) 

Inputs     Outputs 

                
Start Date   12-apr-05     Option   Price 

End Date   11-apr-10     Call Option   14,6581  

         Put Option   20,1080  

Stock Price   97,0400            
Strike Price   106,7000            
Risk Free Rate 3,07%     Greeks 
Dividend Yield 2,40%     Greeks for: Call Put 

Volatility   22,00%           
          Delta 0,4862  (0,5138) 

          Gamma 0,0074  0,0074  

Calculations     Theta (8,2498) (7,5059) 

Time to Maturity 5,000 yrs     Vega 76,2154  76,2154  

          Rho 162,6261  (294,9573) 

          Rho2 (235,9164) 194,4174  

  

 
 
 
 
 
 
 
NOBEL BIOCARE 
 

European Options with Continuous Dividends 

Merton (1973) 

Inputs     Outputs 

                
Start Date   01-jan-05     Option   Price 

End Date   30-sep-07     Call Option   41,9400  

         Put Option   37,3045  

Stock Price   252,4000            
Strike Price   252,4000            
Risk Free Rate 2,00%     Greeks 
Dividend Yield 1,30%     Greeks for: Call Put 

Volatility   25,00%           
          Delta 0,5790  (0,4210) 

          Gamma 0,0036  0,0036  

Calculations     Theta (19,6711) (18,0590) 

Time to Maturity 2,745 yrs     Vega 155,8955  155,8955  

          Rho 286,0645  (369,8083) 

          Rho2 (401,1986) 267,3997  

  

 
 
 
 



NOBIA 
 

European Options with Continuous Dividends 

Merton (1973) 

Inputs     Outputs 

                
Start Date   01-jan-05     Option   Price 

End Date   01-jan-09     Call Option   22,0910  

         Put Option   20,6521  

Stock Price   113,3200            
Strike Price   124,7000            
Risk Free Rate 2,71%     Greeks 
Dividend Yield 0,00%     Greeks for: Call Put 

Volatility   24,00%           
          Delta 0,6051  (0,3949) 

          Gamma 0,0071  0,0071  

Calculations     Theta (11,7342) (8,7022) 

Time to Maturity 4,003 yrs     Vega 87,2872  87,2872  

          Rho 186,0652  (261,7657) 

          Rho2 (274,4896) 179,1009  

  

 
 
 
 
 
 
SANDVIK 
 

European Options with Continuous Dividends 

Black & Sholes and Merton (1973) 

Inputs     Outputs 

                
Start Date   01-jun-01     Option   Price 

End Date   01-jun-06     Call Option   44,5877  

         Put Option   59,1107  

Stock Price   250,0000            
Strike Price   267,0000            
Risk Free Rate 4,15%     Greeks 
Dividend Yield 4,22%     Greeks for: Call Put 

Volatility   28,00%           
          Delta 0,4698  (0,5302) 

          Gamma 0,0020  0,0020  

Calculations     Theta (22,8411) (22,3801) 

Time to Maturity 5,003 yrs     Vega 176,9553  176,9553  

          Rho 364,5180  (720,7917) 

          Rho2 (587,5788) 425,0764  

  

 
 
 
 
 



SWEDISH MATCH 
 

European Options with Continuous Dividends 

Merton (1973) 

Inputs     Outputs 

                
Start Date   12-apr-05     Option   Price 

End Date   12-apr-10     Call Option   11,0137  

         Put Option   22,2829  

Stock Price   83,2100            
Strike Price   99,7500            
Risk Free Rate 3,27%     Greeks 
Dividend Yield 2,50%     Greeks for: Call Put 

Volatility   23,00%           
          Delta 0,4341  (0,5659) 

          Gamma 0,0082  0,0082  

Calculations     Theta (7,4512) (6,5173) 

Time to Maturity 5,003 yrs     Vega 65,5063  65,5063  

          Rho 125,5925  (298,1234) 

          Rho2 (180,6911) 186,6478  

  

 
 
 
 
 
UNIBET 
 

European Options with Continuous Dividends 

Merton (1973) 

Inputs     Outputs 

                
Start Date   01-jan-05     Option   Price 

End Date   17-feb-08     Call Option   2,3599  

         Put Option   3,6058  

Stock Price   12,4200            
Strike Price   13,6600            
Risk Free Rate 2,25%     Greeks 
Dividend Yield 2,50%     Greeks for: Call Put 

Volatility   35,00%           
          Delta 0,5150  (0,4850) 

          Gamma 0,0475  0,0475  

Calculations     Theta (1,3348) (1,3355) 

Time to Maturity 3,129 yrs     Vega 8,0222  8,0222  

          Rho 12,6303  (27,2035) 

          Rho2 (20,0137) 15,9219  

  

 
 



Bilaga 2 
 

Beräkningar med binominalmodellen 
 
ANOTO GROUP 

 
 
 
 
 
ASTRA ZENECA 
 

European Options 

Binomial Method (Cox, Ross & Rubinstein) 

Inputs     Outputs 

- Terms to Change are those highlighted in blue below         

Select Type of Option 

 

   1     
Option 

  
Price 

Start Date   01-jun-01     Call Option Value  773,345  

Expiry Date 01-jun-07           

Time to Expiry 6,003 yrs           

          Greeks     
Stock Price 2 384,000      Delta   0,2570 

Strike Price 2 133,000      Gamma   0,0170 

Volatility   30,00%     Vega   27,9112 

Dividend Yield 2,30%     Theta   1,9563 

Risk Free Rate 4,30%     Rho1   20,8012 

Number of Steps for Binomial 5 000      Rho2   -23,4428 

  

 
 
 
 
 
 

European Options 

Binomial Method (Cox, Ross & Rubinstein) 

Inputs     Outputs 
- Terms to Change are those highlighted in blue below         

Select Type of Option 

 

   1     
Option 

  
Price 

Start Date   01-jan-01     Call Option Value  6,218  

Expiry Date 01-jan-04           

Time to Expiry 3,000 yrs           

          Greeks     
Stock Price 24,700      Delta   0,2570 

Strike Price 25,780      Gamma   0,0170 

Volatility   35,00%     Vega   27,9112 

Dividend Yield 0,00%     Theta   1,9563 

Risk Free Rate 2,60%     Rho1   20,8012 

Number of Steps for Binomial 5 000      Rho2   -23,4428 

  



CAPIO 
 

European Options 

Binomial Method (Cox, Ross & Rubinstein) 

Inputs     Outputs 

- Terms to Change are those highlighted in blue below         

Select Type of Option 

 

   1     
Option 

  
Price 

Start Date   01-jan-01     Call Option Value  23,968  

Expiry Date 01-jan-06           

Time to Expiry 5,003 yrs           

          Greeks     
Stock Price 67,980      Delta   0,2570 

Strike Price 70,080      Gamma   0,0170 

Volatility   33,75%     Vega   27,9112 

Dividend Yield 0,00%     Theta   1,9563 

Risk Free Rate 3,83%     Rho1   20,8012 

Number of Steps for Binomial 5 000      Rho2   -23,4428 

  

 
 
 
 
 
 
 
GAMBRO 
 

European Options 

Binomial Method (Cox, Ross & Rubinstein) 

Inputs     Outputs 

- Terms to Change are those highlighted in blue below         

Select Type of Option 

 

   1     
Option 

  
Price 

Start Date   01-jun-01     Call Option Value  19,394  

Expiry Date 01-jun-06           

Time to Expiry 5,003 yrs           

          Greeks     
Stock Price 73,100      Delta   0,2570 

Strike Price 81,400      Gamma   0,0170 

Volatility   35,00%     Vega   27,9112 

Dividend Yield 1,78%     Theta   1,9563 

Risk Free Rate 3,09%     Rho1   20,8012 

Number of Steps for Binomial 5 000      Rho2   -23,4428 

  

 
 
 
 
 
 
 



INVESTOR 
 

European Options 

Binomial Method (Cox, Ross & Rubinstein) 

Inputs     Outputs 

- Terms to Change are those highlighted in blue below         

Select Type of Option 

 

   1     
Option 

  
Price 

Start Date   01-jun-01     Call Option Value  14,662  

Expiry Date 01-jun-06           

Time to Expiry 5,003 yrs           

          Greeks     
Stock Price 97,040      Delta   0,2570 

Strike Price 106,700      Gamma   0,0170 

Volatility   22,00%     Vega   27,9112 

Dividend Yield 2,40%     Theta   1,9563 

Risk Free Rate 3,07%     Rho1   20,8012 

Number of Steps for Binomial 5 000      Rho2   -23,4428 

  

 
 
 
 
 
 
NOBEL BIOCARE 
 

European Options 

Binomial Method (Cox, Ross & Rubinstein) 

Inputs     Outputs 

- Terms to Change are those highlighted in blue below         

Select Type of Option 

 

   1     
Option 

  
Price 

Start Date   01-jan-01     Call Option Value  41,938  

Expiry Date 30-sep-03           

Time to Expiry 2,745 yrs           

          Greeks     
Stock Price 252,400      Delta   0,2570 

Strike Price 252,400      Gamma   0,0170 

Volatility   25,00%     Vega   27,9112 

Dividend Yield 1,30%     Theta   1,9563 

Risk Free Rate 2,00%     Rho1   20,8012 

Number of Steps for Binomial 5 000      Rho2   -23,4428 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



NOBIA 
 

European Options 

Binomial Method (Cox, Ross & Rubinstein) 

Inputs     Outputs 

- Terms to Change are those highlighted in blue below         

Select Type of Option 

 

   1     
Option 

  
Price 

Start Date   01-jan-01     Call Option Value  22,090  

Expiry Date 01-jan-05           

Time to Expiry 4,003 yrs           

          Greeks     
Stock Price 113,320      Delta   0,2570 

Strike Price 124,700      Gamma   0,0170 

Volatility   24,00%     Vega   27,9112 

Dividend Yield 0,00%     Theta   1,9563 

Risk Free Rate 2,71%     Rho1   20,8012 

Number of Steps for Binomial 5 000      Rho2   -23,4428 

                

 
 
 
 
 
 
SANDVIK 
 

European Options 

Binomial Method (Cox, Ross & Rubinstein) 

Inputs     Outputs 

- Terms to Change are those highlighted in blue below         

Select Type of Option 

 

   1     
Option 

  
Price 

Start Date   01-jun-01     Call Option Value  44,589  

Expiry Date 01-jun-06           

Time to Expiry 5,003 yrs           

          Greeks     
Stock Price 250,000      Delta   0,2570 

Strike Price 267,000      Gamma   0,0170 

Volatility   28,00%     Vega   27,9112 

Dividend Yield 4,22%     Theta   1,9563 

Risk Free Rate 4,15%     Rho1   20,8012 

Number of Steps for Binomial 5 000      Rho2   -23,4428 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



SWEDISH MATCH 
 

European Options 

Binomial Method (Cox, Ross & Rubinstein) 

Inputs     Outputs 

- Terms to Change are those highlighted in blue below         

Select Type of Option 

 

   1     
Option 

  
Price 

Start Date   01-jun-01     Call Option Value  11,014  

Expiry Date 01-jun-06           

Time to Expiry 5,003 yrs           

          Greeks     
Stock Price 83,210      Delta   0,2570 

Strike Price 99,750      Gamma   0,0170 

Volatility   23,00%     Vega   27,9112 

Dividend Yield 2,50%     Theta   1,9563 

Risk Free Rate 3,27%     Rho1   20,8012 

Number of Steps for Binomial 5 000      Rho2   -23,4428 

  

 
 
 
 
 
 
 
UNIBET 
 

European Options 

Binomial Method (Cox, Ross & Rubinstein) 

Inputs     Outputs 

- Terms to Change are those highlighted in blue below         

Select Type of Option 

 

   1     
Option 

  
Price 

Start Date   01-jan-01     Call Option Value  2,360  

Expiry Date 17-feb-04           

Time to Expiry 3,129 yrs           

          Greeks     
Stock Price 12,420      Delta   0,2570 

Strike Price 13,660      Gamma   0,0170 

Volatility   35,00%     Vega   27,9112 

Dividend Yield 2,50%     Theta   1,9563 

Risk Free Rate 2,25%     Rho1   20,8012 

Number of Steps for Binomial 5 000      Rho2   -23,4428 

  

 
 
 
 


