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Sammanfattning 

Titel: Jämförelsegruppens påverkan på relativvärderingens 

prediktionsförmåga 

Författare: Anton Matses och Erik Pärsson 

Handledare: Øystein Fredriksen 

Bakgrund: Valet av jämförelsebolag är avgörande för att genomföra en 

tillförlitlig relativvärdering men trots detta finns det få studier på 

området. Studien ämnar undersöka hur stor påverkan 

jämförelsegruppen har på relativvärderingens prediktionsförmåga 

och om fundamentalt teoretiskt korrekta målmultiplar estimerade 

genom regressionsanalys resulterar i bättre prediktioner jämfört 

med andra strategier för att ta fram målmultipeln. 

Syfte: Syftet med denna studie är att analysera och utvärdera 

jämförelsebolagens betydelse för relativvärderingens 

prediktionsförmåga vid värdering av börsnoterade företag.  

Metod: Studien utgår från tidigare studier på relativvärderingsområdet och 

innehar en kvantitativ strategi och en deduktiv utformning. 

Datamaterialet analyseras med bivariat analys, regressionsanalys 

samt paneldataanalys för att analysera jämförelsegruppens 

påverkan på relativvärderingens prediktionsförmåga. Studien 

genomförs från första kvartalet 2012 till sista kvartalet 2016. 

Slutsats: Resultaten visar att jämförelsegruppen har signifikant påverkan på 

relativvärderingens prediktionsförmåga. Relativvärdering som är 

baserad på målmultiplar som fastställts genom regressionsanalys 

bidrar med den bästa prediktionsförmågan för samtliga typer av 

multiplar som inkluderats i studien. Studien visar även att valet av 

jämförelsegrupp påverkar prediktionsförmågan i större 

utsträckning vid användning av multiplar som har stor spridning 

samt att prediktionsförmågan inte förändras över en kortare 

tidshorisont efter värderingstillfället. 

Nyckelord: Relativvärdering, multipelvärdering, prediktionsförmåga, 

spridning av multiplar, jämförelsegrupp, Damodaran, multiplar, 

EMH 
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Abstract  

Title: The peer group's effect on relative valuation's estimation accuracy 

Authors: Anton Matses and Erik Pärsson 

Mentor: Øystein Fredriksen 

Background: The choice of peer group is essential to be able to achieve an 

accurate relative valuation. Despite this, there are few studies on the 

subject. This study aims to analyze how the peer group effect the 

estimation accuracy and if fundamental warranted multiples 

estimated through regression analysis results in a more accurate 

estimation than other strategies for estimating the warranted 

multiple.  

Purpose: The purpose of this study is to analyze and examine the peer group’s 

effect on relative valuation’s estimation accuracy when valuating 

listed companies.  

Methodology: This study takes stamp from existing research in the relative 

valuation area and has a quantitative strategy with a deductive 

approach. The dataset has been analyzed through bivariate, OLS 

regression and panel data analysis to examine the peer group’s 

effect on the relative valuation estimation accuracy. The study has 

been conducted from the first quarter 2012 to the last quarter 2016. 

Conclusion: The results show that the peer group has a significant impact on the 

estimation accuracy. Relative valuation based on warranted 

multiples estimated through regression analysis offers the highest 

estimation accuracy for all types of multiples included in the study. 

The results also show that the choice of peer group has a higher 

impact on the estimation accuracy when estimating a multiple with 

greater dispersion and that the estimation accuracy does not change 

significantly over a shorter time period after the time of the 

valuation. 

Keywords: Relative valuation, multiple valuation, estimation accuracy, 

dispersion of multiples, peer group, Damodaran, multiples, EMH 
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1 Inledning 

 Bakgrund 

Företagsvärdering ligger till grund för de flesta investerings- eller finansieringsbeslut (Bancel 

& Mittoo, 2014). Det kan exempelvis vara aktuellt vid prissättning av aktier för ett onoterat 

bolag som ska börsintroduceras, för att erhålla andra typer av externt kapital eller vid 

utformningen av ersättningssystem för anställda. Det kan också vara av intresse för 

investerare som önskar finna undervärderade företag. Oavsett vad syftet med värderingen är 

så är det viktigt att skilja på priset som företaget handlas till och det sanna värdet av företaget. 

Det är enkelt att observera marknadspriset som ett visst företag handlas till men betydligt 

svårare att finna det sanna värdet av företaget eftersom marknadspriset inte alltid speglar 

det sanna värdet av ett företag (Damodaran, 2012). 

 

Det finns ett antal olika metoder för att finna ett företags sanna värde. Två av de mest 

använda företagsvärderingsmetoderna är den diskonterade kassaflödesvärderingsmetoden 

(DCF-metoden) och relativvärderingsmetoden (Damodaran, 2012). DCF-metoden innebär 

att ett företag värderas genom nuvärdesberäkning av det kassaflöde som företaget förväntas 

ge upphov till. Relativvärdering estimerar istället företagsvärdet genom att studera 

prissättningen av liknande företag, så kallade jämförelsebolag. Genom att observera 

prissättningen på jämförelsebolagen kan en uppfattning om företagsvärdet skapas. Denna 

jämförelse sker genom att studera jämförelsebolagens multiplar. En multipel uttrycker 

förhållandet mellan ett företags värde och en variabel, ofta tillgångar eller resultat. Givet att 

bolaget som värderas och jämförelsebolagen har liknande egenskaper antas en för 

jämförelsebolagen genomsnittlig multipel även gälla för det företag som värderas (Bhojraj & 

Lee, 2002).  

 

Relativvärdering är den vanligaste värderingsmetoden i praktiken (Damodaran 2012; Baker 

& Ruback 1999; Liu, Nissim & Thomas 2002) men trots det finns det få studier på området 

(Liu, Nissim & Thomas, 2002; Sharma & Prashar, 2013). Många menar att relativvärdering 

är, jämfört med andra värderingsmodeller, enkel och tidseffektiv att genomföra vilket kan 

förklara dess popularitet (Baker & Ruback, 1999; Damodaran, 2012). En annan möjlig 

förklaring till metodens popularitet är att flera tidigare studier funnit att olika varianter av 

investeringsstrategier baserade på relativvärdering kan generera överavkastning. Ett 

exempel på detta är Basu (1977) som har bevisat att investeringar i bolag som generellt sett 
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har lägre P/E-multiplar genererar högre avkastning än index. Det finns även en mängd andra 

undersökningar som testat om investeringsstrategier baserade på relativvärdering kan 

generera överavkastning (se t.ex. Banz 1981; Keim 1983; Rosenberg, Reid & Lanstein 1985). 

 

Enligt Baker och Ruback (1999) bygger relativvärdering på konceptet att perfekta substitut 

ska handlas till samma pris. Metoden har en mängd fördelar i och med att användaren inte 

tvingas genomföra avancerade antaganden, bland annat om framtida tillväxt och risk, vilket 

krävs i DCF-modellen. Damodaran (2012) menar dock att även om detta gör 

relativvärderingen enkel att genomföra så är det också en av metodens största brister.  

Antagandena om tillväxt, kassaflöde och risk görs implicit i och med valet av jämförelsebolag 

vilket är problematiskt om användaren inte tar hänsyn till detta. Exempelvis kan man komma 

fram till samma värde på två företag som har skilda tillväxttakter trots att ett företag med 

högre tillväxt bör ha ett högre värde (ibid.). Jämförelsebolagen som inkluderas i 

relativvärderingen spelar således en avgörande roll för värderingsmetodens slutgiltiga 

resultat.  

 Problemdiskussion 

Baker och Ruback (1999) argumenterar för en rad svårigheter med relativvärdering och 

fokuserar på tre olika problem vid implementering av metoden. Det första 

implementeringsproblemet berör vilken typ av multipel som ska användas. Exempelvis om 

det är företagets värde i förhållande till omsättning (EV/SALES) eller till rörelseresultat 

(EV/EBIT) som ska jämföras. Det andra problemet ligger i hur den valda multipeln beräknas 

för det företag som värderas. Denna multipel benämns fortsättningsvis som målmultipeln 

och beräknas ofta som medianen eller medelvärdet av jämförelsebolagens multiplar. Det 

tredje implementeringsproblemet handlar om vilka företag som är relevanta att inkludera i 

jämförelsegruppen som sedan används för att estimera målmultipeln för det företag som 

skall värderas. Baker och Ruback (1999) undersöker de två förstnämnda problemen och 

konkluderar att den multipel som bör användas beror på vilken typ av bolag som undersöks 

samt att bäst resultat nås om målmultipeln beräknas som medelvärdet av jämförelsebolagens 

multiplar (ibid.). Det finns ytterligare studier som undersöker vilken multipel som med störst 

precision predikterar ett framtida aktiepris (Cheng & McNamara, 2000; Lie & Lie, 2002; Liu, 

Nissim & Thomas, 2002) och även studier som visar att multiplar baserade på framtida 

förväntningar snarare än historisk data resulterar i bättre prediktioner (Lie & Lie, 2002; Liu, 

Nissim & Thomas, 2002). Däremot finns det få studier som belyser Baker och Rubacks (1999) 

tredje implementeringsproblem, det vill säga vilken typ av bolag som ska ingå i 

jämförelsegruppen. Valet av jämförelsebolag är avgörande för värderingens resultat (Cheng 

& McNamara, 2000; Bernström, 2014). Ett optimalt jämförelsebolag ska ha samma 
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egenskaper i form av kassaflöde, tillväxt och risk som det bolag som värderas (Bhojraj & Lee, 

2002; Damodaran, 2012; Bernström, 2014). Då det inte finns några företag som är identiska 

när det kommer till dessa egenskaper blir relativvärderingsmetoden problematisk.  

 

Det finns många olika strategier för att skapa en relevant jämförelsegrupp. I ”The Gap 

Between Theory and Practice of Firm Valuation: Survey of European Valuation Experts” 

undersöker Bancel och Mittoo (2014) hur värderingsexperter använder relativvärdering i 

praktiken. De finner bland annat att så många som 27 procent av de som använder 

relativvärdering tycker att det svåraste med metoden är att definiera en bra jämförelsegrupp. 

I praktiken baseras valet av jämförelsebolag ofta på branschtillhörighet där det implicita 

antagandet görs att företag i samma bransch har liknande kassaflöden, tillväxt och risk 

(Alford, 1992). Alford (1992) finner att jämförelsegrupper baserade på just 

branschtillhörighet eller på risk och tillväxt är signifikant bättre än en slumpmässigt utvald 

jämförelsegrupp. I en senare studie föreslår Cheng och McNamara (2000) att 

jämförelsegruppen vid relativvärdering med P/E-multipeln bör baseras på 

branschtillhörighet kombinerat med avkastning på eget kapital. Oavsett vilken strategi som 

används för att skapa en jämförelsegrupp återstår problematiken att jämförelsegruppen 

aldrig till fullo kommer att spegla det analyserade företagets kassaflöde, tillväxt och risk 

(Damodaran, 2012).  

 

Bhojraj och Lee (2002) har försökt komma underfund med jämförelsegruppsproblematiken. 

Genom att härleda vilka variabler som driver olika typer av multiplar och justera för 

skillnader i dessa variabler med hjälp av regressionsanalys kan så kallade fundamentalt 

teoretiskt korrekta målmultiplar skapas (ibid.). Regressionsanalysen genomförs över en hel 

marknad och genom att multiplicera koefficienterna i regressionsekvationen med de 

fundamentala variablerna för det specifika företag som värderas erhålls den fundamentalt 

teoretiskt korrekta målmultipeln. Bhojraj och Lee (2002) föreslår att värdering baserat på 

den här metodiken är bättre på att estimera ett företags sanna värde jämfört med de mer 

traditionella strategierna som skapar målmultiplar med hjälp av olika jämförelsegrupper 

som diskuterats ovan. Dessa resultat stöds även av Damodaran (2012) och Bernström (2014). 

Strategin som estimerar fundamentalt teoretiskt korrekta målmultiplar kommer i denna 

studie att likställas med de relativvärderingstrategier som baseras på jämförelsegrupper då 

båda typerna av strategier syftar till att fastställa målmultiplar som används i värderingen. I 

regressionsanalysen inkluderas samtliga företag och därmed kan hela marknaden ses som 

strategins jämförelsegrupp. De fundamentalt teoretiskt korrekta målmultiplarna är således 

ett substitut till de strategier som estimerar målmultiplar baserat på traditionella 

jämförelsegrupper. 
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Den teoretiska diskussionen kring relativvärdering och hur jämförelsebolagsproblematiken 

ska hanteras föreslår diverse olika tillvägagångssätt för att genomföra tillförlitliga 

företagsvärderingar. Bhojraj och Lee (2002) och Damodaran (2012) föreslår att 

fundamentalt teoretiskt korrekta målmultiplar estimerade genom regressionsanalys är att 

föredra. Bristen på empirisk forskning inom området samt det faktum att de flesta praktiker 

inte förlitar sig på regressionsanalys utan istället estimerar målmultiplar med hjälp av 

jämförelsegrupper (Alford, 1992; Damodaran, 2012; Bernström, 2014) gör det intressant att 

studera jämförelsebolag och dess betydelse för relativvärderingen. 

 

Studien ämnar undersöka hur stor påverkan jämförelsegruppen har på relativvärderingens 

prediktionsförmåga och om fundamentalt teoretiskt korrekta målmultiplar estimerade 

genom regressionsanalys resulterar i bättre prediktioner jämfört med andra metoder för att 

ta fram målmultipeln. Med prediktionsförmåga avses relativvärderingens förmåga att 

estimera ett företagsvärde som avviker så lite som möjligt från marknadens värdering av 

företaget. En relativvärdering vars estimerade företagsvärde är nära marknadsvärdet av 

företaget har således högre prediktionsförmåga jämfört med en relativvärdering vars 

estimerade företagsvärde skiljer sig mycket från marknadsvärdet. Genom att använda sex 

olika strategier för att estimera ett företags målmultipel avser studien analysera 

jämförelsegruppens roll i relativvärderingen. Av de sex olika strategierna som studeras 

baseras fem på olika typer av jämförelsegrupper där målmultipeln estimeras via medelvärdet 

av jämförelsegruppens multiplar. Den sjätte och sista strategin estimerar istället 

målmultiplar med hjälp av regressionsanalys. För att se om prediktionsförmågan för de olika 

strategierna varierar beroende på vilken typ av multipel som estimeras kommer fyra olika 

typer av multiplar att studeras för varje strategi.  

 

Eftersom aktiepriser inte är konstanta över tid borde tidsperioden när jämförelsen sker 

mellan estimerade företagsvärden och faktiska företagsvärden påverka relativvärderingens 

prediktionsförmåga. För att möjliggöra ett mer generellt uttalande om jämförelsegruppens 

påverkan på relativvärderingens prediktionsförmåga kommer denna studie därför att 

inkludera fyra olika tidsperioder för jämförelsen. Bhojraj och Lee (2002) fann att 

prediktionsförmågan försämras ju längre fram i tiden jämförelsen sker, dock använder de 

relativt långa tidshorisonter, 1 - 3 år. Det finns dock inga studier på hur en kortare 

tidshorisont påverkar prediktionsförmågan varför denna studie kommer undersöka 

prediktionsförmågans förändring upp till ett år efter värderingstillfället. 
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 Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera och utvärdera jämförelsebolagens betydelse för 

relativvärderingens prediktionsförmåga vid värdering av börsnoterade företag.  

 Forskningsfrågor 

För att uppfylla syftet med studien presenteras nedan ett antal forskningsfrågor som kommer 

att besvaras. 

• Hur skiljer sig relativvärderingens prediktionsförmåga vid användning av olika 

strategier vid skapandet av målmultiplar och vilken strategi är att föredra? 

 

• Är olika typer av strategier vid skapandet av målmultiplar lämpliga för olika typer 

av multiplar?  

 

• Hur förändras prediktionsförmågan för de olika strategierna över tid? 

 Avgränsningar 

Studien omfattar nordiska bolag som handlas på OMX Nasdaq Nordic Large Cap. Denna 

avgränsning görs främst på grund av studiens begränsade tidsram. Det hade varit intressant 

att göra jämförelsen på fler börser för att kunna generalisera resultaten i större utsträckning. 

Dock anses Norden vara ett intressant område då det inte gjorts några liknande studier på 

denna marknad tidigare. 

 Kunskapsbidrag 

De flesta studier som gjorts på relativvärderingsområdet har ett stort fokus på att testa 

diverse investeringsstrategier baserade på olika typer av kombinationer av multiplar och 

fokuserar således inte på att fastslå den relativvärderingsstrategi som bäst predikterar det 

värde som företaget faktiskt handlas till på aktiemarknaden. Denna studie ämnar därför att 

belysa jämförelsegruppens betydelse för relativvärderingens prediktionsförmåga. Genom att 

studera fyra olika typer av multiplar och sex olika strategier för att ta fram målmultiplar 

hoppas en bättre och djupare förståelse över jämförelsebolagens betydelse skapas då tidigare 

studier ofta utgått från endast en enskild eller två multiplar. Dessutom har tidigare forskning 

uteslutande genomförts på den amerikanska eller brittiska marknaden. Det är därför 

intressant att se om de tendenser som tidigare forskning föreslagit även gäller för nordiska 

företag som handlas på Nasdaq OMX Nordic.  
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2 Teoretisk referensram 

För att kunna diskutera relativvärderingens grunder krävs en allmän diskussion om hur 

tillgångar prissätts på finansiella marknader. För att behandla prissättning av aktier på ett 

nyanserat och tillfredsställande sätt utgår studien ifrån en teoretisk diskussion kring William 

Sharpes (1964) Capital Asset Pricing Model (CAPM) och strävan mot marknadsjämvikt samt 

den effektiva marknadshypotesen (EMH) av Eugene Fama (1970). Även en del bevis för och 

emot dessa finansteoretiska grundstenar diskuteras samt aktiemarknadspsykologins 

inverkan på marknaders effektivitet. I kapitlet behandlas sedan relevanta 

värderingsmodeller med en fördjupning kring kopplingen mellan DCF-metoden och 

relativvärdering samt en utförlig redogörelse om kunskapsläget avseende multiplar och 

jämförelsegrupper vid relativvärdering.  

 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

Tidigare teorier har fastslagit att vid prissättning av en tillgång diskonteras framtida 

kassaflöden som tillgången förväntas ge upphov till för att se hur mycket de sammanlagda 

kassaflödena är värda idag (Markowitz, 1952). För att få så hög avkastning som möjligt söks 

de investeringsalternativ som maximerar det diskonterade värdet av framtida avkastning, 

eller framtida ”förväntad” avkastning eftersom aktieavkastningen inte kan förutses i förväg. 

Två essentiella frågor uppstår därmed vid prissättning av tillgångar, hur stora kommer de 

framtida kassaflödena att bli och med vilken ränta skall dessa kassaflöden diskonteras? 

Diskonteringsräntan beror på hur stor risk det förefaller att de faktiska framtida kassaflödena 

avviker ifrån de förväntade kassaflödena. Sharpe (1964) skapade en modell för att kunna 

beräkna denna risk baserat på Markowitz (1952) diversifieringsteori. Sharpe kartlade hur 

risken påverkar avkastningen och identifierade två olika typer av risker; idiosynkratisk risk 

(företagsspecifik risk) och marknadsrisk. Den idiosynkratiska risken går att diversifiera bort 

genom att investera i många olika typer av aktier som inte utsätts för samma typer av 

idiosynkratiska risker. Marknadsrisk är risk som samtliga aktier på marknaden utsätts för 

oavsett grad av diversifiering (Sharpe, 1964). 

 

Sharpe (1964) förklarade sambandet mellan risk och avkastning och visade att det är endast 

den risk som inte går att diversifiera bort som spelar roll vid prissättning av tillgångar. Detta 

då alla rationella investerare förväntas diversifiera och vill således inte betala extra för den 

risk som går att diversifiera bort (ibid.). Den delen av tillgångens avkastning som rör sig med 

marknadens avkastning, det vill säga den risk som inte kan diversifieras bort, mäts genom 

det så kallade betavärdet (Bodie, Kane & Marcus 2010). Om en aktie rör sig mer volatilt än 
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marknaden har aktien ett betavärde över 1 och rör sig aktien mindre än marknaden är 

betavärdet under 1. Eftersom marknaden alltid rör sig med sig själv har marknaden alltid 

betavärdet 1 (Bodie, Kane & Marcus, 2010). Sharpe (1964) sammanfattade sambandet mellan 

risk och avkastning enligt CAPM som illustreras i formel (2.1) nedan. Sambandet beskriver 

hur avkastningskravet för en tillgång bland annat beror på tillgångens exponering mot 

marknadsrisken. 

 𝑅𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝑏𝑒𝑡𝑎 ∗ (𝑟𝑝) 

 

(2.1) 

Där: 

Re = Avkastningskravet på det egna kapitalet 

rf = Riskfri ränta 

rp = Marknadens riskpremie 

 

Det finns många studier som har testat CAPMs relevans i praktiken. Fama och French (2004) 

pekar på en hel del brister i antagandena som modellen förutsätter. De menar att fri in- och 

utlåning till riskfria räntan är ett orealistiskt antagande och inte förankrat i verkligheten. 

Under 90-talet har flera andra modeller utvecklats som bättre ska kunna förklara 

avkastningar och som på ett bättre sätt skall kunna uppskatta tillgångars värde. Ett exempel 

på detta är Fama och Frenchs tre-faktor modell som tar hänsyn till, förutom marknadsrisken, 

storleken på bolaget samt hur stor del det bokförda värdet är i jämförelse med 

marknadsvärdet på bolaget (Fama & French, 2004). Trots kritiken mot CPAM är det 

fortfarande den klart mest använda modellen för att prissätta tillgångar på finansiella 

marknader (Damodaran, 2012). 

 Effektiva marknadshypotesen 

CAPM baseras på att rationella investerare diversifierar bort all idiosynkratisk risk och att 

tillgångar endast prissätts utifrån tillgångens exponering mot marknadsrisken (Bodie, Kane 

& Marcus, 2010). Effektiva marknadshypotesen (EMH) utgår från att marknader är effektiva, 

det vill säga att prissättningen på samtliga tillgångar på marknaden reflekterar all tillgänglig 

information om dessa tillgångar (Fama, 1970). Detta innebär att en investerare inte kan 

erhålla överavkastning under en längre period. Det är fullt möjligt att erhålla hög avkastning, 

men enligt både CAPM och EMH krävs det att investeraren tillåter högre volatilitet, det vill 

säga högre risk, i sin investering för att så ska bli fallet (Sharpe, 1964; Fama & French, 2004). 
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Enligt effektiva marknadshypotesen följer framtida prisjusteringar en så kallad ”random 

walk” vilket innebär att samtliga prisförändringar är slumpmässiga och kan inte förutses 

(Malkiel, 1973). Enligt Fama (1970) går det inte att vara bättre påläst om ett bolag än andra 

investerare och tro att kunskapen skall kunna bidra till överavkastning. Detta då aktiepriset 

justeras så fort ny information publiceras utan möjlighet för investerare att kapitalisera på 

informationen (ibid.). Teorin innebär även att den bästa uppskattningen som finns för en 

tillgångs framtida pris är priset på tillgången idag. 

 

Det finns en stor mängd studier som undersöker till vilken grad de finansiella marknaderna 

är effektiva. Marknadens effektivitet kan bland annat studeras genom att testa diverse olika 

investeringsstrategier eller genom att studera anomalier på marknaden (Damodaran, 2012). 

Anomalier på de finansiella marknaderna innebär att marknaden beter sig inkonsekvent med 

existerande teorier om risk och avkastning och är alltså en indikation på att marknaden inte 

är effektiv (ibid.).  

 

Enligt EMH ska det inte vara möjligt att konsekvent nå överavkastning genom att använda 

en specifik investeringsstrategi (Fama 1970; Damodaran 2012). Eftersom det finns en mängd 

olika studier som lyckats bevisa att det är möjligt att nå överavkastning genom att tillämpa 

en specifik investeringsstrategi kan kritik riktas mot EMH. Basu (1977) lyckas till exempel 

bevisa att det är möjligt att nå högre avkastning jämfört med index genom att investera i 

bolag med låga P/E multiplar. Ett annat exempel är Banz (1981) som i sin studie fann att små 

bolag har signifikant högre riskjusterad avkastning jämfört med stora bolag. I en liknande 

studie kommer Keim (1983) fram till samma slutsats. Nedan lyfts ytterligare kritik mot EMH 

i form av post-earnings-announcement-drift och aktiemarknadspsykologi fram.  

 

Enligt EMH så speglar aktiepriset all tillgänglig information och aktiepriset anpassar sig till 

ny information momentant (Fama, 1970). Ball och Brown (1968) bevisade dock att 

aktiepriset inte omedelbart anpassar sig till ny information. Genom att undersöka värdet i 

finansiella rapporter och rapporterade resultatmått fann de att ifall det faktiska utfallet 

skiljde sig ifrån det förväntade resultatet justerades aktiepriset efter den nya informationen 

över en tidsperiod och inte omedelbart som EMH föreslår. Om det faktiska utfallet var bättre 

än förväntningarna steg aktiepriset när denna information annonserades och aktiepriset 

fortsatte att röra sig i den initiala riktningen under en efterföljande period (ibid.). Fenomenet 

kalls för post-earnings-announcement-drift (PEAD) och indikerar att prissättningen av 

aktier är en komplex process som tar tid (Ball & Brown, 1968). Rendleman, Jones och Latané 

(1982) undersöker också hur oväntade resultat påverkar prissättningen av aktier och de 

konkluderar i likhet med Ball och Brown att priset inte direkt anpassas till den nya 
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informationen utan att det är en process somt tar tid. Även Lee (2001) anser att 

prismekanismen är en komplex process som tar tid och inte ögonblickligen justeras för att 

spegla ny information. Han förklarar det genom att det finns en viss grupp investerare som 

tar irrationella beslut vilket leder till felprissättningar varför marknaden inte är så effektiv 

som EMH föreslår. Marknadspriset beror på samspelet mellan både rationella och 

irrationella investerare (ibid.).  

2.2.1 Aktiemarknadspsykologi 

Under 90-talet kom det område som idag kallas för aktiemarknadspsykologi att utvecklas för 

att skapa en förklaring till de anomalier och avvikelser som teoretiska modeller likt EMH inte 

kan förklara (Shiller, 2003). Finansteoretiska modeller som CAPM och EMH antar att 

investerare agerar rationellt. Det aktiemarknadspsykologiska området riktar stark kritik mot 

dessa antaganden och undersöker istället hur investerares faktiska beteende påverkar 

investeringsbeslut på finansiella marknader (Nofsinger, 2014). Investerares irrationella 

beteende och känslomässiga beslut indikerar att marknaden inte är lika effektiv som EMH 

föreslår (Shiller, 2003; Damodaran, 2012).  

 

Det finns en mängd olika psykologiska faktorer som påverkar investeringsbeslut och 

finansiella marknader. Ett irrationellt beteende bland investerare leder till felprissättningar 

vilket försämrar marknadens prissättningsmekanism (Lee, 2001). För att få en bättre 

förståelse över aktiemarknadspsykologi diskuteras nedan ett fåtal exempel på diverse olika 

teorier inom ämnesområdet. En av de äldsta aktiemarknadspsykologiska teorierna är 

feedback-modellen (Shiller, 2003). När priset på en tillgång ökar och nuvarande investerare 

erhåller avkastning kan detta attrahera fler investerare. När tidigare framgång attraherar nya 

investerare kommer priset att öka ytterligare trots att det inte är rationellt motiverat vilket 

riskerar att en prisbubbla skapas (ibid.). Ett annat exempel på investerares irrationalitet kan 

beskrivas med hjälp av prospektteorin. Teorin förklarar den förlustaversion som förekommer 

när investerare, eller människor i allmänhet, hanterar beslut som involverar viss osäkerhet 

(Kahneman & Tversky, 1979). Känsligheten för vinst är inte symmetrisk med känsligheten 

för förlust utan reaktionen på förluster är betydligt starkare än reaktionen på motsvarande 

vinster. Asymmetrin mellan vinster och förluster leder till att investerare reagerar olika på 

vinster och förluster och därmed påverkas deras rationella beteende vilket i sin tur kan leda 

till felprissättningar på de finansiella marknaderna (ibid.).  

 

Ett ytterligare exempel på investerares irrationalitet och något som kan driva marknadens 

prissättning är investerares övertro på sin egna förmåga. Människor tenderar att övervärdera 

sin kunskap och att undervärdera risker (Nofsinger, 2014). På liknande sätt tenderar 
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människor att i många situationer anse att de är bättre än genomsnittet. Investeringsbeslut 

är ofta en avancerad process där investeraren måste ta hänsyn till, och analysera, en stor 

mängd information. Oförmågan att förstå sina egna begränsningar och övervärderingen av 

sin egen kunskap och förmåga resulterar i att investerare ofta misstolkar informationen och 

inte tar rationella beslut vilket riskerar att avspeglas i marknadens prissättning (Nofsinger, 

2014). Aktiemarknadspsykologin har lyckats bevisa att investerares beteende påverkas av en 

rad olika psykologiska faktorer och således inte är så rationellt som de moderna 

finansteorierna anser. Investerares irrationella beteende kan användas för att argumentera 

emot den effektiva marknadshypotesen och som en förklaring till att marknadens 

prissättning av företag ibland avviker ifrån företagens sanna värde.  

 

Det råder idag ingen konsensus om hur effektiv marknaden är och synen på marknadens 

effektivitet påverkar till stor del hur ett företag bör värderas. Verkligheten är mer komplex 

än vad modellerna lyckas fånga upp. Det kan med rimlighet antas att priser strävar mot det 

teoretiska jämviktsläget. Det råder dock olika uppfattningar om huruvida det är möjligt att 

kapitalisera på dessa prisförändringar eller ej och det återstår att se om relativvärdering kan 

användas för att identifiera dessa prisavvikelser. Om så är fallet återstår det också att se om 

det finns någon skillnad mellan olika jämförelsegrupper i relativvärderingen och dess 

förmåga att identifiera prisanomalier och prediktera framtida aktiepriser. 

 

Denna studie tar sin utgångspunkt i relativvärderingens syn på marknadens effektivitet. 

Eftersom ett företags värde enligt relativvärderingsmetoden estimeras med hjälp av priset på 

liknande företag antas marknadsprissättningen i genomsnitt vara korrekt för 

jämförelsebolagen. Felprissättning kan dock förekomma för enskilda företag under vissa 

tidsperioder och relativvärdering kan därför användas för att identifiera dessa avvikelser 

(Damodaran, 2012). Att marknadens prissättning av företag i genomsnitt är korrekt innebär 

att marknadsprissättningen i genomsnitt speglar företagens sanna värde. Detta innebär även 

att en bra relativvärderingsmetod estimerar ett företagsvärde som i genomsnitt är så nära 

marknadsvärdet som möjligt. Således mäts relativvärderingens prediktionsförmåga genom 

att jämföra estimerade företagsvärden med marknadens prissättning av företagen. En bra 

relativvärderingsmodell resulterar i ett estimerat företagsvärde som i genomsnitt är så nära 

marknadens prissättning som möjligt.  

 

Lee (2001) anser att prissättningen på de finansiella marknaderna är en komplex process 

som tar tid och enligt Damodaran (2012) kan felprissättningar förekomma för enskilda 

företag och under vissa tidsperioder. Givet att priser på aktiemarknaden justeras över tid 

anses det nödvändigt att mäta relativvärderingens prediktionsförmåga för olika 
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tidshorisonter för att analysera relativvärderingstrategiernas förmåga att identifiera 

prisanomalier och studera hur avvikelserna mellan de estimerade företagsvärdena och 

marknadsvärdena utvecklas. Avvikelsen kommer därför att mätas direkt vid 

värderingstillfället samt 3, 6 och 12 månader efter tidpunkten för den ursprungliga 

värderingen. Att mäta avvikelsen för dessa olika tidshorisonter gör det möjligt att observera 

hur prediktionsförmågan för en strategi förändras när tidshorisonten ökar. Bhojraj och Lee 

(2002) fann att prediktionsförmågan minskar när tidshorisonten ökar genom att studera hur 

mycket den estimerade målmultipeln avvek från de faktiska multiplarna ett år, två år och tre 

år efter det ursprungliga estimeringstillfället. Det är därför intressant att undersöka om detta 

samband även gäller för en kortare tidsperiod, max ett år efter värderingstillfället. Genom att 

undersöka prediktionsförmågans förändring över tid skapas även en möjlighet att undersöka 

förekomsten av Ball och Browns (1968) PEAD och om priser rör sig mot en teoretisk 

jämnvikt. 

 Relativvärdering 

Relativvärdering är, som tidigare nämnt, den vanligaste värderingsmetoden i praktiken och 

metoden bygger på konceptet att perfekta substitut ska handlas till samma pris (Baker & 

Ruback, 1999). Genom att jämföra ett företag med liknande företag kan en uppfattning om 

företagets värde erhållas. Jämförelsen sker genom att studera företagens multiplar (Baker & 

Ruback, 1999; Bhojraj & Lee, 2002). Två centrala områden inom relativvärdering är således 

vilka företag som inkluderas i jämförelsen samt vilka multiplar som används och i avsnittet 

nedan diskuteras dessa områden.  

2.3.1 Jämförelsegrupper 

Eftersom målmultipeln vid relativvärdering estimeras utifrån jämförelsebolagens multiplar 

får valet av jämförelsebolagen stor påverkan på resultatet av relativvärderingen. Om 

jämförelsebolagen är väsentligt olika jämfört med det företag som värderas riskerar 

värderingen att bli bristfällig (Bernström, 2014). Det är svårt att hitta relevanta 

jämförelsebolag eftersom inga bolag är identiska och många företag spenderar mycket 

resurser på att försöka differentiera sig ifrån sina konkurrenter (Hoover, 2006).  

 

Det är naturligt att söka efter relevanta jämförelsebolag inom samma bransch och 

geografiska område som det företag som värderas (Bernström, 2014). Enligt Damodaran 

(2012) behöver detta tillvägagångssätt nödvändigtvis inte vara det bästa. Ett jämförelsebolag 

ska likna det företag som värderas i termer av kassaflöde, tillväxt och risk eftersom det är 

dessa fundamentala egenskaper som avgör ett företags värde (ibid.). Ett perfekt 

jämförelsebolag är alltså ett företag som har exakt samma fundamentala egenskaper som det 
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företag som värderas. Branschtillhörighet spelar därför ingen roll vid valet av 

jämförelsebolagen (Damodaran, 2012). I praktiken är det dock vanligt att utgå ifrån 

branschtillhörighet vid valet av jämförelsebolag baserat på antagandet att företag inom 

samma bransch borde ha liknande egenskaper (Alford, 1992; Damodaran, 2012; Bernström, 

2014). Det är även vanligt förekommande att omsättningsstorlek är ett kriterium vid val av 

jämförelsebolag. Det kan till exempel användas för att välja ut ett antal jämförelsebolag om 

branschen innehåller många företag i olika storlekar (Damodaran, 2012).  

 

Tidigare studier har funnit att relativvärdering med en jämförelsegrupp som är baserad på 

branschtillhörighet har en högre prediktionsförmåga jämfört med relativvärdering som 

baseras på en slumpmässigt utvald jämförelsegrupp (Alford, 1992; Cheng & McNamara, 

2000) vilket tyder på att företag inom samma bransch påminner om varandra gällande 

kassaflöde, tillväxt och risk. Alford (1992) finner även att relativvärdering med en 

jämförelsegrupp som baseras på risk (i form av företagets storlek) och tillväxt (i form av 

avkastning på eget kapital) har en liknande prediktionsförmåga som relativvärdering med en 

jämförelsegrupp som baseras på branschtillhörighet. Genom att basera jämförelsegruppen 

på branschtillhörighet kombinerat med tillväxt kan prediktionsförmågan ytterligare 

förbättras (Alford, 1992; Cheng & McNamara, 2000). Alford (1992) menar dock att 

förbättringen endast är marginell medan Cheng och McNamara (2000) hävdar att det 

handlar om en signifikant förbättring. Dock resulterar relativvärdering med 

jämförelsegrupper som endast baseras på en av variablerna tillväxt eller risk i betydligt sämre 

prediktioner (Alford, 1992; Cheng & McNamara, 2000).  

 

Oavsett vilken strategi som används för att identifiera relevanta jämförelsebolag kvarstår 

problemet att inga företag är identiska. Olikheter avseende företagens fundamentala 

egenskaper motiverar olika företagsvärden. Företag med högre förväntad tillväxt förtjänar 

exempelvis ett högre värde jämfört med företag som förväntas ha lägre tillväxt, allt annat lika 

(Bernström, 2014). Fundamentalt teoretiskt korrekta målmultiplar skapade genom 

regressionsanalys är ett alternativ till de strategier som baseras på olika typer av 

jämförelsegrupper. Med hjälp av regressionsanalysen beaktas företagens olikheter avseende 

kassaflöde, tillväxt och risk och en regressionsekvation skapas som sedan används för att 

erhålla en fundamentalt teoretiskt korrekt målmultipel för det företag som värderas 

(Damodaran, 2012). Regressionsanalysen tar hänsyn till en mängd olika variabler som anses 

påverka ett företagets värde och därför behövs ingen specifik jämförelsegrupp utan samtliga 

företag på marknaden kan ingå i analysen (ibid.). Enligt Damodaran (2012) fungerar denna 

metod bra om ett större antal företag ingår i regressionsanalysen. I regressionsanalysen är 

den undersökta multipeln den endogena variabeln och de exogena variablerna varierar 
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beroende på vilken multipel som analyseras. Detta beror på att olika multiplar drivs av olika 

värdedrivare (Damodaran, 2012; Bernström, 2014). En härledning av vad de multiplar som 

analyseras i studien beror på följer i avsnitt 2.5. Bhojraj och Lee (2002) använder till exempel 

regressionsanalys för att beräkna företags målmultiplar. De lyckas visa att jämfört med 

relativvärdering som baseras på branschtillhörighet har relativvärdering baserat på denna 

strategi bättre prediktionsförmåga av företagens faktiska multiplar (ibid.).  

Jämförelsegrupper inkluderade i studien 

Studien ämnar undersöka sex olika strategier för att fastställa målmultipeln vid 

relativvärdering för att dels vara relevant för de som använder relativvärdering i praktiken 

men också för att föra den teoretiska diskussionen framåt. Fem av de sex strategierna 

estimerar målmultipeln med hjälp av olika jämförelsegrupper. Jämförelsegrupper baserade 

på branschtillhörighet eller storlek är några av de mest vanliga tillvägagångssätten i 

praktiken (Alford, 1992; Cheng & McNamara, 2000; Damodaran, 2012) och således 

inkluderas dessa typer av jämförelsegrupper i studien. Tidigare studier har även inkluderat 

jämförelsegrupper som baseras på historiska värden för tillväxt och avkastning på eget 

kapital (Alford, 1992; Cheng & McNamara, 2000) vilket även denna studie ämnar att göra. 

Många studier som undersöker olika jämförelsegrupper inkluderar också en slumpmässig 

jämförelsegrupp i analysen för att möjliggöra jämförelser med de andra studerade 

strategierna (ex. Alford, 1992). Med samma argument inkluderar därför denna studie också 

en slumpmässigt utvald jämförelsegrupp. Som ett alternativ till olika typer av 

jämförelsegrupper kommer studien också att behandla fundamentalt teoretiskt korrekta 

multiplar som skapas med hjälp av regressionsanalys vilket är den sjätte och sista strategin 

som inkluderas i studien. Samtliga strategier är sammanfattande i tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1 - Strategier inkluderade i studien 

Jämförelsegrupp baserad på ett slumpmässigt urval 

Jämförelsegrupp baserad på storlek 

Jämförelsegrupp baserad på avkastning på eget kapital 

Jämförelsegrupp baserad på tillväxt 

Jämförelsegrupp baserad på branschtillhörighet 

Multiplar estimerade med regressionsanalys där  
hela marknaden används som jämförelsegrupp 
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2.3.2 Multiplar 

Tre vanliga typer av multiplar är vinstmultiplar, omsättningsmultiplar och multiplar som 

baseras på bokförda värden. Beroende på om det är ett företag eller en aktie som värderas 

bör olika typer av multiplar användas. Om ett företag värderas studeras prissättningen av 

liknande företag och därför måste multiplarna som används baseras på företagsvärdet. 

Eftersom företagsvärdet är värdet på hela verksamheten inklusive skulder måste det sättas i 

förhållande till ett värde som samtliga intressenter i företaget har anspråk på (Hoover, 2006; 

Bernström, 2014). Det kan till exempel vara omsättning eller rörelseresultat (Damodaran, 

2012; Bernström, 2014). Vinst däremot har endast aktieägarna rätt till eftersom förpliktelser 

mot övriga intressenter då har införlivats och vinsten bör därför inte användas i multiplar 

när ett helt företag värderas (ibid.). Exempel på multiplar som är aktuella vid 

företagsvärdering är företagsvärdet i förhållande till omsättning eller företagsvärdet i 

förhållande till EBITDA (Damodaran, 2012) Med samma logik ska aktievärdering ske med 

multiplar som baseras på aktiepris och där aktiepriset sätts i förhållande till ett värde som 

endast aktieägarna har rätt till (Hoover, 2006; Bernström, 2014). Ett exempel på en vanlig 

multipel i dessa sammanhang är P/E-multipeln som uttrycker aktiepriset i förhållande till 

vinst per aktie (Damodaran, 2012). 

 

Det finns ett antal olika studier kring vilken multipel som med fördel bör användas. Många 

studier baseras på olika åsikter om vad som är en bra multipel och således skiljer sig 

resultaten åt. Enligt Baker och Ruback (1999) bör den multipel som har minst spridning 

mellan företagen inom samma bransch användas och därmed finner de att den multipel som 

bör användas till stor del beror på vilken bransch som studeras. Liu, Nissim och Thomas ( 

2002) anser istället att den multipel som bör användas är den multipel som bäst förklarar 

marknadspriset av en aktie. De finner att liknande resultat erhålls i samtliga branscher som 

inkluderats i undersökningen och att valet av multipel således inte påverkas av 

branschtillhörighet. Gemensamt för de båda studierna är att multiplar baserade på EBITDA 

och EBIT generellt är att föredra jämfört med multiplar som baseras på omsättning eller 

bokförda värden (Baker & Ruback, 1999; Liu, Nissim & Thomas, 2002). Liu, Nissim och 

Thomas (2002) finner även att multiplar som baseras på aktieanalytikers estimat av framtida 

vinster har en högre förklaringsgrad av det noterade aktiepriset jämfört med multiplar som 

baseras på historiska vinstmått. Således konkluderar de att multiplar baserade på förväntade 

vinstmått är de bästa multiplarna oavsett vilken bransch som undersöks. I avsnittet om DCF-

metoden (2.4) förklaras att ett företags värde, enligt DCF-metoden, är det förväntade 

nuvärdesberäknade kassaflödet och att aktiepriser således beror på investerares 

förväntningar. Multiplar som baseras på estimerade värden fångar till viss del upp 

investerares förväntningar i form av aktieanalytikers estimat vilket kan vara en förklaring till 
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att multiplar baserade på aktieanalytikers förväntningar presterar bättre än multiplar 

baserade på historiska värden. 

 

Bancel och Mittoo (2014) har i en undersökning där de intervjuat en stor mängd 

värderingsexperter identifierat EV/EBITDA-multipeln som den absolut vanligaste multipeln 

i praktiken. Enligt dem används EV/EBITDA-multipeln av drygt 80 procent av deltagarna i 

undersökningen. Den näst vanligaste multipeln är P/E-multipeln som används av knappt 70 

procent av deltagarna i undersökningen. EV/EBIT, EV/SALES och multiplar baserade på 

bokfört värde används av 40 – 50 procent av deltagarna i undersökningen (ibid.). 

 

Ett företags målmultipel kan beräknas på en mängd olika sätt. Ofta beräknas målmultipeln 

som genomsnittet av jämförelsebolagens multiplar. Ett genomsnitt kan till stor del påverkas 

av extremvärden, varför det kan vara bättre att beräkna målmultipeln som ett medianvärde 

(Damodaran, 2012). Baker och Ruback (1999) menar dock att det harmoniska medelvärdet 

bör användas vid beräkning av målmultipeln. Det harmoniska medelvärdet estimeras genom 

att beräkna medelvärdet av jämförelsegruppens inverterade multiplar och sedan ta inversen 

av detta medelvärde.  Matematiskt är det harmoniska medelvärdet mindre än det aritmetiska 

medelvärdet och det geometriska medelvärdet vilket bidrar till mindre spridning bland 

multiplarna. Detta styrks även av Liu, Nissim och Thomas (2002) som hävdar att 

prediktionsförmågan i aktievärderingen stärks om målmultipeln beräknas som det 

harmoniska medelvärdet istället för som ett genomsnitt eller medianvärde.  

Multiplar inkluderade i studien 

För att studien ska vara så relevant som möjligt inkluderas multiplarna P/E, EV/SALES, 

EV/EBITDA och P/B tack vare den frekventa användningen av dessa multiplar i tidigare 

studier och dess popularitet i praktiken (se t.ex. Bhojraj & Lee, 2002; Liu, Nissim & Thomas, 

2002; Damodaran, 2012; Bancel & Mittoo, 2014). Som tidigare nämnt fann Liu, Nissim och 

Thomas (2002) att multiplar som baseras på förväntade värden presterar bättre än multiplar 

som baseras på historiska värden och därför kommer denna studie att fokusera på multiplar 

som baseras på aktieanalytikers estimat. Nedan definieras de olika multiplar som kommer 

att användas i studien. 

 

 
𝑃 𝐸⁄ =

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒

𝐸𝑃𝑆1
 

(2.2)  

Där: 

Price per Share = Aktiepris 

EPS1 = Förväntad vinst per aktie 
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𝐸𝑉 𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆⁄ =

𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒

𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆1
 

(2.3)  

Där: 

Enterprise Value (EV) = Företagsvärde inklusive skulder 

Sales1 = Förväntad omsättning 

 

 
𝐸𝑉 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴⁄ =

𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴1
 

(2.4)  

Där: 

EBITDA1= Förväntat rörelseresultat före räntekostnader, skatt och 

avskrivning/nedskrivning 

 

 𝑃

𝐵𝑉
=

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒

𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑝𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒1
 

(2.5)  

Där: 

Book Value of Equity per Share1 = Förväntat bokfört värde av eget kapital per aktie 

 DCF-metoden 

För att kunna skapa fundamentalt teoretiskt korrekta målmultiplar genom regressionsanalys 

krävs en genomgång av vilka variabler som påverkar respektive multipel. Denna studie tar 

sin utgångspunkt från Damodarans (2012) härledningar av de fundamentala multiplarna. 

Härledningarna baseras på DCF-metoden varför det är viktigt att ha en förståelse för denna 

metod. Enligt DCF-metoden är värdet av ett företag det nuvärdesberäknade kassaflöde som 

företaget förväntas ge upphov till. Diskonteringsräntan som används i nuvärdesberäkningen 

ska spegla den risk som är associerad med det förväntade kassaflödet (ibid.). Det som avgör 

ett företags värde är således företagets kassaflöde, den förväntade tillväxten av kassaflödet 

och risken associerad med det. 

 

DCF-metoden kan antingen användas för att värdera ett företag eller för att endast värdera 

det egna kapitalet i ett företag (Damodaran, 2012). Företagets värde, även kallat Enterprise 

Value (EV), är det nuvärdesberäknade kassaflöde som hela företaget förväntas ge upphov till 

inklusive skulder. Vid värdering av ett företag diskonteras det förväntade kassaflödet med 

den vägda genomsnittliga kostnaden för det totala kapitalet (ibid.). Värdet av eget kapital 

beräknas genom att nuvärdesberäkna det kassaflöde som tillfaller det egna kapitalet, det vill 

säga det kassaflöde som företaget genererar efter det att andra intressenter har gjort anspråk 

på sin respektive del. Vid värdering av eget kapital diskonteras det förväntade kassaflödet 
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med kostnaden för eget kapital (Damodaran, 2012). I formel 2.6 illustreras DCF-metoden 

när företagsvärdet inklusive skulder beräknas. 

 

𝐸𝑉 = ∑
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡

𝑡=𝑛

𝑡=1

 

 

(2.6) 

Där: 

FCFFt = Det förväntade kassaflödet till verksamheten vid period t 

WACC = Den genomsnittliga kostnaden för det totala kapitalet vid period t 

2.4.1 Stabilt tillväxtföretag 

Genom att anta att ett företag befinner sig i en stabil tillväxtfas kan DCF-metoden förenklas. 

Ett företags värde beräknas då genom att dividera det förväntade kassaflödet för 

nästkommande period med kostnaden för kapitalet minus den stabila tillväxttakten 

(Damodaran, 2012). Det är denna DCF-modell som används vid härledning av multiplarna 

EV/SALES och EV/EBITDA. 

Där: 

FCFF1 = Det förväntade kassaflödet till verksamheten nästkommande år 

WACC = Den genomsnittliga kostnaden för det totala kapitalet 

g = Den eviga tillväxttakten 

2.4.2 Dividend discount model 

Dividend discount model är en variant av DCF-modellen där värdet av det egna kapitalet 

estimeras genom att nuvärdesberäkna den förväntade framtida utdelningen (Damodaran, 

2012). Vid användning av denna metod görs antagandet att det enda kassaflöde som 

aktieägare av ett noterat bolag får är utdelningen. Den förväntade utdelningen per aktie 

diskonteras med kostnaden för det egna kapitalet (ibid.): 

 

𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 = ∑
𝐷𝑃𝑆 𝑡

(1 + 𝑘𝑒)𝑡

𝑡=𝑛

𝑡=1

 

 

(2.8)  

Där: 

Value per Share = Aktievärde 

DPSt = Utdelning per aktie i period t 

ke = Kostnad för det egna kapitalet 

 

 
𝐸𝑉 =  

𝐹𝐶𝐹𝐹1

(𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔)
 

(2.7) 
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Även denna DCF-modell kan förenklas genom att anta att utdelningen kommer öka konstant. 

Aktievärdet beräknas då genom att dividera den förväntade utdelningen nästkommande år 

med kostnaden för det egna kapitalet minus den stabila tillväxttakten (Damodaran, 2012). 

Denna DCF-modell används vid härledning av multiplarna P/E och P/B. 

 
𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 =  

𝐷𝑃𝑆1

(𝑘𝑒 − 𝑔)
 

(2.9)  

Där: 

DPS1 = Utdelning per aktie nästkommande år 

ke = Kostnad för det egna kapitalet 

g = Den stabila tillväxttakten  

 Härledning av fundamentala multiplar 

I det här avsnittet kommer de multiplar som används i studien att härledas för att bevisa 

vilka variabler de enligt Damodaran (2012) beror på. Det är nödvändigt att ha kunskap om 

dessa variabler eftersom de kommer att användas som förklaringsvariabler i de 

regressionsanalyser som genomförs för att erhålla de fundamentalt teoretiskt korrekta 

målmultiplarna i relativvärderingen. Samtliga härledningar härstammar från Damodaran 

(2012). 

2.5.1 P/E multipeln 

Aktievärdet är, enligt dividend discount model och givet en stabil tillväxttakt, den förväntade 

utdelningen nästa år dividerat med kostnaden för det egna kapitalet minus den stabila 

tillväxten. 

 
𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 =  

𝐷𝑃𝑆1

(𝑘𝑒 − 𝑔)
=

𝐸𝑃𝑆0 ∗ (1 + 𝑔) ∗ 𝑃𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜

(𝑘𝑒 − 𝑔)
 

(2.10)  

Där: 

EPS0 = Vinst per aktie 

Payout ratio = Utdelningsandel 

 

P/E-multipeln, som uttrycker förhållandet mellan aktiepris och vinst per aktie, erhålls 

sedan genom att dividera värdet per aktie med vinst per aktie. 

 
𝑃/𝐸 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑒𝑙𝑛 =

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒

𝐸𝑃𝑆0
=  

(1 + 𝑔) ∗ 𝑃𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜

(𝑘𝑒 − 𝑔)
 

(2.11)  

 

P/E-multipeln beror, enligt härledningen, på utdelningsandel, förväntad tillväxt och 

kostnaden för det egna kapitalet.  
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2.5.2 EV/SALES Multipeln 

EV/SALES multipeln uttrycker förhållandet mellan företagsvärdet och omsättning. Vid en 

stabil tillväxt erhålls ett företags värde genom att det förväntade kassaflödet divideras med 

kostnaden för det totala kapitalet minus den stabila tillväxttakten.  

 
𝐸𝑉 =  

𝐹𝐶𝐹𝐹

(𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔)
 

(2.12)  

 

Kassaflödet beräknas genom att minska rörelseresultatet efter skatt med nettoinvesteringar 

samt förändringen av det bundna kapitalet. Nettoinvesteringar samt förändring i det bundna 

kapitalet återinvesteras i verksamheten och genom att dividera detta med rörelseresultatet 

efter skatt erhålls återinvesteringsgraden.  

 
𝑅𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒 =  

𝐶𝑎𝑝𝐸𝑥 − 𝐷𝐴 + ∆𝑁𝑜𝑛𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑊𝐶

𝐸𝐵𝐼𝑇 ∗ (1 − 𝑡)
 

(2.13)  

Där: 

Reinvestment rate = Återinvesteringasgrad 

CapEx = Investeringar 

DA = Avskrivning och nedskrivning 

∆ Noncash WC = Förändring i det bundna kapitalet 

EBIT = Rörelseresutlat 

t = Skattesats 

 

Kassaflödet till verksamheten kan beräknas med hjälp av återinvesteringsgraden enligt 

formel 2.14: 

 𝐹𝐶𝐹𝐹 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 ∗ (1 − 𝑡) ∗ (1 − 𝑅𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒) (2.14)  

 

Om kassaflödet till verksamheten uttrycks enligt formel 2.14 kan företagsvärdet beräknas 

enligt följande: 

 
𝐸𝑉 =  

𝐸𝐵𝐼𝑇 ∗ (1 − 𝑡) ∗ (1 − 𝑅𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒)

(𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔)
 

(2.15)  
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EV/SALES multipeln erhålls genom att dividera företagsvärdet med omsättningen: 

 
𝐸𝑉 𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑒𝑙𝑛 =  

𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
⁄

=
𝐸𝐵𝐼𝑇 ∗ (1 − 𝑡)/𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆 ∗ (1 − 𝑅𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒)

(𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔)
 

 

 

(2.16)  

 

EV/SALES multipeln beror enligt härledningen på rörelsemarginal, skatt, 

återinvesteringsgrad, kostnaden för det totala kapitalet samt den långsiktiga tillväxten.  

2.5.3 EV/EBITDA multipeln 

EV/EBITDA multipeln uttrycker förhållandet mellan företagsvärdet och EBITDA. Vid en 

stabil tillväxt erhålls ett företags värde genom att det förväntade kassaflödet divideras med 

kostnaden för det totala kapitalet minus den stabila tillväxttakten. Tidigare beräknades 

kassaflödet utifrån EBIT men kassaflödet kan även beräknas utifrån EBITDA. 

 𝐹𝐶𝐹𝐹 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 ∗ (1 − 𝑡) − (𝐶𝑎𝑝𝐸𝑥 − 𝐷𝐴 + ∆𝑁𝑜𝑛𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑊𝐶)

= (𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 − 𝐷𝐴) ∗ (1 − 𝑡)

− (𝐶𝑎𝑝𝐸𝑥 − 𝐷𝐴 + ∆𝑁𝑜𝑛𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑊𝐶)

= 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴(1 − 𝑡) − 𝐷𝐴(1 − 𝑡) − 𝑅𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 

 

(2.17)  

 

Företagsvärdet kan då beräknas med hjälp av formel 2.18. 

 
𝐸𝑉 =

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴(1 − 𝑡) − 𝐷𝐴(1 − 𝑡) − 𝑅𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
 

(2.18)  

 

Genom att dividera företagsvärdet med EBITDA erhålls EV/EBITDA multipeln: 

 
𝐸𝑉 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑒𝑙𝑛 =

𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
⁄

=
(1 − 𝑡)

𝐷𝐴
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 (1 − 𝑡)

𝑅𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
 

 

(2.19)  

 

EV/EBITDA multipeln beror enligt härledningen på skattesatsen, avskrivningar i förhållande 

till EBITDA, återinvesteringar i förhållande till EBITDA, kostnaden för det totala kapitalet 

och den förväntade långsiktiga tillväxten. 



  

22 

 

2.5.4 P/B multipeln 

P/B multipeln uttrycker förhållandet mellan priset på aktien och det bokförda värdet av eget 

kapital per aktie. Värdet av en aktie kan beräknas med hjälp av den förenklade dividend 

discount model. Genom att beräkna avkastning på eget kapital enligt formeln nedan kan 

värdet av en aktie istället beräknas i enlighet med formel 2.21.  

 
𝑅𝑂𝐸 =

𝐸𝑃𝑆1

𝐵
 

(2.20)  

Där: 

ROE = Avkastning på eget kapital 

B = Bokfört värde av eget kapital per aktie 

 
𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 =

𝑅𝑂𝐸 ∗ 𝐵 ∗ 𝑃𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜

(𝑘𝑒 − 𝑔)
 

(2.21)  

 

Genom att dividera aktievärdet med det bokförda värdet av eget kapital per aktie erhålls P/B 

multipeln.  

 
𝑃/𝐵 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑒𝑙𝑛 =

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒

𝐵
=

𝑅𝑂𝐸 ∗ 𝑃𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜

(𝑘𝑒 − 𝑔)
 

(2.22)  

 

P/B multipeln beror enligt härledningen på avkastningen på eget kapital, utdelningsandel, 

kostnaden för eget kapital samt den förväntade tillväxten. 

 

De värdedrivare som härletts i detta avsnitt används som förklaringsvariabler i 

regressionsanalyserna för att skatta respektive målmultipel. Hur denna operationalisering 

går till beskrivs mer utförligt i avsnittet om datainsamling (3.5). 
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3 Metod 

I detta avsnitt diskuteras kritiskt och utförligt tillvägagångssättet som tillämpats för att 

genomföra studien. Genom att noggrant redogöra för studiens metod anses hög transparens 

kunna uppnås vilket bidrar till en ökad kvalitet på studien. En diskussion förs även kring hur 

metodvalen påverkar studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

 Studiens genomförande 

Studien syftar till att undersöka jämförelsebolagens betydelse för relativvärderingens 

prediktionsförmåga vid värdering av noterade företag. För att åstadkomma detta har sex 

olika relativvärderingsstrategier studerats. Fem av dessa strategier baseras på olika typer av 

jämförelsegrupper medan den sjätte och sista strategin estimerar fundamentalt teoretiskt 

korrekta målmultiplar med hjälp av regressionsanalys. Hur respektive strategi är 

sammansatt och hur målmultiplarna estimerats med de olika strategierna förklaras utförligt 

i avsnitt 3.5. 

 

För att undersöka om strategiernas prediktionsförmåga påverkas av valet av multipel 

inkluderar studien fyra olika multiplar. Detta görs för att kunna identifiera om en strategi 

endast har hög prediktionsförmåga för en typ av multipel eller om resultatet gäller för flera 

olika typer av multiplar. Således kan resultatet generaliseras i större utsträckning. Respektive 

strategi har använts för att estimera de olika multiplarna för samtliga bolag under samtliga 

kvartal som studien undersöker. En strategi har således estimerat fyra olika målmultiplar i 

form av P/E-, EV/SALES-, EV/EBITDA och P/B-multiplarna för varje företag och för varje 

kvartal. Eftersom studien omfattar sex olika strategier innebär det att för varje företag och 

för varje kvartal finns det sex estimerade P/E-, EV/SALES-, EV/EBITDA och P/B-multiplar. 

De estimerade målmultiplarna har sedan jämförts med företagets faktiskt multiplar, det vill 

säga marknadens prissättning av företagen, för att kvantifiera prediktionsavvikelsen och 

därmed prediktionsförmågan för respektive strategi när olika typer av multiplar används. 

Jämförelsen har skett för fyra olika tidshorisonter för att ta hänsyn till prisjusteringar på 

aktiemarknaden. Avvikelsen mellan de estimerade målmultiplarna och de faktiska 

multiplarna har mätts direkt vid värderingstillfället samt 3, 6 och 12 månader efter 

tidpunkten för den ursprungliga värderingen.  

 

Vid beräkning av prediktionsförmågan har ingen vikt lagts vid om avvikelserna från 

marknadspriset är positiva eller negativa utan endast den absoluta avvikelsen har mätts. En 
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god prediktionsförmåga innebär att den absoluta prediktionsavvikelsen är så låg som möjligt. 

Den absoluta prediktionsavvikelsen illustreras i formel 3.1 nedan.  

 
𝐴𝑃𝐴𝑗𝑡𝑞 = |

𝐸𝑗𝑡 − 𝑃𝑡+𝑞

𝑃𝑡+𝑞
| 

 

(3.1)  

Där: 

APAjtq = Den absoluta prediktionsavvikelsen när strategi j har använts för att estimera en 

målmultipel vid kvartal t och jämförelsen har skett för tidshorisont q. Tidshorisonten avgör 

när jämförelsen sker vilket är direkt vid värderingstillfället eller 3, 6 och 12 månader efter. 

Ejt = Den estimerade målmultipeln när strategi j har använts och estimeringen har skett vid 

kvartal t.  

Pt+q= Den faktiska multipeln för företaget vid kvartalet t och tidshorisonten q.  

 

Antag till exempel att Volvo har värderats. Respektive strategi har då använts för att estimera 

P/E-, EV/SALES-, EV/EBITDA och P/B-multiplarna för Volvo. Målmultiplarna har sedan 

jämförts med de faktiska multiplarna för Volvo för att kvantifiera prediktionsförmågan. 

Jämförelsen genomfördes direkt vid värderingstillfället men även 3, 6 och 12 månader efter 

det ursprungliga värderingstillfället. Om målmultiplarna till exempel estimerats vid det 

första kvartalet 2012 har de jämförts med Volvos faktiska multiplar vid samma tidpunkt men 

även med de faktiska multiplarna för det andra kvartalet 2012, för det tredje kvartalet 2012 

och för det första kvartalet 2013. Detta har gjorts för samtliga företag som ingår i studien och 

processen har upprepats för varje kvartal. 

 

Målmultiplarna som estimerats hade kunnat användas för att beräkna ett estimerat aktiepris 

och prediktionsförmågan kunde då ha uppskattats genom att jämföra de estimerade 

aktiepriserna med det faktiska aktiepriset. Anledningen till att jämförelsen har skett mellan 

multiplar och inte mellan aktiepris är för att det är svårt att estimera aktiepriset utifrån en 

målmultipel baserad på EV om det aktuella företaget har flera olika aktieserier som handlas. 

EV representerar företagets värde inklusive skulder och för att erhålla aktiepriset för den 

aktieserie som studeras måste EV minskas med marknadsvärdet av skulderna och med 

värdet av företagets övriga aktieserier. Olika aktieserier kan handlas till olika premier eller 

rabatter och för att värdera en specifik aktieserie krävs då ett antagande om hur de övriga 

aktieserierna är prissatta. Görs till exempel antagandet att företagets samtliga aktieserier 

värderas till samma pris som den studerande aktieserien kan detta leda till stora skillnader 

mellan det estimerade aktiepriset och det faktiska aktiepriset. Dessutom är det problematiskt 

att estimera marknadsvärdet av företagets skulder vilket bidrar till en ytterligare osäkerhet 

vid estimering av aktiepriset. Som ett resultat av detta riskerar därför aktiepriser estimerade 
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med EV-multiplar att överlag avvika från det faktiska aktievärdet i större utsträckning än när 

aktiepriset estimerats med multiplar baserade på aktiepris. Därför har jämförelsen skett 

mellan de estimerade multiplarna och företagets faktiska multiplar. 

 Utformning 

Denna studie tar sin utgångspunkt i tidigare studier om jämförelsegruppens påverkan på 

prediktionssäkerheten i relativvärderingar. Därför lämpar sig en deduktiv ansats som enligt 

Bryman & Bell (2013) innebär att studien baseras på tidigare teori.  

 

Datamaterialet som använts i studien är uteslutande av numerisk karaktär. Eftersom studien 

behandlar stora mängder numeriska data har en kvantitativ metod valts. Enligt Bryman och 

Bell (2013) lämpar en kvantitativ undersökningsdesign sig väl för studier med en deduktiv 

ansats. Även tidigare forskning som studerat jämförelsegrupper med hjälp av empiriska data 

har uteslutande använt kvantitativa metoder (se Basu, 1977; Bhojraj & Lee, 2002; Liu, Nissim 

& Thomas, 2002; Lie & Lie, 2002). Detta medför att det blir enklare att jämföra resultaten 

från denna studie med tidigare forskning på området. Metoden lämpar sig även väl då 

studien syftar till att göra en objektiv mätning av de olika ingående variablerna och strävar 

efter att kunna generalisera resultaten, något som talar för kvantitativ metod enligt Bryman 

och Bell (2013). En kvantitativ forskningsmetod har även övriga fördelar som är relevanta 

för denna studie. Till exempel skapas möjligheten att identifiera små skillnader mellan olika 

variabler genom mätning och mer exakta skattningar gör det möjligt att identifiera vilka 

relationer som finns mellan olika relativvärderingsstrategier.  

 

Då mätningarna gjorts för samma urval av företag upprepade gånger över en längre 

tidsperiod klassas studien som en longitudinell studie. En utav de största styrkorna med 

denna design är att studien kan innehålla många fler observationer jämfört med studier av 

typen tvärsnittsdesign. I och med att det finns begränsat antal bolag på börsen möjliggör en 

longitudinell studie med fler observationer att slutsatser om jämförelsegruppens betydelse 

för relativvärderingen kan dras i större utsträckning jämfört med vid en tvärsnittsstudie då 

variablerna kan undersökas över tid. En nackdel med longitudinella studier är eventuellt 

bortfall under vissa tidsperioder. Exempelvis om ett företag skulle redovisa negativt resultat 

för en av tidsperioderna i studien går det inte att beräkna P/E-multipeln för detta bolag. Ett 

annat exempel kan vara företag som går i konkurs eller blir uppköpta av andra företag. Dessa 

typer av bortfall kan enligt Bryman och Bell (2013) påverka representativiteten i 

urvalsgruppen och bortfallen blir fler ju längre tidsperiod studien omfattar varför studien 
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begränsas till att omfatta 20 tidsperioder (kvartal). Bortfall och dess påverkan på studien 

diskuteras i urvalsavsnittet (3.3) samt i avsnittet om balansering av paneldata (3.6). 

 Urval 

Studien syftar till att undersöka jämförelsegruppens betydelse vid relativvärdering av bolag 

noterade på OMX Nordic Large Cap. Urvalet av bolagen har gjorts med syftet att skapa så 

stor möjlighet till replikering av studien som möjligt för att på så sätt öka reliabiliteten. 

Grundtanken i urvalet har varit att inkludera så många företag från Nasdaq OMX som möjligt 

med restriktionen att tillräckligt många analytiker följer företaget. Detta då studien till stor 

del bygger på, av analytiker, estimerade värden. Därför valdes ursprungligen samtliga bolag 

på Nasdaq OMX Nordics Large Cap ut vilket vid utgången av 2016 inkluderade 180 olika 

aktier. I Nasdaq OMX Nordic Large Cap ingår endast bolag från Danmark, Finland och 

Sverige. De isländska bolagen är för små för att handlas på Large Cap då kravet från Nasdaq 

OMX är att bolagen måste ha ett marknadsvärde på minst 1 miljard Euro (Nasdaq OMX, 

2011).  

 

I de fall ett bolag hade fler än en serie aktier som handlas inkluderades endast den aktietyp 

som flest analytiker följde. Detta urval har gjorts för att undvika en överrepresentation av 

dessa typer av företag som skulle kunnat ha äventyrat studiens generaliserbarhet. Efter 

denna sortering bestod urvalet av totalt 149 företag. För att enskilda aktieanalytiker inte 

skulle påverka de estimerade värdena i för stor utsträckning exkluderades samtliga bolag 

som endast följdes av fyra aktieanalytiker eller färre ifrån studien. Detta skapar en större 

objektivitet i datamaterialet vilket bidrar till en högre validitet. Efter denna justering bestod 

urvalet av totalt 106 bolag. Efter balansering av paneldatamaterialet, se avsnitt 3.7, återstod 

63 bolag. Detta är det slutgiltiga urvalet och en komplett lista på dessa bolag presenteras i 

appendix 1.  

 Undersökningsperiod 

Studien har undersökt datamaterial från första kvartalet 2012 till sista kvartalet 2016. 

Tidsperioden har valts då finansmarknaden under den här perioden har varit relativt stabil 

jämfört exempelvis med perioden kring finanskrisen 2008. Syftet med att genomföra studien 

under en stabil period är att kunna öka generaliserbarheten då bolagens finansiella nyckeltal 

ser annorlunda ut under krisperioder. Mätningen har gjorts på kvartalsbasis vilket resulterar 

i att totalt har 20 tidsperioder inkluderats i studien. För varje kvartal har skillnaden mätts 

mellan de estimerade multiplarna med de faktiska multiplarna för 0, 3, 6 och 12 månader 

fram i tiden. Detta gav för de fyra multiplarna och de sex jämförelsestrategierna sammanlagt 
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29 920 observationer för tidsperioden 0 månader framåt, 28 424 observationer för 3 

månader, 26 928 observationer för 6 månader och 23 936 observationer för 12 månader fram 

i tiden. Antalet observationer illustreras mer i detalj per multipel i tabell 2. Kvartalsdata har 

använts för att inkludera så många observationer som möjligt i studien för att på så sätt öka 

trovärdigheten i resultaten. Ett alternativ hade varit att titta på årsbasis under en längre 

tidsperiod. Problemet med en längre tidsperiod för longitudinella studier är att fler företag 

riskerar att falla bort från urvalet på grund av databrist för vissa perioder. Därför har 

urvalsperioden kortats ner så mycket som möjligt utan att riskera att förlora 

generaliserbarheten. Syftet med valet av tidsperiod har också varit att studera data som är så 

modern som möjligt för att skapa en kontrast till referenslitteraturen som ofta publicerats 

för minst 15 år sedan (se t.ex. Boatsman & Baskin, 1981; Basu, 1977; Zarowin, 1990; Alford, 

1992; Liu, Nissim & Thomas, 2002; Bhojraj & Lee, 2002).  

 

Tabell 2 - Antal observationer 

  Tidsperiod 

Multipel t0 t0+3m t0+6m t0+12m Totalt 

EV/EBITDA 7 480 7 106 6 732 5 984 27 302 

EV/SALES 7 480 7 106 6 732 5 984 27 302 

P/BV 7 480 7 106 6 732 5 984 27 302 

P/E 7 480 7 106 6 732 5 984 27 302 

Totalt Antal 29 920 28 424 26 928 23 936 109 208 

 

Där t0 = Tidpunkten för estimering av multipeln 

 Datainsamling 

I detta avsnitt diskuteras först hur data tagits fram för företagens faktiska multiplar och för 

de olika strategierna. Strategiernas sammansättning och hur målmultiplarna beräknas för 

respektive strategi diskuteras också. Avsnittet avslutas med en noggrann genomgång av 

variablerna inkluderade i regressionsanalyserna för de fundamentala multiplarna. 

Datamaterialet som använts i studien är hämtat från Thomson Reuters Eikon, I/B/E/S 

International Inc. samt Thomson Reuters Datastream. 

 

Företagens faktiskt observerade multiplar som har använts i studien baserades på 

aktieanalytikers estimeringar av framtida värden i enlighet med diskussionen i avsnitt om 

multiplar (2.3.2). Denna studie har använt sig av så kallade next twelve months multiplar, 

nedan benämnt NTM-multiplar. Detta innebär att för de multiplar som är baserade på 
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resultatmått (P/E, EV/EBITDA och EV/SALES) har nämnaren bestått av medelvärden av 

analytikers estimat över de nästkommande fyra kvartalen så att nämnaren motsvarar ett 

resultat över en tolvmånadersperiod. Exempelvis har ett företags faktiska P/E-multipel 

uttryckt förhållandet mellan prissättningen vid den aktuella tidsperioden och den av 

analytiker förväntade vinsten per aktie över de kommande fyra kvartalen. För P/B-multipeln 

som istället har baserats på balansräkningen har nämnaren bestått av det, av analytiker, 

genomsnittliga estimerade bokförda värdet per aktie över de nästkommande fyra kvartalen. 

3.5.1 Slumpmässig 

Den slumpmässiga strategin skall symbolisera värderingar gjorda utan någon som helst 

strategi vid valet av jämförelsegrupp. Denna metod har främst använts som referens för de 

andra strategierna att jämföras mot. Vid sammanställningen av en slumpmässig 

jämförelsegrupp har samtliga företag inkluderats förutom det företag som skall värderas och 

därefter har tio bolag valts ut slumpmässigt med hjälp av Excel. Målmultipeln för det företag 

som värderats har sedan beräknats som det harmoniska medelvärdet av de faktiska 

multiplarna för företagen som har ingått i jämförelsegruppen. Processen har upprepats för 

varje företag och för varje kvartal.  

3.5.2 Storlek 

Storleksstrategin estimerar målmultiplar med hjälp av jämförelsegrupper som baseras på 

omsättningsstorlek. Samtliga företag i urvalet har sorterats efter omsättning och de tio bolag 

som har en omsättning som är närmast den för det bolag som värderas har valts ut till 

jämförelsegruppen. Målmultipeln för det företag som har värderats har sedan estimerats som 

det harmoniska medelvärdet av jämförelsebolagens faktiska multiplar. Processen har 

upprepats för varje företag och för varje kvartal. Det är även möjligt att mäta ett företags 

storlek genom företagets marknadsvärde. Nackdelen med marknadsvärdet är att två bolag 

som är väsentligt olika kan teoretiskt sett ha samma marknadsvärde. Till exempel kan ett 

tillväxtbolag med låg omsättning och negativ vinst ha ett liknande marknadsvärde som ett 

moget bolag med betydligt högre omsättning och vinst. Bolag med liknande omsättning antas 

istället vara mer fundamentalt lika och därför används omsättning som storleksvariabel. 

3.5.3 Avkastning på eget kapital 

Denna strategi, även kallad RoE-strategin, estimerar målmultiplar med hjälp av en 

jämförelsegrupp som baseras på företagens avkastning på eget kapital. För att beräkna 

företagens avkastning på eget kapital har företagens vinst för de senaste tolv månaderna 

dividerats med företagens genomsnittliga bokförda värde på eget kapital för de senaste tolv 

månaderna. De tio bolag som haft en avkastning på eget kapital som bäst överensstämt med 

avkastningen på det egna kapitalet för det bolag som värderadats har valts ut till 
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jämförelsegruppen. Målmultipeln för det företag som värderats har sedan beräknats som det 

harmoniska medelvärdet av jämförelsebolagens faktiska multiplar. Denna process har 

upprepats för varje företag under varje kvartal som studien omfattar.  

3.5.4 Tillväxt 

Tillväxtstrategin estimerar målmultiplar med hjälp av en jämförelsegrupp som baseras på 

tillväxt. Bolagens tillväxt i omsättning har beräknats för varje år de senaste fem åren och 

sedan har ett aritmetiskt medelvärde beräknats över femårsperioden. Därefter har bolagen 

sorterats efter den beräknade historiska tillväxten och de tio bolag som har en historisk 

tillväxttakt som bäst överensstämmer med den historiska tillväxttakten för det bolag som 

värderas väljs ut till jämförelsegruppen. Målmultipeln för det företag som värderats har 

estimerats genom att beräkna det harmoniska medelvärdet av jämförelsebolagens faktiska 

multiplar. På samma sätt har målmultiplarna för varje företag som inkluderas i studien 

estimerats och processen har upprepats för samtliga kvartal.  

3.5.5 Bransch 

Samtliga bolag på Nasdaq OMX har en så kallad ”Industry Classification Benchmark” (ICB-

kod) (ICB, 2017). ICB-koden är skapad för att underlätta jämförelsen av bolag som handlas 

på olika marknader. ICB-koden består av en fyrsiffrig kod där varje siffra motsvarar en 

beskrivning av företagets branschinriktning. Vid användning av branschstrategin har de 

bolag som har samma första siffra i ICB-koden placerats i samma jämförelsegrupp. Detta 

genererar tio olika jämförelsegrupper där de olika branscherna delas in enligt tabell 3. Vid 

estimeringen av målmultiplar har det företag som värderats exkluderats från den 

branschmässiga jämförelsegruppen och målmultipeln har sedan estimerats genom att 

beräkna det harmoniska medelvärdet av jämförelsebolagens faktiska multiplar. På samma 

sätt har målmultiplarna för respektive företag estimerats och processen har upprepats under 

samtliga kvartal som inkluderas i studien. En mer noggrann indelning per bransch hade 

kunnat göras genom att separera bolag vars två första siffror i ICB-koden skiljer sig åt. Detta 

skulle dock resultera i 19 olika branschgrupper (ICB, 2017) och det skulle innebära att vissa 

grupper skulle ha för få bolag för att kunna genomföra en rättvisande värdering. För att få en 

bättre fördelning har därmed endast indelning med hänsyn till den första siffran i ICB-koden 

gjorts. Trots detta är det några branscher som innehåller väldigt få bolag och för att ett enskilt 

företag inte ska få för stor betydelse för värderingens resultat inkluderar denna studie inte 

de branscher som endast består av tre eller färre företag. I tabell 3 framgår det att detta gäller 

branscherna olja & gas, allmännyttiga företag samt IT-företag. 
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ICB-klassificeringen medför ytterligare problem för denna studies syfte. Exempelvis 

grupperas fastighetsbolag och banker under samma bransch trots att de har relativt olika 

multiplar och finansiella nyckeltal vilket kan försämra relativvärderingens 

prediktionsförmåga. Trots dessa tillkortakommanden bidrar ICB-klassificeringen med en hel 

del fördelar. Den ger bland annat en objektiv indelning som är svår att hitta från andra källor 

så som tidningar, men framförallt har dessa typer av klassificeringar använts i tidigare 

studier vilket möjliggör en mer korrekt jämförelse mellan denna och tidigare studiers 

resultat. 

 

Tabell 3 - Branschindelning. Källa:(FTSE Russel, 2016) 

Bransch Antal företag 

0xxx - Olja & Gas 1 

1xxx - Råvaror 4 

2xxx - Industri 21 

3xxx - Konsumentvaror 6 

4xxx - Hälsovård 9 

5xxx - Konsumenttjänster 5 

6xxx - Telekom 4 

7xxx - Allmännyttiga företag 1 

8xxx - Finans & Fastigheter 10 

9xxx - IT 2 

 

3.5.6 Regressionsanalys 

Regressionsstrategin estimerar fundamentalt teoretiskt korrekta målmultiplar med hjälp av 

regressionsanalys. Regressionsanalyserna har genomförts i två steg. Inledningsvis har en 

regression per multipel och kvartal genomförts vilket resulterat i totalt 80 olika OLS-

regressioner eftersom fyra olika multiplar undersöks under 20 kvartal. Det är 

regressionskoefficienterna från dessa regressioner som har använts för att skapa 

målmultiplar med regressionsstrategin. I regressionsanalyserna är den typ av multipel som 

estimeras den endogena variabeln och förklaringsvariablerna är de variabler som multipeln 

enligt härledningarna i avsnitt 2.5 beror på. Regressionsanalysen har genomförts över hela 

marknaden och genom att sätta in de faktiska variablerna för respektive företag i 

regressionsekvationen har fundament teoretiskt korrekta målmultiplar erhållits. 

 

Även paneldataregressioner har genomförts för varje multipel över samtliga perioder för att 

se hur sambanden ser ut över tid. Detta möjliggör en djupare förståelse för vilka variabler 
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som faktiskt påverkar multiplarnas storlek. I avsnittet nedan redogörs för de endogena och 

exogena variabler som använts i studien för att förklara de olika multiplarna. I tabell 4 

illustreras vilka exogena variabler som används i regressionsanalysen för respektive multipel. 

Endogena variabler 

De beroende variablerna är respektive multipel som inkluderas i studien, det vill säga P/E-, 

EV/SALES-, EV/EBITDA- samt P/B-multipeln. De beroende variablerna är företagens 

aktuella NTM-multiplar för respektive tidsperiod. 

Tillväxt 

Företagens förmåga att öka sina kassaflöden har estimerats med hjälp av den långsiktiga 

förväntade tillväxten. Damodaran (2012) menar att förväntad tillväxt förbättrar 

prediktionsförmågan i värderingen jämfört med om historisk tillväxt används. Den 

förväntade tillväxttakt som använts är medelvärdet av analytikers förväntningar på rörelser 

i vinst per aktie (EPS) per kvartal för tre till fem år fram i tiden. 

Utdelningsandel 

Utdelningsandelen har beräknats som det historiska femåriga genomsnittet av företagets 

redovisade utdelning i förhållande till företagets vinst. 

Avkastningskrav på eget kapital 

Vid härledningen av multiplarna P/E och P/B framgår det att båda multiplarna bland annat 

beror på risken associerat med det framtida kassaflödet och att denna risk kvantifieras av 

avkastningskravet på det egna kapitalet. Det faktiska avkastningskravet är svårt att uppskatta 

och i tidigare studier har denna variabel approximerats genom betavärdet (se ex. 

Damodaran, 2011). I den teoretiska referensramen (avsnitt 2.1) diskuterades hur Sharpe 

(1964) identifierar risk för samtliga bolag på en marknad i jämvikt. Enligt CAPM förklaras 

risken på ett bolag av betavärdet och att det har stor påverkan på avkastningskravet. 

Betavärdet har använts som mått på risk även i denna studie och har beräknats som det 

femåriga månatliga genomsnittet av betavärdet. Betavärdet har estimerats genom 

regressionsanalys för varje aktie jämfört med respektive akties marknadsindex. För svenska 

aktier har OMXS30 använts som jämförelseindex, för finska OMXH25 och för danska aktier 

har OMXC20 använts. Ett alternativ hade varit att estimera betavärdet med 

regressionsanalys mot OMX Nordic Large Cap där samtliga aktier ingår. Dock anses det 

aktuella tillvägagångssättet på ett bättre sätt simulera hur estimering av betavärdet går till i 

verkligheten. Att ett inhemskt marknadsindex vanligtvis används vid estimering av 

betavärdet stöds även Eun och Resnick (2011). Det vill säga att när en svensk akties betavärde 

skall estimeras används ofta OMXS30 som jämförelseindex, inte OMX Nordic Large Cap. 
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Avkastningskrav på totalt kapital 

Vid härledningen av multiplarna EV/SALES och EV/EBITDA framgår det att båda 

multiplarna bland annat beror på risken associerat med det framtida kassaflödet bolaget 

förväntas generera och att denna risk kvantifieras av avkastningskravet på det totala 

kapitalet. Även avkastningskravet på totalt kapital är svårt att uppskatta och det finns en del 

tidigare studier som syftat till att hitta approximationer för variabeln. Ett exempel är 

Gebhardt, Lee och Swaminathans (2001) modell för beräkning av ett implicit 

avkastningskrav för totalt kapital. De finner att företag med högre skuldsättningsgrad har ett 

högre implicit avkastningskrav för totalt kapital. I denna studie har därför 

skuldsättningsgraden valts som variabel för risk för de båda EV-multiplarna. Den 

skuldsättningsgrad som använts är skuldsättningsgraden i bokförda värden redovisade för 

föregående år. 

Rörelsemarginal 

Rörelsemarginalen som använts i regressionerna är bolagens förväntade rörelsemarginal i 

genomsnitt för de nästkommande fyra kvartalen (NTM). 

Återinvesteringsgrad  

Återinvesteringsgraden har beräknats genom att dividera balanserade vinstmedel med eget 

kapital där balanserade vinstmedel är tillgänglig vinst exkluderat extraordinära poster samt 

utdelning. 

Skatt 

Den skattesats som använts är föregående års redovisade effektiva skattesats. 

Avskrivningar i förhållande till EBITDA 

För EV/EBITDA-multipeln krävs en variabel som mäter avskrivningarnas storlek i 

förhållande till företagets EBITDA. Förhållandet har räknats ut genom att subtrahera det 

förväntade NTM-EBIT från företagets förväntade NTM-EBITDA för att sedan dividera detta 

värde med samma EBITDA-värde. 

Återinvesteringar i förhållande till EBITDA 

För EV/EBITDA multipeln krävs även en variabel som mäter mängden återinvesteringar i 

förhållande till EBITDA. Återinvesteringar har beräknats som återinvesteringsgraden från 

föregående år multiplicerat med eget kapital från samma år. 
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Avkastning på eget kapital 

För denna variabel har aktieanalytikers genomsnittliga estimat för avkastningen på eget 

kapital för de nästkommande fyra kvartalen (NTM) använts. 

 

Tabell 4 - Multiplarnas exogena variabler 

Den här tabellen visar vilka variabler som valts ut till regressionsanalyserna för respektive multipel. I den vänstra spalten 

visas de härledda formlerna för multiplarna (se avsnitt 2.5 och formlerna 2.11, 2.16, 2.19 samt 2.22). I den högre spalten 

visas de exogena variabler som skall approximera variablerna i formeln till vänster och som har använts i 

regressionsanalyserna där GROWTH står för tillväxt i EPS, PAYR för utdelningsandel, BETA för betavärdet, LEVR för 

skuldsättningsgraden, EBITM för rörelsemarginalen, REINR för återinvesteringsgraden, TAXR för den effektiva 

skattesatsen, DAEBITDA för avskrivningar i förhållande till EBITDA, REINEBITDA för återinvesteringar i förhållande 

till EBITDA och där ROE står för avkastning på eget kapital. 

Multipel Exogena variabler 

𝑃/𝐸 =  
(1 + 𝑔) ∗ 𝑃𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜

(𝑘𝑒 − 𝑔)
 GROWTH, PAYR och BETA 

𝐸𝑉/𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆 =
𝐸𝐵𝐼𝑇 ∗ (1 − 𝑡)/𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆 ∗ (1 − 𝑅𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒)

(𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔)
 GROWTH, LEVR, EBITM, REINR och TAXR 

𝐸𝑉 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴⁄ =
(1 − 𝑡)

𝐷𝐴
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

(1 − 𝑡)
𝑅𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔

 
GROWTH, LEVR, TAXR, DAEBITDA och 
REINEBITDA 

𝑃/𝐵𝑉 =  
𝑅𝑂𝐸 ∗ 𝑃𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜

(𝑘𝑒 − 𝑔)
 GROWTH, PAYR, BETA och ROE 

 Balansering av paneldata 

Enligt Djurfeldt och Barmark (2009) finns det två vanliga typer av paneldata. Antingen 

studeras olika variabler för många olika individer över en kortare tidsperiod eller så följs ett 

färre antal individer under en längre tidsperiod. Denna studie faller inom ramen för den 

andra typen av paneldata som ofta kallas tidsserietvärsnittsdata. För att kunna analysera 

tidsserietvärsnittsdata krävs att datamaterialet är balanserat, det vill säga att samtliga data 

finns tillgänglig för samtliga individer under samtliga perioder. Om datamaterialet inte 

balanseras uppstår så kallade attritionsproblem vilket innebär att vissa individer som 

inkluderas inte har tillgänglig data för samtliga variabler under samtliga tidsperioder 

(Hausman & Wise, 1979). Om hänsyn inte tas till detta finns det en risk att resultatet av 

paneldataregressionen blir missvisande. Exempelvis kan det finnas ett samband mellan vissa 

typer av företag och en viss typ av avsaknad av data vilket kan resultera i förvridna resultat.  

 

Genom att systematiskt arbeta igenom samtliga variabler för samtliga individer och 

eliminera de bolag som saknar data för vissa perioder eller variabler har en balanserad panel 

skapats vilket eliminerar attritionsproblematiken. Nackdelen med denna metod är dock att 
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bortfallet blir relativt stort. Eftersom att studien inkluderar drygt 50 000 datapunkter har 

det inte varit möjligt att på detaljnivå undersöka varför vissa data inte funnits för ett visst 

företag. Hade studien innefattat ett mindre antal individer eller inte haft så stram tidsram 

hade kanske bortfallet kunnat minskas något. Den vanligaste orsaken till bortfall är att för få 

analytiker har prognostiserat en viss variabel. En annan vanlig anledning till bortfall är att 

företag redovisar negativa resultat vilket innebär att P/E-multipeln också blir negativ. 

Sommer, Rose och Wöhrman (2014) visar dock i sin studie att relativvärderingsstudiers 

träffsäkerhet blir bättre om negativa multiplar elimineras. I appendix 1 visas en komplett lista 

på samtliga urvalsbortfall och orsakerna till bortfallen. Trots att bortfallet i denna studie är 

förhållandevis stort anses det inte vara några problem då studien fortfarande innehåller 63 

företag över 20 tidsperioder vilket är inom ramen för en god panelstudie enligt Djurfeldt och 

Barmark (2009). De menar att det är nödvändigt att studera minst 20 individer under 20 

perioder för att kunna få en bra analys. 

 Analysmetoder 

För att på ett trovärdigt sätt kunna svara på studiens frågeställningar har en djupgående 

analys av studiens resultat genomförts. Prediktionssäkerheten har inledningsvis analyserats 

genom deskriptiv statistik. De olika jämförelsegruppernas avvikelser har sedan jämförts med 

hjälp av ANOVA-tester för att se om det råder signifikanta skillnader mellan strategierna. T-

tester har sedan använts för att identifiera mellan vilka strategier dessa signifikanta 

skillnader finns. Paneldataregressionerna har analyserats för att få en förståelse för vilka 

variabler som signifikant förklarar de studerade multiplarna. Detta har gjorts för att se vilka 

fundamentala variabler som faktiskt påverkar företagets värde över tid och vilka som inte gör 

det. Paneldatamaterialet ställer särskilda krav på analysmetoderna på grund av 

datamaterialets tredimensionella karaktär. För att fullt ut kunna förstå resultatet från 

skattningarna följer nedan en genomgång på de tester som har gjorts för paneldatamaterialet 

i studien. 

3.7.1 Individuell heterogenitet 

En utav de största fördelarna med paneldata är att observationer görs på samma individer 

över tid (Verbeek, 2004). Detta innebär att man kan avgöra om förändringar i variabler sker 

för samtliga individer i urvalet eller om det enbart sker mer kraftigt för ett fåtal individer. 

Exempelvis om alla företag har liknande rörelseresultatförändringar eller om några få bolag 

har mycket högre utveckling än övriga vilket leder till missvisande genomsnitt. Det innebär 

dock att paneldata ställer högre krav än en OLS regression. Vid regression av tidsseriedata 

antas samtliga observationer vara oberoende varandra (Verbeek, 2004). Detta antagande 

kan ifrågasättas vid användandet av paneldata då mätning av observationer sker för samma 
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individer över tid. Om individerna skiljer sig åt och har så kallade icke observerbara 

individspecifika egenskaper (individuell heterogenitet) är inte samtliga observationer 

oberoende och därmed måste andra analysmetoder användas (Verbeek, 2004). De 

individspecifika egenskaperna är oberoende av tiden och varierar mellan olika individer. Om 

hänsyn inte tas till dessa egenskaper och de istället inkluderas i en vanlig OLS regression 

(poolad OLS) blir skattningarna felaktiga och icke väntevärdesriktiga. Detta beror på att de 

icke observerbara egenskaperna kan korrelera med de exogena variablerna i modellen och 

därmed blir standardavvikelserna felaktiga (ibid). Då denna studie har använt företag som 

individer kan det därför antas att individerna har individspecifika egenskaper. Det finns två 

vanliga metoder för att hantera problematiken kring den eventuella korrelationen mellan 

företagens icke observerbara egenskaper och de exogena variablerna i 

regressionsmodellerna, Random Effects Model (REM) samt Fixed Effects Model (FEM) 

(ibid). 

3.7.2 Random Effects Model 

Vid användandet av REM antas det inte finnas någon korrelation mellan företagens 

individspecifika egenskaper och regressionernas exogena variabler. Istället utgår modellen 

ifrån att dessa egenskaper är slumpmässiga och behandlas som en slumpmässig variabel som 

inkluderas i skattningens felterm (Verbeek, 2004). Den stora fördelen med detta antagande 

är att skattningarna från regressionen kan generaliseras till andra individer än de som ingår 

i urvalet eftersom att de icke observerbara egenskaperna är slumpmässiga. Modellen 

specificeras enligt formel (3.2):  

 𝛾𝑖𝑡 = 𝒙𝒊𝒕
′ 𝜷 + 𝜐𝑖𝑡 (3.2) 

Där: 

𝒙𝒊𝒕
′  = förklaringsvariablerna för företag i vid kvartal t 

𝜷 = är förklaringsvariablernas riktningskoefficienter. 

𝜐𝑖𝑡 = Slumpterm som består dels av de individspecifika egenskaperna 𝛼𝑖 och 𝜀𝑖𝑡, vilket är 

feltermen för varje företag i vid kvartal t. 

3.7.3 Fixed Effects Model (LSDV-model) 

Vid användandet av FEM hanteras problematiken med individspecifika egenskaper genom 

att samtliga individer tilldelas ett eget intercept genom dummyvariabler i regressionen.  Den 

stora fördelen med denna metod är att korrekta skattningar kan göras även då de 

individspecifika egenskaperna korrelerar med de exogena variablerna i modellen (Verbeek, 

2004). Det finns dock några nackdelar med modellen. Exempelvis kan inga tidskonstanta 

variabler inkluderas i modellen eftersom alla dessa egenskaper fångas upp i det 

individspecifika interceptet. Detta innebär till exempel att variabeln bransch inte kan 
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användas i modellen. Ett större problem är dock oförmågan att generalisera skattningarna 

till individer utanför urvalet vilket i denna studie innebär företag som inte inkluderas i 

studien. Detta beror på att de icke-observerbara individspecifika egenskaperna för företag 

utanför urvalet inte inkluderas i skattningarna och därför kan resultatet bli missvisande om 

koefficienter från skattningen används på individer utanför urvalet (Verbeek, 2004). FEM 

specificeras enligt formel (3.3):  

 𝛾𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝒙𝒊𝒕
′ 𝜷 + 𝜀𝑖𝑡 (3.3) 

Där: 

𝒙𝒊𝒕
′  = förklaringsvariablerna för företag i vid kvartal t 

𝜷 = förklaringsvariablernas riktningskoefficienter. 

𝛼𝑖 = är de individspecifika egenskaperna som skattas i interceptet. 

𝜀𝑖𝑡 = feltermen för varje företag i vid kvartal t. 

 

3.7.4 Hausman-test 

Om REM används för att analysera paneldatamaterialet och det föreligger en korrelation 

mellan företagens individspecifika egenskaper och de exogena variablerna i 

regressionsmodellerna leder detta till inkonsekventa skattningar (Verbeek, 2004). Om det 

däremot inte föreligger någon korrelation ger REM effektivare skattningar eftersom de 

individspecifika termerna inte behöver skattas (ibid.). Hausman (1978) utvecklade en modell 

för att statistiskt testa om det föreligger någon korrelation mellan de individspecifika 

egenskaperna och de exogena variablerna och således ett verktyg för att kunna avgöra om 

FEM eller REM skall användas. Metoden antar följande hypoteser: 

H0 = Det finns ingen korrelation mellan de individspecifika egenskaperna och de exogena 

variablerna i modellen. 

Ha = Det finns en korrelation mellan de individspecifika egenskaperna och de exogena 

variablerna i modellen.  

Hypoteserna innebär att om testet är signifikant kan noll-hypotesen om att det inte finns 

någon korrelation mellan företagens individspecifika egenskaper och de exogena variablerna 

förkastas. Detta innebär att FEM skall användas som metod för att erhålla bäst skattningar. 

Om testet inte är signifikant bör REM användas (Verbeek, 2004). 

3.7.5 Multikollinearitet 

Likt en vanlig OLS regression utsätts paneldataregressioner för multikollinearitetsproblem 

vilket innebär att de exogena variablerna korrelerar för mycket med varandra (Verbeek, 
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2004). Om två variabler korrelerar i stor utsträckning riskerar skattningarna och 

skattningarnas standardavvikelser att bli icke väntevärdesriktiga. Detta beror bland annat på 

att modellen har svårt att identifiera vilken av de exogena variablerna som bidrar till 

modellen, vilket är syftet med hela regressionen. För att testa om multikollinearitet föreligger 

i modellerna har korrelationsmatriser för paneldataregressionernas exogena variabler 

skapats. En korrelation på över 0,8 indikerar enligt Gujarati och Porter (2009) att det finns 

allvarliga problem med multikollinearitet medan en korrelation under 0,5 anses vara låg. För 

att vara restriktiva i skattningarna används därför 0,5 som gränsvärde för modellerna. 

 Studiens trovärdighet 

För att på ett kritiskt sätt kunna redogöra för studiens trovärdighet diskuteras nedan studiens 

förhållning till reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

3.8.1 Reliabilitet  

Grundtanken bakom metodkapitlet i denna studie har varit att på ett så tydligt sätt som 

möjligt motivera val och slutsatser vid genomförandet av studien. Genom att öka 

transparensen skapas goda förutsättningar för replikering av studien vilket enligt Bryman 

och Bell (2013) bidrar till ökad reliabilitet. 

 

Studien har uteslutande använt sekundärdata för att analysera jämförelsebolagens betydelse 

för relativvärderingen. Enligt Bryman och Bell (2013) är en av de största fördelarna med 

sekundärdata att informationsinhämtningen blir väldigt effektivt i form av tidsåtgång och 

resurser jämfört med om samma data skulle samlas in från primära källor. Genom att 

använda databaserna Thomson Reuters Eikon, I/B/E/S International Inc. samt Thomson 

Reuters Datastream anses subjektiva val i framtagandet av datamaterialet ha kunnat 

undvikas vilket ökar reliabiliteten i studien. Datakällorna i sig är välrenommerade källor som 

kan anses trovärdiga och pålitliga då bland annat Bhojraj och Lee (2002) baserar sin studie 

om jämförelsegrupper på information ifrån I/B/E/S International Inc. 

 

En av de största nackdelarna med sekundärdata är att materialet i databaserna inte är 

framtagna för studiens ändamål vilket innebär att användaren inte är bekant med materialet 

och inte har någon kontroll över kvaliteten av informationen (Bryman & Bell, 2013). För att 

hantera osäkerheten kring datamaterialets tillförlitlighet har stor vikt lagts vid att förstå hur 

de aktuella databaserna samlar in och presenterar information. Dessutom har allt 

datamaterial granskats kritiskt och stickprov har genomförts där de data som inkluderas i 

studien jämförs med primära informationskällor så som bolagens årsredovisningar. 
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Eventuella brister kan istället ha uppstått vid sammanställning och bearbetning av data i 

Excel och statistikprogram. För att undvika detta i så stor utsträckning som möjligt har även 

stickprov gjorts för att säkerställa tillförlitligheten i beräkningarna av multiplar.  

 

En konsekvens av att datamaterialet i databaserna inte är inhämtade för studiens ändamål 

är även att all data som önskas inte finns tillgänglig. För att genomföra regressionsanalyserna 

har i så stor utsträckning som möjligt förväntade eller estimerade värden för framtiden 

använts då detta leder till bäst estimat enligt diskussionen i avsnittet om multiplar (2.3.2). 

Dessvärre finns inte aktieanalytikerestimat för samtliga variabler varför dessa baserats på 

historiska data, till exempel saknades estimat för återinvesteringar. Även betavärdena som 

räknats fram är baserade på historiska aktiekurser. Optimalt hade dessa variabler också 

baserats på estimat för att undvika den diskrepans som nu uppstår mellan de historiska 

värdena och analytikers förväntningar på hur dessa variabler kommer att ändras i framtiden. 

Trots att detta gap mellan historiska värden och förväntade värden antas studiens 

trovärdighet inte försämras i någon större utsträckning då de flesta av dessa variabler inte 

har så stor spridning och inte skiljer sig så mycket åt från kvartal till kvartal. 

 

I och med balanseringen av datamaterialet lyfts en viss subjektivitet in i studien som kan 

riskera reliabiliteten. Genom att ta logiska beslut som påverkat balanseringen på en 

aggregerad nivå har så stor objektivitet som möjligt kunnat bevaras och således anses studien 

hålla hög reliabilitet.  

3.8.2 Validitet  

Enligt Bryman och Bell (2013) förklarar validiteten om studien verkligen mäter det som den 

avser att mäta. Syftet med studien är att förklara jämförelsegruppens betydelse för 

relativvärderingens prediktionsförmåga. För högsta möjliga validitet borde därför studien 

inkludera samtliga typer av jämförelsegrupper, något som inte anses vara realistiskt möjligt 

då jämförelsegrupper kan baseras på i stort sett vad som helst. För att nå en hög validitet har 

tidigare studier analyserats noggrant för att kartlägga vilka jämförelsegrupper som teoretiska 

studier behandlar men även vilka typer av jämförelsegrupper som används i praktiken. 

Genom att inkorporera några av de typer av jämförelsegrupper som används i praktiken men 

även några av de typer av jämförelsegrupper som de teoretiska studierna har kretsat kring 

anses validiteten i studien vara hög.  

 

Denna studie har mätt skillnaden mellan estimerade målmultiplar och faktiska multiplar för 

att kvantifiera de olika värderingsstrategiernas prediktionsförmåga. Vid en annan definition 
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av företagsvärderingens precision kan andra resultat och slutsatser nås, vilket påverkar 

validiteten i studien. Genom att mäta skillnaden mellan estimerade målmultiplar och 

faktiska multiplar över olika tidshorisonter ökar förståelsen för hur prediktionsavvikelsen 

förändras över tid. Att mäta prediktionsförmågan över tid anses därför stärka validiteten.  

3.8.3 Generaliserbarhet 

En viktig fråga avseende studiens trovärdighet är ifall resultatet är generaliserbart eller ej, 

vilket enligt Bryman och Bell (2013) till stor del beror på om urvalet som studerats är ett 

representativt urval eller inte. Även om urvalet är representativt kan generalisering endast 

ske över den population som studien ämnar undersöka (ibid.). Eftersom denna studie endast 

undersökt större bolag i Sverige, Danmark och Finland kan resultatet av studien endast 

generaliseras till denna typ av bolag. Det kan även föreligga viss problematik i att generalisera 

resultatet över andra tidsperioder än de som omfattas av studien. Precis som det kan finnas 

skillnader med bolag i andra länder än de som undersökts kan det finnas skillnader mellan 

bolag i olika tidsperioder.  

 

Eftersom urvalet i studien inte är slumpmässigt kan det även föreligga ett urvalsproblem 

(Verbeek, 2004). Studien önskar inkludera samtliga enheter i populationen men på grund av 

diverse olika restriktioner har det inte varit möjligt. Till exempel har bolag som endast följs 

av fyra analytiker eller färre sorterats bort motiverat med att en enskild analytiker inte ska 

ha för stor påverkan på estimatet. De bolag som databaserna saknade nödvändig information 

om har också sorterats bort ifrån studien. Ett sådant exempel är många företag i 

finansbranschen, så som banker, då det har en helt annan typ av resultaträkning vilket 

medför att de inte kan inkluderas i studien. Detta resulterar i att generaliserbarheten 

begränsas mot dessa typer av företag. Bortsett från detta anses generaliserbarheten vara hög 

och studien bör ge en bra bild av hur viktiga jämförelsebolagen är för relativvärderingens 

prediktionsförmåga på den nordiska marknaden. 

3.8.4 Källkritik 

Studien baseras på en teoretisk referensram framtagen främst baserad på tidigare forskning 

publicerad i olika tidskrifter. För att bygga en relevant referensram har artiklar valts ut med 

så många citeringar som möjligt i de fall där många olika forskare har diskuterat ett område. 

Grundtanken bakom referensramen har hela tiden varit att utgå ifrån de forskare som 

publicerat en teori för första gången (se ex. Fama 1970; Markowitz 1952; Sharpe 1964) för att 

sedan komplettera dessa teorier med forskning som testat dessa grundteorier. I 

undantagsfall har dessa kompletterande studier valts ut från diverse böcker eller liknande 

som inte har samma akademiska trovärdighet. I och med att dessa främst syftar till att skapa 
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en diskussion kring de ursprungliga teoriernas relevans anses dessa studier inte på något sätt 

riskera trovärdigheten i referensramen till denna studie.  

 

Vid studiens genomförande har en stor del av metodvalet baserats på hur tidigare forskare 

hanterat samma problem i deras studier. Tanken har hela tiden varit att genomföra studien 

på ett sådant sätt att en eventuell replikering av studien skall vara enkel att genomföra samt 

att den skall vara så relevant som möjligt. Genom att i stor utsträckning använda metoder 

som använts tidigare skapas större jämförbarhet emot dessa tidigare studier. En risk med att 

arbeta med liknande metoder som tidigare forskning är att tillvägagångssättet inte ifrågasätts 

och därmed säkerställs inte att dessa metoder är lämpliga för denna studie. Med hänsyn av 

detta har varje metodval diskuterats noga genom hela metodavsnittet och i de fall där det 

ansetts skäligt undgår denna studie från tidigare metoder.  
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4 Resultat 

I följande avsnitt presenteras studiens empiriska resultat. Inledningsvis presenteras 

deskriptiv statistik för de faktiska observerade multiplarna samt för de olika strategierna som 

har använts för att estimera målmultiplarna. Det absoluta prediktionsfelet mellan de faktiska 

och de estimerade multiplarna presenteras också för respektive strategi och för samtliga 

multiplar som har ingått i studien. 

 

ANOVA-tester har genomförts och dessa indikerar att det genomsnittliga absoluta 

prediktionsfelet skiljer sig åt för de olika strategierna som har använts för att estimera 

målmultiplarna. Eftersom ett ANOVA-test endast kan identifiera skillnader men inte avgöra 

vilka strategier det är som skiljer sig åt presenteras även t-tester för att avgöra vilka av 

strategierna som har signifikant lägre absoluta prediktionsfel än den slumpmässiga 

strategin. De strategier som uppvisar bäst prediktionsförmåga jämförs även sinsemellan med 

t-tester för att avgöra vilken av de studerade strategierna som är bäst. Avsnittet om de 

fundamentalt teoretiskt korrekta multiplarna estimerade med regressionsanalys erhåller ett 

relativt stort utrymme. Förklaringsgrader och signifikansnivåer presenteras och 

kompletteras med paneldataregressioner. Korrelationsmatriser som visar hur de estimerade 

målmultiplarna för samtliga strategier korrelerar med de faktiska multiplarna som 

observerats på marknaden kommer också att presenteras. Avslutningsvis sammanställs 

samtliga resultat för att möjliggöra en tydligare jämförelse mellan de olika strategier som har 

använts för att estimera målmultiplarna.  
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 Faktiska multiplar 

Tabell 5 visar en sammanställning över de faktiska multiplarnas medelvärden, medianer, 

kvartalsindelning, max- och minimivärden samt dess standardavvikelse över samtliga 

kvartal för samtliga bolag som ingått i studien. Det innebär exempelvis att i kolumnen 

”Medel” presenteras medelvärdet av alla företags faktiska multiplar för de 20 kvartalen som 

inkluderats i studien. 

Tabell 5 - Faktiska multiplar 

 Min Undre Kvartil Median Medel Övre kvartil Max SD 

P/E 5,22 12,64 15,43 16,61 19,50 45,75 5,74 

P/B 0,61 1,52 2,55 3,37 3,82 22,26 2,98 

EV/SALES 0,23 1,03 1,80 3,49 3,66 21,12 4,01 

EV/EBITDA 3,36 8,10 9,97 11,24 13,27 31,15 4,56 

 

Samtliga av de faktiska multiplarna uppvisar avvikelser mellan median- och medelvärdet. 

Avvikelsen mellan median- och medelvärdet för P/E-multipeln respektive EV/EBITDA-

multipeln är relativt liten vilket indikerar en mindre spridning bland dessa multiplar. 

EV/SALES-multipeln är den multipel som uppvisar den största avvikelsen mellan median- 

och medelvärdet. Multipelns medelvärde är väsentligt högre än medianvärdet. Detta kan 

förklaras genom att multipeln har en stor spridning där den lägsta observerade multipeln 

uppgår till 0,23 och den högsta multipeln uppgår till 21,12. Av tabell 5 framgår det att 75 

procent av de faktiska multiplarna understiger 3,66, varför medelvärdet på 3,49 till stor del 

drivs upp av ett fåtal extremvärden. Samma resonemang kan föras kring P/B-multipeln som 

även den uppvisar stor avvikelse mellan median- och medelvärdet. I tabellen framgår även 

standardavvikelsen för de faktiska multiplarna. Standardavvikelsen visar hur mycket 

multiplarna avviker från medelvärdet i nominella termer och är således ett mått på de 

faktiska multiplarnas spridning. Som det framgår av tabellen förekommer spridning för 

samtliga multiplar. Det är dock värt att observera att eftersom de olika multiplarna av 

naturliga skäl är olika stora är det inte möjligt att jämföra den nominella standardavvikelsen 

för de olika multiplarna med varandra. Därför presenteras den procentuella 

standardavvikelsen för respektive multipel och för varje strategi i sammanställningen av 

resultatet (avsnitt 4.9). Skillnader mellan median- och medelavvikelser återfinns även för de 

estimerade multiplarna i respektive avsnitt för de olika strategierna.  
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 Slumpmässig 

Tabell 6 visar en sammanställning över de estimerade multiplarna när en slumpmässig 

jämförelsegrupp har använts och dess medelvärden, medianer, max- och minimivärden samt 

dess kvartalsindelning. I tabell 7 presenteras medelvärdet och medianvärdet för det absoluta 

prediktionsfelet som erhålls med den slumpmässiga strategin för respektive multipel som 

inkluderats i studien över samtliga 20 kvartal. Det vill säga median- och medelvärdet av den 

absoluta avvikelsen mellan de estimerade målmultiplarna och de faktiska multiplarna. Detta 

innebär exempelvis att den absoluta medelavvikelsen för P/E-multipeln vid jämförelsen 

direkt vid värderingstillfället var i genomsnitt 23,28 procent under de 20 kvartal som 

inkluderats i studien eller att medelavvikelsen var 23,8 procent för P/E-multipeln vid 

jämförelsen ett år efter värderingstillfället. 

 

Tabell 6 - Estimerade multiplar vid en slumpmässigt utvald jämförelsegrupp 

 Min Undre Kvartil Median Medel Övre kvartil Max 

P/E 8,56 13,44 15,47 15,27 16,91 23,25 

P/B 1,16 1,76 2,04 2,10 2,36 3,99 

EV/SALES 0,65 1,10 1,37 1,44 1,69 4,28 

EV/EBITDA 5,85 8,78 9,84 9,86 10,84 16,35 

 

Tabell 7 - Det absoluta prediktionsfelet vid en slumpmässigt utvald jämförelsegrupp 

  0m 3m 6m 12m 

  Median Medel Median Medel Median Medel Median Medel 

P/E 18,54% 23,28% 19,05% 23,71% 19,18% 23,65% 20,42% 23,80% 

P/B 44,10% 53,56% 43,76% 53,45% 44,44% 53,10% 44,10% 52,20% 

EV/SALES 58,91% 76,10% 58,35% 74,55% 59,53% 72,91% 58,02% 70,93% 

EV/EBITDA 24,81% 29,18% 24,39% 29,00% 24,27% 28,89% 24,41% 28,43% 

 

Det absoluta prediktionsfelet visar hur stor median- och medelavvikelsen har varit för de 

olika multiplarna under de olika tidshorisonter som studien omfattar. Av tabell 7 framgår det 

att EV/SALES- och P/B-multiplarna är de multiplar som uppvisar de högsta absoluta 

median- och medelavvikelserna under samtliga tidshorisonter och att P/E- och EV/EBITDA-

multiplarna är de multiplar som resulterar i de generellt lägsta absoluta prediktionsfelen. Vid 

användning av en slumpmässig jämförelsegrupp förändras inte prediktionsförmågan 

nämnvärt över de olika tidshorisonter som har undersökts i studien. Exempelvis är det 

genomsnittliga absoluta prediktionsfelet endast 0,75 procentenheter lägre för EV/EBITDA-

multipeln 12 månader efter värderingstillfället jämfört med det absoluta prediktionsfelet vid 

tidpunkten för värderingen.  
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 Storlek 

Tabell 8 visar deskriptiv statistik för samtliga målmultiplar estimerade med 

storleksstrategin. I tabell 9 presenteras medelvärdet och medianvärdet för det absoluta 

prediktionsfelet för respektive multipel för de olika tidshorisonter som inkluderats i studien. 

Tabellen inkluderar även det t-test som genomförts för att identifiera om det absoluta 

prediktionsfelet som erhålls med denna strategi är signifikant skilt från det absoluta 

prediktionsfel som erhålls med den slumpmässiga strategin. Till exempel är det absoluta 

prediktionsfelet signifikant lägre för EV/EBITDA-multiplar som estimerats med 

storleksstrategin jämfört med multiplar estimerade med den slumpmässiga strategin, oavsett 

vilken tidshorisont som använts för jämförelsen. 

Tabell 8 - Estimerade multiplar när jämförelsegruppen baseras på storlek 

  Min Undre Kvartil Median Medel Övre kvartil Max 

P/E 8,64 13,63 15,42 15,32 17,07 21,24 

P/B 0,93 1,75 2,15 2,23 2,68 4,61 

EV/SALES 0,58 0,96 1,30 2,23 2,40 9,14 

EV/EBITDA 6,02 8,41 9,53 10,55 11,59 20,34 

 

Tabell 9 - Det absoluta prediktionsfelet när jämförelsegruppen baseras på storlek 

 0m 3m 6m 12m 
 Median Medel Median Medel Median Medel Median Medel 

P/E 20,90% 23,97% 20,78% 24,39% 20,99% 24,34% 21,26% 24,59% 

P/B 36,00% 45,85%*** 36,96% 45,65%*** 36,85% 45,22%*** 35,71% 44,06%*** 

EV/SALES 51,43% 57,34%*** 50,71% 56,58%*** 50,47% 55,60%*** 51,58% 54,38%*** 

EV/EBITDA 18,47% 22,22%*** 18,76% 22,33%*** 19,04% 22,20%*** 19,27% 22,21%*** 

*** Signifikant på 1%-nivån       

** Signifikant på 5%-nivån       

* Signifikant på 10%-nivån       

Metod: T-test, jämfört mot slumpmässig strategi      

 

Av tabell 9 framgår det att EV/EBITDA-multipeln är den multipel som resulterar i det lägsta 

absoluta prediktionsfelet medan EV/SALES-multipeln är den multipel som resulterar i det 

högsta absoluta prediktionsfelet för samtliga tidshorisonter. P/E-multipeln resulterar i ett 

nästan lika lågt absolut prediktionsfel som EV/EBITDA-multipeln. Prediktionsförmågan 

förändras inte i någon större utsträckning över de olika tidshorisonter som studien 

undersöker. Detta samband gäller för samtliga multiplar oavsett om median- eller 

medelavvikelsen studeras. T-testen visar att det genomsnittliga absoluta prediktionsfelet 

som erhålls med storleksstrategin skiljer sig signifikant ifrån det genomsnittliga absoluta 

prediktionsfel som erhålls med den slumpmässiga strategin för multiplarna P/B, EV/SALES 

och EV/EBITDA på en signifikansnivå på 1 procent. Däremot är inte skillnaden i 

medelavvikelsen för P/E-multipeln tillräckligt stor för att den skall bli signifikant.  
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 Avkastning på eget kapital 

Tabell 10 visar deskriptiv statistik för samtliga målmultiplar estimerade med RoE-strategin. 

I tabell 11 illustreras median- och medelvärdet av det absoluta prediktionsfelet, det vill säga 

median- och medelvärdet av den absoluta avvikelsen mellan de estimerade målmultiplarna 

och de faktiska multiplarna. Tabellen inkluderar även det t-test som genomförts för att 

identifiera om det genomsnittliga absoluta prediktionsfelet som erhålls med denna strategi 

är signifikant skilt från det genomsnittliga absoluta prediktionsfel som erhålls med den 

slumpmässiga strategin.  

 

Tabell 10 - Estimerade multiplar när jämförelsegruppen baseras på avkastning på eget kapital 

  Min 
Undre 
Kvartil 

Median Medel Övre kvartil Max 

P/E 8,65 13,49 15,08 15,26 16,82 22,23 

P/B 0,86 1,57 2,12 2,52 3,06 7,40 

EV/SALES 0,55 1,09 1,33 1,43 1,65 4,30 

EV/EBITDA 5,79 8,49 9,70 9,97 11,32 16,04 

 

Tabell 11 - Det absoluta prediktionsfelet när jämförelsegruppen baseras på avkastning på eget kapital 

 0m 3m 6m 12m 
 Median Medel Median Medel Median Medel Median Medel 

P/E 17.31% 21.74%** 17.86% 22.26%* 17.88% 22.11% 19.44% 22.73% 

P/B 30.13% 38.57%*** 30.10% 38.62%*** 31.01% 38.42%*** 32.11% 37.58%*** 

EV/SALES 55.21% 73.60% 55.07% 72.93% 54.78% 71.20% 55.45% 68.95% 

EV/EBITDA 21.97% 27.1%** 21.54% 26.95%** 20.78% 26.57%** 21.72% 26.66%** 

*** Signifikant på 1%-nivån       

** Signifikant på 5%-nivån       

* Signifikant på 10%-nivån       

Metod: T-test, jämfört mot slumpmässig strategi      

 

P/E-multipeln har det lägsta prediktionsfelet under samtliga tidshorisonter och 

EV/EBITDA-multipeln har det näst lägsta prediktionsfelet under samtliga perioder. 

EV/SALES-multipeln är multipeln med det högsta prediktionsfelet under samtliga perioder. 

Det finns ingen nämnvärd skillnad i multiplarnas prediktionsförmåga beroende på den 

tidshorisont som prediktionen sker över. För multipeln EV/SALES finns det ingen 

signifikant skillnad mellan det genomsnittliga absoluta prediktionsfelet som erhålls vid 

användning av RoE-strategin jämfört med det för den slumpmässiga strategin. Multiplarna 

P/E och EV/EBITDA har en skillnad i den genomsnittliga avvikelsen, det vill säga i det 

genomsnittliga prediktionsfelet, som är signifikant på 5 procents signifikansnivå medan P/B-

multipeln har en signifikant skillnad i medelavvikelse på 1 procents signifikansnivå. 
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 Tillväxt 

Tabell 12 visar deskriptiv statistik för samtliga målmultiplar estimerade med 

tillväxtstrategin.  I tabell 13 illustreras median- och medelvärdet av det absoluta 

prediktionsfelet samt det t-test som genomförts för att identifiera om det genomsnittliga 

absoluta prediktionsfelet som erhålls med denna strategi är signifikant skilt ifrån det 

genomsnittliga absoluta prediktionsfelet som erhålls med den slumpmässiga strategin.  

 

Tabell 12 - Estimerade multiplar när jämförelsegruppen baseras på tillväxt 

  Min 
Undre 
Kvartil 

Median Medel Övre kvartil Max 

P/E 9,28 13,29 15,54 15,38 17,20 23,51 

P/B 1,14 1,69 2,03 2,20 2,58 5,03 

EV/SALES 0,57 1,09 1,36 1,49 1,76 4,79 

EV/EBITDA 5,77 8,71 9,98 10,03 11,41 16,18 

 

 

Tabell 13 - Det absoluta prediktionsfelet när jämförelsegruppen baseras på tillväxt 

 0m 3m 6m 12m 
 Median Medel Median Medel Median Medel Median Medel 

P/E 18.66% 22.70% 19.33% 23.13% 19.54% 23.47% 20.37% 23.70% 

P/B 41.85% 51.83% 42.48% 51.37% 43.07% 50.80% 43.52% 49.70% 

EV/SALES 58.11% 74.86% 58.52% 73.81% 59.03% 72.37% 59.16% 70.23% 

EV/EBITDA 21.61% 26.85%** 22.28% 27.01%** 22.22% 26.95%** 23.57% 27.36% 

*** Signifikant på 1%-nivån       

** Signifikant på 5%-nivån       

* Signifikant på 10%-nivån       

Metod: T-test, jämfört mot slumpmässig strategi      

 

P/E-multipeln är den multipel som har det lägsta prediktionsfelet under samtliga 

tidshorisonter och EV/EVITDA-multipeln är den multipel som har det näst lägsta 

prediktionsfelet under samtliga tidshorisonter. EV/SALES-multipeln har det högsta 

prediktionsfelet under samtliga tidshorisonter. Vid användning av en jämförelsegrupp som 

baseras på företagens tillväxt ökar prediktionsfelet med tidshorisonten i samtliga fall 

förutom för EV/EBITDA-multipeln och tidshorisonterna tre månader och sex månader. T-

testet visar att vid användning av en jämförelsegrupp som baseras på företagens tillväxt är 

det endast medelavvikelsen som erhålls med EV/EBITDA-multipeln som är signifikant 

annorlunda jämfört med den medelavvikelse som erhålls när en slumpmässigt utvald 

jämförelsegrupp används. Skillnaden i avvikelsen är signifikant på en signifikansnivå på 5 

procent.  
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 Bransch 

I tabell 14 visas deskriptiv statistik för samtliga målmultiplar estimerade med 

branschstrategin. I tabell 15 visas de absoluta prediktionsavvikelserna jämfört med de 

faktiska multiplarna. Tabellen visar även de t-test som genomförts för att avgöra om 

branschstrategin ger signifikant bättre prediktionsförmåga än den slumpmässiga strategin. 

 

Tabell 14 - Estimerade multiplar när jämförelsegruppen baseras på branschtillhörighet 

 Min Undre Kvartil Median Medel Övre kvartil Max 

P/E 8,62 13,36 14,84 15,60 17,32 27,07 

P/B 0,88 1,69 2,30 2,54 2,76 6,57 

EV/SALES 0,49 0,95 1,27 2,24 3,52 11,90 

EV/EBITDA 5,08 8,39 9,30 10,52 12,83 21,16 

 

 

Tabell 15 - Det absoluta prediktionsfelet när jämförelsegruppen baseras på branschtillhörighet 

 0m 3m 6m 12m 
 Median Medel Median Medel Median Medel Median Medel 

P/E 18.50% 22.60% 19.18% 23.12% 19.77% 23.32% 21.24% 23.66% 

P/B 33.70% 45.12%*** 33.51% 44.91%*** 32.38% 44.32%*** 32.01% 43.04%*** 

EV/SALES 45.46% 64.52%*** 45.95% 63.81%*** 45.85% 62.69%** 45.74% 60.81%** 

EV/EBITDA 16.80% 22.8%*** 16.86% 23.17%*** 18.47% 23.21%*** 19.00% 23.58%*** 

*** Signifikant på 1%-nivån       

** Signifikant på 5%-nivån       

* Signifikant på 10%-nivån       

Metod: T-test, jämfört mot slumpmässig strategi      

 

EV/EBITDA-multipeln är den multipel som uppvisar lägst medianavvikelse och P/E-

multipeln är den multipel som uppvisar näst lägst medianavvikelse över samtliga 

tidshorisonter. De båda multiplarna uppvisar medelavvikelser som är väldigt liknande 

varandra under samtliga tidshorisonter. EV/SALES-multipeln är den multipel som 

resulterar i det högsta prediktionsfelet oavsett om median- eller medelavvikelsen studeras. 

För P/E-multipeln och EV/EBITDA-multipeln ökar prediktionsfelet när tidshorisonter ökar. 

För multiplarna P/B och EV/SALES förekommer denna trend inte i samma utsträckning. 

Skillnaden i det genomsnittliga absoluta prediktionsfelet mellan branschstrategin och den 

slumpmässiga strategin är inte signifikant för P/E-multipeln. För de övriga multiplarna är 

skillnaden i det genomsnittliga prediktionsfelet generellt sett signifikant på 1 procents 

signifikansnivå oavsett vid vilken tidpunkt jämförelsen sker. För EV/SALES-multipeln 

minskar dock signifikansnivån till 5 % för tidshorisonterna 6 och 12 månader.  
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 Regressionsanalys 

Tabell 16 visar deskriptiv statistik för samtliga målmultiplar estimerade med 

regressionsstrategin. I tabell 17 presenteras medel- och medianvärdet för det absoluta 

prediktionsfelet för respektive multipel som inkluderats i studien. Tabellen inkluderar även 

de t-tester som visar om medelavvikelsen som erhålls med regressionsstrategin signifikant 

skiljer sig från den medelavvikelsen som erhålls med den slumpmässiga strategin.  

 

Tabell 16 - Fundamentalt estimerade multiplar 

 Min Undre Kvartil Median Medel Övre kvartil Max 

P/E 8,40 13,98 16,21 16,61 18,91 35,08 

P/B -0,72 1,51 2,87 3,42 4,17 19,31 

EV/SALES -1,32 0,91 1,98 3,48 4,09 18,05 

EV/EBITDA 2,13 8,95 10,99 11,21 12,89 30,66 

 

Tabell 17 - Det absoluta prediktionsfelet vid fundamentalt estimerade multiplar 

 0m 3m 6m 12m 
 Median Medel Median Medel Median Medel Median Medel 

P/E 16.43% 21.2%*** 17.44% 21.87%** 17.24% 21.73%** 18.43% 21.33%*** 

P/B 19.65% 26.92%*** 21.23% 28.65%*** 22.37% 29.68%*** 23.43% 30.88%*** 

EV/SALES 19.57% 35.49%*** 22.25% 38.72%*** 21.95% 36.72%*** 24.26% 38.07%*** 

EV/EBITDA 15.36% 20.68%*** 16.19% 22.76%*** 15.72% 21.74%*** 17.80% 21.86%*** 

*** Signifikant på 1%-nivån  
     

** Signifikant på 5%-nivån  
     

* Signifikant på 10%-nivån  
     

Metod: T-test, jämfört mot slumpmässig strategi      
 

EV/EBITDA-multipeln har det lägsta prediktionsfelet under samtliga tidshorisonter om den 

absoluta medianavvikelsen studeras. P/E-multipeln ger det näst lägsta prediktionsfelet 

under samtliga tidshorisonter. P/B-multipeln och EV/SALES-multipeln har väldigt liknande 

prediktionsfel under samtliga tidshorisonter. P/B-multipeln har det högsta prediktionsfelet 

under tidshorisonten noll och sex månader om den absoluta medianavvikelsen studeras. 

Resultatet ser annorlunda ut ifall den absoluta medelavvikelsen studeras. I detta fall ger 

EV/EBITDA-multipeln det lägsta prediktionsfelet endast vid jämförelsen som sker direkt 

efter värderingstillfället. P/E-multipeln ger det lägsta prediktionsfelet under övriga 

tidshorisonter. Om den absoluta medelavvikelsen studeras ger EV/SALES-multipeln det 

högsta prediktionsfelet under samtliga tidshorisonter. Av tabell 17 framgår det att det 

genomsnittliga absoluta prediktionsfelet som erhålls med regressionsstrategin är signifikant 

skilt ifrån det genomsnittliga absoluta prediktionsfel som erhålls med den slumpmässiga 

strategin för samtliga multiplar på en signifikansnivå på 1 procent. Detta gäller även för 

samtliga tidshorisonter förutom när P/E-multipeln jämförs med de faktiska multiplarna tre 
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och sex månader efter värderingstillfället. Då är skillnaden signifikant på 5 procents 

signifikansnivå. 

4.7.1 Regressionsanalyser 

I detta avsnitt redovisas skattningarna för samtliga OLS-regressioner som har genomförts 

för att skapa de fundamentalt teoretiskt korrekta målmultiplarna. Generellt sett ger samtliga 

regressioner någon eller några icke-signifikanta variabler vilket innebär att skattningarna 

skall tolkas med försiktighet. Trots detta är det dessa skattningar som ligger till grund för 

beräkningen av de fundamentalt teoretiskt korrekta målmultiplarna i regressionsstrategin. 

Eftersom att syftet med skattningarna inte är att hitta signifikanta modeller utan snarare 

iscensätta hur en värdering med denna strategi hade gått till i verkligheten bortses 

skattningarnas statistiska tveksamheter. Dessa analyseras och presenteras istället via 

paneldatamaterialet. I appendix 2 presenteras skattningarna för samtliga regressioner mer i 

detalj. Nedan lyfts de mest essentiella resultaten fram. 

 

Vid regressionsanalyserna av P/E-multipeln är det endast betavärdet som uppvisar ett 

signifikant samband med multipelns storlek för samtliga 20 kvartal som 

regressionsanalyserna gjorts på (5 procents signifikansnivå). Utdelningsandelen är 

signifikant i endast 10 procent av kvartalen och tillväxt i EPS är signifikant i 65 procent av 

kvartalen. Förklaringsgraden varierar kraftigt mellan de olika kvartalen. Lägst 

förklaringsgrad uppmättes vid det första kvartalet 2012 och uppgick till 13,8 procent medan 

den högsta förklaringsgraden uppmättes vid det sista kvartalet 2015 till 50,8 procent.  

 

I regressionsskattningarna av P/B-multipeln visar både variabeln betavärdet och variabeln 

avkastning på eget kapital signifikanta samband med P/B-multipelns storlek för samtliga 

kvartal. Tillväxt i EPS är signifikant för 60 procent av perioderna medan utdelningsandelen 

inte uppvisar ett signifikant samband under något av kvartalen. Förklaringsgraden för 

samtliga regressioner är förhållandevis hög jämfört med skattningarna för P/E-multipeln. 

Förklaringsgraderna sträcker sig från lägst 80,2 procent till högst 92,1 procent. 

 

I regressionsanalyserna av EV/SALES-multipeln visar variablerna rörelsemarginal och 

återinvesteringar ett signifikant samband med storleken på multipeln för samtliga kvartal. 

Den effektiva skattesatsen är signifikant för 25 procent av kvartalen och tillväxt i EPS är 

signifikant för 10 procent av kvartalen. Variabeln skuldsättningsgrad är inte signifikant för 

någon utan de 20 kvartalen. Förklaringsgraden för skattningarna sträcker sig från 90,5 

procent till 96,1 procent. 
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I regressionsskattningarna av EV/EBITDA-multipeln visar variabeln avskrivningar i 

förhållande till EBITDA ett signifikant samband med multipeln för samtliga kvartal i 

undersökningen. Återinvesteringar i förhållande till EBITDA har ett signifikant samband för 

60 procent av de undersökta kvartalen och tillväxt i EPS är signifikant i 10 procent av 

kvartalen. Variablerna skuldsättningsgrad och effektiv skattesats saknar ett signifikant 

samband för samtliga 20 kvartal. Den generella förklaringsgraden är betydligt lägre relativt 

skattningarna för EV/SALES-multipeln. Den lägsta förklaringsgraden uppmättes till 50,5 

procent medan den högsta förklaringsgraden var 70,79 procent. 

 Paneldataregressioner 

I avsnittet nedan presenteras först tillvägagångssättet vid genomförandet av 

paneldataregressionerna samt en genomgång av resultatet från regressionsanalyserna. Från 

diskussionen kring analysmetoder (avsnitt 3.7) framgår att första steget i paneldataanalysen 

är att fastställa vilken av analysmetoderna som skall användas. Om korrelation föreligger 

mellan de icke observerbara egenskaperna och de exogena variablerna i modellerna skall 

Fixed Effects Model (FEM) användas, i annat fall används Random Effects Model (REM) 

(Verbeek, 2004). För att ta reda på vilken analysmetod som ska användas genomfördes 

Hausman-test för samtliga fyra multiplar. För att se om multikollinearitetsproblem förekom 

mellan de exogena variablerna genomfördes även korrelationsberäkningar för samtliga 

variabler i paneldataregressionerna. Då de bivariata testerna inte uppvisade någon risk för 

multikollinearitet i modellerna inkluderades samtliga variabler enligt härledningarna till 

multiplarna i avsnitt 3.5.6. Fullständiga korrelationsmatriser finns tillgängliga i appendix 4.  

 

Hausman-testerna indikerar att noll-hypotesen kan förkastas för paneldataregressionerna 

för samtliga fyra multiplar på 1 procents signifikansnivå. Detta innebär enligt Verbeek (2004) 

att det föreligger korrelation mellan de icke observerbara egenskaperna och de exogena 

variablerna i modellerna. Således skall FEM användas vilket innebär att samtliga företag i 

urvalet tilldelas ett eget intercept i modellen. En sammanfattning av 

paneldataregressionerna finns i tabell 18 nedan och de fullständiga regressionsanalyserna 

inklusive resultat från Hausman-testerna återfinns i appendix 3. 
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Tabell 18 -  Paneldataregressioner 

Tabellen visar utdrag från de fyra paneldataregressioner som gjorts för respektive multipel. 

P/E, EV/SALES, EV/EBITDA och P/B är de endogena variablerna för respektive multipel. Multiplarna förklaras 

av olika exogena variabler beroende på vilken multipel som studeras där GROWTH är tillväxt I EPS, PAYR är 

utdelningsandel, BETA är betavärdet, LEVR är skuldsättningsgraden, TAXR är den effektiva skattesatsen, 

DAEBITDA är avskrivningar i förhållande till EBITDA, REINEBITDA är återinvesteringar i förhållande till 

EBITDA, EBITM är rörelsemarginalen, REINR är återinvesteringsgraden och ROE är avkastning för eget 

kapital. 

Regression 1 – P/E Regression 3 – EV/EBITDA 

Variabel Koefficient t-stat Variabel Koefficient t-stat 

GROWTH 4,3617 3,2271*** GROWTH 4,3273 4,9889*** 

PAYR -0,0537 -10,8347*** LEVR -0,3413 -1,3308 

BETA -1,9226 -3,7513*** TAXR -0,5489 -1,7940* 

 

DAEBITDA -5,3303 -4,3622*** 

REINEBITDA 0,1312 0,9056 

Antal Observationer: 1260 
R2. 72,5 % 

Antal Observationer: 1260 
R2, 83,6 % 

Regression 2 – EV/SALES Regression 4 – P/B 

Variabel Koefficient t-stat Variabel Koefficient t-stat 

GROWTH 2,1223 5,1855*** GROWTH 0,8697 3,6178*** 

LEVR -0,1074 -0,8940 PAYR 0,0001 0,1201 

EBITM 14,6918 8,8613*** BETA -0,2868 -2,6961*** 

REINR 1,2143 2,1138** ROE 18,4588 12,5071*** 

TAXR -0,1752 -1,1304 
   

Antal Observationer: 1260 
R2. 96,3 % 

Antal Observationer: 1260 
R2. 89,3 % 

*** Signifikant på 1%-nivån 

** Signifikant på 5%-nivån 

* Signifikant på 10%-nivån 

 

I regression 1 visas regressionen för P/E-multipeln. I modellen inkluderas variablerna tillväxt 

i EPS, utdelningsandel samt betavärdet. Samtliga tre variabler visade på ett signifikant 

samband på 1 procents signifikansnivå. Hela modellen hade ett F-värde på 48 vilket indikerar 

en totalt sett signifikant modell. FEM-regressionen visade en förklaringsgrad på 72,5 

procent. 

 

I regression 2 visas regressionen för EV/SALES-multipeln. I modellen inkluderas de exogena 

variablerna tillväxt i EPS, skuldsättningsgrad, rörelsemarginal, återinvesteringsgrad samt 

effektiv skattesats. Variablerna tillväxt i EPS och rörelsemarginal visar ett signifikant 

samband med storleken på EV/SALES-multipeln på 1 procents signifikansnivå. 
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Återinvesteringsgraden är signifikant på 5 procent signifikansnivå medan variablerna 

skuldsättningsgrad och effektiv skattesats inte visar något signifikant samband med 

multipelns storlek. Eftersom modellen innehåller icke signifikanta variabler går det inte att 

bedöma modellens generella signifikansnivå även om förklaringsgraden är så hög som 96,3 

procent.  

 

I regression 3 visas regressionen för skattningen av EV/EBITDA-multipeln. I modellen 

inkluderas de exogena variablerna tillväxt i EPS, skuldsättningsgrad, effektiv skatt, 

avskrivningar i förhållande till EBITDA samt återinvesteringar i förhållande till EBITDA. 

Variablerna tillväxt i EPS och avskrivningar i förhållande till EBITDA visar ett signifikant 

samband med storleken på EV/EBITDA-multipeln på 1 procents signifikansnivå. Effektiv 

skatt uppvisar ett signifikant samband på 10 procents signifikansnivå medan variablerna 

skuldsättningsgrad samt återinvesteringar i förhållande till EBITDA inte uppvisar något 

statistiskt samband med multipelns storlek. Förklaringsgraden i modellen uppgår till 83,6 

procent. 

 

I regression 4 visas regressionen för skattningen av P/B-multipeln. I modellen inkluderas de 

exogena variablerna tillväxt i EPS, utdelningsandel, betavärdet samt avkastning på eget 

kapital. Variablerna tillväxt i EPS, betavärdet samt avkastning på eget kapital visar på ett 

signifikant samband med multipelns storlek på 1 procents signifikansnivå. Variabeln 

utdelningsandel visar inte på något signifikant samband med P/B-multipeln. 

Förklaringsgraden i modellen uppgår till 89,2 procent. 

 Resultatsammanställning  

I tabell 19 presenteras en sammanställning på samtliga multiplars spridning, det vill säga hur 

mycket företagens multiplar varierar kring medelvärdet av respektive multipel. 

Standardavvikelsen presenteras i både nominella termer och i procent av medelvärdet. I den 

högra kolumnen visas även hur stor skillnad det är på spridningen av de faktiska multiplarna 

och spridningen på de estimerade målmultiplarna för de olika strategierna. I tabell 20 

presenteras den absoluta medianavvikelsen och i tabell 21 presenteras den absoluta 

medelavvikelsen för samtliga metoder som använts för att estimera multiplarna. 
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Tabell 19 - Målmultiplarnas spridning 

 Strategi 
Undre 
Kvartil 

Median Medel 
Övre 
kvartil 

SD SD % 

Avvikelse 
från Faktiska 
multiplars 
spridning 

P/E 

Faktiska 12,64 15,43 16,61 19,50 5,74 35% 0% 

Slumpmässig 13,44 15,47 15,27 16,91 2,42 16% -19% 

Storlek 13,63 15,42 15,32 17,07 2,37 15% -19% 

Avk. Eget 
kapital 

13,49 15,08 15,26 16,82 2,60 17% -17% 

Tillväxt 13,29 15,54 15,38 17,20 2,66 17% -17% 

Bransch 13,36 14,84 15,60 17,32 3,46 22% -12% 

Regression 13,98 16,21 16,61 18,91 3,73 22% -12% 

P/B 

Faktiska 1,52 2,55 3,37 3,82 2,98 88% 0% 

Slumpmässig 1,76 2,04 2,10 2,36 0,48 23% -66% 

Storlek 1,75 2,15 2,23 2,68 0,67 30% -58% 

Avk. Eget 
kapital 

1,57 2,12 2,52 3,06 1,28 51% -37% 

Tillväxt 1,69 2,03 2,20 2,58 0,69 31% -57% 

Bransch 1,69 2,30 2,54 2,76 1,28 50% -38% 

Regression 1,51 2,87 3,42 4,17 2,83 83% -5% 

EV/SALES 

Faktiska 1,03 1,80 3,49 3,66 4,01 115% 0% 

Slumpmässig 1,10 1,37 1,44 1,69 0,46 32% -83% 

Storlek 0,96 1,30 2,23 2,40 2,03 91% -24% 

Avk. Eget 
kapital 

1,09 1,33 1,43 1,65 0,49 34% -80% 

Tillväxt 1,09 1,36 1,49 1,76 0,56 38% -77% 

Bransch 0,95 1,27 2,24 3,52 1,84 82% -33% 

Regression 0,91 1,98 3,48 4,09 3,87 111% -4% 

EV/EBITDA 

Faktiska 8,10 9,97 11,24 13,27 4,56 41% 0% 

Slumpmässig 8,78 9,84 9,86 10,84 1,60 16% -24% 

Storlek 8,41 9,53 10,55 11,59 3,13 30% -11% 

Avk. Eget 
kapital 

8,49 9,70 9,97 11,32 1,90 19% -22% 

Tillväxt 8,71 9,98 10,03 11,41 1,87 19% -22% 

Bransch 8,39 9,30 10,52 12,83 3,17 30% -10% 

Regression 8,95 10,99 11,21 12,89 4,56 41% 0% 

 
Det är tydligt att den relativa standardavvikelsen skiljer sig åt beroende på vilken typ av 

multipel som studeras. Exempelvis är de relativa standardavvikelserna för P/E-multiplarna 

mycket lägre än de för EV/SALES-multiplarna. Det är också tydligt att vissa strategier följer 

de faktiska multiplarnas avvikelse i högre grad än andra. Regressionsstrategin har en 

standardavvikelse som maximalt skiljer sig 12 procentenheter ifrån de faktiska multiplarnas 

standardavvikelser medan den slumpmässiga strategin har en maximal avvikelse på 83 

procentenheter.  
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Tabell 20 - Det absoluta prediktionsfelet illustrerat genom den absoluta medianavvikelsen 

  Slumpmässig Storlek 
Avkastning på 

EK 
Tillväxt Bransch 

Fundamentala 
multiplar 

PE 0m 18,54% 20,91% 17,32% 18,67% 18,51% 16,44% 

PE 3m 19,05% 20,78% 17,86% 19,34% 19,18% 17,44% 

PE 6m 19,18% 20,99% 17,89% 19,54% 19,78% 17,24% 

PE 12m 20,42% 21,27% 19,44% 20,37% 21,24% 18,43% 

PB 0m 44,10% 36,00% 30,13% 41,85% 33,71% 19,65% 

PB 3m 43,76% 36,96% 30,10% 42,49% 33,51% 21,24% 

PB 6m 44,44% 36,85% 31,01% 43,08% 32,38% 22,37% 

PB 12m 44,10% 35,72% 32,11% 43,53% 32,02% 23,44% 

EV/SALES 0m 58,91% 51,44% 55,21% 58,12% 45,47% 19,57% 

EV/SALES 3m 58,35% 50,72% 55,08% 58,53% 45,95% 22,25% 

EV/SALES 6m 59,53% 50,48% 54,79% 59,03% 45,85% 21,96% 

EV/SALES 12m 58,02% 51,58% 55,46% 59,16% 45,75% 24,26% 

EV/EBITDA 0m 24,81% 18,47% 21,97% 21,61% 16,81% 15,36% 

EV/EBITDA 3m 24,39% 18,77% 21,54% 22,28% 16,87% 16,19% 

EV/EBITDA 6m 24,27% 19,05% 20,79% 22,22% 18,47% 15,73% 

EV/EBITDA 12m 24,41% 19,28% 21,73% 23,58% 19,00% 17,80% 

 

Tabell 21 - Det absoluta prediktionsfelet illustrerat genom den absoluta medelavvikelsen 

  Slumpmässig Storlek 
Avkastning på 

EK 
Tillväxt Bransch 

Fundamentala 
multiplar 

PE 0m 23,28% 23,97% 21,75%** 22,71% 22,61% 21,21%*** 

PE 3m 23,71% 24,40% 22,26%* 23,14% 23,13% 21,88%** 

PE 6m 23,65% 24,35% 22,12%* 23,48% 23,33% 21,73%** 

PE 12m 23,80% 24,60% 22,74% 23,70% 23,66% 21,33%*** 

PB 0m 53,56% 45,86%*** 38,58%*** 51,83% 45,13%*** 26,93%*** 

PB 3m 53,45% 45,66%*** 38,62%*** 51,37% 44,91%*** 28,66%*** 

PB 6m 53,10% 45,23%*** 38,43%*** 50,81% 44,33%*** 29,69%*** 

PB 12m 52,20% 44,06%*** 37,59%*** 49,70% 43,04%*** 30,89%*** 

EV/SALES 0m 76,10% 57,34%*** 73,60% 74,87% 64,53%*** 35,50%*** 

EV/SALES 3m 74,55% 56,58%*** 72,93% 73,82% 63,82%*** 38,72%*** 

EV/SALES 6m 72,91% 55,61%*** 71,21% 72,38% 62,69%** 36,73%*** 

EV/SALES 12m 70,93% 54,39%*** 68,96% 70,23% 60,81%** 38,07%*** 

EV/EBITDA 0m 29,18% 22,23%*** 27,10%** 26,85%** 22,81%*** 20,68%*** 

EV/EBITDA 3m 29,00% 22,34%*** 26,96%** 27,01%** 23,18%*** 22,77%*** 

EV/EBITDA 6m 28,89% 22,21%*** 26,58%** 26,95%** 23,21%*** 21,74%*** 

EV/EBITDA 12m 28,43% 22,21%*** 26,66%* 27,37% 23,59%*** 21,86%*** 

*** Signifikant på 1%-nivån 
    

** Signifikant på 5%-nivån 
    

* Signifikant på 10%-nivån 
    

Metod: T-test, testar om respektive strategis medelavvikelse är signifikant skild från den slumpmässiga strategins 
medelavvikelse 
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Oavsett vilken multipel som granskas resulterar strategin där fundamentalt teoretiskt 

korrekta målmultiplar estimeras genom regressionsanalys i den lägsta avvikelsen och 

därmed i den bästa prediktionsförmågan. Regressionsstrategin är även den enda av de 

studerade strategierna som resulterar i en medelavvikelse som signifikant skiljer sig ifrån 

den medelavvikelse som erhålls med slumpmässiga strategin för samtliga multiplar. Bortsett 

från regressionsstrategin är det svårt att identifiera vilken strategi som är att föredra. Vilken 

jämförelsegrupp som resulterar i lägst genomsnittligt absolut prediktionsfel beror till stor del 

på vilken multipel som används vid jämförelsen men även om det är medianavvikelsen eller 

medelavvikelsen som studeras. För P/E-multipeln resulterar en jämförelsegrupp baserat på 

företagens avkastning på eget kapital i den näst lägsta avvikelsen och är därmed den strategi 

med näst bäst prediktionsförmågan. RoE-strategin har även den näst bästa 

prediktionsförmågan för P/B-multipeln.  

 

Bortsett från regressionsstrategin resulterar en jämförelsegrupp baserad på 

branschtillhörighet i den lägsta medianavvikelsen för EV/SALES-multipeln under samtliga 

tidshorisonter. Branschstrategin resulterar även i näst lägsta medianavvikelsen för 

EV/EVBITDA-multipeln. Om medelavvikelsen istället studeras, erhålls näst lägst avvikelse 

under samtliga tidshorisonter när jämförelsegruppen baseras på företagens storlek för både 

EV/SALES- och EV/EBITDA-multipeln. Det kan också konstateras, med några få undantag, 

att samtliga strategier har en bättre prediktionsförmåga än den slumpmässiga strategin 

oavsett multipel eller tidshorisont. Det kan även fastslås att tillväxtstrategin inte är att 

föredra för någon multipel oavsett tidshorisont.  

 

EV/SALES-multipeln resulterar i det högsta prediktionsfelet oavsett vilken strategi som 

används för att estimera målmultiplar och P/B-multipeln resulterar i det nästa högsta 

prediktionsfelet. P/E- och EV/EBITDA-multiplarna ger generellt sett de lägsta avvikelserna 

oavsett vilken strategi som används. För slump-, RoE- och tillväxtstrategin erhålls lägst 

medianavvikelse om P/E-multipeln används. För regressions-, storlek- och branschstrategin 

erhålls lägst medianavvikelse om EV/EBITDA-multipeln används. Om medelavvikelsen 

studeras är det inte lika tydligt vilken av P/E- och EV/EBITDA-multiplarna som resulterar i 

det lägsta prediktionsfelet för de olika strategierna. Den generella prediktionsförmågan för 

P/E-multipeln skiljer sig dock mindre mellan de olika strategierna än i fallet för EV/EBITDA-

multipeln.  

 

För storleksstrategin ges den största förbättringen i prediktionsförmåga jämfört med den 

slumpmässiga strategin för EV/SALES-multipeln där medelavvikelsen i genomsnitt är ca 20 

procentenheter lägre sett över alla fyra tidshorisonter. Även medelavvikelsen för 

EV/EBITDA- och P/B-multipeln är flera procentenheter lägre för samtliga tidshorisonter. 

För RoE-strategin är P/B-multipeln den multipel som uppvisar störst skillnad i 
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prediktionsförmåga jämfört med den slumpmässiga strategin. För P/B-multipeln är 

medelavvikelsen ca 15 procentenheter lägre när jämförelsen görs vid samma tidpunkt som 

estimeringen av multipeln. För de övriga multiplarna ger inte strategin alls samma stora 

förbättring i prediktionsförmåga. Tillväxtstrategin har som diskuterats ovan generellt svaga 

signifikanta skillnader och resulterar inte i några större prediktionsförbättringar jämfört 

med den slumpmässiga strategin för någon multipel. EV/EBITDA-multipeln uppvisar störst 

skillnad i medelavvikelse på 2,32 % men skillnaden försvinner när tidshorisonten ökar. Likt 

storleksstrategin uppvisar branschstrategin bäst förbättring i prediktionsförmåga för 

EV/SALES-multipeln men även flera procentenheter lägre avvikelse för P/B- och 

EV/EBITDA-multipeln jämfört med den slumpmässiga strategin. För EV/SALES resulterar 

strategin i ca 12 procentenheter lägre avvikelse, dock minskar förbättringen i 

prediktionsförmåga när tidshorisonten ökar. Jämfört med storleksstrategin visar dock 

branschstrategin bäst prediktionsförmåga för samtliga multiplar om medianavvikelsen 

studeras istället för medelavvikelsen som t-testerna är baserade på. 

 

 

För regressionsstrategin uppvisar EV/SALES-multipeln klart den största skillnaden i 

medelavvikelse jämfört med den slumpmässiga strategin. Fundamentalt estimerade 

EV/SALES-multiplar resulterar i en medelavvikelse som är 40,6 procentenheter lägre 

jämfört med om multiplarna istället estimeras med hjälp av en slumpmässig jämförelsegrupp 

när jämförelsen sker vid värderingstillfället. P/E-multipeln uppvisar den lägsta skillnaden i 

medelavvikelse mellan de olika strategierna. Fundamentalt estimerade multiplar ger en 

medelavvikelse som är 2,08 procentenheter lägre jämfört med om multiplarna istället 

estimeras med hjälp av en slumpmässig jämförelsegrupp. Generellt tycks skillnaden i 

medelavvikelsen mellan de olika strategierna minska när prognostiseringsperioden ökar 

även om inga tydliga trender kan identifieras. 

 

 

Ett av de tydligaste resultaten är att fundamentala multiplar skapade genom 

regressionsanalys resulterar i den lägsta medianavvikelsen för samtliga multiplar som har 

studerats. Samtidigt är jämförelsegrupper som baseras på branschtillhörighet den vanligaste 

förekommande metoden för att estimera multiplar i praktiken (Damodaran, 2012). 

Branschstrategin resulterar även generellt sett i låga medianavvikelser från de faktiska 

multiplarna. Det är därför intressant att genomföra t-tester där skillnaden i medelavvikelse 

mellan regressions- och branschstrategin undersöks. Eftersom RoE-strategin hade bättre 

prediktionsförmåga än branschstrategin för P/E- och P/B-multiplarna är det även intressant 

att inkludera denna strategi i jämförelsen mot regressionsstrategin för att se om avvikelserna 

skiljer sig signifikant även mellan dessa strategier. I tabell 22 presenteras resultatet av dessa 

t-tester. Ett negativt värde indikerar en lägre prediktionsavvikelse för regressionsstrategin 
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jämfört med någon av de andra två strategierna. Exempelvis är det genomsnittliga absoluta 

prediktionsfelet 1,4 procent lägre med regressionsstrategin jämfört med branschstrategin för 

P/E-multipeln vid en jämförelse vid samma tidpunkt som estimeringen av multipeln.  

 

Tabell 22 – Skillnad i medelavvikelse mellan fundamentalt estimerade multiplar mot multiplar baserad 

på bransch- och RoE-strategin 

 

Regressionsstrategin mot 
branschstrategin 

Regressionsstrategin mot 
RoE-strategin 

PE 0m -1,40%* -0.54% 

PE 3m -1.25% -0.39% 

PE 6m -1,60%** -0.39% 

PE 12m -2,33%** -1,41%* 

PB 0m -18,20%*** -11,65%*** 

PB 3m -16,26%*** -9,97%*** 

PB 6m -14,64%*** -8,74%*** 

PB 12m -12,16%*** -6,70%*** 

EV/SALES 0m -29,03%*** -38,10%*** 

EV/SALES 3m -25,09%*** -34,21%*** 

EV/SALES 6m -25,96%*** -34,48%*** 

EV/SALES 12m  -22,74%*** -30,89%*** 

EV/EBITDA 0m -2,13%** -6,42%*** 

EV/EBITDA 3m -0.41% -4,19%*** 

EV/EBITDA 6m -1.47% -4,83%*** 

EV/EBITDA 12m -1,72%* -4,80%*** 

*** Signifikant på 1%-nivån 

** Signifikant på 5%-nivån 

* Signifikant på 10%-nivån 

Metod: T-test. Regressionsstrategi mot bransch- och RoE-strategin. 

 

I tabell 22 framgår det att regressionsstrategin har bättre prediktionsförmåga för samtliga 

multiplar oavsett tidshorisont jämfört med både RoE- och branschstrategin. Jämfört med 

RoE-strategin är medelavvikelsen som erhålls med regressionsstrategin signifikant lägre för 

samtliga multiplar oavsett tidshorisont på 1 procents signifikansnivå förutom för P/E-

multipeln. EV/SALES-multipeln har den största förbättringen där skillnaden i avvikelse är 

drygt 38 procent. Jämförs istället regressionsstrategins prediktionsförmåga med 

branschstrategins prediktionsförmåga blir resultaten inte lika överlägsna. Jämfört med 

branschstrategin är medelavvikelsen som erhålls med regressionsstrategin signifikant lägre 

för P/B- och EV/SALES-multipeln oavsett tidshorisont på 1 procents signifikansnivå. 

Förbättringarna är även störst för dessa multiplar. För EV/SALES-multipeln avtar skillnaden 

i medelavvikelse över tiden från ca 29 procentenheter till 23 procentenheter. För P/B-

multipeln identifieras ett liknande samband där skillnaden i medelavvikelse minskar från ca 

18 till 12 procentenheter när tidshorisonten förlängs. Medelavvikelsen som erhålls med 

regressionsstrategin är signifikant skild från medelavvikelsen som erhålls med 

branschstrategin på 5 procents signifikansnivå om EV/EBITDA-multipeln studeras när 
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jämförelsen sker vid värderingstillfället och på 10 procents signifikansnivå om P/E-multipeln 

studeras när jämförelsen sker vid värderingstillfället.  

 

 

Tabell 23 visar korrelationen mellan de olika estimerade målmultiplarna för samtliga 

strategier och de faktiska multiplarna som observerats på marknaden. Korrelationen visar 

hur väl variationen i de estimerade målmultiplarna förklarar variationen i de faktiska 

multiplarna, det vill säga hur väl de följer varandra. Målmultiplar som är estimerade via 

regressionsanalys förklarar de faktiska multiplarna bättre än samtliga övriga strategier för 

samtliga fyra multiplar och över samtliga fyra tidshorisonter. Vilken strategi som är näst bäst 

är svårare att tyda och varierar mellan de olika multiplarna. För multiplarna EV/EBITDA 

och EV/SALES är storlek den strategi som näst bäst förklarar de faktiska multiplarna för 

samtliga tidshorisonter. För P/E-multipeln är bransch den näst bästa strategin och för P/B-

multipeln är avkastning på det egna kapitalet den näst bästa strategin. Generellt för samtliga 

multiplar och samtliga tidsjämförelser är att den slumpmässiga strategin sämst förklarar de 

faktiska multiplarna. 

 

Tabell 23 -Korrelation mellan de olika strategiernas målmultiplar och de faktiska multiplarna över tid 

EV/EBITDA-multipeln EV/Sales-multipeln 

Strategi 
0 

månader 
3 

månader 
6 

månader 
12 

månader 
Strategi 

0 
månader 

3 
månader 

6 
månader 

12 
månader 

Bransch 0,678 0,666 0,659 0,657 Bransch 0,610 0,609 0,612 0,617 

Tillväxt 0,328 0,314 0,282 0,265 Tillväxt 0,083 0,087 0,095 0,094 

Storlek 0,748 0,740 0,737 0,737 Storlek 0,817 0,818 0,820 0,817 

Slumpmässig 0,208 0,191 0,182 0,169 Slumpmässig 0,037 0,026 0,020 0,015 

Regression 0,795 0,771 0,755 0,740 Regression 0,966 0,962 0,959 0,956 

RoE 0,295 0,267 0,241 0,214 RoE 0,045 0,034 0,033 0,015 

P/E-Multipeln P/B-multipeln 

Strategi 
0 

månader 
3 

månader 
6 

månader 
12 

månader 
Strategi 

0 
månader 

3 
månader 

6 
månader 

12 
månader 

Bransch 0,513 0,485 0,459 0,457 Bransch 0,457 0,448 0,443 0,440 

Tillväxt 0,384 0,344 0,294 0,278 Tillväxt 0,250 0,246 0,244 0,236 

Storlek 0,307 0,265 0,223 0,214 Storlek 0,135 0,125 0,117 0,112 

Slumpmässig 0,298 0,249 0,198 0,187 Slumpmässig 0,050 0,028 0,010 0,012 

Regression 0,665 0,631 0,605 0,599 Regression 0,948 0,935 0,920 0,908 

RoE 0,394 0,355 0,322 0,305 RoE 0,692 0,702 0,710 0,718 
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5 Analys 

Analysavsnittet inleds med en diskussion kring de olika strategiernas prediktionsförmåga för 

att analysera jämförelsebolagens betydelse för relativvärderingens resultat. Den 

slumpmässiga jämförelsegruppen kommer inte att analyseras separat utan används snarare 

som en referensgrupp i diskussionen kring de övriga strategierna som studien undersöker. 

Diskussionen kring strategin som estimerar fundamentalt teoretiskt korrekta målmultiplar 

genom regressionsanalys kommer att kompletteras med ett analysavsnitt över respektive 

förklaringsvariabel som har inkluderats i de olika regressionsanalyserna. Avsnittet kommer 

sedan att behandla multiplarnas relativa prediktionsförmåga och tidshorisontens påverkan 

på prediktionsförmågan. Därefter knyts analysen ihop med några avslutade reflektioner. 

 Storlek 

Denna strategi estimerar målmultiplar med hjälp av en jämförelsegrupp som baseras på 

företagens omsättningsstorlek. Om medelavvikelsen studeras framgår det att 

storleksstrategin i stor utsträckning är signifikant bättre än den slumpmässiga strategin. 

Studiens resultat tyder på att företag med liknande omsättningsstorlek även påminner om 

varandra avseende andra egenskaper, det vill säga att omsättningsstorleken driver diverse 

andra fundamentala värdedrivare. Exempelvis menar Hall och Weiss (1967) att större företag 

har möjlighet att genomföra mer lönsamma investeringar jämfört med mindre företag. Detta 

beror på att större företag kan investera i allt som de små företagen kan investera i men även 

i investeringar som kräver en större kapitaltillgång än vad de mindre företagen har tillgång 

till, vilket leder till generellt högre avkastning för större företag. Hall och Weiss (1967) menar 

även att större företag har tillgång till billigare kapital jämfört med mindre företag vilket 

också leder till en högre avkastning. Enligt Evans (1987) har större företag lägre tillväxt 

jämfört med mindre företag vilket också indikerar att företag i liknande storlek har liknande 

fundamentala egenskaper. Att företag med liknande storlek fundamentalt liknar varandra 

stöds även av Damodaran (2012).  

 

Trots att strategin påvisar en god prediktionsförmåga avseende medelavvikelsen är strategin 

inte att föredra för någon multipel om medianavvikelsen istället studeras. Medianavvikelsen 

är ofta mer intressant att studera eftersom den inte är påverkad av extremvärden i samma 

utsträckning som medelavvikelsen. Även om strategin lyckas fånga upp en del olikheter 

mellan företagen tyder detta på att den inte gör det på ett lika framgångsrikt sätt som flera 

av de andra strategierna. En förklaring är att målmultiplarna P/E och P/B har en låg 

korrelation med de faktiska multiplarna, det vill säga att strategin inte lyckas förutse de 
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framtida faktiska multiplarna på ett träffsäkert sätt. Detta illustreras även av att 

standardavvikelsen för dessa målmultiplar inte följer standardavvikelsen för de faktiska 

multiplarna väl. Resultatet är i linje med Alford (1992) samt Cheng och McNamara (2000) 

som fann att en jämförelsegrupp baserad på företagens storlek har en sämre 

prediktionsförmåga jämfört med jämförelsegrupper som baseras på branschtillhörighet eller 

avkastning på eget kapital vid användning av P/E- och P/B-multiplarna. Både Alford (1992) 

samt Cheng och McNamara (2000) identifierar dock företagens storlek som det bokförda 

värdet av företagens totala tillgångar.  

 

Slutsatsen kan dras att storleksstrategin resulterar i en bättre prediktionsförmåga jämfört 

med prediktionsförmågan som erhålls med en slumpmässig strategi för majoriteten av de 

studerade multiplarna. Dock lyckas en jämförelsegrupp baserad på omsättningsstorlek inte 

fånga upp en tillräckligt stor del av företagens specifika egenskaper för att den ska vara att 

föredra före andra typer av jämförelsegrupper för någon av de studerade multiplarna.  

 Avkastning på eget kapital 

RoE-strategin estimerar målmultiplar med hjälp av en jämförelsegrupp som baseras på 

företagens avkastning på eget kapital. Strategin är speciellt framgångsrik vid användning av 

P/E- och P/B-multiplarna där endast regressionsstrategin ger en bättre prediktionsförmåga. 

Detta indikerar att företag som har liknande avkastning på eget kapital även påminner om 

varandra avseende de variabler som driver dessa multiplar. Resultatet skiljer sig ifrån Alford 

(1992) och Cheng och McNamara (2000) som båda fann att en jämförelsegrupp som baseras 

på branschtillhörighet är att föredra före RoE-strategin när P/E-multipeln används. En 

anledning till att resultaten skiljer sig åt kan vara att de använder sig av en snävare definition 

av branschtillhörighet vilket den stora mängden av amerikanska bolag tillåter. Detta leder till 

att de med sin branschstrategi får jämförelsegrupper som inkluderar mer liknande bolag än 

vad som är möjligt att uppnå på den nordiska marknaden med förhållandevis få bolag. Därför 

förefaller RoE-strategin i denna studie vara bättre än branschstrategin vilket nödvändigtvis 

inte behöver gälla för andra marknader där en mer specifik branschindelning är möjlig. 

Skillnaden i prediktionsförmåga mellan RoE- och branschstrategin är dock förhållandevis 

liten. Detta är även en indikation på att en mer specifik branschindelning hade gett ett 

resultat i linje med tidigare studier. 

 

En möjlig förklaring till strategins höga prediktionsförmåga är att avkastning på det egna 

kapitalet enligt Alford (1992) anses vara ett mått på vinsttillväxt, något som samtliga 

multiplar enligt paneldataanalysen beror på. Detta är även i linje med Freeman, Ohlson och 
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Penman (1982) som finner att avkastning på eget kapital kan användas för att prediktera 

förändringar i resultatet. En anledning till att medelavvikelsen är speciellt låg för P/B-

multipeln är att denna signifikant förklaras av avkastning på eget kapital enligt 

paneldataanalysen. Att strategin är framgångsrik vid användning av P/B-multipeln stöds 

även av korrelationsmatrisen. P/B-multiplarna som estimerats med RoE-strategin har en 

hög korrelation med de faktiska P/B-multiplarna som har observerats på marknaden, vilket 

enligt Liu, Nissim och Thomas (2002) tyder på en bra multipel. Detta resultat är även i linje 

med Cheng och McNamara (2000) som finner att när P/B-multipeln används är RoE-

strategin att föredra framför branschstrategin. 

 

RoE-strategin är dock inte lika framgångsrik vid estimering av EV/SALES- och EV/EBITDA 

multiplarna. Dessa multiplar uttrycker ett värdeförhållande som baseras på omsättnings- 

och resultatmått som påverkas av betydligt färre faktorer än vad som påverkar företagens 

slutgiltiga resultat. Till exempel kan två företag ha liknande omsättning men olika resultat 

eftersom resultatet påverkas av en mängd olika faktorer. Av korrelationsmatrisen framgår 

det att ingen av de två ovanstående multiplarna korrelerar i någon större utsträckning med 

målmultiplar estimerade med RoE-strategin. Samma slutsats kan även dras genom att 

analysera spridningen på strategins målmultiplar. Spridningen för de estimerade P/E- och 

P/B-multiplarna är relativt lika spridningen för de faktiska multiplarna medan det skiljer 

mycket mer mellan spridningen av de estimerade EV/SALES- och EV/EBITDA-multiplarna 

jämfört med de faktiska multiplarna. Tyvärr behandlar varken Alford (1992) eller Cheng och 

McNamara (2000) EV/SALES- eller EV/EBITDA-multipeln så det går inte att avgöra om 

dessa resultat är i linje med deras studier eller ej.  

 

Studiens resultat föreslår att strategin som estimerar målmultiplar med hjälp av en 

jämförelsegrupp som baseras på avkastning på eget kapital är framgångsrik när P/E- och 

P/B-multiplarna används. Strategin resulterar i den näst bästa prediktionsförmågan för 

dessa multiplar jämfört med samtliga strategier och i den bästa prediktionsförmågan jämfört 

med de strategier som använder sig av olika jämförelsegrupper. 

 Tillväxt 

Tillväxtstrategin estimerar målmultiplar med hjälp av jämförelsegrupper som baseras på 

företagens historiska omsättningstillväxt. Tidigare litteratur och forskning inom området har 

identifierat förväntad tillväxt som en viktig drivare av företags värden och dess multiplar (se 

t.ex. Cheng & McNamara, 2000; Damodaran, 2012; Bernström, 2014; Boatsman & Baskin, 

1981). I resultatavsnittet framgår det dock att den aktuella strategin inte är att föredra för 
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någon av de studerade multiplarna. Det finns flera förklaringar i resultaten varför en 

jämförelsegrupp som baseras på den historiska omsättningstillväxten har en låg 

prediktionsförmåga. De estimerade multiplarna korrelerar lågt med de faktiska multiplarna 

under den studerade perioden. Detta illustreras även av att de estimerade multiplarnas 

spridning skiljer sig mycket från spridningen av de faktiska multiplarna vilket innebär att 

strategin inte lyckas justera målmultiplarna efter företagens olikheter. Resultatet tyder på att 

två företag som har samma omsättningstillväxt inte nödvändigtvis behöver vara lika 

avseende andra aspekter. Till exempel kan ett företag öka tillväxten till följd av ökad 

efterfrågan medan ett annat företag ökar tillväxten genom att sänka marginalerna. En 

tillväxtökning får även olika effekter beroende på företagens operationella hävstång. Ett 

företag med en hög andel fasta kostnader genererar generellt sett en högre lönsamhetsökning 

jämfört med ett företag med hög andel rörliga kostnader vid en omsättningsökning.  

 

En annan förklaring till att tillväxtstrategin inte resulterar i en god prediktionsförmåga är att 

strategin baseras på just den historiska omsättningstillväxten. Resultaten tyder på att 

omsättningstillväxt är ett dåligt kriterium vid skapandet av jämförelsegrupper. Ett alternativ 

hade varit att basera jämförelsegruppen på vinsttillväxt istället för omsättningstillväxt då 

paneldataanalysen bevisar att storleken av samtliga multiplar signifikant beror på den 

förväntade tillväxten i vinst per aktie. Varaiya, Roger och Weeks (1987) visar att den 

förväntade vinsttillväxten påverkar ett företags värde vilket stödjer detta resonemang. Att 

jämförelsegrupper baserade på vinsttillväxt resulterar i en hög prediktionsförmåga stöds av 

Boatsman och Baskin (1981) som fann att prediktionsfelet minskar om jämförelsen baseras 

på vinsttillväxt jämfört med en slumpmässig jämförelse.  

 

Ramezani, Soenen och Jung  (2002) undersöker hur tillväxt påverkar lönsamhet samt 

aktieägarvärde och finner bland annat att omsättningstillväxt inte är synonymt med 

vinsttillväxt vilket ligger i linje med att en jämförelsegrupp baserad på vinsttillväxt presterar 

bättre än en jämförelsegrupp baserad på omsättningstillväxt. Konklusionen kan göras att 

historiska omsättningstillväxten inte kan användas som en approximation av den förväntade 

tillväxten utan att analytikers förväntade tillväxt i vinst per aktie är att föredra. En 

jämförelsegrupp baserad på omsättningstillväxt lyckas inte fånga upp olikheter i de 

fundamentala värdedrivarna bland de studerade företagen på ett framgångsrikt sätt. 

 Bransch 

Branschstrategin estimerar målmultiplar utifrån jämförelsegrupper som är baserade på 

företagens branschtillhörighet. Strategin är framgångsrik då den resulterar i den näst bästa 
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prediktionsförmågan vid användning av EV/SALES- och EV/EBITDA-multiplarna och i den 

tredje bästa prediktionsförmågan vid användning av P/E- och P/B-multiplarna. Resultatet 

tyder på att branschtillhörighet är en signifikant faktor även på den nordiska marknaden 

trots att det handlas mycket färre företag på denna marknad än på den amerikanska 

marknaden där majoriteten av referenslitteraturens empiri är insamlad från. En förklaring 

till strategins goda prediktionsförmåga är att företag inom samma bransch påverkas av 

liknande marknadsfaktorer. Företag inom samma bransch borde till exempel använda 

liknande råvaror och påverkas således på ett liknande sätt av prisrörelser i dessa. Företag 

inom samma bransch borde även ha liknade kostnadsstrukturer, exempelvis präglas 

återförsäljare och grossister av stora lagerkostnader till skillnad ifrån tjänstebolag.  

 

Att en jämförelsegrupp som baseras på branschtillhörighet är att föredra över andra typer av 

jämförelsegrupper stöds av bland annat av Alford (1992), Cheng och McNamara (2000), Liu, 

Nissim och Thomas (2002) samt Damodaran (2012). Liu, Nissim och Thomas (2002) fann 

att denna strategi är bättre på att estimera multiplar jämfört med om målmultiplarna istället 

estimerades som ett medelvärde av de faktiska multiplarna för samtliga företag på 

marknaden, det vill säga när samtliga företag ingår i jämförelsegruppen. De menar att detta 

beror på främst två saker. Dels har företag i samma bransch ofta liknande värden i de 

variabler som inte ingår i multipeln. Det vill säga att företag inom samma bransch har både 

liknande omsättning och vinst vilket ökar homogeniteten vid skapandet av 

jämförelsegrupper. Dessutom menar de att den amerikanska börsens IBES-klassificering av 

branscher är relativt framgångsrik på att samla homogena företag inom varje bransch. Denna 

studies resultat tyder därmed på att Nasdaqs ICB-klassificeringssystem också framgångsrikt 

sorterat bolag efter liknande egenskaper. 

 

Resultatet stöds även av Fernandez (2001) som fann att spridningen i multiplar är stor 

mellan olika branscher. Om spridningen i multiplar är stor mellan olika branscher bör 

prediktionsförmågan förbättras om jämförelsegruppen baseras på branschtillhörighet 

jämfört med om jämförelsegruppen innehåller företag från flera olika branscher. 

Branschstrategins estimerade multiplar har en standardavvikelse som är nära de faktiska 

multiplarnas spridning vilket innebär att strategin identifierar och värderar företagens 

olikheter i större utsträckning än de flesta övriga strategier, med undantag för 

regressionsstrategin. 

 

Studiens resultat indikerar att företag inom samma bransch har liknande värdedrivare vilket 

är i linje med tidigare amerikansk litteratur. Strategin tenderar således att fånga upp 

olikheter i de variabler som driver respektive multipel på ett framgångsrikt sätt. Detta 
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indikerar att det faktum att många använder branschstrategin vid relativvärdering i 

praktiken  (Bancel & Mittoo, 2014) är legitimerat. Resultatens generaliserbarhet begränsas 

dock något av att samtliga branscher inte inkluderats i studien på grund av att för få företag 

är klassificerade inom vissa segment. Detta gäller företag inom olja & gas, allmännyttiga 

företag och IT-bolag.  

 Regressionsanalys 

I resultatet framgår det att fundamentalt teoretiskt korrekta multiplar resulterar i det lägsta 

prediktionsfelet och därmed i den bästa prediktionsförmågan för samtliga multiplar. 

Skillnaden i medelavvikelse som erhålls med denna strategi är signifikant skild ifrån 

medelavvikelsen som erhålls med den slumpmässiga strategin och även generellt skild från 

medelavvikelsen som erhålls med RoE- och branschstrategin. 

 

Att fundamentalt teoretiskt korrekta målmultiplar resulterar i det lägsta prediktionsfelet och 

därmed i den bästa prediktionsförmågan ligger i linje med Damodarans (2012) 

argumentation om att en regressionsanalys hanterar olikheter mellan företag på ett effektivt 

sätt. Strategin som estimerar fundamentalt teoretiskt korrekta målmultiplar tar hänsyn till 

företags olikheter avseende de värdedrivare som påverkar respektive multipel på ett unikt 

sätt eftersom att varje företag får en egen målmultipel utifrån det egna företagets specifika 

fundamentala situation. Detta visas även av att regressionsstrategin är den strategi vars 

estimerade målmultiplars spridning bäst överensstämmer med de faktiska multiplarnas 

spridning, vilket betyder att de estimerade målmultiplarna väl följer de faktiska multiplarna. 

Resultaten stöds även av Bhojraj och Lee (2002) som visar på att målmultiplar estimerade 

med regressionsanalys i högre grad förklarar framtida multiplar än målmultiplar som är 

framtagna med hjälp av jämförelsegrupper baserade på både bransch och slumpmässigt 

urval.  

 

Eftersom fundamentalt teoretiskt korrekta målmultiplar ger den bästa prediktionsförmågan 

kommer det här avsnittet att tillägnas ett relativt stort utrymme för att analysera varför 

denna strategi är bättre än de övriga. Diskussionen tar avstamp i de tre faktorer som enligt 

Damodaran (2012) driver ett företags värde, det vill säga företagets kassaflöde, tillväxt och 

risk. Avsnittet kommer därför först att behandla samtliga regressionsanalyser som gjorts för 

varje kvartal och multipel som ingår i studien med fokus på hur väl regressionerna lyckas 

fånga upp och hantera olikheter i företagens specifika kassaflöden, tillväxt och risk. Därefter 

följer en djupare analys av respektive exogen variabels betydelse för multiplarnas storlek som 

estimerats via paneldataregressionerna.  
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5.5.1 Regressionsanalys för estimering av målmultiplar 

De regressioner som genomförts för varje kvartal och som sedan använts i studien för att 

estimera målmultiplar har, som konstaterats i avsnitt 4,7, generellt sett resulterat i icke-

signifikanta modeller och skattningar som i allra högsta grad kan ifrågasättas ur ett statistiskt 

perspektiv. Exempelvis har både EV/EBITDA-, P/B- och EV/SALES-multiplarna minst en 

exogen variabel som inte är signifikant under någon av kvartalen i hela 

undersökningsperioden. Detta innebär att alla skattningar som gjorts för att framställa 

målmultiplar är baserade på modeller som inte är statistiskt signifikanta och som således inte 

skapar väntevärdesriktiga skattningar för målmultiplarna. Den enda multipel som har 

samtliga variabler signifikanta under något kvartal är P/E-multipeln. Dock är samtliga 

exogena variabler för P/E-multipeln signifikanta för endast två av de 20 kvartal som 

inkluderats i studien. På grund av dessa brister torde därmed inte regressionerna kunna 

framställa målmultiplar som är relevanta i verkligheten och har hög prediktionsförmåga. 

Detta då modellerna borde skatta icke väntevärdesriktiga koefficienter som skiljer sig mycket 

åt från kvartal till kvartal vilket således ger stor osäkerhet i estimeringen av målmultiplarna. 

Trots modellernas svagheter visar resultatet att strategin att fastställa fundamentalt 

teoretiskt korrekta målmultiplar med regressionsanalys ger en signifikant förbättrad 

prediktionsförmåga jämfört med de övriga strategierna. Trots att modellerna saknar 

signifikanta samband i stor utsträckning presterar de alltså ändock bättre än andra alternativ 

att fastställa målmultiplar. 

 

En förklaring är att variablerna i respektive regression är signifikanta över tid men inte under 

enskilda kvartal. Damodaran (2012) menar att ett problem med regressionsmetoden är att 

det krävs ett stort antal företag för att variablerna skall bli signifikanta. Om det inte finns 

tillräckligt med företag riskerar variablerna att bli icke-signifikanta och få skeva koefficienter. 

Så är fallet för regressionerna som gjorts i denna studie i och med att det endast är drygt 60 

företag som inkluderats i varje regression. Detta förklarar varför regressionerna som gjorts 

per kvartal inte får signifikanta variabler. Det förklarar dock inte varför strategin fortfarande 

presterar bättre än de övriga strategierna för att fastställa målmultiplar. För att kunna 

förklara det följer nedan en djupgående paneldataanalys över de för respektive multipel 

exogena variablerna. Genom att analysera variablerna över tid kan många fler observationer 

inkluderas i analysen och antalet observationer blir tillräckligt stort för att se vilken effekt 

variablerna har på multiplarna ur ett längre tidsperspektiv.  

5.5.2 Paneldataregressioner 

Det här avsnittet analyserar de fyra paneldataregressioner som gjorts för de olika multiplarna 

över hela studiens undersökningsperiod. Varje variabel diskuteras med utgångspunkt från 
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hur väl de lyckas fånga upp företagens kassaflöde, tillväxt eller risk beroende på vilken 

variabel som diskuteras. 

Tillväxt 

Företagens tillväxt mäts med en variabel som bygger på analytikernas uppskattade framtida 

tillväxt i vinst per aktie med en tidshorisont på tre till fem år. Tillväxtvariabeln används vid 

estimering av alla fyra multiplar som approximation för företagens tillväxt. I samtliga 

regressioner har variabeln positiv riktning och är signifikant på 1 procents signifikansnivå. 

Detta tolkas som att resultaten ger starkt stöd för att högre tillväxt ökar storleken på 

multiplarna, det vill säga att en högre tillväxt motsvarar ett högre företagsvärde oavsett 

vilken multipel som studeras.  

 

Resultaten kan tolkas i linje med Damodarans (2012) tidigare studier som konstaterat 

samma samband. Ju högre tillväxt ett företag förväntas ha desto större kassaflöde förväntas 

företaget ge upphov till vilket innebär att företaget skall värderas högre. Studiens resultat 

samstämmer även med Bhojraj och Lees (2002) resultat som också visar på ett positivt 

samband mellan tillväxt och storlek för multiplarna EV/SALES och P/B för den amerikanska 

marknaden. Slutsatsen kan därmed dras att tillväxtvariabeln är en viktig del av 

företagsvärdet och som delvis förklarar storleken på ett företags multiplar oavsett vilken 

multipel som studeras. 

 

Det positiva sambandet mellan tillväxt och företagsvärdet kan också ses som stöd för den 

effektiva marknadshypotesen. Enligt Fama (1970) bör företagets marknadsvärde spegla den 

offentliga information som finns tillgänglig om företaget. Har ett företag släppt information 

som aktieanalytikerna tolkar som tecken på att företaget kommer uppleva högre tillväxt 

framöver bör även företagsvärdet öka. Hade resultatet tvärt om varit negativt eller inte 

signifikant hade det kunnat tala för ett irrationellt beteende på marknaden.  

Utdelningsandel 

Variabeln utdelningsandel används i estimeringen av P/E- och P/B-multipeln och 

symboliserar det kassaflödet aktieägare får ta del av. I paneldataregressionen blev inte 

utdelningsvariabeln en signifikant förklaringsvariabel till P/B-multipelns storlek men 

däremot uppvisade variabeln ett negativt signifikant samband på 1 procents signifikansnivå 

för P/E-multipeln. Detta innebär att P/B-multipelns relation till utdelningsandelen inte går 

att fastslå medan utdelningsvariabelns negativa samband med P/E-multipeln innebär att när 

utdelningsandelen ökar minskar P/E-multipeln och därmed aktiens värde. 

 



  

67 

 

Dessa resultat motstrider  Damodarans (2012) härledda samband för P/E multipeln som är 

baserad på Dividend discount model (se avsnitt 2.4.2) som menar att en ökad 

utdelningsandel ger ett större kassaflöde till investerarna och därmed bör aktien prissättas 

högre. Det kan finnas flera förklaringar till varför denna studies resultat skiljer sig från 

tidigare forskning. Det mest självklara vore att misstänka multikollinearitetsproblem i 

regressionen, det vill säga att de ingående variablerna korrelerar så mycket med varandra att 

standardavvikelserna blir icke väntevärdesriktiga, vilket i extrema fall leder till att de 

skattade koefficienterna byter riktning (Verbeek, 2004). Vid analys av 

korrelationsmatriserna (appendix 3) visar dock variabeln utdelningsandel en låg korrelation 

med övriga variabler både för P/E- och P/B-multipeln. Den högsta absoluta korrelationen 

visas i regressionsanalysen av P/B-multipeln där utdelningsandelen korrelerar 0,12 med 

avkastning på eget kapital, vilket får ses som en väldigt låg korrelation enligt Gujarati och 

Porter (2009). Detta innebär att det sannolikt inte förefaller multikollinearitetsproblem i 

modellen. 

 

Istället skulle resultaten kunna tolkas i linje med aktiemarknadspsykologins förespråkare 

som ett tecken på att marknaden inte är så rationell som Famas (1970) EMH förespråkar. 

Det faktum att investerare inte värdesätter ett högre kassaflöde skulle då kunna tolkas som 

ett irrationellt beteende. En mer trolig förklaring till studiens motstridiga resultat är dock att 

variabeln utdelningsandel inte motsvarar det som investerare ser som sitt framtida 

kassaflöde från sin investering i aktien. Moser (2007) argumenterar exempelvis för att 

företag i större utsträckning använder företagets vinst till att återköpa aktier istället för att 

ge ut en högre utdelning om skatten för utdelningar är hög. Detta eftersom att skatten för 

kapitalvinst kan vara lägre än skatten för utdelningar. Investerarens faktiska vinst blir då 

högre när företagen återköper aktier så att aktiepriset ökar istället för att investeraren 

tilldelas utdelning. Detta skulle kunna innebära att investerare föredrar återköp snarare än 

utdelning vilket skulle förklara det negativa sambandet mellan aktievärdet och 

utdelningsandelen som denna studie funnit.  

 

Sammanfattningsvis kan ingen tydlig slutsats dras när det kommer till utdelningsandel 

varken för P/B- eller P/E-multipeln eftersom denna studies resultat inte överensstämmer 

med tidigare forskning. Dock föreslår resultaten att andra variabler bör användas antingen i 

stället för eller i samverkan med utdelningsandelen för att mäta kassaflödet till investerarna. 

Dessa variabler skulle fånga upp företagens återköp av aktier eller på annat sätt jämföra 

skatteskillnader mellan avkastningsalternativen för investerarna. 
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Avkastningskrav på eget kapital 

För P/E- och P/B-multipeln har risken i investeringen kvantifierats genom 

avkastningskravet på eget kapital och i paneldataregressionerna har beta använts som 

approximation för avkastningskravet. I båda regressionerna visar betavärdet på ett negativt 

samband med multiplarnas storlek på 1 procents signifikansnivå. Detta innebär att när risken 

(betavärdet) ökar minskar multiplarnas storlek och således även företagsvärdet. 

 

Dessa resultat stödjer Sharpes (1964) argumentation i CAPM. Sharpe menar att aktier som 

varierar i stor utsträckning med marknaden och därmed har högre betavärde innebär en 

större risk för investerarna och bör därmed prissättas lägre än en aktie som har lägre 

betavärde. Studiens resultat visar att ju högre betavärde en aktie har desto lägre prissättning 

på aktien i form av en lägre multipel. Resultatet tyder på att betavärdet från CAPM fungerar 

väl som variabel för risk trots att bland annat Fama och French (2004) pekar på tydliga 

brister i de antaganden som gjorts för att modellen skall vara giltig. Detta samband är 

signifikant för både P/E- och P/B-multipeln. Resultatet stödjer också Famas (1970) EMH om 

att investerare är rationella när det kommer till investerares riskaversion och att detta kan 

observeras även på den nordiska marknaden. Det vill säga att investerare värdesätter företag 

som har lägre risk och är således villiga att betala ett högre pris för dessa typer av företag. 

Avkastningskrav på totalt kapital 

För EV/SALES- och EV/EBITDA-multipeln används skuldsättningsgraden som mått på risk 

eftersom Gebhardt, Lee och Swaminathan (2001) argumenterar för att det är ett mått på 

avkastningskravet för totalt kapital. I båda paneldataregressionerna blev variabeln 

skuldsättningsgrad dock inte signifikant vilket innebär att för både EV/SALES- och 

EV/EBITDA multipeln saknar modellerna förmåga att ta hänsyn till risken i bolagen vid 

skattningarna av respektive multipel. 

 

Resultaten kan tolkas som att risken inte har betydelse när man värderar företagets hela 

värde inklusive skulder. Detta resonemang förefaller dock inte särskilt trovärdigt då det 

framstår som självklart att ett bolag som har hög skuldsättningsgrad inte klarar av att betala 

sina skulder i samma utsträckning som ett företag med mindre skuldsättningsgrad och får 

således ett mer volatilt resultat. Detta leder till slutsatsen att risken fortfarande bör spela roll 

även för EV/SALES- och EV/EBITDA-multiplarna men att skuldsättningsgraden inte är den 

optimala variabeln för att estimera denna risk. Detta resultat är i linje med Bhojraj & Lees 

(2002) resultat där de mäter risken som den bokförda skuldsättningsgraden för bland annat 

EV/SALES multipeln. Deras studie visar också på ett icke-signifikant samband mellan 

skuldsättningsgraden och multipelns storlek. En av förklaringarna kan vara att den 
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estimerade skuldsättningsgraden inte är tillräckligt representativ för den riktiga 

skuldsättningsgraden som enligt bland annat Damodaran (2012) skall mätas i 

marknadsvärden. Eftersom att skulderna oftast inte handlas på öppen marknad blir 

prissättningen av skulderna en subjektiv bedömning där antagandet görs att det bokförda 

värdet på skulderna är en approximation för marknadsvärdet. Resultatet i denna studie 

indikerar att detta kanske inte är ett så rimligt antagande. 

Rörelsemarginal 

Rörelsemarginalen används som variabel för att mäta det kassaflöde som företaget genererar 

för EV/SALES-multipeln. I paneldataregressionen visar variabeln på ett positivt signifikant 

samband på 1 procents signifikansnivå. Detta är i linje med förväntningarna, som stöds av 

Damodaran (2012), att företag med högre rörelsemarginal bör handlas till högre multiplar. 

Resultatet pekar även på en rationell marknad där investerare värdesätter företag som har 

högre rörelsemarginal och därmed ett högre kassaflöde.  

 

Resultaten stöds även av Bhojraj & Lees (2002) resultat där de visar på ett signifikant positivt 

samband mellan rörelseresultatet och EV/SALES-multipeln, vilket de menar innebär att 

variabeln är en viktig faktor för att estimera storleken på EV/SALES-multipeln. Slutsatsen 

kan därmed dras att detta samband bör gälla även för nordiska börsnoterade företag. 

Återinvesteringsgrad 

Återinvesteringsgraden utgör en variabel som mäter företagets förmåga att generera 

kassaflöde, eller snarare den del av kassaflödet som inte går till investerarna. Även denna 

variabel inkluderas endast i skattningen för EV/SALES-multipeln. Paneldataregressionen 

visar på ett signifikant positivt samband mellan återinvesteringsgraden och EV/SALES-

multipeln på 5 procents signifikansnivå. Detta resultat är motstridigt Damodarans (2012) 

resonemang där han argumenterar för att företag som kräver högre återinvesteringsgrad för 

att bibehålla tillväxten kommer ha en mindre andel av kassaflödet kvar som tillfaller 

investerarna vilket i sin tur leder till att företagsvärdet bör minska. 

  

Resultaten kan tolkas som ett tecken på irrationella investerare. Istället för att värdesätta 

kassaflödet idag kan en övertro på framtida tillväxt förklara studiens resultat. Investerare 

kan tro att återinvesteringar leder till högre tillväxt och på så sätt legitimeras en högre 

multipel när företaget istället bör prissättas lägre eftersom kassaflödet som företaget 

genererar faktiskt minskar. Det kan även finnas praktiska förklaringar. 

Återinvesteringsgraden är beräknad som ett genomsnitt över de fyra senaste kvartalen vilket 

innebär att variabeln är baserad på historiska data. Detta kan innebära att det kan finnas 
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diskrepans mellan investerares värdering på företagen och återvinningsgraden som är 

baserad på historiska data. Resultaten bör därför tolkas med viss försiktighet. 

Skatt 

Skatt används också som variabel för att mäta hur stort kassaflöde ett företag skapar. Ju 

högre skatt desto lägre kassaflöde och därmed företagsvärde menar Damodaran (2012). I 

paneldataregressionerna visar dock inte skattevariabeln ett tydligt samband med 

multiplarnas storlek. För EV/SALES-multipeln finns inget signifikant samband och för 

EV/EBITDA- multipeln finns ett signifikant negativt samband, men endast på 10 procents 

signifikansnivå, vilket inte är ett tillräckligt starkt samband för att kunna dra några slutsatser 

om skattevariabelns påverkan på multiplarnas storlek.  

 

Ett problem med att mäta just skattesatsen är företagens egna möjlighet att påverka dess 

storlek. I regressionsanalyserna har företagens föregående års effektiva skattesats använts 

vilket innebär att skattesatsen kan skilja sig mycket från år till år för samma företag beroende 

på hur företaget utnyttjat de olika möjligheter till periodisering av skattebetalningarna som 

redovisningsreglerna tillåter. Dessa möjligheter skapar stora standardavvikelser i 

datamaterialet vilket resulterar i problem vid skapandet av regressionsmodellerna 

(Damodaran, 2012). Därmed blir det svårt att dra någon slutsats gällande skattevariabeln då 

ett mer stabilt mått över tid för företagens skatter hade varit önskvärt. Ett exempel på en 

sådan variabel skulle kunna vara marginalskatten, men då de flesta företag som handlas på 

Nasdaq OMX Nordic har verksamhet i flera länder, kommer även den genomsnittliga 

marginalskatten för dessa företag att variera från år till år. Dessutom speglar inte 

marginalskatten den faktiska kassaflödespåverkan skatten har. 

Avskrivningar i förhållande till EBITDA 

Avskrivningar i förhållande till EBITDA visar hur stor del av EBITDA som utgörs av 

avskrivningar. Enligt Damodaran (2012) bör företag som har högre andel avskrivningar i 

förhållande till EBITDA handlas till lägre multiplar. Paneldataregressionen visar ett 

signifikant negativt samband mellan variabeln avskrivningar i förhållande till EBITDA och 

EV/EBITDA-multipeln på 1 procents signifikansnivå.  

 

Det finns få studier som testat denna variabel varför det är svårt att uttala sig generellt om 

variabelns innebärande. Dock tyder studiens resultat på att Damodarans (2012) resonemang 

gäller även för nordiska företag som handlas på Nasdaq OMX Nordic Large Cap. 
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Återinvesteringar i förhållande till EBITDA 

Även variabeln återinvesteringar i förhållande till EBITDA är en variabel som endast använts 

i regressionen för att estimera EV/EBITDA-multipeln. Högre värde på variabeln förväntas 

ge lägre multipel och därmed ett lägre företagsvärde. Detta beror på, enligt (Damodaran, 

2012), att ett företag med hög andel återinvesteringar i förhållande till EBITDA kräver mer 

kassaflöde för att upprätthålla nuvarande tillväxt vilket innebär att det blir svårare för dessa 

företag att behålla, eller öka, sin tillväxt jämfört med företag som har lägre 

återinvesteringsbehov. Företag med högre återinvesteringsgrad får i likhet med tidigare 

resonemang mindre andel kassaflöde kvar som kan tillfalla investerarna. I 

paneldataregressionen blev dock inte variabeln signifikant och kopplingar kan göras till 

resonemanget för återinvesteringsgradsvariabeln, det vill säga att investerare kan agera 

irrationellt och tolka återinvesteringsgraden som ett tecken på framtida hög tillväxt istället 

för ett minskat kassaflöde idag. 

Avkastning på eget kapital 

Variabeln avkastning på eget kapital används vid estimering av P/B-multipeln och skall 

approximera kassaflödet till investerarna. Ju högre avkastning till eget kapital desto mer bör 

investerarna vara villiga att betala för företaget och således bör företaget handlas till en högre 

multipel (Damodaran, 2012). I paneldataregressionen visade variabeln avkastning på eget 

kapital ett signifikant positivt samband med storleken på P/B-multipeln på 1 procents 

signifikansnivå vilket innebär, i samstämmighet med Damodaran (2012), att företagsvärdet 

ökar om avkastningen ökar. 

 

Resultatet tyder på rationella investerare och stöds även av Bhojraj och Lees (2002) studie 

där de visar på ett positivt samband mellan avkastning på eget kapital och P/B-multipeln och 

menar att variabeln på ett bra sätt approximerar kassaflödet till investerarna vid beräknandet 

av P/B-multipeln. Slutsatsen kan därmed dras att även detta samband bör gälla för nordiska 

företag handlade på Nasdaq OMX Nordic Large Cap. 

Sammanfattning paneldataanalys 

I paneldataregressionerna inkluderades samtliga 63 företag för varje enskilt kvartal vilket 

resulterade i hela 1200 observationer per regression. Detta resulterade i att fler variabler blev 

signifikanta jämfört med OLS-regressionsanalyserna som gjorts per kvartal. Detta innebär 

att vissa av variablerna som inte är signifikanta för enskilda kvartal visar på signifikanta 

samband med multiplarnas storlek över en längre tidsperiod. Detta förklarar således varför 

regressionsstrategin har bra prediktionsförmåga trots att målmultiplarna estimerats med de 

icke-signifikanta regressionsanalyserna som gjorts per kvartal. Variabler som visades som 

icke-signifikanta i OLS-regressionerna var egentligen signifikant förklarande av multiplarnas 



  

72 

 

storlek men antalet observationer var för få för att regressionerna skulle bli signifikanta, ett 

problem som alltså identifierades med hjälp av paneldataanalysen. De flesta variabler visade 

sig signifikanta och med rätt riktning utifrån Damodarans (2012) härledningar av 

multiplarna vilket förklarar varför strategin fick så bra resultat. Dock visade exempelvis 

utdelningsandel och återinvesteringsgrad inte några signifikanta samband med multiplarna 

varför det finns anledning att undersöka detta vidare i framtida studier. 

 

I och med att paneldataregressionerna blev signifikanta i mycket större utsträckning än OLS-

regressionerna som gjorts per enskilt kvartal kan frågan väckas varför inte skattningarna på 

koefficienterna i paneldataanalysen används istället för koefficienterna från de 

regressionerna som är gjorda för varje kvartal vid estimeringen av varje företags målmultipel. 

Dessa koefficienter bör ju förklara de framtida faktiska multiplarna i en större utsträckning 

då dessa koefficienter är baserade på en mycket mer omfattande datamängd och därmed är 

mer stabila. Som tidigare fastslagits i resultatet kunde Hausman-testet förkastas för samtliga 

fyra paneldataregressioner vilket innebar att företagen har individspecifika egenskaper 

(individuell heterogenitet) som korrelerar med de exogena variablerna i modellerna 

(Verbeek, 2004). Därav användes Fixed effects model vid skattningen av regressionerna 

vilket innebär att varje enskilt företag tilldelas ett eget intercept i regressionsekvationen. För 

att finna en målmultipel för ett företag i studien skulle således företagets specifika intercept 

användas tillsammans med de i paneldataregressionen skattade koefficienterna för de 

exogena variablerna. Detta skapar dock ett problem som medför att paneldataregressionens 

koefficienter inte kan generaliseras till hela populationen, det vill säga samtliga företag på 

Nasdaq OMX Nordic Large Cap. Eftersom de individspecifika egenskaperna inte är kända för 

företag som inte ingår i urvalet förblir därmed intercepten för dessa företag okända vilket 

omöjliggör användandet av paneldatakoefficienterna för företag som inte ingår i urvalet. 

Således kan inte paneldataanalysens skattade koefficienter generaliseras till andra företag än 

de som ingår i studiens urval. Däremot kan fortfarande de skattade koefficienternas 

signifikans och riktning användas för att analysera de variabler som över tid påverkar 

multiplarnas storlek. 

 Multiplars relativa prediktionsförmåga 

Av resultaten framgår det tydligt att prediktionsförmågan skiljer sig mellan de olika typerna 

av multiplar som är inkluderade i studien. Skillnaden i prediktionsförmåga mellan 

multiplarna är generellt som minst när fundamentalt teoretiskt korrekta målmultiplar 

estimeras. När de andra strategierna analyseras är det istället tydligt att prediktionsförmågan 

skiljer sig olika mycket åt beroende på vilken typ av multipel som studeras. Till exempel 

erhålls en medianavvikelse på 18,54 procent när P/E-multipeln estimeras medan estimering 
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av EV/SALES-multipeln resulterar i en medianavvikelse på 58,91 procent med den 

slumpmässiga strategin. På en övergripande nivå tycks P/E-multipeln och EV/EBITDA-

multipeln ge det lägsta prediktionsfelet oavsett vilken strategi som används för att beräkna 

målmultipeln. EV/SALES-multipeln resulterar i det högsta prediktionsfelet oavsett vilken 

strategi eller tidshorisont som studeras.  

 

Resultatet visar att stora prediktionsfel observeras genomgående för de multiplar vars 

faktiska multiplar har stor spridning. Detta samband stöds av Baker och Ruback (1999) som 

anser att den multipel som bör användas vid relativvärdering är den multipel som har lägst 

spridning. Om de faktiska multiplarna har en låg spridning kommer en målmultipel som 

beräknas som medelvärdet av de faktiska multiplarna att i genomsnitt vara mer lik företagens 

faktiska multiplar jämfört med om spridningen bland de faktiska multiplarna är stor.  

Avvikelsen mellan median- och medelvärdet för P/E- samt EV/EBITDA-multipeln är relativt 

liten och den relativa standardavvikelsen är låg vilket innebär att spridningen för dessa två 

typer av multiplar också är låg. Detta stämmer väl överens med studiens resultat där dessa 

multiplar har betydligt lägre prediktionsfel jämfört med de andra multiplarna som 

inkluderas i studien. EV/SALES-multipeln uppvisar störst avvikelse mellan median- och 

medelvärdet. 75 procent av de faktiska EV/SALES-multiplarna understiger 3,7 medan den 

högsta EV/SALES-multipeln uppgår till 21,1. Ett fåtal extremt höga multiplar drar upp 

medianvärdet vilket påverkar strategins prediktionsförmåga. EV/SALES-multipeln är även 

den multipel som uppvisar de klart högsta prediktionsfelen vilket således ger stöd för Baker 

och Rubacks (1999) argumentation om att de multiplar med lägst spridning bör användas för 

att få så exakta värderingar som möjligt. 

 

I resultatavsnittet presenterades den relativa standardavvikelsen för respektive multipel. 

P/E-multipeln och EV/EBITDA-multipeln har de lägsta relativa standardavvikelserna, 35 

procent respektive 41 procent. P/B-multipeln uppvisar en relativ standardavvikelse på 88 

procent och EV/SALES-multipeln uppvisar en relativ standardavvikelse på 115 procent. 

Detta är en tydlig indikation på multiplarnas spridning och ligger i linje med de olika 

multiplarnas prediktionsförmåga. Ju högre spridning och därmed högre procentuell 

standardavvikelse bland multiplarna, desto sämre blir prediktionsförmågan.  

 

En förklaring till att exempelvis de faktiska EV/SALES-multiplarna varierar mer än de 

faktiska EV/EBITDA-multiplarna är att de baseras på en variabel som har relativt stort 

nominellt värde. Till exempel är omsättning större än EBITDA och studiens resultat tyder på 

att ju större en variabel är, desto större är de procentuella förändringarna i variabeln. Detta 

resonemang stöds av att prediktionsförmågan för EV/SALES- och P/B-multiplarna är 
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betydligt sämre än för EV/EBITDA- och P/E-multiplarna då dessa multiplars nämnare är 

mycket större. 

 

Diskussionen ovan konkluderar att prediktionsförmågan är olika bra beroende på vilken 

multipel som används oavsett vilken strategi som används för att estimera målmultiplarna. 

Generellt ger P/E- och EV/EBITDA-multiplarna en relativt låg prediktionsavvikelse eftersom 

dessa multiplar har en relativt låg spridning. Det är således fördelaktigt att använda dessa 

multiplar vid relativvärdering då sannolikheten att den estimerade målmultipeln 

överensstämmer med den faktiska multipeln är hög. För P/B- och EV/SALES-multiplarna 

som har en relativt hög spridning är det däremot svårare att estimera målmultiplar på ett 

träffsäkert vis och prediktionsavvikelsen för dessa multiplar är därför relativt hög. Enligt 

Bancel och Mittoo (2014) är även P/E och EV/EBITDA multiplarna två av de mest använda 

multiplarna i praktiken medan exempelvis EV/SALES-multipeln inte alls används i lika stor 

utsträckning. Att prediktionsförmågan för dessa två multiplar generellt sett är hög kan vara 

en förklaring till dess popularitet i praktiken. 

 Prediktionsförmågan över tid 

Studien visar inte några tydliga resultat över hur prediktionsförmågan förändras över tid. 

Den genomsnittliga avvikelsen är generellt sett lika stor oavsett om jämförelsen med 

marknadens värdering sker 0, 3, 6 eller 12 månader framåt oavsett vilken strategi eller 

multipel som studeras. Eftersom att avvikelserna inte förändras enligt något tydligt mönster 

tycks tidshorisonten inte ha någon större betydelse för relativvärderingens 

prediktionsförmåga av marknadens prissättning på upp till ett år efter värderingstillfället. 

Bhojraj och Lee (2002) undersökte relativvärderingens prediktionsförmåga under en längre 

tidshorisont, från ett till tre år efter det ursprungliga värderingstillfället, och fann att 

prediktionsförmågan minskar när tidshorisonten ökar. Det är svårt att avgöra varför samma 

trend inte kan identifieras under en kortare tidsperiod. En förklaring kan vara att företagen 

inte har hunnit publicera en tillräcklig stor mängd information för att påverka marknadens 

värdering av företaget under den kortare tidshorisont som undersökts i denna studie.  

 

Resultatet att prediktionsförmågan är relativt konstant över de olika tidshorisonterna talar 

även emot PEAD. Enligt PEAD sker inte prisförändringar momentant efter att ny 

information har publicerats utan det är en process som tar tid (Ball & Brown, 1968). För 

denna studie skulle detta innebära att de faktiska multiplarna skulle närma sig 

målmultiplarna och således att prediktionsavvikelsen skulle minska över tid, något som inte 

kan observeras i denna studie. Det tycks snarare finnas en konstant diskrepans mellan det 
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estimerade företagsvärdet via relativvärderingen och det faktiska priset på marknaden. 

Dessa resultat kan tolkas i linje med Famas (1970) effektiva marknadshypotes. Enligt EMH 

så reflekterar marknadspriset all tillgänglig information och marknadspriset anpassar sig 

direkt till ny information (Fama, 1970). Om marknaden är effektiv kan det dock framstå som 

ologiskt att det finns en skillnad mellan de estimerade multiplarna och marknadens faktiska 

multiplar. Detta behöver dock inte innebära att EMH inte gäller utan är snarare ett tecken 

på att det finns en mängd olika aspekter som påverkar ett företags värde som dessa 

värderingsmetoder inte lyckas fånga upp. Ett exempel är att strategin som estimerat 

fundamentalt teoretiskt korrekta målmultiplar inte tar hänsyn till samtliga drivare av 

respektive multipel vilket illustreras av att modellerna inte till fullo förklarar de beroende 

multiplarna.   

 

En annan möjlig förklaring till den konstanta diskrepansen mellan de estimerade 

multiplarna och företagens faktiska multiplar är att marknadspriset av företagen influeras av 

irrationella investerare. Det vill säga att investerarna påverkas av psykologiska faktorer och 

inte endast baserar sina investeringsbeslut på rationella motiv. Enligt Lee (2001) leder ett 

irrationellt beteende till felprissättningar vilket försämrar marknadens 

prissättningsmekanism. Till exempel kan prisökning på ett företag enligt feedback-modellen 

attrahera nya investerare vilket ökar marknadens prissättning av företaget utan att det är 

rationellt betingat (Shiller, 2003) och således finns det en viss risk för att en konstant 

överprissättning skapas. Oavsett anledning till den konstanta avvikelsen mellan de 

estimerade multiplarna och företagens faktiska multiplar konkluderar studien att de 

studerade tidshorisonterna inte påverkar relativvärderingens prediktionsförmåga i någon 

större utsträckning. 

 Avslutande reflektioner kring jämförelsebolagens betydelse 

Studien har analyserat olika relativvärderingsstrategier för att undersöka 

jämförelsegruppens betydelse för relativvärderingens prediktionsförmåga. Resultaten visar 

att samtliga strategier som har inkluderats i studien resulterar i en bättre prediktionsförmåga 

jämfört med om relativvärderingen baseras på en slumpmässig utvald jämförelsegrupp. 

Detta innebär att valet av jämförelsegrupp får en stor effekt på värderingens träffsäkerhet, 

det vill säga om företagsvärdet som har estimerats är nära marknadens prissättning av 

företaget eller ej. Studien föreslår således att det är av största vikt för de som använder 

relativvärderingsmetoden i praktiken att noga överväga valet av strategi vid utformningen av 

jämförelsegruppen.  
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Studiens resultat tyder på att den viktigaste egenskapen för en bra jämförelsegrupp är 

förmågan att identifiera och justera målmultipeln efter ett företags individuella 

fundamentala egenskaper. Den målmultipel som är justerad för företagets specifika 

egenskaper i så stor utsträckning som möjligt är den multipel som bäst överensstämmer med 

den faktiska multipel som företaget kommer handlas till, vilket stödjer Damodarans (2012) 

tidigare forskning om vad som utgör en bra jämförelsegrupp. Detta kan förklaras genom att 

studera de olika målmultiplarnas spridning relativt spridningen av företagens faktiska 

multiplar. I avsnittet om multiplars relativa prediktionsförmåga framgår det att den typ av 

multipel som har lägst spridning ska användas för att få en så träffsäker värdering som 

möjligt, vilket även stöds av Baker och Ruback (1999). Exempelvis erhålls generellt en högre 

prediktionsförmåga om P/E-multipeln används jämfört med EV/SALES-multipeln eftersom 

P/E-multipeln har lägre spridning. 

 

Spridningen bland målmultiplarna som estimerats med olika typer av strategier ska däremot 

inte vara så låg som möjligt utan så lik de faktiska multiplarnas spridning som möjligt för att 

uppnå bäst prediktionsförmåga. Det vill säga att en framgångsrik strategi för P/E-multipeln 

estimerar målmultiplar med relativt liten spridning medan en framgångsrik strategi för 

EV/SALES-multipeln estimerar målmultiplar med relativt stor spridning. Att EV/SALES-

multipeln har en relativt stor spridning innebär att storleken på multipeln varierar relativt 

mycket mellan företagen. Därför behövs en strategi som tillåter att målmultiplarna 0ckså 

varierar mycket för att fånga upp skillnaderna mellan de olika företagen. En ej framgångsrik 

strategi är en strategi som standardiserar målmultiplarna kring medelvärdet och därmed inte 

tillåter en större variation. Detta resulterar således i en låg standardavvikelse men i en hög 

prediktionsavvikelse eftersom strategins målmultiplar inte justeras efter företagens 

olikheter. En strategi vars målmultiplar har en spridning som liknar spridningen av de 

faktiska multiplarna tar därför hänsyn till fler företagsspecifika egenskaper jämfört med en 

strategi vars målmultiplar har en spridning som inte liknar spridningen av de faktiska 

multiplarna.  

 

Enligt vår kännedom finns det tyvärr inga tidigare studier som har testat hur pass bra olika 

typer av jämförelsegrupper speglar spridningen på de faktiska multiplarna vilket gör det 

svårt att diskutera slutsatsen i relation till tidigare forskning. Argumentation stöds däremot 

tydligt av resultaten i studien. Exempelvis har branschspecifika jämförelsegrupper generellt 

sett en spridning som är närmre spridningen på de faktiska multiplarna än många av de 

övriga strategierna. Branschstrategin har också en relativt hög prediktionsförmåga jämfört 

med övriga strategier. Även målmultiplar baserade på avkastning på eget kapital har en 

liknande spridning som de faktiska multiplarna när P/E- och P/B-multipeln studeras och 
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som tidigare framgått resulterar denna strategi i ett lågt prediktionsfel för dessa multiplar. 

Regressionsstrategins målmultiplars spridning följer de faktiska multiplarnas spridning i 

ännu större utsträckning och skiljer sig inte mer än ett par procentenheter. 

Regressionsstrategin har även signifikant bättre prediktionsförmåga jämfört med de övriga 

strategierna. Det faktum att dessa strategier har en spridning som är lik spridningen för de 

faktiska multiplarna innebär att dessa strategier är mer dynamiska än de strategier som över 

lag har låga standardavvikelser. Enligt Damodaran (2012) är en bra jämförelsegrupp baserad 

på bolag som har liknande kassaflöde, tillväxt och risk som det företag som värderas och det 

faktum att exempelvis regressionsstrategin har väldigt lik spridning som de faktiska 

multiplarna indikerar att denna strategi tar hänsyn till företags individuella fundamentala 

värdedrivare eftersom att de olika multiplarna skiljer sig åt i ungefär samma utsträckning 

som de faktiska multiplarna. Jämförelsestrategin tillväxt har däremot över lag låga 

standardavvikelser och följer därmed inte de faktiska multiplarna. Istället standardiseras 

multiplarna och den allmänna standardavvikelsen blir låg och för varje enskilt värderingsfall 

blir prediktionsförmågan sämre. 

 

En anledning till att fundamentalt teoretiskt korrekta målmultiplar estimerade med 

regressionsanalys har en bättre prediktionsförmåga jämfört med de andra strategierna är att 

strategin har en unik möjlighet att justera målmultipeln efter företagens individuella 

egenskaper. Även om de andra strategierna till viss utsträckning också tar hänsyn till 

företagens individuella egenskaper går det inte att komma ifrån det faktum att dessa 

strategier estimerar målmultipeln genom ett medelvärde vilket alltid innebär en viss grad av 

standardisering. Vid regressionsstrategin finns inte denna begränsning eftersom varje 

företags målmultipel estimeras genom att multiplicera företagets specifika egenskaper med 

koefficienterna i regressionsekvationen. Detta innebär att regressionsstrategin kan värdera 

företag med extremvärden på ett mer träffsäkert sätt. Om ett företag till exempel har väldigt 

hög tillväxt fångas detta upp i regressionsstrategin medan de övriga strategierna inte kan ta 

hänsyn till det fulla värdet av tillväxten eftersom företagsvärdet istället baserat på 

jämförelsegruppens genomsnittliga tillväxt. Resonemanget stöds även av Bhojraj och Lee 

(2002), Damodaran (2012) samt Bernström (2014) som också menar att relativvärdering 

baserade på målmultiplar estimerade med regressionsanalys resulterar i den mest träffsäkra 

företagsvärderingen.  

 

En förutsättning för att regressionsstrategin ska resultera i en bra prediktionsförmåga är att 

regressionsanalyserna baseras på variabler som signifikant förklarar storleken på de 

multiplar som används. Diskussionen från paneldataanalysen tyder på att de flesta variabler 

som har inkluderats i regressionsanalyserna är signifikanta under tidsperioden som studien 
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undersökt och har en riktning i stöd med tidigare forskning vilket förklarar varför strategin 

är så framgångsrik. Resultatet anses generellt ligga i linje med Famas (1970) effektiva 

marknadshypotes om att investerare är rationella. Studiens resultat visar att investerare till 

exempel värdesätter hög tillväxt och höga marginaler och att de även är villiga att betala mer 

för företag som har lägre risk. Paneldataanalysen identifierade dock ett antal variabler som 

inte var signifikanta. Detta skulle kunna förklaras av att marknadens prissättning inte är helt 

effektiv vilket kan bero på att det finns en viss irrationalitet bland investerarna. En alternativ 

förklaring skulle dock kunna vara att de variabler som använts för att approximera företagens 

kassaflöde, tillväxt och risk vid beräkningen av de fundamentala multiplarna inte är bra 

approximationer av dessa värden. Studiens resultat kan dock konkludera att på ett 

övergripande plan tycks marknaden vara relativt effektiv i sin prissättning av företagen där 

investerarna värdesätter företagens fundamentala egenskaper på ett rationellt sätt vilket 

stödjer Famas (1970) effektiva marknadshypotes. 

 

Frågan kvarstår om valet av strategi påverkas av vilken multipel som används. Studiens 

resultat tyder på att regressionsstrategin ska användas för samtliga multiplar. Däremot har 

jämförelsegruppen större påverkan på relativvärderingens prediktionsförmåga när multiplar 

med stor spridning används. Det vill säga att det är viktigare att använda en bra strategi vid 

användning av EV/SALES- och P/B-multipeln jämfört med P/E- och EV/EBITDA-multipeln 

eftersom dessa multiplar har större spridning. Om EV/SALES-multipeln estimeras med 

hjälp av regressionsstrategin erhålls en medelavvikelse som är 41 procentenheter lägre än 

medelavvikelsen som erhålls om multipeln istället estimeras med en slumpmässig strategi.  

Om P/E-multipeln estimeras med hjälp av regressionsstrategin erhålls en medelavvikelse 

som är 2 procentenheter lägre än medelavvikelsen som erhålls om multipeln istället 

estimeras med en slumpmässig strategi.  

 

Sammanfattningsvis konkluderar studien att relativvärdering bör baseras på 

regressionsstrategin oavsett vilken typ av multipel som används då denna ger den lägsta 

prediktionsavvikelsen för samtliga multiplar. Regressionsstrategin är dock tidskrävande 

varför det kan vara fördelaktigt att använda en strategi som baseras på en jämförelsegrupp. 

I praktiken används ofta branschspecifika jämförelsegrupper med motiveringen att företag 

inom samma bransch har liknande fundamentala egenskaper (Alford, 1992; Cheng & 

McNamara, 2000; Damodaran, 2012; Bernström, 2014). Att i praktiken använda en strategi 

som baseras på branschspecifika jämförelsegrupper anses vara rättfärdigat vid användning 

av EV/SALES- och EV/EBITDA-multipeln eftersom strategin resulterar i den näst bästa 

prediktionsförmågam för dessa multiplar. För P/E- och P/B-multipeln resulterar dock RoE-

strategin i den näst bästa prediktionsförmågan.   
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6 Slutsats 

Studien har analyserat och utvärderat jämförelsegruppens påverkan på relativvärderingens 

prediktionsförmåga. Genom att testa fem olika strategier för att fastställa målmultipeln via 

olika typer jämförelsegrupper och en strategi som fastställt målmultipeln via 

regressionsanalys kan det konstateras att jämförelsegruppens sammansättning har 

signifikant betydelse för relativvärderingens prediktionsförmåga. Det tydligaste resultatet är 

att relativvärdering som är baserad på målmultiplar som fastställts genom regressionsanalys 

bidrar med den bästa prediktionsförmågan för samtliga typer av multiplar inkluderade i 

studien. Genom att basera relativvärdering på regressionsstrategin kan medelavvikelsen 

minska med upp till 40 procentenheter jämfört med relativvärdering baserad på en 

slumpmässigt utvald jämförelsegrupp. Det som är avgörande för att en strategi ska ha en bra 

prediktionsförmåga är strategins förmåga att anpassa målmultiplarna efter företagens 

individuella egenskaper. Detta illustreras genom att spridningen för de estimerade 

målmultiplarna ska vara så lik spridningen för de faktiska multiplarna som möjligt.  

 

Bortsett ifrån regressionsstrategin tycks olika strategier vara att föredra vid olika typer av 

multiplar. Den näst bästa prediktionsförmågan för P/E- och P/B-multiplarna erhålls när 

RoE-strategin används och för EV/SALES- och EV/EBITDA-multiplarna erhålls den näst 

bästa prediktionsförmågan när branschstrategin används. Generellt sett är det svårare att 

estimera EV/SALES- och P/B-multiplarna jämfört med P/E- och EV/EBITDA-multiplarna 

eftersom dessa multiplar har högre spridning. Detta innebär att jämförelsegruppen har störst 

betydelse för dessa två multiplar då valet av strategi vid fastställandet av målmultiplarna får 

stor påverkan på prediktionsförmågan. P/E- och EV/EBITDA-multiplarna som har en 

relativt låg spridning resulterar generellt sett i mer träffsäkra estimeringar oavsett vilken 

strategi som används och därmed får valet av strategi mindre betydelse för dessa multiplar.  

 

Relativvärderingens prediktionsförmåga är högst beroende på valet av strategi och vilken 

multipel som används. Däremot tycks prediktionsförmågan inte påverkas av tidshorisonten 

som estimeringen sker över. Avvikelsen mellan de estimerade multiplarna och de faktiska 

multiplarna förändras inte i någon större utsträckning när jämförelsen sker direkt vid 

värderingstillfället eller upp till tolv månader efter värderingstillfället. 

 

Studien bidrar till ökad förståelse för hur valet av jämförelsebolag påverkar 

relativvärderingens förmåga att förutse de multiplar som faktiskt handlas på marknaden. 

Genom att analysera sambanden mellan olika variabler och multiplars storlek för svenska, 
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finska och danska företag som handlas på Nasdaq OMX Nordic belyses ett hittills relativt 

outforskat område. Studiens resultat pekar i samma riktning som argumentationen 

Damodaran (2012) fört angående betydelsen av att en bra jämförelsegrupp fångar upp så 

mycket som möjligt av företags individuella egenskaper avseende kassaflöden, tillväxt och 

risk. 

 Förslag på vidare forskning 

Trots att studien visar signifikant bättre prediktionsförmåga för regressionsstrategin jämfört 

med övriga strategier finns det vissa brister med metoden. Några av de variabler som 

inkluderats i paneldataregressionerna blev inte signifikanta vilket innebär att det borde 

finnas bättre modeller med fler eller andra variabler som på ett bättre sätt förklarar 

multiplarnas storlek. Ett förslag på vidare forskning är att identifiera vilka variabler detta 

skulle kunna vara för att på sätt förbättra strategins prediktionsförmåga.  

 

Ett ytterligare förslag på vidare forskning är att replikera studien men istället mäta 

avvikelserna under en annan tidsperiod. Det hade varit intressant att se om de samband som 

identifierats gäller även under perioder då marknaden inte är lika stabil som den varit under 

åren 2012–2016. Hade samma resultat kunnat uppnås om studien även inkluderat krisåren 

2007–2008? Det hade även varit av intresse att genomföra en kvalitativ studie för att få en 

djupare förståelse för hur olika relativvärderingsstrategier används i verkligheten. 
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Appendix 1 – Urval och bortfall 

Urval 

Tabellen visar den totala sammanställningen av de bolag som är med i studien. Totalt 
inkluderas 63 bolag över 20 kvartal från första kvartalet 2012 till sista kvartalet 2016. 

Bolagsnamn   

AAK AB (publ) Intrum Justitia AB 

ABB Ltd JM AB 

Alfa Laval AB Konecranes Abp 

ALK-Abello A/S Kesko Oyj 

Amer Sports Oyj Kungsleden AB 

Assa Abloy AB Kone Oyj 

Atlas Copco AB Loomis AB 

Atrium Ljungberg AB AP Moeller - Maersk A/S 

Axfood AB Modern Times Group MTG AB 

AstraZeneca PLC NCC AB 

Fastighets AB Balder Neste Oyj 

BillerudKorsnas AB (publ) NetEnt AB (publ) 

Boliden AB Nibe Industrier AB 

Castellum AB Novo Nordisk A/S 

Cargotec Oyj Nokian Tyres plc 

Chr Hansen Holding A/S Novozymes A/S 

Coloplast A/S Orion Oyj 

DSV A/S Peab AB 

Elekta AB (publ) Royal Unibrew A/S 

Elisa Oyj Rockwool International A/S 

Telefonaktiebolaget LM Ericsson Sandvik AB 

Fabege AB Svenska Cellulosa SCA AB 

Fortum Oyj Sponda Oyj 

GN Store Nord A/S Securitas AB 

Hexagon AB Skanska AB 

H & M Hennes & Mauritz AB AB SKF 

Holmen AB Tdc A/S 

Hexpol AB Tele2 AB 

Hufvudstaden AB Telia Company AB 

Huhtamaki Oyj Trelleborg AB 

Husqvarna AB Wihlborgs Fastigheter AB 

  Volvo AB 

 

  



  

 

 

 

Bortfall 

Tabellen visar de bolag som tagits bort från det ursprungliga urvalet. 
Av de totalt 180 noterade aktierna på OMX Nordic Large Cap vid utgången av 2016 
har 117 bolag (65 %) plockats bort. 31 utav dessa aktier (17,2 %) tillhör bolag som har 
flera aktier noterade. 43 aktier (23,9 %) har plockats bort då de följs av fyra eller färre 
analytiker under samtliga år under undersökningen. 40 aktier (22,2 %) har sorterats 
bort då de saknar någon eller flera data under tidsperioden.  3 bolag (1,7 %) har tagits 
bort av andra anledningar. 

Bolagsnamn Anledning 

AF AB För få aktieanalytiker 

Ahlstrom-Munksjo Oyj För få aktieanalytiker 

Ahlsell AB (publ) För få aktieanalytiker 

Autoliv Inc Saknas data för delar av tidsperioden 

Ambu A/S För få aktieanalytiker 

Atlas Copco AB Sekundär aktieserie 

Attendo AB (publ) För få aktieanalytiker 

Avanza Bank Holding AB För få aktieanalytiker 

Betsson AB Saknas data för delar av tidsperioden 

Bonava AB (publ) Sekundär aktieserie 

Bonava AB (publ) För få aktieanalytiker 

Bravida Holding AB För få aktieanalytiker 

Carlsberg A/S Sekundär aktieserie 

Carlsberg A/S Saknas data för delar av tidsperioden 

Collector AB För få aktieanalytiker 

Com Hem Holding AB För få aktieanalytiker 

Citycon Oyj Saknas data för delar av tidsperioden 

Danske Bank A/S Saknas data för delar av tidsperioden 

Dong Energy A/S För få aktieanalytiker 

DFDS A/S För få aktieanalytiker 

Dometic Group AB (publ) För få aktieanalytiker 

Electrolux AB Sekundär aktieserie 

Electrolux AB Saknas data för delar av tidsperioden 

Telefonaktiebolaget LM Ericsson Sekundär aktieserie 

Fingerprint Cards AB För få aktieanalytiker 

Flsmidth & Co A/S Saknas data för delar av tidsperioden 

Fiskars Oyj Abp För få aktieanalytiker 

G4S PLC För få aktieanalytiker 

Genmab A/S Saknas data för delar av tidsperioden 

Getinge AB Saknas data för delar av tidsperioden 

Hemfosa Fastigheter AB För få aktieanalytiker 

Holmen AB Sekundär aktieserie 

Hufvudstaden AB Sekundär aktieserie 

Husqvarna AB Sekundär aktieserie 

ICA Gruppen AB För få aktieanalytiker 



  

 

 

Indutrade AB För få aktieanalytiker 

Industrivarden AB För få aktieanalytiker 

Industrivarden AB Sekundär aktieserie 

Investor AB Sekundär aktieserie 

Investor AB För få aktieanalytiker 

Iss A/S För få aktieanalytiker 

Jeudan A/S För få aktieanalytiker 

Jyske Bank A/S Saknas data för delar av tidsperioden 

Copenhagen Airports A/S För få aktieanalytiker 

Kemira Oyj Saknas data för delar av tidsperioden 

Kesko Oyj Sekundär aktieserie 

Kindred Group PLC Saknas data för delar av tidsperioden 

Kinnevik AB Sekundär aktieserie 

Kinnevik AB För få aktieanalytiker 

Klovern AB Sekundär aktieserie 

Klovern AB Bruten tidsserie för aktiepriset 

Investment Latour AB För få aktieanalytiker 

Lifco AB (publ) För få aktieanalytiker 

Lundin Mining Corp Saknas data för delar av tidsperioden 

H Lundbeck A/S Saknas data för delar av tidsperioden 

L E Lundbergforetagen AB (publ) För få aktieanalytiker 

Lundin Petroleum AB Saknas data för delar av tidsperioden 

AP Moeller - Maersk A/S Sekundär aktieserie 

Marel hf För få aktieanalytiker 

Melker Schorling AB För få aktieanalytiker 

Metsa Board Oyj Sekundär aktieserie 

Metsa Board Oyj Saknas data för delar av tidsperioden 

Metso Oyj Negativ omsättning 

Millicom International Cellular SA Saknas data för delar av tidsperioden 

Modern Times Group MTG AB Sekundär aktieserie 

NCC AB Sekundär aktieserie 

Nordea Bank AB Saknas data för delar av tidsperioden 

Nets A/S För få aktieanalytiker 

NKT Holding A/S Saknas data för delar av tidsperioden 

Nobia AB Saknas data för delar av tidsperioden 

Nokia Oyj Negativ omsättning 

Orion Oyj Sekundär aktieserie 

Ossur hf För få aktieanalytiker 

Outokumpu Oyj Saknas data för delar av tidsperioden 

Pandox AB För få aktieanalytiker 

Pandora A/S Saknas data för delar av tidsperioden 

Ratos AB Sekundär aktieserie 

Ratos AB För få aktieanalytiker 

Resurs Holding AB (publ) För få aktieanalytiker 



  

 

 

Rockwool International A/S Sekundär aktieserie 

Saab AB Saknas data för delar av tidsperioden 

Sagax AB Sekundär aktieserie 

Sagax AB För få aktieanalytiker 

Sagax AB Sekundär aktieserie 

Sampo Oyj Saknas data för delar av tidsperioden 

Svenska Cellulosa SCA AB Sekundär aktieserie 

Schouw & Co A/S För få aktieanalytiker 

Skandinaviska Enskilda Banken AB Saknas data för delar av tidsperioden 

Skandinaviska Enskilda Banken AB Sekundär aktieserie 

Svenska Handelsbanken AB Saknas data för delar av tidsperioden 

Svenska Handelsbanken AB Sekundär aktieserie 

Simcorp A/S För få aktieanalytiker 

AB SKF Sekundär aktieserie 

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Saknas data för delar av tidsperioden 

Spar Nord Bank A/S För få aktieanalytiker 

SSAB AB Saknas data för delar av tidsperioden 

SSAB AB Sekundär aktieserie 

Stora Enso Oyj Sekundär aktieserie 

Stora Enso Oyj Saknas data för delar av tidsperioden 

Scandinavian Tobacco Group A/S För få aktieanalytiker 

Sweco AB (publ) Sekundär aktieserie 

Sweco AB (publ) För få aktieanalytiker 

Swedbank AB Saknas data för delar av tidsperioden 

Swedish Match AB Saknas data för delar av tidsperioden 

Sydbank A/S Saknas data för delar av tidsperioden 

Tele2 AB Sekundär aktieserie 

Thule Group AB För få aktieanalytiker 

Tieto Oyj Saknas data för delar av tidsperioden 

Topdanmark A/S Saknas data för delar av tidsperioden 

Tryg A/S Saknas data för delar av tidsperioden 

UPM-Kymmene Oyj Saknas data för delar av tidsperioden 

Wallenstam AB Saknas data för delar av tidsperioden 

Valmet Corp För få aktieanalytiker 

William Demant Holding A/S Saknas data för delar av tidsperioden 

Volvo AB Sekundär aktieserie 

Wartsila Oyj Abp Saknas data för delar av tidsperioden 

Vestas Wind Systems A/S Saknas data för delar av tidsperioden 

 



  

 

 

Appendix 2 – Regressionsanalyser 

Tabell 1: P/E-multipeln 

Tabellen visar regressionsskattningarna från regressionerna som genomförts för P/E-

multipeln vid varje kvartal. Regressionen inkluderar de exogena variablerna tillväxt i EPS, 

utdelningsandel samt företagets betavärde. 

Kvartal Koefficient GROWTH PAYR BETA R-sq 

2012Q1 
15,079 10,653 0,045 -2,711   

(0,000) (0,068) (0,263) (0,008) 13,80% 

2012Q2 
14,603 8,461 0,045 -3,024   

(0,000) (0,114) (0,249) (0,002) 16,52% 

2012Q3 
15,549 9,489 0,058 -3,228   

(0,000) (0,092) (0,145) (0,002) 18,35% 

2012Q4 
16,162 9,716 0,060 -3,044   

(0,000) (0,098) (0,172) (0,007) 14,78% 

2013Q1 
17,381 11,157 0,031 -3,316   

(0,000) (0,066) (0,252) (0,007) 15,07% 

2013Q2 
16,351 19,074 0,029 -3,647   

(0,000) (0,006) (0,231) (0,001) 22,49% 

2013Q3 
16,249 30,920 0,030 -3,364   

(0,000) (0,000) (0,173) (0,000) 41,92% 

2013Q4 
17,481 23,631 0,030 -3,622   

(0,000) (0,000) (0,190) (0,000) 31,05% 

2014Q1 
17,471 21,326 0,054 -3,001   

(0,000) (0,000) (0,179) (0,005) 30,86% 

2014Q2 
19,395 28,772 0,086 -5,454   

(0,000) (0,000) (0,035) (0,000) 40,86% 

2014Q3 
19,551 20,083 0,075 -6,283   

(0,000) (0,001) (0,064) (0,000) 35,22% 

2014Q4 
20,913 20,015 0,073 -6,744   

(0,000) (0,000) (0,079) (0,000) 39,28% 

2015Q1 
22,839 20,247 0,101 -6,984   

(0,000) (0,001) (0,104) (0,000) 31,92% 

2015Q2 
22,289 26,296 0,101 -8,346   

(0,000) (0,002) (0,096) (0,000) 35,32% 

2015Q3 
23,610 27,265 0,138 -10,561   

(0,000) (0,001) (0,029) (0,000) 46,97% 

2015Q4 
25,589 42,557 0,118 -12,334   

(0,000) (0,000) (0,086) (0,000) 50,82% 

2016Q1 
27,832 23,452 -2,364 -10,973   

(0,000) (0,034) (0,277) (0,000) 38,82% 

2016Q2 
25,777 31,761 -2,401 -9,385   

(0,000) (0,002) (0,214) (0,000) 40,01% 

2016Q3 
26,750 11,531 -3,402 -7,317   

(0,000) (0,096) (0,060) (0,000) 29,92% 

2016Q4 
24,363 4,064 -1,768 -5,896   

(0,000) (0,534) (0,312) (0,003) 16,76% 

Andel 
signifikanta 

 (95%) 
100% 65% 10% 100% 

  

  

 



  

 

 

Tabell 2: P/B-multipeln 

Tabellen visar regressionsskattningarna från regressionerna som genomförts för P/B-

multipeln vid varje kvartal. Regressionen inkluderar de exogena variablerna tillväxt i EPS, 

utdelningsandel samt företagets betavärde. 

Kvartal Koefficient GROWTH PAYR BETA ROE R-sq 

2012Q1 
0,116 1,575 0,005 -0,495 14,289   

(0,729) (0,211) (0,541) (0,025) (0,000) 80,68% 

2012Q2 
0,061 1,682 0,006 -0,635 14,380   

(0,860) (0,170) (0,472) (0,005) (0,000) 80,24% 

2012Q3 
0,068 1,935 0,010 -0,667 15,271   

(0,837) (0,106) (0,241) (0,003) (0,000) 83,51% 

2012Q4 
-0,100 1,518 0,009 -0,525 16,422   

(0,747) (0,154) (0,225) (0,011) (0,000) 86,65% 

2013Q1 
-0,078 1,927 0,005 -0,581 17,424   

(0,790) (0,049) (0,207) (0,003) (0,000) 89,15% 

2013Q2 
-0,134 3,122 0,004 -0,616 16,697   

(0,629) (0,006) (0,346) (0,001) (0,000) 89,47% 

2013Q3 
-0,134 3,122 0,004 -0,616 16,697   

(0,629) (0,006) (0,346) (0,001) (0,000) 89,47% 

2013Q4 
-0,286 3,390 0,004 -0,527 18,117   

(0,312) (0,001) (0,352) (0,004) (0,000) 90,31% 

2014Q1 
-0,203 3,072 0,004 -0,670 19,160   

(0,498) (0,008) (0,342) (0,001) (0,000) 90,42% 

2014Q2 
-0,639 3,175 0,009 -0,557 21,476   

(0,060) (0,003) (0,322) (0,016) (0,000) 89,97% 

2014Q3 
-0,323 3,764 0,009 -1,017 22,374   

(0,403) (0,008) (0,332) (0,000) (0,000) 89,38% 

2014Q4 
-0,552 2,359 0,012 -1,171 23,852   

(0,159) (0,089) (0,201) (0,000) (0,000) 90,25% 

2015Q1 
-0,198 2,402 0,012 -1,404 24,030   

(0,600) (0,051) (0,210) (0,000) (0,000) 91,70% 

2015Q2 
-0,410 2,596 0,016 -1,414 26,651   

(0,319) (0,049) (0,220) (0,000) (0,000) 92,09% 

2015Q3 
0,032 3,704 0,018 -1,822 23,998   

(0,939) (0,042) (0,170) (0,000) (0,000) 91,52% 

2015Q4 
0,275 6,317 0,014 -2,355 23,434   

(0,624) (0,006) (0,437) (0,000) (0,000) 88,09% 

2016Q1 
0,572 6,495 0,019 -2,768 25,872   

(0,314) (0,009) (0,269) (0,000) (0,000) 90,38% 

2016Q2 
0,554 5,172 -0,168 -2,054 23,902   

(0,370) (0,037) (0,720) (0,000) (0,000) 90,98% 

2016Q3 
0,973 2,922 -0,190 -1,866 22,014   

(0,107) (0,091) (0,669) (0,000) (0,000) 90,38% 

2016Q4 
0,797 0,980 0,176 -1,715 20,711   

(0,096) (0,475) (0,629) (0,000) (0,000) 90,35% 

Andel signifikanta 
 (95%) 

10% 60% 0% 100% 100% 
  

  

 



  

 

 

Tabell 3: EV/SALES-multipeln 

Tabellen visar regressionsskattningarna från regressionerna som genomförts för EV/SALES-

multipeln vid varje kvartal. Regressionen inkluderar de exogena variablerna tillväxt i EPS, 

skuldsättningsgrad, rörelsemarginal, grad av återinvesteringar samt effektiv skattesats. 

Kvartal Koefficient GROWTH LEVR EBITM REINR TAXR R-sq 

2012Q1 
-0,670 -0,530 0,102 16,368 0,507 -0,388   

(0,074) (0,700) (0,708) (0,000) (0,691) (0,572) 92,74% 

2012Q2 
-0,932 0,622 0,175 17,176 -0,693 -0,438   

(0,003) (0,612) (0,499) (0,000) (0,512) (0,253) 93,64% 

2012Q3 
-1,124 0,779 0,210 17,605 0,108 0,066   

(0,000) (0,549) (0,402) (0,000) (0,920) (0,710) 94,10% 

2012Q4 
-0,631 1,479 0,113 18,051 -2,889 -0,940   

(0,036) (0,247) (0,640) (0,000) (0,071) (0,007) 94,44% 

2013Q1 
-0,666 1,730 0,037 18,364 -2,560 -0,528   

(0,011) (0,101) (0,865) (0,000) (0,079) (0,051) 95,49% 

2013Q2 
-1,112 4,101 0,168 18,001 -1,353 -0,590   

(0,001) (0,007) (0,474) (0,000) (0,340) (0,125) 95,01% 

2013Q3 
-0,870 3,271 0,120 17,992 -1,184 -0,596   

(0,006) (0,026) (0,629) (0,000) (0,434) (0,153) 94,58% 

2013Q4 
-0,663 2,077 0,109 17,996 -0,320 -0,824   

(0,217) (0,203) (0,710) (0,000) (0,871) (0,555) 92,51% 

2014Q1 
-0,493 0,384 -0,105 19,092 0,228 -0,691   

(0,284) (0,743) (0,690) (0,000) (0,890) (0,575) 94,59% 

2014Q2 
-0,477 1,717 -0,090 20,340 -0,263 -1,696   

(0,131) (0,198) (0,714) (0,000) (0,856) (0,000) 95,34% 

2014Q3 
-0,504 0,313 -0,110 20,473 0,266 -1,433   

(0,081) (0,792) (0,628) (0,000) (0,835) (0,002) 96,05% 

2014Q4 
-0,555 1,693 -0,022 21,618 -0,383 -2,327   

(0,083) (0,196) (0,934) (0,000) (0,811) (0,001) 95,27% 

2015Q1 
-0,638 1,204 -0,214 22,971 0,683 -1,660   

(0,107) (0,420) (0,491) (0,000) (0,697) (0,069) 93,78% 

2015Q2 
-0,712 2,513 -0,169 20,572 -0,738 -0,797   

(0,129) (0,215) (0,578) (0,000) (0,650) (0,641) 93,78% 

2015Q3 
-1,196 2,627 -0,194 22,645 -0,012 -0,157   

(0,037) (0,271) (0,603) (0,000) (0,994) (0,936) 91,76% 

2015Q4 
-0,872 2,083 -0,571 22,885 1,660 -0,063   

(0,128) (0,465) (0,156) (0,000) (0,339) (0,958) 90,78% 

2016Q1 
-0,838 0,692 -0,433 22,675 0,821 0,158   

(0,139) (0,827) (0,294) (0,000) (0,641) (0,904) 90,47% 

2016Q2 
-0,954 2,319 -0,222 22,516 1,648 -0,518   

(0,069) (0,447) (0,590) (0,000) (0,262) (0,653) 90,97% 

2016Q3 
-1,010 1,057 -0,011 23,628 0,121 -0,486   

(0,034) (0,608) (0,977) (0,000) (0,937) (0,651) 92,69% 

2016Q4 
-1,471 -1,475 -0,263 23,891 -0,967 2,541   

(0,036) (0,462) (0,510) (0,000) (0,649) (0,197) 91,50% 

Andel 
signifikanta 

 (95%) 
45% 10% 0% 100% 100% 25% 

  

  

 



  

 

 

Tabell 4: EV/EBITDA-multipeln 

Tabellen visar regressionsskattningarna från regressionerna som genomförts för 

EV/EBITDA-multipeln vid varje kvartal. Regressionen inkluderar de exogena variablerna 

tillväxt i EPS, skuldsättningsgrad, effektiv skattesats, avskrivningar i förhållande till EBITDA 

samt återinvesteringar i förhållande till EBITDA. 

Kvartal Koefficient GROWTH LEVR TAXR DAEBITDA REINEBITDA R-sq 

2012Q1 
12,507 -2,752 1,074 -1,000 -17,003 -0,028   

(0,000) (0,450) (0,153) (0,606) (0,000) (0,765) 51,71% 

2012Q2 
11,680 -2,016 1,123 0,348 -18,365 0,200   

(0,000) (0,576) (0,147) (0,760) (0,000) (0,778) 53,23% 

2012Q3 
11,994 1,325 1,370 0,393 -19,334 0,449   

(0,000) (0,724) (0,061) (0,475) (0,000) (0,718) 55,80% 

2012Q4 
12,330 -0,850 1,029 -0,683 -17,119 2,219   

(0,000) (0,813) (0,151) (0,619) (0,000) (0,232) 54,71% 

2013Q1 
12,904 1,146 0,713 -0,074 -17,737 2,086   

(0,000) (0,735) (0,315) (0,950) (0,000) (0,278) 54,18% 

2013Q2 
9,775 8,927 0,466 -1,153 -10,646 6,247   

(0,000) (0,029) (0,445) (0,310) (0,000) (0,000) 67,12% 

2013Q3 
10,873 9,050 0,395 -0,673 -11,345 5,168   

(0,000) (0,015) (0,520) (0,560) (0,000) (0,000) 66,79% 

2013Q4 
13,245 3,391 0,280 -4,888 -12,390 4,712   

(0,000) (0,382) (0,693) (0,148) (0,000) (0,007) 57,55% 

2014Q1 
14,256 2,304 0,247 -6,077 -13,901 5,819   

(0,000) (0,466) (0,714) (0,061) (0,000) (0,003) 64,36% 

2014Q2 
14,456 4,868 0,727 -0,611 -20,041 3,262   

(0,000) (0,252) (0,332) (0,751) (0,000) (0,083) 59,91% 

2014Q3 
15,644 -1,409 0,701 -1,592 -21,369 1,638   

(0,000) (0,733) (0,353) (0,376) (0,000) (0,288) 58,45% 

2014Q4 
15,822 1,591 1,023 -2,811 -21,883 2,186   

(0,000) (0,706) (0,205) (0,235) (0,000) (0,145) 58,12% 

2015Q1 
15,007 0,831 0,513 0,185 -18,156 4,935   

(0,000) (0,831) (0,516) (0,942) (0,000) (0,001) 59,57% 

2015Q2 
15,283 2,371 0,269 -8,397 -14,379 3,317   

(0,000) (0,667) (0,747) (0,080) (0,000) (0,014) 53,41% 

2015Q3 
15,941 1,902 0,206 -8,217 -16,768 3,588   

(0,000) (0,756) (0,836) (0,116) (0,000) (0,005) 53,26% 

2015Q4 
15,511 4,558 -0,482 -1,653 -16,348 3,221   

(0,000) (0,510) (0,659) (0,615) (0,001) (0,007) 50,52% 

2016Q1 
14,186 -2,266 -0,138 0,793 -13,232 3,725   

(0,000) (0,743) (0,889) (0,808) (0,001) (0,000) 55,92% 

2016Q2 
13,148 5,503 0,346 -0,096 -12,784 4,381   

(0,000) (0,413) (0,703) (0,971) (0,001) (0,000) 64,57% 

2016Q3 
12,884 5,869 1,183 -0,934 -11,753 4,306   

(0,000) (0,183) (0,125) (0,679) (0,001) (0,000) 73,20% 

2016Q4 
12,674 1,232 0,369 4,305 -13,960 3,657   

(0,000) (0,754) (0,625) (0,253) (0,000) (0,000) 70,79% 

Andel 
signifikanta 

 (95%) 
100% 10% 0% 0% 100% 60% 

  

  

 



  

 

 

Appendix 3 - Paneldataregressioner  

Tabell 1: P/E-Multipeln 

 

Dependent Variable: PE_REG   

Method: Panel Least Squares   

Date: 04/12/17   Time: 08:53   

Sample: 2012Q1 2016Q4   

Periods included: 20   

Cross-sections included: 63   

Total panel (balanced) observations: 1260  

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GROWTH 4.361675 1.351569 3.227120 0.0013 

PAYR -0.053672 0.004954 -10.83470 0.0000 

BETA -1.922551 0.512497 -3.751337 0.0002 

C 18.02337 0.515812 34.94173 0.0000 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.725074     Mean dependent var 16.51501 

Adjusted R-squared 0.710107     S.D. dependent var 5.740821 

S.E. of regression 3.090957     Akaike info criterion 5.145798 

Sum squared resid 11407.49     Schwarz criterion 5.414976 

Log likelihood -3175.853     Hannan-Quinn criter. 5.246951 

F-statistic 48.44585     Durbin-Watson stat 0.412731 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     
 
 

    
Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 44.894327 3 0.0000 

 



  

 

 

Tabell 2: EV/Sales-Multipeln 

 

Dependent Variable: EVSALES_REG  

Method: Panel Least Squares   

Date: 04/12/17   Time: 08:59   

Sample: 2012Q1 2016Q4   

Periods included: 20   

Cross-sections included: 63   

Total panel (balanced) observations: 1260  

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GROWTH 2.122289 0.409278 5.185450 0.0000 

LEVR -0.107438 0.120174 -0.894017 0.3715 

EBITM 14.69177 1.657966 8.861322 0.0000 

REINR 1.214272 0.574440 2.113836 0.0347 

TAXR -0.175167 0.154959 -1.130404 0.2585 

C 0.114640 0.357111 0.321021 0.7483 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.962994     Mean dependent var 3.402384 

Adjusted R-squared 0.960913     S.D. dependent var 4.007818 

S.E. of regression 0.792358     Akaike info criterion 2.424851 

Sum squared resid 748.3754     Schwarz criterion 2.702187 

Log likelihood -1459.656     Hannan-Quinn criter. 2.529070 

F-statistic 462.9637     Durbin-Watson stat 0.367463 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     
     

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 17.363054 5 0.0039 
     
      

 



  

 

 

Tabell 3: EV/EBITDA-Multipeln 

 

Dependent Variable: EVEBITDA_REG  

Method: Panel Least Squares   

Date: 04/12/17   Time: 09:08   

Sample: 2012Q1 2016Q4   

Periods included: 20   

Cross-sections included: 63   

Total panel (balanced) observations: 1260  

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GROWTH 4.327330 0.867397 4.988868 0.0000 

LEVR -0.341274 0.256446 -1.330787 0.1835 

TAXR -0.548918 0.305977 -1.793984 0.0731 

DAEBITDA -5.330256 1.221923 -4.362185 0.0000 

REINEBITDA 0.131195 0.144868 0.905622 0.3653 

C 12.19942 0.425758 28.65339 0.0000 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.836203     Mean dependent var 11.10874 

Adjusted R-squared 0.826996     S.D. dependent var 4.563967 

S.E. of regression 1.898326     Akaike info criterion 4.172279 

Sum squared resid 4295.542     Schwarz criterion 4.449615 

Log likelihood -2560.536     Hannan-Quinn criter. 4.276498 

F-statistic 90.82506     Durbin-Watson stat 0.402694 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     
     

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 47.639526 5 0.0000 
     
      



  

 

 

Tabell 4: P/B-Multipeln 

 

Dependent Variable: PB_REG   

Method: Panel Least Squares   

Date: 04/12/17   Time: 09:33   

Sample: 2012Q1 2016Q4   

Periods included: 20   

Cross-sections included: 63   

Total panel (balanced) observations: 1260  

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GROWTH 0.869736 0.240405 3.617792 0.0003 

PAYR 8.42E-05 0.000701 0.120071 0.9044 

BETA -0.286834 0.106388 -2.696113 0.0071 

ROE 18.45875 1.475864 12.50708 0.0000 

C -0.142707 0.306763 -0.465201 0.6419 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.898276     Mean dependent var 3.267916 

Adjusted R-squared 0.892648     S.D. dependent var 2.982707 

S.E. of regression 0.977271     Akaike info criterion 2.843603 

Sum squared resid 1139.385     Schwarz criterion 3.116860 

Log likelihood -1724.470     Hannan-Quinn criter. 2.946289 

F-statistic 159.6184     Durbin-Watson stat 0.300719 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     
     

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 34.837169 4 0.0000 
     
          

  



  

 

 

Appendix 4 – Bivariat analys 

 

Korrelationsmatris - P/E 

Variabel GROWTH PAYR BETA 

GROWTH  1,000000 -0,066019  0,144172 

PAYR -0,066019  1,000000  0,074975 

BETA  0,144172  0,074975  1,000000 

 

 

Korrelationsmatris - EV/SALES 

Variabel GROWTH LEVR EBITM REINR TAXR 

GROWTH  1,000000 -0,209653 -0,225283  0,170081  0,080134 

LEVR -0,2096  1,000000  0,372366 -0,059451  0,007542 

EBITM -0,225283  0,372366  1,000000  0,184929 -0,052543 

REINR  0,170081 -0,059451  0,184929  1,000000 -0,201703 

TAXR  0,080134  0,007542 -0,052543 -0,201703  1,000000 

 

 

Korrelationsmatris - EV/EBITDA 

Variabel GROWTH LEVR TAXR DAEBITDA REINEBITDA 

GROWTH  1,000000 -0,209653  0,080134  0,108868 -0,020991 

LEVR -0,209653  1,000000  0,007542 -0,192202  0,061356 

TAXR  0,080134  0,007542  1,000000 -0,003239 -0,136976 

DAEBITDA  0,108868 -0,192202 -0,003239  1,000000 -0,215983 

REINEBITDA -0,020991  0,061356 -0,136976 -0,215983  1,000000 

 

 

Korrelationsmatris - P/B 

Variabel GROWTH PAYR BETA ROE 

GROWTH  1,000000 -0,066019  0,144172  0,141472 

PAYR -0,066019  1,000000  0,074975 -0,122012 

BETA  0,144172  0,074975  1,000000 -0,180239 

ROE  0,141472 -0,122012 -0,180239  1,000000 

 


