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Sammanfattning 
 
Titel:  Multiplar som investeringsstrategi – En kvantitativ studie om bolag på   

Stockholmsbörsen mellan åren 2008-2018 
Författare:  Vanja Sakotic och Victoria Öhlin 
Handledare: Øystein Fredriksen  
 
Bakgrund: 
Det finns olika investeringsstrategier som investerare kan använda sig av, att investera i låga multiplar är 
en strategi som har studerats väl. Genom att använda sig av låga multiplar kan investerare finna 
undervärderade bolag som på sikt genererar en överavkastning gentemot marknaden. Tidigare studier 
har främst fokuserat på P/E och EV/EBITDA-multiplar, men inte lagt lika stor vikt på andra multiplar 
som används vid relativvärdering. Det finns därmed ett intresse att analysera fler multiplar såsom P/B, 
P/S, EV/EBIT och EV/S. 
 
Syfte:    
Studiens syfte är att analysera hur väl P/E, P/B, P/S, EV/EBIT, EV/EBITDA och EV/S multiplarna skulle 
kunna appliceras som investeringsstrategi på Stockholmsbörsen. Vidare ämnar studien åt att analysera 
om det är möjligt att generera en högre avkastning än vad indexet OMXSPI har avkastat under 
tidsperioden 2008-2018.  
 
Metod: 
Studien använder sig av en kvantitativ forskningsstrategi där två portföljer för respektive multipel har 
sammanställts. Portföljerna viktas om årligen och både den verkliga och den ackumulerade avkastningen 
beräknas fram. Vidare utvärderas portföljerna enligt utvärderingsmåtten Sharpekvot, M^2, Treynorkvot 
och Jensens Alpha. 
 
Resultat: 
Investeringsstrategin är implementerbar för tre av sex multiplar. Låga P/B, EV/EBIT och EV/EBITDA 
genererade en överavkastning och slog både index samt respektive hög portfölj. Medan för de resterande 
multiplarna P/E, P/S och EV/S resulterade det i att investeringsstrategin inte är implementerbar. EV/S 
hade den högsta riskjusterade överavkastning och presterade bäst av samtliga sex multiplar. 
Studieresultatet för samtliga multiplar kan statistiskt säkerställas med en signifikansnivå på 5%. Den 
månatliga portföljavkastningen är inte slumpmässig, utan marknadsavkastningen har en viss påverkan. 
 
Sökord:  Investeringsstrategi, multiplar, relativvärdering, effektiva  

marknadshypotesen, överavkastning  
  



 



 

Abstract 
 
Title:   Multiples as an investment strategy – A quantitative study of companies in  

the Stockholm Stock Exchange during 2008-2018. 
Authors:  Vanja Sakotic and Victoria Öhlin 
Supervisor:   Øystein Fredriksen 
  
Background: 
There are several investment strategies investors can use, where the strategy to invest in low multiples is 
well studied. By using low multiples investors can find undervalued companies to generate an excess 
return. Previous studies have been focusing on the P/E and EV/EBITDA- multiples, and not as much on 
other used multiples in relative valuation. Therefore an interest exists to also analyze multiples such as 
P/B, P/S, EV/EBIT and EV/S. 
 
Purpose:  
The study’s purpose is to analyze how well the multiples P/E, P/B, P/S, EV/EBIT, EV/EBITDA and EV/S 
can be applied as an investment strategy in the Stockholm Stock Exchange. Furthermore the study aim 
to analyze the possibility to generate a higher return than the index OMXSPI during the time period 
2008-2018.  
  
Method: 
The study uses a quantitative research strategy, where two portfolios for each multiple has been created. 
The portfolio has been reinvested once a year, both the real and accumulated return was calculated. Also, 
the portfolios’ performance has been evaluated by adjusting it to risk by using the Sharpe ratio, M^2 , 
Treynor ratio and Jensen’s Alpha. 
 
Result: 
The investment strategy can be implemented for three of six multiples. The low P/B, EV/EBIT and 
EV/EBITDA generated a higher return than both index and their respective high portfolio. The other 
multiples P/E, P/S and EV/S cannot be used as an investment strategy. The high EV/S portfolio had the 
highest risk adjusted excess return meanwhile P/S had the highest accumulated return. The result of all 
multiples has been found to be statistically significant, therefore the market return has an effect on the 
portfolios’ monthly return. 
 
Keywords:   Investment strategy, multiples, relative valuation,  

efficient-market hypothesis, excess return
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1. Inledning  
1.1 Bakgrund 

Aktiemarknaden kan ses som en helt främmande värld för oerfarna investerare. Vart ska 
investerare börja och hur ska de gå tillväga för att lyckas välja aktier som genererar den 
önskvärda avkastningen ställt till den risk som är villig att tas? Det kan bli svårt när 
investerare ska försöka sig på någon form av strategi för att lyckas med sina investeringar. 
Istället för att ha en strategi, menar Nofsinger (2018) på att investerare grundar sina 
investeringsbeslut baserat på emotionella och psykologiska faktorer. Prospektteorin av 
Kahneman och Tversky (1979) är en av de mest omtalade teorierna som förklarar dessa 
faktorer. Teorin konstaterar att investerare fattar beslut baserat på potentiella värderingar 
av vinster och förluster, istället för att se till det faktiska utfallet. Investerare bör dock inte 
investera i en tillgång på grund av emotionella skäl anser Damodaran (2002). Det pris som 
betalas för aktien, bör återspegla det kassaflöde som bolaget genererar. Dock orsakar 
investerarnas irrationella beteende förekomsten av felprissättningar som andra investerare 
kan dra nytta av.  
 
Som investerare är det lätt att blanda ihop en bra investering med ett bra bolag. Enligt 
Nofsinger (2018) representeras ett bra bolag av god försäljningstillväxt eller en bra 
företagsledning. Han hävdar även att investerare anser att ett bolag är bra om de exempelvis 
uppskattar bolagets produkter. Vidare förklarar Nofsinger (2018) att investerare tenderar att 
förknippa en aktie som har presterat dåligt som en förlorare och att den negativa trenden 
kommer att fortsätta. Han menar att aktier som istället presterar bra, anses vara vinnare, 
vilka investerare tenderar att fortsätta investera i. Dock överträffar förlorarna vinnarna på 
sikt. En underliggande orsak till aktiens goda prestation är marknadens reaktion på hög 
efterfråga som resulterar i en övervärdering av aktien menar Alwathainani (2011). Genom en 
bolagsvärdering såsom relativvärdering går det att få fram om ett bolag är under- eller 
övervärderat enligt Brealey m.fl. (2011). De hävdar att det rådande aktiepriset återspeglar 
vad marknaden är villig att betala för aktien. Oavsett vad en värdering resulterar i, styrs 
marknaden av efterfrågan vilket gör att värderingen av ett bolag inte alltid kommer att 
reflekteras i aktiepriset. Om ett bolag är undervärderat kan det därav förekomma anomalier, 
varpå det går att dra nytta av att marknaden inte är effektiv.  
  
Uppkomsten av anomalier möjliggör det för investerare att tjäna pengar genom att få 
kapitalet att växa på sikt och eventuellt prestera bättre än marknaden. Enligt en rapport 
publicerad av Dimson m.fl. (2017) för Credit Suisse har Stockholmsbörsen i genomsnitt 
presterat 5,9% i avkastning sedan 1900. Detta gör att det finns ett växande intresse i att 
investera sina pengar på börsen, då det finns en möjlighet att kapitalet växer mer på börsen 



 
 
 

2 

än vad det hade gjort på ett sparkonto. Dock anser Bodie m.fl. (2014) att det i stort sett alltid 
finns en risk kopplad till att investera. Många tenderar att eftersträva en hög avkastning, 
vilket enligt teorin innebär att en högre risk tas. En del investerare har kanske inte riktigt en 
strategi om hur de ska gå tillväga vid en investering, hur ska de göra urvalet av aktier? Då en 
del investerare finner det svårt att identifiera undervärderade bolag blir det lätt att de gör val 
som är baserade på psykologiska och emotionella faktorer istället.  
 
Dock finns det investeringsstrategier som underlättar urvalet och som kan användas för att 
generera en hög avkastning till en lägre risk. En möjlig investeringsstrategi är att använda sig 
utav låga multiplar som grundar sig på relativvärdering. Huruvida olika multiplar kan 
användas som investeringsstrategi till en lägre risk för att generera en högre avkastning än 
vad ett index gör, har studerats under de senaste decennierna. Flertal studier har påvisat att 
överavkastning kan genereras vid användning av multiplar som investeringsstrategi (Basu, 
1977; De Bondt & Thaler, 1985; Ball, 1992; Dreman & Berry, 1995). Majoriteten av studierna 
har främst studerat P/E-multipeln där de även har funnit anomalin P/E-talseffekten. 
Samtliga studier har bevisat att multiplar med låga värden lyckas generera en högre 
avkastning till en lägre risk. I och med att främst P/E har studerats tidigare, finner författarna 
till denna studie det som relevant att studera fler multiplar och även hur väl dessa kan 
implementeras. Då flertal studier har visat på att investeringsstrategin är implementerbar, 
hur kommer det sig att den inte används mer bland investerare?  

 

1.2 Problemformulering 
En eventuell förklaring till att investeringsstrategin inte fungerar, enligt Fama (1970), är att 
marknaden anses vara effektiv och att det inte är möjligt att slå marknaden. Om det skulle 
ske, beror det på slumpmässiga händelser eller att en högre risk tas menar han. Den effektiva 
marknadshypotesen, presenterad av Fama (1970), hävdar att de finansiella marknaderna är 
effektiva och att priset på en tillgång återspeglar all tillgänglig information på marknaden. 
Teorin menar därmed att priserna på finansiella marknader är korrekta och reflekterar det 
fundamentala värdet. Enligt Fama (1970) anses prisutvecklingen vara både slumpmässig och 
oberoende av andra tillgångar. Dock hävdar Damodaran (2002) att om avvikelserna är 
slumpmässiga bör det inte finnas en möjlighet att hitta undervärderade bolag oavsett vilken 
investeringsstrategi som används. Brealey m.fl. (2011) lyfter fram flertal studier som stödjer 
Damodarans påstående och påvisar förekomsten av anomalier som investerare kan dra nytta 
av. Studierna motsäger teorin om att marknaden är effektiv, och menar att investerare inte 
agerar rationellt.  
 
En studie gjord av Lindholm Pirttilä och Nordh (2015) har analyserat hur relativvärdering 
kan tillämpas som investeringsstrategi på hela den nordiska aktiemarknaden. Studien 
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grundade sig på följande tre nyckeltal P/E, P/B och EV/EBITDA. Totalt inkluderades 605 
bolag i studien som fördelades i sju branscher. Resultatet visade att det fanns skillnader i 
avkastningen både för respektive nyckeltal och bransch. Studien konstaterade att 
relativvärdering kan användas som en investeringsstrategi för att generera överavkastning, 
där låga P/E genererat högst överavkastning. Problematiken med studien är att den inte ger 
en representativ bild av den svenska aktiemarknaden. Författarna till denna studie avser att 
analysera enbart den svenska aktiemarknaden på grund av att författarna anser att det är 
mest relevant och att det grundas på fenomenet home bias. Fenomenet enligt Nofsinger 
(2018) beskriver investerarnas tendens att främst investera på den inhemska marknaden, då 
investerare känner sig mest bekanta med bolag som är noterade på den inhemska marknaden 
samt att bolagen är närmast geografiskt sett.  
 
Hur P-multiplar kan användas som investeringsstrategi på den svenska aktiemarknaden har 
analyserats av Ekdahl och Olsson (2010), varpå P/E, P/B, P/S och direktavkastning 
inkluderades i studien. Studien omfattades av totalt 30 slumpmässigt valda bolag. Likaså 
kunde studien konstatera att det är möjligt att generera överavkastning för de valda 
multiplarna. Ändock finns det studier som visar på att felprissättningar inte förekommer på 
Stockholmsbörsen. Gustafsson och Palm (2006) studerade om anomalin P/E-talseffekten 
existerade genom att enbart investera i låga P/E-tal för att generera överavkastning. De 
konstaterade att det endast gick att generera överavkastning med låga P/E för vissa årtal, 
exempelvis kunde de visa på förekomsten av anomalin efter IT- bubblan. En annan studie 
gjord av Besterman och Larsson (2016) studerade om framtida aktieavkastningar kan 
prognostiseras genom att analysera relationen mellan bolagens fundamentala- och 
marknadens multiplar för EV/EBITDA, P/E och EV/S. Antalet bolag för respektive multipel 
varierade mellan 42-65 bolag, vilka ingick i Large Cap på svenska aktiemarknaden. Vidare 
kunde studien konstatera att EV/EBITDA och P/E multiplar kunde användas som 
investeringsstrategi för att generera överavkastning men inte EV/S.  
 
Tidigare studier har lagt stor vikt på att analysera P-multiplar. Nackdelen med att enbart 
analysera P-multiplar är enligt Damodaran (2012) att de inte berörs av samma faktorer som 
andra multiplar. Chandra (2014) belyser några brister, exempelvis påverkas inte EV-
multiplar av kapitalstrukturen vilket P-multiplar gör. I EV-multiplar tas en ökad 
skuldsättningsgrad i beaktning, då skuldsättningen ökar leder det till att den finansiella 
hävstången ökar, som i sin tur leder till en ökad risk. Fördelen med EV-multiplar är att detta 
återspeglas i multipeln vilket det inte gör för P-multipeln, ett bolag kan exempelvis ha en låg 
P/E men hög EV/EBIT. Därav är det viktigt att studera fler multiplar, för att ge en så rättvis 
bild som möjligt av bolaget.  
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Enligt Damodaran (2002) är P/E, P/S, P/B, EV/EBIT, EV/EBITDA och EV/S de mest 
använda multiplarna och därmed kommer dessa att analyseras i studien. Då P- och EV-
multiplar påverkas av olika faktorer anser författarna att det är relevant att studera utfallen 
för samtliga multiplar. Alla multiplar presenteras inte heller på de vanligaste förekommande 
plattformarna för aktiehandel, därav blir det svårt för investerare att få en större överblick 
över bolagen. De olika multiplarna ger olika indikationer på bolaget då de värderar bolaget 
utifrån olika aspekter. P/S och EV/S fokuserar på bolagets omsättning medan P/B och P/E 
är mer fokuserad på lönsamheten. EV/EBIT och EV/EBITDA är alternativa multiplar till P/E 
då de tar hänsyn till faktorer som inte P/E gör. 
 
Studien bidrar med en analys om de valda multiplarna har presterat bättre än 
jämförelseindexet för den bestämda tidsperioden. Studien ifrågasätter den effektiva 
marknadshypotesen för att se om det går att dra nytta av felprissättningar, där bolag med 
låga multiplar kan anses som undervärderade och på sikt prestera bättre än marknaden. 
Studien ämnar åt att analysera flertalet multiplar, vilket ger en bredare förståelse för de olika 
multiplarna och skillnader mellan dem.   

 

1.3 Syfte  
Studiens syfte är att analysera hur väl P/E, P/B, P/S, EV/EBIT, EV/EBITDA och EV/S 
multiplarna skulle kunna appliceras som investeringsstrategi på Stockholmsbörsen. Vidare 
ämnar studien åt att analysera om det är möjligt att generera en högre avkastning än vad 
indexet OMXSPI har avkastat under tidsperioden 2008-2018. 

 

1.4 Forskningsfrågor 
Forskningsfrågorna besvaras under studiens gång för att uppfylla studiens syfte. Studiens 
främsta syfte är att analysera om samtliga sex multiplar kan generera en överavkastning 
under den valda tidsperioden.  

- Kan låga och höga multiplar användas som en investeringsstrategi för att slå 
marknaden och generera en överavkastning?  

- Vilken multipel påvisar högst överavkastning för den valda tidsperioden? 
 
Tidigare studier har kunnat visa på att multiplar har kunnat användas som 
investeringsstrategi men det finns en del studier som har visat på det motsatta.  
Om investeringsstrategin inte visar sig vara implementerbar. 

- Hur skiljer sig den ackumulerade avkastningen mellan portföljerna åt? 
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1.5 Avgränsning 
Studien har avgränsats till noterade bolag på Stockholmsbörsen. Endast den svenska 
aktiemarknaden har valts då investerare tenderar att investera mest på den inhemska 
marknaden (Nofsinger, 2018). Transaktionskostnader såsom courtage och skatter har inte 
tagit hänsyn till, eftersom dessa beror på hur mycket det investerade beloppet uppgår till. 
Vidare avgränsas studien till tidsperioden mellan 2008 och 2018. Tidsperioden ligger till 
grund för att kunna täcka en hel konjunkturcykel, Konjunkturinstitutet (2019) antyder på att 
en konjunkturcykel är mellan tre till åtta år. Författarna har även valt ett tidsintervall på tio 
år för att inkludera finanskrisen i Sverige 2008-2009. 
 
Finans- och fastighetsbolag samt banker, har uteslutits på grund av att det medför större 
svårigheter att värdera bolag inom dessa branscher. Damodaran (2002) menar att det kan 
vara svårt att estimera kassaflödet i dessa branscher, men det är även svårt att definiera 
bolagens skulder och återinvesteringar. Vidare nämner han att bolagen är kraftigt reglerade, 
därmed bör effekten av en eventuell regeländring tas i beaktning vid värdering av bolagen 
som vidare kan medföra komplikationer. Även bolag inom betting- och casinobranschen är 
starkt reglerade, således har de uteslutits. Det kan uppstå komplikationer vid värderingen av 
bolagen då bolagen måste ha licenser och avtal för att kunna bedriva sin verksamhet.  
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2. Teoretisk referensram  
Den teoretiska referensramen ligger till grund för att kunna tolka och analysera utfallet från 
empirin, men även för att skapa förståelse kring marknadens beteende samt uppbyggnaden 
av de olika multiplarna.   

 
2.1 Effektiva marknadshypotesen  

Teorin om den effektiva marknadshypotesen formades av Fama (1970) som påstod att alla 
investerare är rationella samt att priset på tillgångar följer en “Random Walk”. Teorin 
“Random Walk” presenterades av Kendall (1953) som hävdade att aktiepriserna ändras 
slumpmässigt samt att investerarnas vinster och förluster var oberoende av varandra. Enligt 
Fama (1970) är de enda möjligheterna att eventuellt kunna slå marknaden, att antingen 
investera i riskfyllda tillgångar eller att överavkastning sker av ren slump. Han menade att 
priset på tillgången reflekteras av all tillgänglig information på marknaden. Marknaden 
reagerar enbart på ny information, därav bör det inte finnas en möjlighet att slå marknaden 
och generera en överavkastning eftersom att tillgången motsvarar dess sanna värde. Trots 
teorins popularitet har den mottagit mycket kritik, däribland från Damodaran (2002) som 
istället hävdade att det fundamentala värdet kan avvika från marknadsvärdet. Avvikelsen 
mellan de olika värdena orsakas av felprissättningar som investerare kan dra nytta av för att 
generera överavkastning.  
 
Flertal andra studier motsäger även att aktiemarknaden är effektiv och att investerare agerar 
rationellt. Shaker (2013) studerade den effektiva marknadshypotesen på den finska och 
svenska aktiemarknaden. Hans studie påvisade att ineffektivitet råder på dessa marknader 
och att aktiekurserna inte följer en slumpmässig gång. Även Basu (1977) studerade den 
effektiva marknadshypotesen och utvecklingen av aktieinvesteringar i relation med P/E- 
multipeln. Han konstaterade att förekomsten av anomalin P/E-talseffekten existerade, där 
låga P/E-multiplar genererade en högre avkastning än bolag med höga P/E-multiplar. 
Anomalin förklarades av att investerare tenderar att bli överoptimistiska när ett bolag 
rapporterade goda finansiella siffror, som i sin tur resulterade i att bolagen fick höga P/E-tal. 
Enligt Ball (1992) är denna anomali en av de mest omdiskuterade i finansforskning. Han 
studerade anomalins förekomst baserat på framtida prognoser och bolagens nuvarande 
vinst. Studien stödjer Basus egna, som förklarar att förekomsten av anomalin beror på att 
marknaden inte är effektiv. Fuller m.fl. (1993) visade på att det förekom en P/E-talseffekt i 
deras studie, dock menar de att effekten dels är tidsspecifik samt att det finns olika 
psykologiska faktorer som gör att investerare övervärderar bolag med höga P/E-tal och 
undervärderar låga P/E-tal. Trots detta kvarstår anomalins förekomst som en gåta, då det 
inte går helt att säkerställa vad det är som driver anomalin.  
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2.2 Kritik mot den effektiva marknadshypotesen 
Den effektiva marknadshypotesen har blivit kritiserad sedan den presenterades 1970. För att 
bättre kunna tolka utfallet av de traditionella teorierna, anser Barberis och Thaler (2003) att 
antagandet om att alla investerare inte är rationella bör beaktas istället. De definierar 
rationalitet på två sätt, dels att investerare kommer att fatta beslut som är anpassade efter 
sina individuella riskpreferenser för att maximera nyttan. Men även när investerare 
tillhandahåller ny information kommer informationen att aktualiseras utefter Bayes sats, där 
sannolikheten att ett utfall skulle inträffa efter ett annat. Tidigare studieresultat påvisar att 
det råder avvikelser mellan det fundamentala- och marknadsvärdet. Investerare kommer 
inte alltid att kunna aktualisera ny information enligt Bayes sats eller fatta beslut som 
stämmer överens med ens riskpreferenser därav kan förekomsten av anomalier uppstå. 
 
Prospektteorin är ytterligare en teori som förklarar att investerare inte agerar rationellt. 
Teorin, grundad av Kahneman och Tversky (1979), är en deskriptiv teori som beskriver hur 
människans beteende baseras på nytta och referenspunkter gällande individens 
förmögenhet. De påstår att investerare baserar sina investeringar på emotionella faktorer, 
även om det ekonomiska utfallet är lika vid en vinst som vid en förlust, kommer människan 
att uppleva mer känslor vid en förlust. Investerare är villiga att begränsa sig vid en viss 
indriven vinst, trots möjligheterna att tjäna mer. Däremot är investerare villiga att ta större 
risk om det ger möjlighet till att begränsa sina förluster.  
 
Prospektteorin förklarar inte bara människors beteendemönster, utan teorin kan även 
förklara uppkomsten av anomalin dispositioneffekten som investerare kan dra nytta av. 
Dispositionseffekten innebär enligt Kahneman och Tversky (1979) att investerare tenderar 
att hålla i den förlorande investeringen och sälja av den vinnande för tidigt. Bloomfield 
(2006) förklarar att orsaken till att investerare tenderar att sälja av sin vinnande aktie för 
tidigt beror på att investerare blir riskaverta när de investerar i en aktie som genererat vinst. 
Han menar att beteendet även kan förklaras av marginaleffekten, det vill säga när vinsten 
ökar minskar storleken på vinsten relaterat till investerarens referenspunkter. Investeraren 
säljer av sin vinnande aktie för att säkra sin vinst och undvika risken att förlora delar av sin 
genererade avkastning. Tvärtemot gäller vid förlust, investerare tenderar att bli risksökande 
eftersom att storleken på förlusten enligt investerarens referenspunkter minskar när 
förlusten ökar. Investerare blir i större omfattning berörda känslomässigt vid en förlust 
jämfört vid en vinst. Bloomfield (2006) lyfter fram att följande beteendemönser inte enbart 
begränsas till icke-professionella investerare utan studier visar att det likväl förekommer 
bland professionella investerare.  
 
Investerares beteendemönster kan även förklara förekomsten av anomalin P/E-talseffekten. 
Dreman och Berry (1995) studerade överreaktion, underreaktion och P/E-talseffekten. De 
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menade att analytikers feltolkningar om marknaden har en asymmetrisk påverkan på aktier 
med låga och höga P/E-multiplar. Bra nyheter för aktier med låga P/E-multiplar gjorde att 
de presterade bättre än marknaden, medan liknande nyheter inte hade samma påverkan på 
höga P/E-multiplar. Vidare fann de att marknaden inte reagerade på den nya informationen 
och aktierna prissattes inte till den lämpliga nivån. Aktierna återgick över tid till ett 
medelvärde, där låga P/E överpresterade och höga P/E underpresterade gentemot 
marknaden. De Bondt och Thaler (1985) fann en anmärkningsvärd aspekt när de studerade 
marknadens reaktion på ny information samt anomalin januarieffekten. De menade att 
investerares överreaktion och irrationella beteende gjorde att undervärderade bolag 
genererade en högre avkastning än bolagen som var övervärderade. Vidare redovisade de att 
den undervärderade portföljen lyckades generera 25% mer i avkastning, trots att den 
övervärderade portföljen var mer riskfylld. Rosenberg m.fl. (1985) kunde även påvisa 
liknande resultat för P/B-multipeln där låga P/B genererade högre avkastning än höga P/B. 
Investerare tenderar därmed att handla till höga värden och sälja till låga. Detta motstrider 
den effektiva marknadshypotesen om att riskfyllda investeringar genererar en 
överavkastning (Dreman och Berry, 1995; De Bondt och Thaler, 1985; Rosenberg m.fl., 1985) 
 
När flertal studier påvisade att det gick att slå marknaden svarade Fama och French (1993) 
att höga avkastningar var associerade med hög risk och inte på grund av marknadens 
ineffektivitet. Lakonishok m.fl. (1995) kritiserade detta, då de menade att förekomsten av 
anomalier var bevis på att marknaden inte är effektiv. De hävdade att analytiker gör 
systematiska fel i sina prognoser genom att basera framtida prognoser på bolagens senaste 
prestation. Dessa systematiska fel skapar möjligheter för att finna aktier som genererar 
överavkastningar (Bodie m.fl., 2014; Ball, 1992). La Porta (1996) gav stöd till 
argumentationen då han fann att analytiker är överoptimistiska mot bolag som har höga 
tillväxtprognoser och vice versa. Han fann även mönster som visade att aktier med låga 
tillväxtprognoser presterar bättre än aktierna med höga tillväxtprognoser. Han konstaterade 
att analytikers överoptimism gentemot bolag med låg tillväxtprognos resulterar i att bolagen 
överpresterar. 

 

2.3 Relativvärdering  
Enligt Damodaran (2002) syftar relativvärdering på att värdera ett bolag och dess tillgångar 
utifrån hur liknande tillgångar värderas av marknaden. I relativvärdering används multiplar 
som utgångspunkt för själva värderingen, antingen studeras hela rörelsens värde (Enterprise 
Value) eller aktiernas värde (Price). De vanligaste EV- multiplarna menar Damodaran 
(2002) är EV/EBIT, EV/EBITDA och EV/S, samt de mest använda P-multiplarna är P/E, P/S 
och P/B. Dessa kommer att förklaras mer ingående i avsnitt 2.4. Vid relativvärdering görs en 
jämförelse av bolag inom samma bransch, bolag med samma storlek eller med bolag med 
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liknande finansiell hävstång. Genom att ha ett antal bolag att jämföra med, kan ett 
genomsnitt dras från detta och på så vis går det att se om ett bolag är under- eller 
övervärderat jämfört med jämförelsebolagen. Därmed kan relativvärdering användas som en 
investeringsstrategi för att generera överavkastning, vilket denna studie grundar sig på. 
Damodaran (2002) förklarar att relativvärdering består av två delar, varav ena är att 
omvandla bolagsvärdet till multiplar och den andra är att finna jämförelsebolag. Han belyser 
att det kan vara svårt att värdera ett bolag med relativvärdering, detta då det gäller att hitta 
bra jämförelsebolag. Jämförelsebolagen behöver nödvändigtvis inte ingå i samma bransch, 
men bolaget bör vara likvärdiga sett till storlek, tillväxt, risk och kassaflöde. Dock kommer 
bolagen aldrig att uppfylla alla krav fullständigt, därav är det möjligt att jämföra bolag, 
branscher och hela marknaden med hjälp av nyckeltalen.  
 
Enligt Damodaran (2002) är de två vanligaste värderingsmetoderna relativvärdering och 
DCF. Han beskriver att en DCF-värdering beräknar fram tillgångens fundamentala värde 
medan relativvärdering beräknar fram det relativa värdet. Han menar att det relativa värdet 
ger en bättre inblick på det rådande marknadsläget. Relativvärdering antar att marknaden 
huvudsakligen prissätter tillgången korrekt, men att det kan förekomma misstag. Med hjälp 
av multiplar kan investerare återfinna och korrigera misstagen. Enligt Damodaran (2002) är 
en av nackdelarna med relativvärdering att multiplar kan manipuleras och användas på fel 
sätt. Fördelarna med relativvärdering däremot menar han är att det anses vara relativt 
okomplicerat och att det inte kräver lika välgrundade argument i jämförelse med DCF-
värderingen. Då DCF-värderingen baseras på antaganden om exempelvis tillväxt och 
framtida kassaflöden bör det has välgrundade argument till hur utvecklingen kommer att bli 
menar Schreiner (2007). Medan vid relativvärdering framhäver han att implicita faktorer 
såsom tillväxt vägs in i multiplarna, därav krävs det få antaganden. Oavsett valet av 
värderingsmetod, bör utfallen dock ha liknande resultat.  

 

2.4  Multiplar 
2.4.1 P/E 

P/E-multipeln visar aktiens pris dividerat med vinsten per aktie. Enligt Gottwald (2012) 
anses P/E-multipeln vara det mest använda värderingsmåttet, både på aktiemarknaden och 
vid relativvärdering. Han menar att multipeln ger en indikation på bolagets framtida tillväxt 
och vinst.  
 

  



 
 
 

11 

 
 

𝑃
𝐸 =

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑡	𝑝𝑒𝑟	𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒
𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡	𝑝𝑒𝑟	𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒  

     (Damodaran, 2002) 

 
 
P/E- multipeln är en funktion av den förväntade tillväxten, ju högre tillväxten är desto högre 
blir P/E- talet. Låga P/E-tal kan indikera på att bolaget har låga förväntningar på framtida 
vinster. Bodie m.fl. (2013) belyser att multipeln kan variera i branscher varpå vad som anses 
vara en hög multipel i en specifik bransch kan anses vara normal i en annan. Bolaget kan 
anses vara övervärderat sett till branschen, men ändå vara korrekt värderat.  
 
Enligt Damodaran (2002) har även räntan en påverkan på P/E-multipeln, då multipeln är 
känsligare mot förändringar i tillväxt vid låga räntenivåer än vid höga. Detta förklaras av att 
nuvärdet av de framtida kassaflöden är mycket lägre vid höga räntor. Vidare är P/E- 
multipeln en funktion av den upplevda risken i ett bolag, effekten visas i kostnaden för det 
egna kapitalet. Ett bolag med en högre kostnad för det egna kapitalet kommer att handlas till 
lägre multiplar, jämfört med bolag som har låga kostnader för det egna kapitalet 
(Damodaran, 2002). Om ett bolag rapporterar högre vinster än väntat, kan investerarnas 
förväntningar på bolagets förväntade tillväxt ändras, vilket leder till en priseffekt. Vidare går 
det även att förvänta sig högre respons på priset vid låga räntenivåer jämfört med höga 
räntenivåer. 

 

2.4.2 P/B 

P/B- multipeln är marknadsvärdet per aktie dividerat med det nuvarande värdet 
på det bokförda egna kapitalet per aktie, vilket kan härledas ur balansräkningen 
enligt Chandra (2014). Fairfeld (1994) förklarar att multipeln kan mäta den 
förväntade framtida lönsamheten.  
 
 

𝑃
𝐵 =

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑡	𝑝𝑒𝑟	𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒
𝐵𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑡	𝑉ä𝑟𝑑𝑒	𝑝𝑒𝑟	𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒  

(Damodaran, 2002) 
 
 
Damodaran (2002) beskriver att P/B- multipeln drivs av diverse faktorer, däribland olika 
risknivåer, förväntad tillväxt, utdelningsgrad och avkastning på det egna kapitalet. En 
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jämförelse mellan bolag kan ses som bristande, om nämnda faktorer inte beaktas. P/B-
multipeln för stabila bolag avgörs av skillnaden mellan avkastningen och kostnaden på det 
egna kapitalet. Om avkastningen på det egna kapitalet överstiger kostnaden, kommer även 
priset att överstiga det bokförda värdet och vice versa menar Damodaran (2002). För att 
finna undervärderade bolag enligt Damodaran (2012) bör investerare söka efter bolag med 
låga P/B-multiplar som har hög avkastning på eget kapital.  
 
Enligt Bodie m.fl. (2011) anser vissa analytiker att en aktie med en låg P/B- multipel 
uppfattas som en säkrare investering. Det bokförda värdet ses som ett “golv” som stödjer 
marknadsvärdet. Vidare lyfter de fram att analytiker ser det bokförda värdet som en 
miniminivå som marknadsvärdet inte kommer att understiga. Att ha en låg multipel kan ses 
som att ha en säkerhetsmarginal, därav tenderar en del analytiker att avstå från bolag med 
höga multiplar.  

 
2.4.3 P/S  

P/S- multipeln mäter priset per aktie dividerat med den årliga omsättningen per aktie.  
Multipeln är enligt Bodie m.fl. (2011) bäst lämpad för nystartade bolag, som ännu inte har 
redovisat några vinster.  

 
 

𝑃
𝑆 =

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑡	𝑝𝑒𝑟	𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒
𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔	𝑝𝑒𝑟	𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒  

(Damodaran, 2012) 
 
 
Multipeln återspeglar enligt Chandra (2014) marknadens förväntningar på bolaget och dess 
försäljning. Hon menar att den kan användas fördelaktigt i förhållande till P/E- multipeln, 
då omsättningen alltid är positiv medan bolaget kan redovisa förluster. Ett bolags omsättning 
anses vara mer stabil mellan åren jämfört med vinsterna, vilket gör att P/S-multipelns utfall 
är mer stabil. Detta kan även förklaras av att vinster är känsligare för konjunktur än vad 
omsättningen är. Damodaran (2012) menar att det främsta nackdelen med att studera ett 
bolags omsättning är att det inte ger en korrekt bild på bolagets ekonomiska läge. Bolaget 
kan ha ett högt värde på multipeln om omsättningen är hög trots att de förlorar stora summor 
pengar. Vidare menar han att detta kan ge en missvisande bild av bolaget i förhållande till 
jämförelsebolag med olika lånestruktur.   
 
De faktorerna som multipeln påverkas av är bolagens vinstmarginal, utdelningsgrad och 
tillväxten. Vinstmarginal har den betydande rollen i multipeln, varpå en förändring av 
vinstmarginalen har en tvåsidig effekt. Vid en ökad vinstmarginal blir det en direkt positiv 
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påverkan på multipeln. Det kan även ske en indirekt påverkan som ökar multipeln på grund 
av en ökning i vinstmarginalen som leder till ökad tillväxt förklarar Damodaran (2002). 
Vidare nämner han att ett bolags omsättning påverkas av dess prisstrategi och därmed även 
bolagsvärdet. Antigen kan bolaget ta ut ett högre pris för sina produkter och således sälja en 
mindre kvantitet, eller så kan de ta ut ett lägre pris och sälja fler produkter. En ytterligare 
faktor till att ett bolag kan ta ut högre priser menar Damodaran (2002) beror på bolagets 
varumärke, är detta starkt kan högre priser tas ut. Det medföljer således en högre 
vinstmarginal och ett högre P/S- tal.  

 

2.4.4 EV/EBIT 
Multipeln mäter Enterprise Value, som motsvarar summan av bolagets värde samt  
räntebärande skulder minus likvida medel, dividerat med EBIT. EV/EBIT och EV/EBITDA 
är snarlika multiplar, dock är skillnaden enligt Chan och Lui (2011) att EV/EBIT tar hänsyn 
till avskrivningar. Avskrivningar återspeglas i bolagets CAPEX (Capital Expenditures) från 
föregående år. CAPEX är de utgifter relaterade till nya investeringar och utveckling. Med 
hjälp av CAPEX kan det ge analytiker en bättre överblick på bolagets finansiella styrka samt 
bolagets framtida tillväxt- och hållbarhetsutveckling. 
 

 
𝐸𝑉
𝐸𝐵𝐼𝑇 =

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡	𝑓ö𝑟	𝐸𝑔𝑒𝑡	𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝑅ä𝑛𝑡𝑒𝑏ä𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒	𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 − 𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑎	𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙
𝐸𝐵𝐼𝑇  

(Damodaran, 2002) 
 
 
Multipelns utfall säger hur mycket ett bolag är värderat i förhållande till rörelseresultatet 
justerat för skulder. Den påverkas av följande faktorer såsom tillväxt i rörelseresultatet, 
storlek, rörelserisk och kapitalbindning. Chan och Lui (2011) lyfter fram att fördelarna med 
att använda EV/EBIT gentemot P/E är att multipeln inte påverkas av skuldsättningsgraden. 
EV/ EBIT ger en bättre och korrektare bild vid jämförelse av olika bolag då den värderar 
bolagen till samma nivå oavsett kapitalstrukturen. En annan fördel som Chan och Lui (2011) 
uppmärksammar är att EV/EBIT inte påverkas av unika kostnader som kan förekomma vid 
forskning och utveckling. Multipeln tar inte heller hänsyn till skattenivåer som kan variera 
mellan bolagen.  

 

2.4.1 EV/EBITDA 
Multipeln mäter Enterprise Value, som motsvarar summan av bolagets värde samt  
räntebärande skulder minus likvida medel, dividerat med EBITDA.  
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𝐸𝑉

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 =
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡	𝑓ö𝑟	𝐸𝑔𝑒𝑡	𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝑅ä𝑛𝑡𝑒𝑏ä𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒	𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 − 𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑎	𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴  

(Damodaran, 2002) 
 
 
Damodaran (2002) konstaterar att intresset för multipeln har ökat de senaste årtiondena av 
diverse anledningar. Dels menar han att EBITDA inte påverkas av hur bolag skriver av sina 
tillgångar utan det ger endast skillnader i nettointäkterna. Dessutom är det enklare att göra 
jämförelser mellan bolag med varierande finansiell hävstång än med andra vinstmultiplar. 
Vidare kan multipeln även användas av bolag som redovisar förluster i och med att vinsten 
före ränta, skatt och avskrivningar oftast är positiv. En fördel med EV/EBITDA är enligt 
Damodaran (2012) att multipeln inte tar hänsyn till effekter av finansierings- och 
redovisningsbeslut vilket underlättar vid en jämförelse av lönsamhet för bolag inom olika 
branscher. Dock tar EV/EBITDA-multipeln inte hänsyn till avskrivningar som anses vara en 
nackdel med multipeln. Multipeln kommer att vara låg ju större andel avskrivningar ett bolag 
har, därav kan EV/EBIT-multipeln föredras eftersom att den tar hänsyn till avskrivningar.  
 
Enligt Damodaran (2002) kan multipeln vara svår att beräkna för bolag med korsägande. 
Råder det ett minoritetsägande, blir EV/EBITDA hög, då rörelseresultatet från ett bolag inte 
reflekteras i rörelseresultatet från ägandet. Därmed kan bolaget ses som övervärderat på 
grund av den höga multipeln. Dock är det svårt att korrigera om ägandet är inom ett privat 
bolag. Det estimerade värdet av ägandet kan antingen dras av från täljaren alternativt vid en 
passiv investering lägga till dotterbolagets EBITDA i nämnaren. För aktiva investeringar 
gäller istället att andelen aktier från ägandet och hela ägandets EBITDA kan dras av värdet. 

 

2.4.2 EV/S  
EV/S-multipeln mäter värdet av ett bolag i förhållande till dess omsättning. Damodaran 
(2002) menar att de drivande faktorerna bakom multipeln är tillväxt, rörelsemarginal, 
storlek, rörelserisk och kapitalbindning, där rörelsemarginalen har den betydande rollen i 
multipeln. Multipeln ger investerare en indikation på hur mycket marknaden värderar 
bolagets omsättning. 

 
 

𝐸𝑉
𝑆 =

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡	𝑓ö𝑟	𝐸𝑔𝑒𝑡	𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏ä𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒	𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 − 𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑎	𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙
𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  

(Damodaran, 2012) 
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EV/S och P/S ger enligt Damodaran (2012) inte en rättvis överblick på bolagets ekonomiska 
läge när bolagets omsättning studeras. EV/S-multipeln är en expansion av P/S som använder 
sig av bolagets värde istället för aktiernas marknadsvärde. En fördel med EV/S är att den är 
enklare att använda sig av vid jämförelser av bolag inom olika branscher, jämfört med 
exempelvis P/E menar Damodaran (2002). Detta beror dels på att omsättningsmultiplar inte 
påverkas lika starkt av redovisningsval och -regler. Redovisningsregler för hur omsättningen 
bör redovisas är snarlik på marknaden, vilket gör att det inte krävs samma enhetlighet mellan 
bolagen. Både vinst och det bokförda värdet regleras av redovisningsregler som trots detta 
kan manipuleras, omsättningen är dock inte lika lätt att manipulera. Trots redovisningsregler 
har bolag som försökt att manipulera sin omsättning genom att redovisa transaktioner inom 
bolaget på felaktigt sätt menar Damodaran (2002). 

 

2.4.3 Sammanfattning av multiplarna 
Damodaran (2002) lyfter sammanfattningsvis några tillvägagångssätt för att hitta en 
multipel som passar bolaget bäst. Dels menar han att det finns ett fundamentalt sätt, där den 
variabel som har högst korrelation till bolagets värde används. Exempelvis anses  P/E-
multipeln var mer lämplig för bolag i dagligvarubranschen eftersom de har har en högre 
korrelation mellan vinst och värde, jämfört med teknikbolag. Vidare nämner Damodaran 
(2002) att samtliga multiplar kan användas för alla branscher, men vissa multiplar blir mer 
lämpliga och förekommer därmed mer för vissa branscher. Han sammanställer nedan de 
mest använda multiplarna för olika branscher: 

- P/E används mest för cykliska tillverkningsbolag, då dessa oftast har normaliserade 
vinster.  

- P/B är tillämpningsbar på bolag där balansräkningen reflekterar tillgångarnas 
marknadsvärde, den används således mest inom finansbranschen.  

- EV/EBITDA används mest på bolag inom infrastrukturbranschen, där resultatet kan 
variera beroende på avskrivningsmetoden.  

- EV/S och P/S används mest på bolag med hög tillväxt eller som redovisar förlust, 
vilket oftast är unga bolag.  
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3. Metod 
3.1 Forskningsstrategi och forskningsansats 

Metoden ligger till grund för att sammanlänka teori med forskning menar Bryman och Bell 
(2015). Därav är det viktigt att komma underfund med rätt forskningsstrategi vid 
företagsekonomiska studier. Forskningsstrategin som studiens författare har använt sig av 
är kvantitativ metod. Finansiell data har legat till grund för studiens resultat, därav har den 
kvantitativa metoden ansetts vara bäst lämpad (Bryman och Bell, 2015). Studien har ämnat 
åt att generalisera, finna jämförelse och statistiskt säkerställa resultatet som den kvantitativa 
forskningsstrategin grundas på. För att kunna dra slutsatser av utfallet har datamaterialet 
bearbetats och analyserats. Bryman och Bell (2015) betonar att det är datatypen som är den 
främsta skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ metod. Kvalitativa studier bygger på att 
skapa förståelse bakom betydelsen och innebörden av studien. De lyfter fram att intervjuer 
är en vanlig datainsamlingsmetod vid kvalitativ studier. Med hjälp av intervjuer kan en 
djupare förståelse skapas av respondentens tankesätt. Styrkan med att använda en 
kvantitativ metod framför kvalitativ enligt Bryman och Bell (2015) är att datamätningen kan 
anses vara objektiv och mer trovärdig. Intervjuer kan bli ledande vid kvalitativa metoder, 
vilket inte skapar en objektiv bild på det som studien ämnar att analysera. Medan vid 
kvantitativ metod som för denna studie används historisk data som finns tillgänglig för 
allmänheten och speglar det förflutna, vilket gör att det kan anses vara mer objektivt.  
 
Valet av metod gör att tillvägagångssättet för att skriva en uppsats kan genomföras på olika 
sätt. Arbnor och Bjerke (1994) lyfter fram två angreppssätt att ta sig an ett problem, deduktivt 
eller induktivt angreppssätt. Deduktion syftar på att ta sig från teori till slutsatser, medan 
induktiv syftar på att ta slutsatser och koppla de till teorier. Den kvalitativa metoden är 
induktiv eftersom att den fokuserar på att upplysa sambandet mellan teori och forskning 
genom att studera serier av traditionella teorier. Vidare förklarar Bryman och Bell (2015) att 
kvantitativa studier istället bygger på en stor mängd data, söker jämförelser och studerar 
hypoteser. Med hjälp av studiens stora mängd data skapar den en bredare förståelse och 
övergripande förklaring av resultatet genom att försöka generalisera en större population, då 
bolag från Stockholmsbörsen har inkluderats. Den kvantitativa metoden är deduktiv då den 
upplyser sambandet av teori och forskning genom att istället analysera teorierna (Bryman 
och Bell, 2015). Då författarna använder sig av den kvantitativa forskningsstrategin, har den 
deduktiva ansatsen naturligt fallit in. Författarna har i första hand valt att analysera om 
multiplar kan användas som investeringsstrategier i praktiken. Studien har tillämpat 
befintliga investeringsstrategier för att analysera det slutgiltiga resultatet, på så vis har den 
deduktiva ansatsen ansett bäst lämpad.  
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3.2 Datainsamling 
3.2.1 Typ av data 

Insamlingen av data har till största del gjorts via sekundärkällan Thomson Reuters 
Datastream. Thomson Reuters tillhandahåller en stor mängd finansiell data och är välanvänd 
inom finansbranschen. Användningen av en sekundärkälla förenklar hanteringen och 
insamlingen av studiens data, jämfört med om all data skulle ha hämtats från bolagens 
årsredovisningar. Hur bolagen redovisar i sina årsredovisningar kan skilja sig åt vilket gör 
att det kan vara svårt och tidskrävande att tolka dem likvärdigt. Det har således varit mer 
tidseffektivt för författarna att använda sig av Thomson Reuters vid datainsamlingen. 
Mängden data är väldigt stor eftersom studien har avsetts för en längre tidsperiod och 
omfattats av många bolag. 
 
Fördelen med att använda sig av Thomson Reuters är att de beräknar nyckeltalen på samma 
sätt för alla bolag. Det gör att alla nyckeltal har baserats på samma faktorer vid  
uträkningarna, därav bör det inte finns några skillnader mellan bolagens multiplar. Genom 
att använda samma källa för studien, har risken för skillnader i nyckeltalen minimerats, vilka 
i sin tur hade kunnat ge ett missvisande resultatet. Dock är nackdelen med att använda sig 
av en sekundärkälla, att tillgången på information kan vara bristfällig och att Thomson 
Reuters hade kunnat tagit del av felaktig information från bolagen. Hade författarna istället 
valt att beräkna fram alla multiplar själva genom att utgå från årsredovisningarna, hade 
eventuella felberäkningar kunnat förekomma. Genom att ha hämtat data från Thomson 
Reuters har risken för felberäkningar minimerats avsevärt och det har därmed varit en 
bidragande faktor till att studiens trovärdighet och transparens har ökat. 
 

3.2.2 Tidsperiod 
Tidsperioden som har studerats i studien är 2008-2018. För att se hur nyckeltalen förhåller 
sig till svängningarna på aktiemarknaden har en längre tidsperiod ansetts som relevant. Valet 
av tidsperiod har grundat sig i att mätningarna ska vara mer representabla, då både 
högkonjunktur och lågkonjunktur ryms inom tidsperioden. Enligt Konjunkturinstitutet 
(2019) är en konjunkturcykel mellan tre och åtta år. Författarna har därmed funnit det som 
intressant att studera vilka effekter den svenska finanskrisen under 2008- 2009 har haft på 
bolagen, då tidigare studier har funnit anomalier efter stora marknadshändelser. Det har 
varit en ytterligare anledning till att studiens mätningar har börjat 2008. En längre 
tidsperiod gör att studien kan få ett trovärdigare resultat eftersom att indexet inte påverkas 
lika mycket av enskilda händelser. Valet av att inte ta hänsyn till en längre period än tio år, 
beror på att författarna har ansett att äldre data inte är lika aktuellt. Likväl hade fler bolag 
fallit bort om studien hade gjorts för en längre tidsperiod.  
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För att minimera svängningar i aktiekurserna har stängningskursen för de valda aktierna 
tagits ut månadsvis. För dagsdata är svängningarna mer volatila, då de påverkas mer av 
enskilda händelser. Eftersom portföljerna har hållits årsvis, finner författarna det som 
rimligt att ta ut data månadsvis istället för dagsdata.  

 

3.2.3 Urval av aktier 
Vid valet av aktier har alla noterade bolag på Stockholmsbörsens Large Cap, Mid Cap och 
Small Cap granskats till en början. Listorna har totalt motsvarat 376 aktier, varav en del av 
bolagen har olika aktieslag noterade. Författarna har valt att inkludera den aktie som omsatts 
mest och har flest utställda aktier, vilket till största del har varit B-aktien. Att endast ha med 
en av aktierna beror även på att författarna har velat ha så diversifierade portföljer som 
möjligt och därmed undvika att ett enskilt bolag återkommer i en viss portfölj.   
 
Finans- och fastighetsbolag samt banker, har uteslutits på grund av att det medför större 
svårigheter att värdera bolag inom dessa branscher, då deras balans- och resultaträkning 
skiljer sig åt från andra bolag. Damodaran (2002) menar att det kan vara svårt att estimera 
kassaflödet i dessa branscher, men det är även svårt att definiera bolagens skulder och 
återinvesteringar. Vidare nämner han att bolagen är kraftigt reglerade, därmed bör effekten 
av en eventuell regeländring tas i beaktning vid värdering av bolaget. Även bolag inom 
betting- och casinobranschen är starkt reglerade, således har de uteslutits. Bolagen måste ha 
licenser och avtal för att kunna bedriva sin verksamhet, till följd av detta kan det uppstå 
komplikationer vid värderingen av dessa bolag.  
 
 Författarna har funnit det som skäligt att det ska finnas information tillgänglig om bolagen 
för hela tidsperioden. Därav har bolag, som inte har varit börsnoterade under hela den tänkta 
tidsperioden, valt att exkluderas från studien. Vidare har två bolag, Autoliv och Stora Enso, 
utelämnats då historisk information om deras nyckeltal saknas vilket kan bero på att de är 
huvudnoterade på andra börser. Efter exkluderingen av de aktier som inte uppfyller de 
ovannämnda kriterierna, har studien slutligen omfattats av totalt 160 bolag.  
 
Studien har inte tagit hänsyn till årlig utdelning som har skett inom bolagen, då dessa inte 
ses som aktuella att studera. Exkluderingen grundar sig i att bolagens utdelningsperiod kan 
variera och den varierande utdelningsperioden kan medföra praktiska svårigheter. Risken 
för felberäkningar har således minimerats genom att utesluta utdelningar.  
 

3.2.4 Urval av multiplar  
Vid valet av multiplar har sex av de vanligaste multiplarna i relativvärdering enligt 
Damodaran (2002) analyserats i studien. Författarna har valt att använda sig av tre P- 
multiplar och tre EV-multiplar. Detta för att kunna ge en bredare bild, då multiplarna 
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påverkas av olika faktorer. Samtliga nyckeltal har tagits ut via Thomson Reuters Datastream, 
författarna har funnit det mer passande att hämta all information från Thomson Reuters än 
från årsredovisningar.   
 
Författarna har funnit de valda multiplarna som mest passande eftersom att de har gått att 
tillämpa på studiens alla bolag. En annan anledning till att de valda multiplarna har 
inkluderats i studien, grundar sig på att historisk data för dessa multiplar finns tillgängligt i 
Thomson Reuters Datastream. Multipeln EV/FCFF och även forwardmultiplar har varit 
tillgängliga i Thomson Reuters, men de har uteslutits. Enligt Damodaran (2012) anser många 
analytiker att FCFF är komplicerad att ha med i multiplarna. Han menar att både EBIT och 
EBITDA kan användas som alternativ till FCFF. I studien har därför båda inkluderats för att 
kunna stödja bortfallet av EV/ FCFF. Forwardmultiplar har inte setts som relevanta att 
studera, då studien grundas på faktiska värden och inte prognostiserade värden som har 
tagits fram av analytiker.  
 

3.2.5 Gränsdragning och extremvärden 
Till en början har det setts som nödvändigt att dra gränser för vilka multiplarnas värde får 
falla inom. Författarna har börjat med att göra en överblick över varje multipel för att se 
spridningen, samt att median och medelvärde har tagits ut. Utefter det har en bedömning 
gjorts vart gränserna ska sättas. Det har dock varit problematiskt att dra gränsen för ett högt 
eller lågt nyckeltal, dels varierar det för olika branscher och beror på bolagets storlek. Vilken 
fas i livscykeln bolaget befinner sig i, kan även ha påverkan. 
Vid bearbetningen av portföljerna har författarna valt att testa sig fram genom att sätta övre 
gränser för multiplarna, samt att inkluderat extremvärden för att jämföra utfallet. Som 
nämnt ovan är det svårt att dra gränsen för vad som anses vara en hög multipel. Därav har 
författarna funnit det som viktigt att pröva olika gränser, innan en slutgilitig gräns fastställs. 
För vardera multipel har det till en början gjorts en portfölj med en övre gräns och en portfölj, 
där extremvärden har inkluderats. Utfallet av portföljerna har därefter jämförts för att se hur 
och om extremvärden har påverkat resultatet, vilket har varit varierande för multiplarna. Det 
har varit väldigt små skillnader mellan resultaten för två nyckeltal, vilket kan bero på att det 
för dessa nyckeltal inte har funnits lika många extremvärden. Resterande nyckeltal påvisade 
stora skillnader mellan resultaten där portföljer med en övre gräns, presterat bättre än de 
portföljer med extremvärden.   
 
Dessa tester och jämförelser som har genomförts, gör att det går att motivera valet av att inte 
inkludera extremvärden i studien då de har påverkat resultatet. Det har således ansetts som 
aktuellt att sätta en övre gräns för multiplarna. En ytterligare anledning är att resultatet ska 
kunna återspegla verkligheten till så stor del som möjligt och inte bli missvisande. 
Extremvärden av multiplar kan bero på enskilda händelser som har en påverkan på 
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multipelvärdet. En väldigt hög multipel är snarlik en negativ multipel, därav har dessa inte 
setts som relevanta att studera. Hade författarna utgått från medianvärdet eller medelvärdet, 
och valt tio bolag över och under detta, hade inte lika många bolag täckts. Studiens syfte är 
inte att studera multiplar som faller kring medelvärdet och median, därav har detta 
tillvägagångssätt inte setts som relevanta att genomföra. Den undre gräns som har valt att 
sättas för samtliga multiplar är noll. Det har således inte förekommit några negativa nyckeltal 
i studien. Valet av att sätta gränsen vid noll har baserats på att negativa multiplar inte anses 
vara användbara samt att de kan indikera på att det finns problem i bolagen. Det har 
förekommit en del bortfall av negativa multiplar för samtliga multiplar, dock har P/E haft 
det största bortfallet.  
 
I figur 1 illustreras plottningen av EV/EBIT-multipeln. Plottningen ligger till grund för att se 
spridningen för multipeln och kunna dra en övre gräns. Plottningen visar hur spridningen 
har sett ut för alla åren, vilket gör att det blir lättare att dra en mer generell gräns för 
multipeln jämförelsevis om det skulle ha studerats årsvis. Plottningen visar antal bolag i 
studien i x-axeln och EV/EBIT-multipeln i y-axeln. För EV/EBIT har den övre gränsen satts 
till 30, därmed har alla bolag över detta setts som extremvärden och har således uteslutits. 
Följande tillvägagångssättet har konsekvent följts för samtliga multiplar.   

 

 
Figur 1. Plottning av EV/EBIT-multipeln  
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Multipel Lägsta Högsta 

P/E 0 40 
P/B 0 8 
P/S 0 6 
EV/EBIT 0 30 
EV/EBITDA 0 20 
EV/S 0 6 

Tabell 1. Sammanställning av lägsta och högsta gräns för samtliga multiplar 

 

3.3 Bearbetning av data  
3.3.1 Portföljsammansättning  

För att uppnå studiens syfte har sammansättningen av portföljerna baserats på de lägsta och 
högsta multipelvärdena för varje år. Två portföljer har konstruerats för vardera multipel, en 
med låga multipelvärden och en med höga. Varje portfölj har bestått av totalt tio bolag med 
en jämn viktat andel i portföljen. Författarna har bedömt att tio bolag är rimligt att studera i 
varje portfölj, för att eftersträva en diversifierad portfölj samt att det är ett relativt stort antal 
bolag som ingår i studien. Som utgångspunkt har 100 miljoner kronor investerats i respektive 
portfölj. Valet av att investera 100 miljoner i respektive portfölj beror på att det har 
underlättat utvärderingen och jämförelsen av portföljerna.  
 
Portföljerna har viktats om den första mars varje år över tidsperioden 2008-2018. 
Motiveringen till att det har viktats om första mars och inte någon annan månad, beror på 
att majoriteten av bolagen har publicerat sina slutgilitiga årsredovisningar tills dess. 
Årsredovisningarna ligger till grund för Thomson Reuters data, varpå de kan göra korrekta 
beräkningar av multiplarna. Till följd av detta blir de beräkningar som görs i denna studie 
mer korrekta. Vidare har valet av att vikta portföljerna varje år grundat sig i att multiplarna 
inte skulle kunna uppnå dess effekt om viktningen hade skett mer frekvent. Samt att en 
viktning per år har underlättat jämförelsen med tidigare studier då dessa främst har viktat 
portföljerna en gång per år.  
 
Transaktionskostnader uppstår bland annat vid köp och försäljning av tillgångar, författarna 
har valt att inte ta hänsyn till detta. Valet av att inte vikta om mer frekvent har således berott 
på de transaktionskostnader som hade uppstått i verkligheten om en omviktning hade skett 
mer än en gång per år. Likväl anser författarna att studien hade kunnat blir missvisande om 
omviktningen skedde mer frekvent utan att beakta transaktionskostnader. Studien har inte 
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heller att tagit hänsyn till utdelningar inom bolagen. Genom att inte ta hänsyn till både 
transaktionskostnader och utdelningar minimeras risken för möjliga felberäkningar i 
studien.  

 

3.3.2 Portföljernas avkastning och beta  

Avkastningen på portföljen och indexet har beräknats fram både på månads- och 
årsbasis. Beräkningarna har gjorts via Microsoft Excel och de har följts 
konsekvent under studiens gång. Det totala portföljvärdet för respektive portfölj 
har beräknats fram vid slutet av varje månad. Valet av att beräkna portföljvärdet 
månadsvis och årsvis beror på att författarna vill studera hur portföljernas 
prestation har utvecklats under tidsperioden. Inga nya investeringar har gjorts, 
utan det ingående portföljvärdet för varje år har baserats på föregående års 
utgående värde.  
  
 

𝑃𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = 	H(𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠 ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟)
L

MNO

 

(Egenkonstruerad) 
 
 
Portföljernas ackumulerade avkastning har även beräknats fram under den fastställda 
tidsperioden, för att således jämföras med indexet för samma tidsperiod. Den ackumulerade 
månadsavkastningen har beräknats fram genom att ta månadens portföljvärde i relation till 
föregående månads portföljvärde.  

 
 

𝑟PQ = 	 𝑟PR ∗ (1 + ∆�̅�) 

(Egenkonstruerad baserad på Damodaran,2012) 
𝑟PQ= Portföljens ackumulerade avkastning vid tidpunkt 1 

𝑟PR= Portföljens ackumulerade avkastning vid tidpunkt 0 

�̅�	= Portföljens medelavkastning  

 

3.3.3 Riskfri ränta 
Den riskfria räntan som har använts i studiens beräkningar har varit den svenska 10- åriga 
statsobligationsräntan. Studien har utförts på den svenska marknaden vilket gör att denna 
är mest lämplig, samt att räntan matchar tidsperioden. Då räntan fluktuerar kontinuerligt, 
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har det tagits fram ett medelvärde som använts vid riskjustering av portföljerna. Valet av att 
använda ett medelvärde istället för median, har berott på att medelvärdet och medianen 
enbart hade marginella skillnader. Medelvärdet av den riskfria räntan har uppgått till 1,89% 
för perioden 2008 till 2018. Data för den riskfria räntan har hämtats från Statistiska 
Centralbyrån. 
 
Damodaran (2008) framhäver två kriterier som bör vara uppfyllda vid användningen av 
riskfri ränta. Räntan får inte ha en default- eller återinvestering risk, det är främst 
statsobligationer eller statsväxelskulder som inte har default risk. Återinvesteringsrisken får 
inte råda om en investerings verkliga avkastning ska motsvara den förväntade. Den svenska 
10-åriga statsobligationen har ansetts uppfylla dessa kriterier och därav styrker det 
ytterligare valet av den riskfria ränta.  

 

3.3.4 Jämförelseindex 
Det valda indexet som har jämförts med portföljerna är OMXSPI. Nasdaq (2019) beskriver 
att indexets syfte är att reflektera det rådande marknadsläget på Stockholmsbörsen. De 
bolagen som har inkluderats i studien representerar Stockholmsbörsen och fördelas i 
segmenten Large-, Mid- och Small Cap. Valet av att använda sig av OMXSPI har grundat sig 
i att indexet återspeglar utvecklingen av svenska aktiemarknaden och anses därav vara bäst 
lämpad då den speglar marknaden som författarna avser att studera. Indexets historiska data 
har hämtats från Thomson Reuters.  
 
De alternativa jämförelseindexen som författarna hade kunnat tillämpa i studien är OMXS30 
eller OMXSGI. De 30 mest handlade aktierna återspeglas i OMXS30 och indexet 
representerar dess utveckling enligt Nasdaq (2019). I studien har alla bolag på Large-, Mid-, 
och Small Cap på den svenska aktiemarknaden tagits i beaktning till en början. Indexet 
återspeglar inte alla bolag på aktiemarknaden som studien avser att studera, därav anser 
författarna att indexet inte är lämpligt. Nasdaq (2019) definierar OMXSGI som ett 
avkastningsindex, som tar hänsyn till både aktiernas utveckling och utdelning. OMXSGIs 
återger marknadsavkastningen som är justerad för utdelning. Valet av att inte använda sig 
av OMXSGI har grundat sig i att studien inte tar hänsyn till bolagens utdelningar.  

 

3.3.5 Portföljutvärdering  
Bodie m.fl. (2014) lyfter fram fyra vanliga utvärderingsmått som används vid 
portföljutvärdering. De fyra måtten är Sharpekvot, Modigliani-Modigliani (M2), 
Treynorkvot och Jensens Alpha. Följande mått har använts för att utvärdera portföljernas 
utveckling, där samtliga mått tar hänsyn till riskjusterad avkastning. Den riskjusterade 
avkastningen kan därmed skilja sig åt då utvärderingsmåtten mäter risk på olika sätt. 
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Portföljernas betavärde har beräknats fram med hjälp av regressioner i Microsoft Excel, 
standardavvikelsen har även beräknats fram i programmet.  
 
Enligt Bodie m.fl. (2014) kan ett aritmetisk- eller geometrisk medelvärde av en avkastning 
beräknas fram. Det aritmetiska och geometriska medelvärdet beräknar fram det 
genomsnittliga värdet av en datauppsättning. När finansiella marknader ska analyseras 
anses det geometriska medelvärdet vara bättre lämpat än det aritmetiska. Geometriska 
medelvärdet föredras eftersom att det tar hänsyn till effekterna av sammansättningen. Det 
geometriska medelvärdet påverkas därav inte lika hårt av extremvärden som det aritmetiska 
gör. I studien har det geometriska medelvärdet använts i utvärderingsmåtten eftersom att 
det har ansetts vara ett bättre mått vid mätning av portföljernas utveckling.  
 
Sharpekvotens uppbyggnad består av portföljens avkastning minus den riskfria räntan 
dividerat med volatiliteten. Måttet används främst vid jämförelser av olika portföljers 
utvecklingar, ju högre Sharpekvoten är desto bättre har portföljen presterat. 

 
 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒𝑘𝑣𝑜𝑡: 𝑆 = 	
�̅�Y − �̅�Z
𝜎Y

 

(Bodie m.fl., 2014) 
�̅�Y = Portföljens medelavkastning    

�̅�Z= Medelavkastning för riskfri ränta 

𝜎Y = Portföljens standardavvikelse   

 
 
Modigliani-Modigliani (M2) är ett mått som är relaterad till Sharpekvoten. Måttets resultat 
presenteras i procent vilket både underlättar tolkningen av resultatet och jämförelsen med 
en annan portfölj enligt Bodie m.fl. (2014). Standardavvikelsen multipliceras med skillnaden 
mellan portföljens Sharpekvot och marknadens.  

 
 

𝑀𝑜𝑑𝑖𝑔𝑙𝑖𝑎𝑛𝑖 − 𝑀𝑜𝑑𝑖𝑔𝑙𝑖𝑎𝑛𝑖:𝑀\ = 	𝜎](𝑆Y − 𝑆]) 
(Bodie m.fl., 2014) 

𝜎]= Marknadens standardavvikelse    

𝑆Y = Portföljens sharpekvot 

𝑆] = Marknadens sharpekvot  
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Treynorkvoten visar hur mycket överavkastning portföljen genererar relaterat till om 
ytterligare risk tas. Hög Treynorkvot motsvarar en bra portföljutveckling, medan låg kvot 
innebär motsatsen. Måttets täljare består av portföljens avkastning subtraherat med den 
riskfria räntan som divideras med portföljens beta. Måttet tar enbart hänsyn till den 
systematiska risken och inte den totala risken. Måttet är snarlikt Sharpekvoten, det som 
skiljer kvoterna åt är riskmätningen. Treynorkvoten beaktar betavärdet vid riskmätning 
medan Sharpekvoten beaktar volatiliteten.  

 
 

𝑇𝑟𝑒𝑦𝑛𝑜𝑟𝑘𝑣𝑜𝑡: 𝑇 = 	
�̅�Y − �̅�Z
𝛽Y

 

(Bodie m.fl., 2014) 
�̅�Y = Portföljens medelavkastning    

�̅�Z= Medelavkastning för riskfri ränta 

𝛽= Portföljens risk i förhållande till marknaden  

 
 
Jensens Alpha består av den genomsnittliga realiserade avkastningen i en portfölj 
subtraherat med den riskfria räntan och förväntade avkastningen baserat på CAPM där 
CAPM antas vara korrekt. Måttet används för att beräkna fram aktiens faktiska avkastning 
jämfört med den förväntade givet portföljens beta och genomsnittliga 
marknadsavkastningen. 

 
 

𝐽𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛𝑠	𝐴𝑙𝑝ℎ𝑎 = 	𝛼Y = �̅�Y − [�̅�Z + 𝛽Yc�̅�] − �̅�Zd] 

(Bodie m.fl., 2014) 
�̅�Y= Portföljens medelavkastning     

�̅�Z = Medelavkastning för riskfri ränta 

𝛽Y = Portföljens risk  

�̅�] = Marknadens medelavkastning  

 

3.3.6 Signifikanstest  
I studien har signifikanstester i Microsoft Excel genomförts på respektive portfölj för att 
statistiskt säkerställa om eventuell överavkastning har kunnat genererats. Med hjälp av 
testerna har författarna kunnat dra statistiskt säkrare slutsatser från studiens resultat och 
styrka dess analys, detta med ett konfidensintervall på 95 procent. Vidare har linjära 
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regressioner genomförts för respektive portfölj där den beroende variabeln och oberoende 
variabeln har motsvarat portföljernas månadsavkastning respektive månadsavkastningen 
för jämförelseindexet OMXSPI. Enligt Wahlin (2011) fastställs två hypoteser vid 
signifikanstester, en nollhypotes och en mothypotes. Nollhypotesen menar att den månatliga 
marknadsavkastningen inte har en påverkan på den månatliga portföljavkastningen. 
Mothypotesen menar istället att den månatliga marknadsavkastningen har en viss påverkan 
på den månatliga portföljavkastningen. Om nollhypotesen inte kan förkastas anses påverkan 
vara slumpmässig. P-värdet konstaterar om nollhypotesen kan förkastas eller inte. Då ett 
konfidensintervall på 95 procent har använts i studien, betyder det att om p-värdet 
understiger fem procent kan nollhypotesen förkastas. Studien kan därmed statistiskt 
säkerställa att det råder skillnader i portföljavkastningen. Med hjälp av t-testet kan det vidare 
statistiskt säkerställa om en över- eller underavkastning har skett i portföljen.  
 
Hypoteserna i studien är formulerade på följande sätt.  

𝐻g: 𝛼 = 0 

𝐻O: 𝛼 ≠ 0 

 

3.4 Trovärdighet  
För att mäta studiens trovärdighet behandlas måtten reliabilitet och validitet, varpå validitet 
bygger på reliabilitet. Trovärdigheten tas även upp i analysen.  

 

3.4.1 Reliabilitet 
Enligt Bryman och Bell (2015) handlar reliabilitet om huruvida resultatet från en studie är 
upprepbar, om studie har en hög reliabilitet går den att upprepa till stor del. De nämner även 
stabilitet, om det mätta resultatet är stabilt över tid eller inte. För att återge en så hög 
reliabilitet som möjligt till studien har författarna valt att ha en tidsperiod som sträcker sig 
över mer än en konjunkturcykel. Det gör att konjunktursvängningar inkluderas i 
mätningarna och effekten av enskilda händelser såsom svenska finanskrisen tas hänsyn till.  
 
Vidare kan reliabiliteten diskuteras kring valet av källor och den data som har använts. 
Studiens data har hämtats från Thomson Reuters Datastream, de ses som en sekundärkälla 
och därmed även som objektiva i den data som de redogör. Objektiviteten utgörs av att 
Thomson Reuters, är en opartisk källa som tillgodoser finansiell data baserad på allmän 
information hämtad från årsredovisningar och dylikt. Således har den använda data hög 
reliabilitet jämfört med om den skulle ha kommit från en primärkälla som skulle kunna vara 
mer subjektiv i presentationen.   
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Boeije och Hox (2005) belyser att sekundärdata ursprungligen kan ha samlats in till ett annat 
syfte, för att sedan användas i en annan undersökning, därav är det viktigt att bedöma 
kvaliteten på sekundärkällor. Thomson Reuters Datastream anses vara en väl pålitlig källa, 
då de har den mest omfattande databasen för finansiell data (Refinitiv, 2019). Författarna 
har fått tillgång till Thomson Reuters via Linköpings Universitet, vilket även ökar 
reliabiliteten då universitetet inte skulle tillgodose studenterna med en databas som 
universitetet inte finner trovärdig. Databasen tillhandahåller den nödvändiga och relevanta 
information som studien ämnar att analysera, därmed har författarna tillgång till den data 
som krävs för att uppfylla studiens syfte. Således bedöms den sekundära data från Thomson 
Reuters vara av hög reliabilitet.  
 
Datahämtningen har bearbetats i Excel, all data har laddats ner och exporterats konsekvent 
till Excel. Databearbetningen har med hjälp av Excels funktioner minimerat risken att 
författarna gör felberäkningar och manuella fel. Dock kvarstår risken att författarna har gjort 
inmatningsfel, när data har hämtats och vid beräkningar. Mängden data har varit 
omfattande, vilket har gjort att bearbetningen och hämtningen av data har varit relativt 
monotont. Därav kan författarna ha brustit i uppmärksamheten stundtals och fel kan ha 
uppstått. Författarna till denna studie har varit väldigt noggranna genom att  kontrollera all 
data och beräkningar, trots det går det inte att eliminera risken för fel som uppstår av den 
mänskliga faktorn helt. Vidare är även författarna kritiska mot sig själva, när artiklar och 
litteratur har studerats. Majoriteten av dem har varit på engelska, vilket gör att det har 
funnits utrymme för feltolkningar och felöversättningar från engelska till svenska. 
Författarna betraktar dock att om det har uppstått feltolkningar av artiklar, är dessa inte 
särskilt stora och att de inte påverkar studiens resultat i sig.  

 

3.4.2 Validitet 
Enligt Bryman och Bell (2015) fastställer validitet om ett mått verkligen mäter det som måttet 
avser att mäta. Validitet förutsätter att det råder reliabilitet om mätningen ska kunna 
genomföras. Som nämnt ovan, har författarna funnit att det råder hög reliabilitet för studiens 
syfte givet den data som använts. Data, som har hämtats från Thomson Reuters, grundar sig 
på bolagens årsredovisningar. Årsredovisningar är publika dokument som granskas av 
externa revisorer innan de publiceras. I och med att årsredovisningarna ställs ut för 
allmänheten, gör det att trovärdigheten av dessa är hög. Studiens syfte är att ge stöd åt att 
multiplar kan användas som investeringsstrategi genom att mäta om en aktie är under- eller 
övervärderad. Multiplarna som har använts i studien är de mest förekommande vid 
relativvärdering och har studerats i tidigare studier. Validiteten ses därav som hög.  
 
Bryman och Bell (2015) beskriver validitet genom intern validitet och extern validitet. Den 
interna validiteten beskriver om det råder ett kausalt samband mellan den beroende 
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variabeln och oberoende variabeln. Att skapa portföljer baserade på låga och höga multiplar 
är en välstuderad investeringsstrategi, tidigare studier har därmed genomförts på liknande 
sätt. I följande studie har författarna använt sig av liknande metoder som tidigare studier för 
att mäta överavkastning, vilket gör att de finner den interna validitet som hög. Det som skiljer 
tidigare studier åt är urvalet och avgränsningar. Flertal studier har valt att inkludera 
extremvärden, dock kan det medföra ett diffust resultat, då enskilda bolag kan ha en stor 
påverkan på portföljen i helhet. För att eliminera risken som extremvärden kan medföra har 
författarna till denna studie fastställt både en övre och undre gräns för vad studien klassar 
som högt och lågt. Därmed anses den interna validiteten vara god.  
 
Extern validitet beskriver huruvida studiens resultat kan generaliseras utöver den specifika 
forskningen. Urvalet av bolag som ingår i studien har baserats på de börsnoterade bolagen 
på den svenska aktiemarknaden. Författarna har därmed funnit det som rimligt att studien 
kan generaliseras på den svenska marknaden, då både Small-, Mid-, och Large Cap 
inkluderats. Bryman och Bell (2015) menar att generaliserbarhet handlar om hur ett 
representativt urval kan skapas. De menar att urvalet endast är representativt för den 
population som valts, varpå det inte går att generalisera utanför populationen. Studien 
omfattar som tidigare nämnt alla storlekar på bolag, vilket gör att det skulle kunna 
generaliseras på liknande bolag. Dock föreligger det problem i att författarna har valt att 
exkludera bolag på grund av olika faktorer, såsom branscher som är kraftigt reglerade och  
bolag som inte har varit noterade för den hela tidsperioden. Studien är till följd av detta inte  
lika generaliserbar gentemot om urvalet istället hade gjorts slumpmässigt eller inkluderat 
hela marknaden.  

 

3.5 Källkritik  
Studien har formats och grundats av olika källor. Författarna har lagt störst tyngd på att 
granska publicerade artiklar, för att kunna få en djupare förståelse kring det studerade 
ämnet. Författarna har valt att inkludera artiklar i sin studie som främst är publicerade av 
välkända akademiska tidskrifter såsom the Journal of Finance. Tidskrifterna har bedömts 
som tillförlitliga tack vare deras god akademiska anseende och för att de granskas av 
sakkunniga innan publicering. Författarna har likväl använt sig av litteratur som ett 
komplement till artiklarna, dessa är erkända och välanvända bland tidigare studier. 
Litteraturen har även rekommenderats som kurslitteratur under tidigare kurser vid 
Linköpings Universitet, vilket har gjort att de ansetts vara pålitligt till följd av detta. 
Författarna har även granskat publicerade magisteruppsatser, vilka har studerats för att 
kunna jämföras med studien. Författarna har dock varit återhållsamma med användningen 
av resultaten från dessa och granskat dem noggrant. 
 



 
 
 

30 

Studiens empiri har grundat sig på data från Thomson Reuters Datastream. Som tidigare 
nämnt är det en av de främsta databaserna för finansiell data, vilket gör att författarna har 
funnit denna källa som pålitlig. Som en sekundär källa kan det uppstå felrapportering av data 
både av Thomson Reuters men även av primärkällan, dock bör detta ha korrigerats med 
tiden. Det är annars väldigt svårt att kontrollera aktiekurser då korrigeringarna som 
Thomson Reuters har gjort kan andra plattformar ha gjort på ett annat vis. Databasen är en 
av de främsta leverantörerna av nyheter och information, således har de har ett rykte att leva 
upp till och bör därav hålla hög kvalité. Författarna har därav funnit att risken för 
felrapporteringar som mycket liten.  
 
Ett fåtal internetsidor har använts som källa under studiens gång, författarna har funnit det 
mer relevant att studera och basera sin studie på litteratur och publicerade artiklar. 
Trovärdigheten är något som kan diskuteras kring internetsidor. Författarna har med 
varsamhet valt internetkällor och använt dem som anses pålitliga, såsom Thomson Reuters 
och Nasdaqs egna hemsidor. Den riskfria räntans historiska data har tagits från Statistiska 
Centralbyrån. Statistiska Centralbyrån är en förvaltningsmyndighet och ansvarar för den 
offentliga statistiken i Sverige därav anser författarna att följande källa är trovärdig.  

 

3.6 Forskningsetik  
Denna studie har beaktat de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) lyfter i 
sin rapport. De fyra huvudkraven som de lyfter är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Studien har baserats på tillgänglig allmän 
information och historisk data av svenska börsnoterade bolag, dessa anses vara offentliga 
handlingar. Data och resultatet har presenterats anonymt i studien, uppgifter kring de 
ingående bolagen i portföljsammansättningarna har inte redovisats. Detta kan säkerställa 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. All bearbetning av data har genomförts på ett 
systematiskt och konsekvent sätt för att inte manipulera det och få ett anpassat resultat. 
Följaktligen har inga intervjuer eller enkäter genomförts, vilket gör att inga personuppgifter 
har behandlats i studien.  
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4. Empiri 
I empirikapitlet presenteras resultatet från varje portföljs verkliga avkastning, ackumulerade 
avkastning samt även utfallen från utvärderingsmåtten. Indexets verkliga och ackumulerade 
avkastning presenteras även för att kunna jämföras med portföljerna.   

 
4.1 P/E 
4.1.1 Verklig avkastning  

Resultatet av den verkliga avkastningen för P/E-portföljerna och index utläses nedan. Sett 
till medelvärdet, har portföljen med höga P/E-multiplar presterat bättre än index under 
tidsperioden. Medelvärdet för den höga P/E-portföljens avkastning har varit 11,67% per år, 
medan låga P/E-multiplar visar på att portföljen har avkastat 6,48% per år. 

 

 
Figur 2.  Graf verklig avkastning P/E 

 
Vid ingångsåret, 2008, har portföljerna och indexet genererat en negativ avkastning. Året 
därpå har samtliga portföljer återhämtat sig och portföljen med låga P/E-multiplar har 
genererat nästan tre gånger mer än index, motsvarande 138%. För studiens sista år 2018 har 
portföljen med låga P/E genererat bäst avkastning med 25% och höga P/E- portföljen har 
avkastat 28%, båda portföljerna lyckades att prestera bättre än index. 
  
Av totalt elva tidsperioder har portföljen med låga P/E-multiplar genererat en bättre 
avkastning fyra av elva gånger, medan portföljen med höga P/E-multiplar har genererat en 
bättre avkastning sju av elva gånger. 
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4.1.2 Ackumulerad avkastning  
Resultatet av den ackumulerade avkastningen för portföljerna och indexet presenteras 
nedan. Den ackumulerade avkastningen för portföljen med de låga P/E har resulterat i 212%, 
vilket motsvarar ett portföljvärde på 212 426 354 kronor vid slutet av tidsperioden. Portföljen 
med höga P/E har haft en ackumulerad avkastning på 376%, som motsvarar ett portföljvärde 
på 376 237 760 kronor. Således har båda portföljerna genererat en högre avkastning än 
indexet, varpå portföljen med höga P/E-multiplar har genererat högst överavkastning.  

 

 
Figur 3.  Graf ackumulerad avkastning P/E 

  

4.1.3 Portföljutvärdering 
I nedanstående tabell presenteras resultatet av signifikanstesterna och utvärderingsmåtten 
för respektive P/E-portfölj. Sharpekvot, M^2, Treynorkvot och Jensens Alpha mäter den 
riskjusterade avkastning och de har använts för att kunna jämföra portföljer med varandra. 
Portföljen som har högst värde, är att föredra. Ur tabellen har det kunnat konstateras att 
portföljen med höga P/E-multiplar ger högre värden för samtliga utvärderingsmått, än 
portföljen med låga P/E-multiplar. Portföljen med låga multiplar har ett betavärde över ett, 
tvärtom har den andra portföljen haft ett betavärde mindre än ett. Därav har portföljen med 
låga P/E varit mer volatil än marknaden. Signifikanstesterna har genomförts på 
portföljavkastningen och marknadens avkastning, där nollhypotesen har kunnat förkastats 
och därmed med 95% säkerhet kunnat säkerställa att det råder skillnader i avkastningen. 
Portföljerna påvisar ett t-test som överstiger två och det kan även statistiskt säkerställas att 
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portföljen har genererat en överavkastning. Dock har portföljen med höga P/E-multiplar 
genererat en högre överavkastning jämfört med portföljen med låga P/E-multiplar.  

 
P/E 

Utvärderingsmått Låga  Höga  

Ackumulerad Avkastning 212%* 376%* 
T-test 10,7024 11,8557 
Beta 1,2591 0,8631 
Sharpekvot  0,0031 0,0511 
M Kvadrat 0,0034 0,0112 
Treynorkvot 0,0007 0,0116 
Jensens Alpha  0,0045 0,0125 

*=5% signifikans 

Tabell 2. Portutvärdering P/E 

 

4.2  P/B 
4.2.1 Verklig avkastning 

Nedan följer resultatet av den verkliga avkastningen för de två portföljerna med P/B- 
multiplen. I genomsnitt för hela tidsperioden har den låga P/B- portföljen avkastat 12,89% 
per år, medan de höga P/B har avkastat 3,54% årligen. Följaktligen har den låga portföljen 
lyckats prestera bättre än index. 

 

 
Figur 4. Graf verklig avkastning P/B 
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För 2008 har båda portföljerna och indexet haft en negativ avkastning. Året därpå lyckades 
portföljerna och indexet att återhämta sig, där portföljen med låga P/B- multiplar har 
presterat bäst med 173%. För 2013 har den låga portföljen genererat en avkastning på 77%, 
där den höga portföljen och indexet har avkastat 8% respektive 18%. Vid studiens slutår har 
portföljen med låga P/B presterat bäst med en avkastning på 46%. 
  
Av totalt elva tidsperioder har portföljen med låga P/B-multiplar genererat en bättre 
avkastning fem av elva gånger, medan portföljen med höga P/B-multiplar har genererat en 
bättre avkastning sex av elva gånger.  

 

4.2.2 Ackumulerad avkastning  
Resultatet av den ackumulerade avkastningen för portföljerna och indexet presenteras 
nedan. Den ackumulerade avkastningen för portföljen med låga P/B har uppgått till 428%,  
det är ett portföljvärde på 428 306 342 kronor vid slutet av tidsperioden. Portföljen med höga 
P/B har haft en ackumulerad avkastning på 152%, vilket motsvarar ett portföljvärde på 152 
184 247 kronor. Därmed har enbart portföljen med låga P/B-multiplar lyckats att generera 
en överavkastning gentemot index. 

 

 
Figur 5. Graf ackumulerad avkastning P/B 

 
4.2.3 Portföljutvärdering 

I nedanstående tabell presenteras resultatet av signifikanstesterna och utvärderingsmåtten 
för respektive P/B-portfölj. Sharpekvot, M^2, Treynorkvot och Jensens Alpha mäter den 
riskjusterade avkastning och de har använts för att kunna jämföra portföljer med varandra. 
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Ur tabellen kan det utläsas att portföljen med låga P/B-multiplar visar högst värden för 
samtliga utvärderingsmått. Negativa Sharpe- och Treynorkvot värden är svårtolkade och 
anses vara meningslösa, vilket portföljen med höga P/B har visat på. Portföljen med låga 
multiplar har ett betavärde över ett, därmed har portföljen varit mer volatil jämfört med 
marknaden under tidsperioden. Medan portföljen med höga P/B-multiplar har ett beta 
mindre än ett, således har portföljens utveckling istället varit mindre volatilt i förhållande till 
marknaden. Signifikanstesterna har genomförts på portföljavkastningen och marknadens 
avkastning, där nollhypotesen har kunnat förkastats och därmed med 95% säkerhet kunnat 
säkerställa att det råder skillnader i avkastningen. Med hjälp av t-testet kan det vidare 
statistiskt säkerställas om det har skett en över- eller underavkastning i portföljen om t-testet 
överstiger två. Ur tabellen nedan kan det vidare utläsas att båda portföljerna visar t-tester 
som överstiger två, det kan därav statistiskt säkerställas att portföljerna har genererat en 
överavkastning.  

 
P/B 

Utvärderingsmått Låga  Höga  

Ackumulerad Avkastning 428%* 152%* 
T-test 7,5832 6,8235 
Beta 1,3972 0,7111 
Sharpekvot  0,0473 -0,0508 
M Kvadrat 0,0106 -0,0054 
Treynorkvot 0,0139 -0,0161 
Jensens Alpha  0,0235 -0,0094 

*=5% signifikans 

Tabell 3. Portutvärdering P/B 

 

4.3  P/S 
4.3.1 Verklig avkastning 

Resultatet av den verkliga avkastningen för P/S- portföljerna presenteras nedan. Portföljen 
med de låga P/S- multiplarna har i genomsnitt avkastat 0,6% per år, medan den höga P/S- 
portföljen har avkastat 28,24% årligen. Enbart den höga portföljen har presterat bättre än 
indexet för tidsperioden.  
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Figur 6. Graf verklig avkastning P/S 

 
För det första året, 2008, har båda portföljer och index genererat en negativ avkastning. Året 
därpå har portföljerna och indexet genererat en positiv avkastning, där portföljen med de 
låga P/S-multiplarna har avkastat 146%. För 2013, har indexet och den låga portföljen 
genererat en avkastning mellan 20-30%, medan den höga portföljen har genererat en 
avkastning på 108%. För 2015, har den höga portföljen genererat en positiv avkastning 
medan den låga portföljen och indexet har haft en negativ avkastning. Vid studiens sista år 
2018 gick portföljen med höga P/S bäst med en avkastning på 8% och portföljen med låga 
P/S avkastade -19%.  
  
Av totalt elva tidsperioder har portföljen med låga P/S-multiplar genererat en bättre 
avkastning två av elva gånger, medan portföljen med höga P/S-multiplar har genererat en 
bättre avkastning nio av elva gånger.  

 

4.3.2 Ackumulerad avkastning  
Resultatet av den ackumulerade avkastningen för portföljerna och indexet presenteras 
nedan. Den ackumulerade avkastningen för portföljen med de låga P/S uppgick till 107%, det 
motsvarar ett portföljvärde på 107 403 295 kronor vid slutet av tidsperioden. Portföljen med 
höga P/S har haft en ackumulerad avkastning på 1978%, som motsvarar ett portföljvärde på 
1 978 160 300 kronor. Portföljen med höga P/S har endast genererat en högre avkastning än 
indexet.  
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Figur 7.  Graf ackumulerad avkastning P/S 

 

4.3.3 Portföljutvärdering 
I nedanstående tabell presenteras resultatet av signifikanstesterna och utvärderingsmåtten 
för respektive P/S-portfölj. Sharpekvot, M^2, Treynorkvot och Jensens Alpha mäter den 
riskjusterade avkastning och de har använts för att kunna jämföra portföljer med varandra. 
Portföljen som har högst värde, är att föredra. Ur tabellen går det att utläsa att portföljen 
med höga P/S-multiplar visar högst värden. Portföljen med låga P/S-multiplar har visat på 
negativa värden för samtliga utvärderingsmått. Negativa Sharpe- och Treynorkvotsvärden är 
svårtolkade och anses vara meningslösa, vilket portföljen med låga P/S har visat på. 
Portföljen med låga multiplar har varit mer volatil jämfört med marknaden under 
tidsperioden, medan portföljen med höga P/S-multiplar har varit mindre volatilt i 
förhållande till marknaden. Signifikanstesterna har genomförts på portföljavkastningen och 
marknadens avkastning, där nollhypotesen har kunnat förkastats och därmed med 95% 
säkerhet kunnat säkerställa att det råder skillnader i avkastningen. Ur tabellen nedan kan det 
utläsas att portföljen med höga P/S-multiplar har t-test som överstiger två, som vidare 
betyder att det kan statistiskt säkerställas att portföljen har genererat en överavkastning 
medan portföljen med låga P/S-multiplar har istället inte lyckats generera en överavkastning.  
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P/S 

Utvärderingsmått Låga  Höga  

Ackumulerad Avkastning 107%* 1978%* 
T-test 12,8775 8,3341 
Beta 1,3729 0,9557 
Sharpekvot  -0,0569 0,1962 
M Kvadrat -0,0064 0,0349 
Treynorkvot -0,0124 0,0542 

Jensens Alpha  -0,0131 0,0546 
*=5% signifikans 

Tabell 4. Signifikanstest P/S 

 
4.4  EV/EBIT 
4.4.1 Verklig avkastning 

Resultatet av den verkliga avkastningen för båda EV/EBIT-portföljerna och 
jämförelseindexet OMXSPI presenteras nedan. Det går att utläsa att portföljerna har 
presterat bättre än index, sett till medelvärdet för tidsperioden. Medelvärdet för portföljen 
med låga EV/EBIT-multiplar visar att portföljen har avkastat 12,58% per år medan den höga 
EV/EBIT-portföljen har avkastat 11,30%. Det är bättre än indexet som i genomsnitt har 
avkastat  5,21% årligen för perioden 2008-2018. 

 

 
Figur 8.  Graf verklig avkastning EV/EBIT 
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För det första året, 2008, som portföljerna hölls har de båda genererat negativ avkastning, 
vilket även indexet har gjort. Året därpå lyckades portföljerna och indexet att återhämta sig, 
där båda portföljerna har avkastat 96%. Detta är nästan dubbelt så mycket jämfört med index 
som har avkastat 52%. För åren 2013, 2014 och 2016 har den låga portföljen presterat mycket 
bättre jämfört med både index och den höga portföljen. Dock har höga EV/EBIT avkastat 
61% för år 2017, vilket är anmärkningsvärt högre i jämförelse med index och den låga 
portföljen.  
 
Av de totalt elva tidsperioderna har portföljen med låga EV/EBIT-multiplar genererat en 
bättre avkastning sex av elva gånger, medan portföljen med höga EV/EBIT-multiplar har 
genererat en bättre avkastning fem av elva gånger. 
  

4.4.2 Ackumulerad avkastning  
Resultatet av den ackumulerade avkastningen för portföljerna och indexet presenteras 
nedan. Grafen visar på hur det investerade ursprungsbeloppet på 100 miljoner kronor har 
vuxit från början till slutet av tidsperioden. Den ackumulerade avkastningen för portföljen 
med de låga EV/EBIT uppgick till 415%, det motsvarar ett portföljvärde på 414 517 602 
kronor vid slutet av tidsperioden. Portföljen med höga EV/EBIT har en ackumulerad 
avkastning på 361%, som motsvarar ett portföljvärde på 361 266 267 kronor. Indexets 
ackumulerade avkastning uppgick till 184%. Således har båda portföljerna genererat en 
högre avkastning än indexet, varpå portföljen med låga EV/EBIT har lyckats att generera 
högst överavkastning.  

 

 
Figur 9. Graf ackumulerad avkastning EV/EBIT 
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4.4.3 Portföljutvärdering 
I nedanstående tabell presenteras resultatet av signifikanstesterna och utvärderingsmåtten 
för respektive EV/EBIT-portfölj. Sharpekvot, M^2, Treynorkvot och Jensens Alpha mäter 
den riskjusterade avkastningen och de har använts för att kunna jämföra portföljerna med 
varandra. Portföljen som har högst värde, är att föredra. Portföljen med låga EV/EBIT-
multiplar har visat på högst värden för samtliga utvärderingsmått. Portföljen med låga 
multiplar har ett betavärde under ett, det innebär att portföljen har varit mindre volatil än 
marknaden under tidsperioden. Medan portföljen med höga multiplar har ett betavärde över 
ett, portföljen har därmed varit mer volatil än marknaden för samma tidsperiod. 
Signifikanstesterna har genomförts på portföljavkastningen och marknadens avkastning, där 
nollhypotesen har kunnat förkastats och därmed med 95% säkerhet kunnat säkerställa att 
det råder skillnader i avkastningen. Med hjälp av t-testet kan det vidare statistiskt 
säkerställas om det har skett en över- eller underavkastning i portföljen. Ur tabellen nedan 
går det att utläsa att respektive portfölj har genererat en överavkastning då t-testerna visar 
ett värde som överstiger två. Dock har portföljen med låga EV/EBIT-multiplar genererat en 
högre överavkastning än portföljen med höga EV/EBIT-multiplar.  

 
EV/EBIT 

Utvärderingsmått Låga  Höga  

Ackumulerad Avkastning  415%* 361%* 
T-test 14,443 10,4538 
Beta 0,9685 1,0996 
Sharpekvot  0,0925 0,0575 
M Kvadrat 0,0180 0,0123 
Treynorkvot 0,0192 0,0139 
Jensens Alpha  0,0214 0,0184 

*=5% signifikans 

Tabell 5. Portföljutvärdering EV/EBIT 

 

4.5  EV/EBITDA 
4.5.1 Verklig avkastning 

Resultatet av den verkliga avkastningen för EV/EBITDA- portföljerna och index presenteras 
nedan. Portföljen med de låga EV/EBITDA har i genomsnitt avkastat 9,7% per år och de höga 
har årligen avkastat 9,63%, båda portföljerna har presterat bättre än index. 
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Figur 10.  Graf verklig avkastning EV/EBITDA 

 
Utvecklingen för det första året, har varit negativ för båda portföljerna och index. Året därpå 
har samtliga portföljer återhämtat sig, men de låga EV/EBITDA har presterat bäst med en 
avkastning på 105%. Portföljen med de låga EV/EBITDA har avkastat -2 % för 2012, men har 
de två åren därpå återhämtat sig och avkastat 54% och 19%. Det sista året, 2018, lyckades 
portföljen med låga EV/EBITDA-multiplar prestera bättre ännu en gång bättre än index. 
  
Av de totalt elva tidsperioderna har portföljen med låga EV/EBITDA-multiplar genererat en 
bättre avkastning sex av elva gånger, medan portföljen med höga EV/EBITDA-multiplar har 
genererat en bättre avkastning fem av elva gånger. 

 

4.5.2 Ackumulerad avkastning  
Resultatet av den ackumulerade avkastningen för portföljerna och indexet presenteras 
nedan. Den ackumulerade avkastningen för portföljen med låga EV/EBITDA uppgick till 
304%, det har resulterat i ett portföljvärde på 303 723 352 kronor vid slutet av tidsperioden. 
För de höga EV/EBITDA har den ackumulerade avkastningen varit 301% för perioden, vilket 
motsvarar ett portföljvärde på 301 392 049 kronor. Båda portföljerna har genererat en högre 
avkastning än index, dock har de låga EV/EBITDA genererat den högsta överavkastningen. 
Skillnaden mellan de två portföljerna har ändock inte varit särskilt stor.  
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Figur 11.  Graf verklig avkastning EV/EBITDA 

 

4.5.3 Portföljutvärdering 
I nedanstående tabell presenteras resultatet av signifikanstesterna och utvärderingsmåtten 
för respektive EV/EBITDA-portfölj. Sharpekvot, M^2, Treynorkvot och Jensens Alpha mäter 
den riskjusterade avkastning och de har använts för att kunna jämföra portföljer med 
varandra. Portföljen som har högst värde, är att föredra. Portföljen med låga EV/EBITDA-
multiplar har visat på högst värden för samtliga utvärderingsmått. Portföljen med låga 
multiplar har ett betavärde under ett, det innebär att portföljen har varit mindre volatil än 
marknaden under tidsperioden. Medan portföljen med höga multiplar har ett betavärde över 
ett, portföljen har därmed varit mer volatil än marknaden under samma tidsperiod. 
Signifikanstesterna har genomförts på portföljavkastningen och marknadens avkastning, där 
nollhypotesen har kunnat förkastats och därmed med 95% säkerhet kunnat säkerställa att 
det råder skillnader i avkastningen. Med hjälp av t-testet kan det vidare statistiskt 
säkerställas om det har skett en över- eller underavkastning i portföljen. Portföljerna påvisar 
ett t-test som överstiger två och det kan även statistiskt säkerställas att portföljen har 
genererat en överavkastning. Dock har portföljen med låga EV/EBITDA-multiplar genererat 
en högre överavkastning än portföljen med höga EV/EBITDA-multiplar.  
 

  

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
OMXSPI 100% 62% 94% 112% 108% 118% 139% 172% 150% 175% 180% 184%
Låga EV/EBITDA 100% 58% 119% 136% 129% 126% 194% 231% 214% 310% 290% 304%
Höga EV/EBITDA 100% 49% 67% 100% 90% 86% 101% 152% 152% 268% 304% 301%

Ackumulerad Avkastning EV/EBITDA vs. OMXSPI



 
 
 

43 

 
EV/EBITDA 

Utvärderingsmått Låga  Höga  

Ackumulerad Avkastning 304%* 301%* 
T-test 14,0022 11,9561 
Beta 0,9590 1,0577 
Sharpekvot  0,0514 0,0399 
M Kvadrat 0,0113 0,0094 
Treynorkvot 0,0108 0,0090 
Jensens Alpha  0,0131 0,0126 

*=5% signifikans 

Tabell 6. Portföljutvärdering EV/EBITDA 

 

4.6  EV/S 
4.6.1 Verklig avkastning 

Resultatet av den verkliga avkastningen för EV/S-portföljerna och index presenteras nedan. 
Ur figur 12 går det att utläsa att portföljen med höga multiplar har presterat bättre än index, 
sett till medelvärdet för tidsperioden. Under tidsperioden har portföljen med de höga EV/S i 
genomsnitt avkastat 26,98% per år, medan portföljen med låga EV/S-multiplar har avkastat 
0,34% årligen. 

 

 
Figur 12. Graf verklig avkastning EV/S 
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Vid det första året, har portföljerna och indexet genererat en negativ avkastning. 
Nästkommande år lyckades portföljerna återhämta sig där portföljen med låga EV/S-
multiplar har genererat högst avkastning med 111%. Avkastningen har varit dubbelt så hög, 
jämfört med indexets avkastning på 52% under samma år. Från 2012 fram till 2018 har 
portföljen med de höga multiplarna presterat nämnvärt bättre än index och den låga 
portföljen.  
 
Av de totalt elva tidsperioderna har portföljen med låga EV/S-multiplar genererat en bättre 
avkastning tre av elva gånger, medan portföljen med höga EV/S-multiplar har genererat en 
bättre avkastning åtta av elva gånger. 

 

4.6.2 Ackumulerad avkastning  
Resultatet av den ackumulerade avkastningen för portföljerna och indexet presenteras 
nedan. Den ackumulerade avkastningen för portföljen med de låga EV/S-multiplarna har 
uppgått till 104%, det motsvarar ett portföljvärde på 104 187 965 kronor vid slutet av 
tidsperioden. Portföljen med höga EV/S har haft en ackumulerad avkastning på 1665%, som 
motsvarar ett portföljvärde på 1 665 280 416 kronor. Således har enbart portföljen med de 
höga EV/S genererat en överavkastning.  

 

 
Figur 13.  Graf ackumulerad avkastning EV/S 
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varandra. Om Sharpekvoten och Treynorkvoten visar negativa värden blir måtten 
meningslösa. M^2 kan användas som ett alternativ till Sharpekvoten, måttets resultat 
presenteras i procent som därmed underlättar tolkningen av utvärderingen. I nedanstående 
tabell går det att utläsa att portföljen med höga EV/S-multiplar visar högst värden. Portföljen 
med låga multiplar har ett betavärde över ett, medan portföljen med höga multiplarna har 
ett betavärde under ett. Signifikanstesterna har genomförts på portföljavkastningen och 
marknadens avkastning, där nollhypotesen har kunnat förkastats och därmed med 95% 
säkerhet kunnat säkerställa att det råder skillnader i avkastningen. Portföljerna påvisar ett t-
test som överstiger två som vidare visar på att portföljen med höga EV/S har genererat 
överavkastning. Medan portföljen med låga EV/S-multiplar inte har lyckats att slå 
marknaden. 

 
EV/S 

Utvärderingsmått Låga  Höga  

Ackumulerad Avkastning 104%* 1665%* 
T-test 11,0688 9,0511 
Beta 1,1418 1,0750 
Sharpekvot  -0,0667 0,2134 
M Kvadrat -0,0080 0,0377 
Treynorkvot -0,0156 0,0544 
Jensens Alpha  -0,0146 0,0615 

*=5% signifikans  

Tabell 7. Portföljutvärdering EV/S 
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5. Analys  
5.1 Utvärdering av multiplarna 

Studiens syfte är att analysera om det går att generera överavkastning med låga nyckeltal 
gentemot indexet OMXSPI. Genom att studera portföljsammansättningarna, kan det ses att 
utfallet av den ackumulerade avkastningen har varit varierande. För några nyckeltal har det 
inte varit särskilt stora skillnader mellan utfallen av de låga och höga portföljerna, medan för 
andra har skillnaden varit avsevärt större. De portföljer som har presterat allra bäst över 
tidsperioden är de höga EV/S och P/S, varpå de portföljer som har presterat sämre än indexet 
är dessa nyckeltals låga portföljer. Författarna kan med 95% säkerhet, statistiskt säkerställa 
att portföljernas månatliga avkastning inte är slumpmässig utan att den har påverkats av 
marknadens månatliga avkastning. Som sammanställningen i tabell 8 visar, har tre av de låga 
portföljerna för vardera nyckeltal genererat en högre avkastning jämfört med dess höga 
portfölj. Tabell 8 och 9 visar att det finns stora skillnader på hur väl strategin fungerar för 
respektive nyckeltal. Frågan som uppstår är varför det skiljer sig mellan multiplarna och vad 
kan det i så fall bero på? 

 
Ackumulerad Avkastning 

OMXSPI 184%* 
Låga P/E 212%* 
Höga P/E 376%* 
Låga P/B 428%* 
Höga P/B 152%* 
Låga P/S 107%* 
Höga P/S 1978%* 
Låga EV/EBIT 415%* 
Höga EV/EBIT 361%* 
Låga EV/EBITDA 304%* 
Höga EV/EBITDA 301%* 
Låga EV/S 104%* 
Höga EV/S 1665%* 

*=5% signifikans 

Tabell 8. Sammanställning av multiplarnas ackumulerade avkastning 

 
Resultatet från samtliga utvärderingsmått visar på att höga EV/S- portföljen har genererat 
den högsta överavkastningen av alla portföljer. Det skiljer sig från den ackumulerade 
avkastningen, som visar på att P/S presterat bäst. EV/S- portföljen har genererat en högre 
riskjusterad avkastning medan P/S avkastat en högre icke-riskjusterad avkastning. Således 
har EV/S-portföljen lyckats att generera en högre avkastning till dess risk, dock har den höga 
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P/S-portföljen en lägre risk än höga EV/S sett till beta och standardavvikelse. Förklaringen 
till varför det skiljer sig mellan utvärderingsmåtten och den ackumulerade avkastningens 
resultat beror på att den höga EV/S portföljen har haft högre avkastning per år. Vid djupare 
analys av de höga portföljerna har det kunnat konstateras att en stor del av aktierna i dessa 
portföljer har ökat sitt värde mer än dubbelt så mycket. Detta har därmed drivit upp 
portföljavkastningen, vilket även kan förklara att risken att har varit väldigt hög för dessa år.  

 

Multiplar Sharpekvot M^2 Treynorkvot 
Jensens 
Alpha 

Låga P/E 0,0031 0,0034 0,0007 0,0045 
Höga P/E 0,0511 0,0112 0,0116 0,0125 
Låga P/B 0,0473 0,0106 0,0139 0,0235 
Höga P/B -0,0508 -0,0054 -0,0161 -0,0094 
Låga P/S -0,0569 -0,0064 -0,0124 -0,0131 
Höga P/S 0,1962 0,0349 0,0542 0,0546 
Låga EV/EBIT 0,0925 0,0180 0,0192 0,0214 
Höga EV/EBIT 0,0575 0,0123 0,0139 0,0184 
Låga EV/EBITDA 0,0514 0,0113 0,0108 0,0131 
Höga EV/EBITDA 0,0399 0,0094 0,0090 0,0126 
Låga EV/S -0,0667 -0,0080 -0,0156 -0,0146 
Höga EV/S 0,2134 0,0377 0,0544 0,0615 

Tabell 9.  Sammanställning av resultatet från utvärderingsmåtten 

 
Den låga P/E-portföljen har genererat en högre avkastning än index för den studerade 
tidsperioden, trots det har portföljen inte presterat bättre än den höga P/E-portföljen. Ur 
tabell 8 och 9 går det att utläsa att portföljen med höga multiplar har högre värden för både 
den ackumulerade avkastningen och samtliga utvärderingsmått. Det kan vidare konstateras 
att portföljen har genererat en överavkastning då portföljen har positiva värden. Den höga 
portföljens utvärderingsmått tyder på ett bättre samband mellan risk och avkastning. M^2 
påvisar att den höga portföljen har genererat 0,78 procentandelar högre riskjusterad 
avkastning än respektive låga portfölj. Enligt Treynorkvoten har portföljen även avkastat 
högre avkastning för varje erhållen enhet marknadsrisk utöver avkastningen från den riskfria 
investeringen. Jensens alpha är positiv för bägge portföljerna, portföljerna har genererat 
överavkastning i förhållande till den tagna risken.  
 
I studien som Ekdahl och Olsson (2010) har genomfört, presterade den låga P/E-portföljen 
bättre än de höga. Det som kan tas i beaktning är att de studerade tidsperioderna skiljer sig 
åt, vilket vidare kan ha en effekt på studieresultatet. Resultatet för P/E-portföljerna i denna 
studie, kan styrkas av resultatet från Gustavsson och Palms (2006) studie. De kunde 
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konstatera att anomalin P/E-talseffekten inte förekom på Stockholmsbörsen samt att 
investeringsstrategin inte är användbar, dock menade de att det gick att dra nytta av låga 
P/E- tal vid enstaka händelser och år. Bryts den ackumulerade avkastningen ner för varje år 
i denna studie, går det att utläsa att de låga enbart presterat bättre än de höga efter den 
svenska finanskrisen 2009. Studieresultatet visar att investeringsstrategin att investera i låga 
P/E-multiplar inte är att föredra, förvisso slår den låga portföljen indexet över tidsperioden 
men inte den höga portföljen.   
 
EV/S och P/S-portföljerna har genererat snarlika ackumulerade avkastningar för 
tidsperioden, där de höga har presterat bättre än index medan de låga inte har gjort det. 
Multiplarnas portföljutveckling visar vidare på att de har ett positivt samband med varandra, 
dock har P/S varit mer volatil samt att den höga P/S- portföljen tog en negativ vändning vid 
det sista året. Förklaringen till att portföljerna har ett positivt samband beror på att 
majoriteten av bolagen i respektive portfölj är identiska. Båda multiplarnas höga portföljer 
påvisar positiva värden på samtliga utvärderingsmått medan de låga istället visar negativa. 
De negativa värdena på Sharpekvoten och Treynorkvoten är obetydande då den riskfria 
investeringen avkastar mer än portföljerna. Enligt M^2 kan det konstateras att de höga 
portföljerna genererar en positiv riskjusterad avkastning medan de låga har genererat en 
negativ riskjusterad avkastning. Vidare påvisar de låga portföljerna negativ Jensens alpha, 
portföljerna har inte genererat en önskvärd avkastning i förhållande till portföljernas risk.  
 
Något som kan ifrågasättas är om multiplarna EV/S och P/S är lämpliga att använda vid 
värdering av stora bolag. Enligt Damodaran (2012) används nyckeltalen främst på bolag med 
hög tillväxt eller som redovisar förlust, därav anses multiplarna vara bättre lämpade för unga 
och små bolag. Resultatet av Ekdahl och Olssons (2010) studie motsäger resultatet som har 
erhållits i denna studie om P/S multipeln. Under dess studerade tidsperiod 1996-2009, 
påvisade studieresultatet att höga P/S-portföljen inte lyckades att slå index. Eventuella 
förklaringar till de skiljaktiga resultaten kan vara den studerade tidsperioden, avgränsningar 
och även urvalet. I Ekdahl och Olssons (2010) studie har således IT-bubblan inkluderats som 
hade en stor påverkan på värderingen av bolag. Vidare fastställde inte författarna en övre 
gräns, genom att inkludera extremvärden kan enskilda aktier ha haft en stor påverkan på 
portföljen i helhet. Denna studie har testat sig fram genom att sätta en övre gräns, men även 
att inkludera extremvärden i portföljerna. Det kunde konstateras att vid inkluderingen av 
extremvärden, presterade portföljen sämre än den där en övre gräns satts. Detta skulle kunna 
förklara varför utfallen för studierna skiljer sig åt. En annan tidigare studie gjord av 
Besterman och Larsson (2016) stödjer resultatet i denna studie om EV/S-multipeln, där höga 
EV/S-multiplar presterade bättre än de låga. De framhäver samma argumentation om 
nyckeltalets olämplighet vid värderingen av stora bolag, där den anses vara bättre lämpad på 
små och unga bolag. 
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Studiens resultat visar på att de låga EV/EBIT och EV/EBITDA har lyckats att slå både index 
och respektive portfölj med höga multiplar. Detta kan utläsas både vid jämförelse av den 
ackumulerade avkastningen och utvärderingsmåtten. Den låga portföljernas 
utvärderingsmått är högre än den höga portföljens, vilket visar på att den låga portföljen har 
ett bättre samband mellan avkastning och risk. M^2 påvisar att den låga EV/EBIT- portföljen 
har genererat 0,57 procentandelar högre riskjusterad avkastning än respektive höga portfölj. 
Medan låga EV/EBITDA-portföljen har genererat 0,19 procentenheter mer än den höga 
portföljen. Enligt Treynorkvoten har låga portföljerna avkastat högre avkastning för varje 
erhållen enhet marknadsrisk bortsett från den riskfria investeringens avkastning. Vidare är 
även Jensens alpha positiv för samtliga portföljer, portföljerna har genererat en önskvärd 
avkastning som är i förhållande till portföljens risk.  
 
De tidigare gjorda studierna av Lindholm Pirttilä och Nordh (2015) samt Besterman och 
Larsson (2016), studerade bland annat EV/EBITDA-multipeln. Studierna stödjer detta 
studieresultat där de låga portföljerna har presterat bättre än index och de höga portföljerna. 
En möjlig förklaring till att portföljerna har presterat bättre än index kan bero på att 
portföljerna har en högre risk än index, sett till standardavvikelsen. Jämförelseindexet är 
mer väldiversifierad och har en lägre osystematisk risk än portföljerna eftersom indexet 
inkluderar hela Stockholmsbörsen. Den höga standardavvikelsen för respektive portfölj kan 
vara en förklaring till överavkastningen.  
 
Vidare har även den låga P/B-portföljen har genererat en högre avkastning än den höga, 
vilket är den enda låga portföljen som har presterat markant bättre än respektive hög portfölj. 
Detta resultat är något som motstrider Ekdahl och Olssons (2010) resultat, där de fann att 
höga P/B presterat bättre. I studien ingick det ett färre urval av bolag, vilket kan ha en 
påverkan på utfallet. P/B-multipelns resultat har påvisat samma resultat som vid EV/EBIT 
och EV/EBITDA där portföljen med låga multiplar har genererat högre riskjusterad 
avkastning och icke riskjusterad avkastning jämfört med portföljen med höga multiplar. Den 
höga P/B-portföljen har negativa värden, likt EV/S och P/S kan samma resultat av 
utvärderingsmåtten fastställas. Sharpe- och Treynorkvotens negativa värden visar på att den 
riskfria investeringen är mer lönsam och måttet anses vara meningslösa. M^2 visar på att 
den låga portföljen har lyckats att generera en positiv riskjusterad avkastning medan den 
höga har genererat en negativ riskjusterad avkastning. Vidare kan värdet på Jensens alpha 
för den höga portföljen förklara att portföljen inte har genererat en önskvärd avkastning i 
förhållande till portföljens risk. 
 
Resultatet där låga P/B presterar bättre än höga stämmer överens med tidigare studier, 
däribland Rosenberg m.fl. (1985) som kunde fastställa att låga P/B genererar högre 
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överavkastning än höga P/B. De beskriver att det gäller att finna faktorer som korrelerar med 
multiplar för att kunna dra nytta av felprissättningarna som förekommer på marknaden. 
Enligt Damodaran (2012) är en sådan faktor för P/B-multipeln avkastningen på det egna 
kapitalet. Han menar att bolagen anses vara över- respektive undervärderade när höga P/B- 
värden har låg avkastning på eget kapital och låga P/B multiplar med hög avkastning på eget 
kapital. Vid djupare analys av gjorda stickprov, kunde författarna finna att majoriteten av 
bolagen i den låga portföljen hade hög avkastning på eget kapital. Studieresultatet för denna 
studie kan förklaras av att bolagen i den låga portföljen har varit undervärderade och bolag i 
den höga har varit övervärderade, därmed har det varit möjligt att dra nytta av felvärderingen 
av bolagen. Författarna har således kunnat konstatera att investeringsstrategin är 
implementerbar för P/B multipeln.  
 
Studiens resultat har påvisat att för totalt tre av sex multiplar, har de låga portföljerna lyckats 
att överprestera gentemot index och respektive hög portfölj. Följande multiplar var EV/EBIT, 
EV/EBITDA och P/B. Portföljen med låga P/B- multiplar lyckades att slå index medan 
respektive höga portföljen presterade sämre än index. Dock lyckades både portföljen med 
låga och höga EV/EBIT och EV/EBITDA att generera en överavkastning, men de låga 
portföljerna presterade bättre. För P/E har likaså båda portföljerna genererat en högre 
avkastning än index, dock har de höga presterat mycket bättre. Resultatet för EV/S och P/S 
har istället visat på att de höga portföljerna har presterat avsevärt bättre än indexet, varpå de 
låga har underavkastat. Vissa skillnader i resultatet kan ses vid en jämförelse av studiens 
resultat med tidigare gjorda studier. Författarna finner att de främsta orsakerna till att 
utfallen skiljer sig åt beror dels på att det är olika tidsperioder som har studerats, men även 
hur urvalet och avgränsningen har gjorts.  

 

5.2 Portföljernas utveckling för specifika år 
Det första året som portföljerna hölls, påverkades portföljerna och indexet starkt av 
finanskrisen på den svenska aktiemarknaden. Ingen av portföljerna hade en positiv 
avkastning vid slutet av året, varpå indexet OMXSPI föll som lägst under perioden med -38%. 
Således påverkades alla portföljer mer negativt av finanskrisen än indexet. Sett till året därpå, 
har alla låga portföljer genererat en högre avkastning än indexet, medan endast de höga P/E 
och EV/EBIT har presterat bättre. Den låga P/B-portföljen var den som presterat bäst för 
2009. Bodie m.fl. (2011) menar att en låg P/B- multipel kan uppfattas som en säkrare 
investering, vilket skulle kunna ligga till grund till att just de låga P/B presterat bäst under 
den rådande finanskrisen. De låga P/S har generat näst högst avkastning och P/E därefter, 
detta utfall ligger i riktlinje med vad Ekdahl och Olsson (2010) har erhållit i sina studier. 
Dock kunde de konstatera att den höga P/B- portföljen presterat allra bäst.  
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Figur 14. Sammanställning verklig avkastning för lägsta multiplarna 

 
Stockholmsbörsen präglades av nedgång för året 2011, där stora makroekonomiska 
händelser hade en negativ påverkan på marknaden. Både Europa och USA spåddes att stå 
inför en kommande recession, vilket ledde till en osäkerhet på marknaden och börsen föll. 
Till följd av detta påverkades även studiens portföljer, varpå ingen av portföljerna presterade 
bättre än indexet förutom de höga P/S och EV/S. Dessa multiplar tar enbart hänsyn till 
bolagens omsättning och inte diverse kostnader som påverkar resultatet, som vidare kan ha 
en positiv effekt på bolag med höga multiplar. Detta gäller även för 2012, där ingen av de låga 
portföljerna presterade bättre än index. För 2013 presterade samtliga låga portföljer bättre 
än indexet, medan enbart tre av de höga portföljerna slog index. Nästkommande år var 
resultatet dock omvänt, alla låga portföljer förutom EV/EBIT genererade en lägre avkastning 
än index. Likaså för denna period har de höga EV/S och P/S haft den högsta avkastningen.  
 
Sett till portföljernas avkastning för 2015, genererade alla höga portföljer en högre 
avkastning än index, enbart den låga P/B och EV/EBIT-portföljen presterade bättre än index. 
I slutet av 2014 sänkte Riksbanken (2019) reporäntan till 0%, räntesänkningen var en 
historisk händelse då räntan aldrig har varit negativ. Det låga ränteläget leder till att bolagens 
framtida kassaflöden blir mycket högre som dessutom kan ha en påverkan på multiplarna, 
då de blir högre. Det kan vara en förklaring till att de höga portföljerna har presterat bättre. 
2016 gick alla låga portföljer bättre än index förutom EV/S-portföljen. Den höga EV/EBITDA 
presterade allra bäst och därefter presterade höga P/S näst bäst. För 2017 presterade alla låga 
portföljer under index, varpå alla höga presterade över index. De höga EV/S och P/S har haft 
en snarlik utveckling mellan åren, men 2018 gick det åt olika håll. Vid djupare analys av deras 
portföljsammansättning, ses att det endast är en aktie som skiljer sig åt i 
portföljsammansättningen. Den skiljaktiga aktien i EV/S- portföljen har ökat under årets 
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gång och medan aktien i P/S- portföljen har minskat, således har en enstaka aktie haft en 
stor påverkan på utfallet.  

 

 
Figur 15. Sammanställning verklig avkastning för högsta multiplana 

 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att de låga portföljerna rör sig snarlikt för varje år. 
För varje år tenderar portföljerna att antingen över- eller underavkasta, dock finns några 
undantag. De höga portföljerna har inte riktigt fluktuerat lika utan istället varierat och haft 
större skillnader. Hur kommer det sig att de låga portföljerna reagerar snarlikt på 
marknadens händelser, medan de höga portföljerna påverkas mer varierande av händelser 
på marknaden? Sett till de olika portföljsammansättningarna kan storleken på ett bolag ha 
en påverkan på utfallet. Småbolag tenderar att inte vara lika konjunkturkänsliga som stora 
globala aktörer, vilket kan göra att de inte påverkas lika mycket av makrohändelser. Något 
som således kan ifrågasättas, när portföljernas prestationer har rört sig kraftigt, är om 
marknaden är effektiv eller inte.  

 

5.3 Råder det effektivitet på marknaden? 
Enligt Fama (1970) är de enda möjligheterna att eventuellt kunna slå marknaden, att 
antingen investera i riskfyllda tillgångar eller att överavkastning sker av ren slump. 
Resultatet av denna studie har kunnat motbevisa Famas påstående om att överavkastning 
sker av en slump. Genom att investera i låga EV/EBIT, EV/EBITDA och P/B-multiplar har 
författarna kunnat påvisa att portföljerna har lyckats överprestera gentemot marknaden och 
att det inte sker av en ren slump. Samtliga signifikanstester i studien har kunnat förkasta 
nollhypotesen och därmed statistiskt kunnat säkerställa att portföljens månatliga avkastning 
påverkas av den månatliga marknadsavkastningen. Författarna har även kunnat statistiskt 
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säkerställa med t-testet att portföljerna har genererat en över- eller underavkastning då 
värdena överstiger två.  
 

Multiplar Beta T-test P-värde 

Låga P/E 1,2591 10,7024 0,0000 

Höga P/E 0,8631 11,8557 0,0000 
Låga P/B 1,3972 7,5832 0,0000 
Höga P/B 0,7111 6,8235 0,0000 

Låga P/S 1,3729 12,8775 0,0000 
Höga P/S 0,9557 8,3341 0,0000 

Låga EV/EBIT 0,9685 14,443 0,0000 

Höga EV/EBIT 1,0996 10,4538 0,0000 

Låga EV/EBITDA 0,9590 14,0022 0,0000 
Höga EV/EBITDA 1,0577 11,9561 0,0000 
Låga EV/S 1,1418 11,0688 0,0000 

Höga EV/S 1,0750 9,0511 0,0000 
Tabell 10.  Sammanställning av multiplarnas signifikanstester 

 
Fama och French (1993) genomförde en ytterligare studie som visade att höga avkastningar 
var associerade med högre risk och att de inte berodde på att marknaden är ineffektiv. Varje 
multipel portfölj som har presterat bättre än dess respektive portfölj har haft en lägre 
portföljrisk, vilket motsäger Fama och Frenchs påstående. Samtliga portföljer har haft ett 
betavärde lägre än ett, förutom P/B-multipeln. Den låga P/B-portföljen, som har presterat 
bättre än index, har ett högre betavärde än den höga P/B-portföljen. Därmed anses den låga 
portföljen vara mer riskfylld, vilket faller i linje med Fama och French (1993) argumentation 
om att höga avkastningar är associerade med högre risk. Den höga risken kan vara en 
förklaring till att portföljen har presterat bättre än marknaden då risk är en faktor som 
påverkar multiplarnas värde.  
 
Dock kan argumentationen fortfarande inte riktigt förklara prestationen för multipeln eller 
de resterande multiplarna. Prestationerna kan istället förklaras av Lakonishok m.fl. (1995) 
som argumenterade att analytiker gör systematiska fel i sina prognoser genom att basera 
framtida prognoser på bolagens senaste prestation, detta stöds även av Bodie m.fl. (2014) 
och La Porta (1996). Argumentationen kan vara en förklaring till att låga multiplar har 
presterat bättre än höga, med stor sannolikhet är de låga multiplarna undervärderade då 
analytiker tenderar att prognostisera negativa framtidsprognoser för bolag som har haft det 
tufft historiskt. De låga portföljerna EV/EBIT och EV/EBITDA har lyckats att generera en 
högre avkastning än portföljerna med höga multiplar, trots att det var mindre riskfyllda. 
Lakonishok m.fl. (1995) förklarade även att för att portföljen ska kunna generera 
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överavkastning genom investeringsstrategin bör en större andel bolag vara undervärderade 
i låga portföljen än i höga portföljen. Följande argumentation kan även vara en förklaring till 
att portföljerna har presterat bättre än index, oavsett om portföljen har inkluderats av höga 
eller låga multiplar.  
 
Författarnas studie stödjer även De Bondt och Thalers (1985) studie som kunde påvisa att 
den undervärderade portföljen lyckades generera mer i avkastning trots att den 
övervärderade portföljen var mer riskfylld. De kom fram till att investerares överreaktion och 
misslyckande att anpassa sig efter Bayes sats gjorde att undervärderade bolag genererade 
högre avkastning än bolagen som var övervärderade. De Bondt och Thalers (1985) 
argumentation kan vara en ytterligare förklaring till bolagens felprissättning och möjligheten 
till att implementera investeringsstrategin för multiplarna P/B, EV/EBIT och EV/EBITDA. 
Dock kvarstår det ett faktum till varför exakt dessa låga portföljer genererar en högre 
avkastning än index. Det gör det således något spekulativt att resonera kring varför just dessa 
går att implementera som investeringsstrategi, när de andra multiplarna inte är lika 
implementerbara för samma tidsperiod.  
 
Vidare kan det dock konstateras att båda portföljerna för P/E multipeln har genererat 
överavkastning, däremot har portföljen med höga multiplar genererat en högre 
överavkastning. En eventuell förklaring till detta kan vara att en större andel undervärderade 
bolag har ingått i den höga portföljen än vad det gjorde i den låga. Men även att bolagens 
fundamentala värde motsvarar dess marknadsvärde, vilket därmed gör de korrekt värderade. 
Detta stämmer inte överens med Basus (1977), Balls (1992) eller Dreman och Berrys (1995) 
studier, där de visade på att låga P/E genererade en högre avkastning gentemot höga P/E och 
förekomsten av anomalin P/E-talseffekten. Både Basu (1977) och Ball (1992) menade att 
uppkomsten av anomalin förklarades av att marknaden inte är effektiv till följd av 
investerarens irrationella beteende. Medan Dreman och Berry (1995) förklarade att 
anomalins uppkomst berodde på att analytikers feltolkningar hade en asymmetrisk påverkan 
på aktier med låga och höga P/E-multiplar. Marknadens över-/ underreaktion skedde främst 
under den första kvartilen av året när nyheten släpptes och varade i ett år, aktien återvände 
sedan till ett medelvärde efter fem år. Studierna baseras på långa tidsperioder som sträckte 
sig mellan 14 och 20 år, under 50-talet fram till 90-talet i USA. Då studierna baseras på årtal 
som var väldigt händelserika kan förklaringen av P/E-talseffekten vara att den är tidsspecifik 
då dessa händelser kan ha en stor påverkan på multipeln. Inom tidsperioderna inkluderades 
bland annat högkonjunkturen efter andra världskriget, oljekrisen 1973, fallet av Bretton 
Woods systemet och den ekonomiska uppgången i början av 1990-talet. Fuller m.fl. (1993) 
fann liknande resultat som Basu (1977), Ball (1992), Dreman och Berry (1995) där de kunde 
påvisa förekomsten av P/E-talseffekten under samma tidsperioder. Dock fann de att 
anomalin kunde förklaras av att den var tidsspecifik som möjligen kan förklara de nämnda 
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författarnas resultat. Vidare styrker det även Gustafsson och Palms (2006) studieresultat, 
där de kom fram till att P/E- talseffekten på den svenska marknaden likväl var tidsspecifik.  
 
Efter djupare analys har författarna till denna studie kunnat konstatera att vinst- och 
rörelsemarginalen har varit hög i portföljerna med höga P/S och EV/S. Marginalerna kan 
vara en förklaring till att de höga portföljerna har presterat bättre än både index och den låga 
portföljen. Enligt Damodaran (2002) har vinstmarginalen en betydande roll i P/S multipeln 
och rörelsemarginalen har det i EV/S-multipeln. Han belyser att marginalerna och 
multiplarna har ett positivt samband samt en tvåsidig effekt, direkt och indirekt effekt. En 
marginalökning har en direkt positiv effekt på multipeln. Medan höga marginaler leder till 
att den förväntade tillväxten blir hög som slutligen leder till att multipeln blir hög, vilket 
beskriver den indirekta effekten. Att de höga EV/S och P/S portföljerna har överpresterat 
och de låga portföljerna har underpresterat kan förklaras av att bolagen är korrekt värderade. 
Ett bolag med en hög tillväxt behöver därmed inte vara övervärderat enbart på grund av att 
multipeln är hög, utan det finns fundamentala faktorer som kan berättiga värdet.  
 
Vid djupare analys kan författarna även se att en stor del av bolagen i multiplarnas höga 
portföljer har ingått i Mid Cap, varpå i den låga portföljen har mindre bolag ingått. I den höga 
portföljen har cirka hälften bestått av Mid Cap bolag medan resterande halvan har bestått av 
Large- och Small Cap. I den låga portföljen har Small Cap bolagen dominerat och bestått av 
två tredjedelar. Vid värdering av stora bolag är kostnadsstrukturen och resultatet mer 
relevant att studera, därav anses de andra multiplarna vara bättre lämpade. Mindre bolag i 
Small Cap ses som mer riskfyllda, vilket dels beror det på att handeln av dessa inte är lika är 
stor men även att antal ägare och kapitalet är lägre jämfört med stora bolag. Detta kan ge 
förklaring till varför betavärdet för de låga portföljerna av EV/S och P/S är högre än i 
respektive höga portföljer. Vidare har det kunnat fastslås att de höga EV/S och P/S 
portföljerna har för studiens senare år, 2013 till 2018, dominerats av bolag inom branscherna 
hälsovård och teknik. Dessa bolag kan ses som förväntningsbolag enligt 
Aktiemarknadsnämnden (2005), varpå de beskriver bolagen som mindre eller medelstora 
bolag där dess verksamhet grundas på att utveckla produkter eller teknik. Den höga 
multipeln drivs upp på grund av att bolagens försäljning är lägre i relation till värderingen, 
vidare ligger försäljningen i framtiden och marknaden har därmed förväntningar på framtida 
tillväxt.  
 
Enligt den effektiva marknadshypotesen ska det inte vara möjligt att dra nytta av anomalier 
via investeringsstrategier. Det innebär att det fundamentala värdet motsvarar 
marknadsvärdet och att eventuella felprissättningar som uppstår korrigeras. I studien har 
det kunnat konstateras att marknaden inte är helt effektiv enligt utfallet av majoriteten av 
multiplarna. Resultatet av P/B, EV/EBIT och EV/EBITDA visar på att det råder ineffektivitet 
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på marknaden eftersom att de låga portföljerna har presterat bättre än index över 
tidsperioden. Således ger det belägg till att investeringsstrategin är implementerbar. P/E-
multipeln visar även att det råder ineffektivitet på marknaden eftersom att den låga 
portföljen överpresterar gentemot index, trots det har den höga portföljen dock genererat en 
högre överavkastning. Men resultatet från EV/S och P/S multiplarna kan ge stöd till Famas 
(1970) teori om att marknaden är effektiv då de höga portföljerna har överpresterat medan 
de låga har underpresterat. Dock drar författarna slutsatsen att den svenska aktiemarknaden 
till stor del inte är effektiv eftersom att majoriteten av multiplarna visar på att 
investeringsstrategin är implementerbar. Vidare kan detta styrkas av signifikanstesterna, 
som statistiskt säkerställer att portföljernas utveckling inte är slumpmässiga utan att 
marknaden har en viss effekt på den månatliga portföljavkastningen.  

 

5.4  Studiens validitet 
Som tidigare nämnts i kapitlet har det funnits skillnader i detta studieresultat och tidigare 
gjorda studieresultat. Skillnaderna mellan denna studies resultat och tidigare gjorda studiers 
resultat kan bero på olika aspekter. De stora skillnaderna som författarna har identifierat är 
dels tidsperioden, avgränsningar från extremvärden och antalet bolag samt dess storlek.  
  
Ekdahl och Olsson (2010) gjorde i sin studie ett slumpmässig urval på 30 bolag på 
Stockholmsbörsen. Vid vidare analys av dessa bolag kan det ses att majoriteten av dem är 
stora bolag. Således blir det slumpmässiga urvalet inte representativt för hela 
Stockholmsbörsen, likväl ses det inte heller som representativt att enbart inkludera 30 bolag 
i studien. Detta kan förklara att resultatet för P/S-portföljerna i deras studie jämfört med 
denna studie är avvikande, då multipeln är mer lämplig för unga bolag som med stor 
sannolikhet återfinns i Small Cap. Författarna riktar därmed kritik till studien då antalet 
bolag som inkluderats i studien inte ses som tillräckligt många för att kunna genomföra en 
bra studie, resultatet kan därför ha blivit missvisande. Likaså inkluderade Besterman och 
Larsson (2016) endast bolag från Large Cap-listan, vilket författarna ställer sig kritiskt mot 
då de analyserar EV/S. Vidare kan även antalet bolag som ingår i studien ifrågasättas, då de 
inkluderat mellan 42-65 bolag vid analys av vardera multipel. Enligt Damodaran (2002) bör 
det vid regressioner vara ett stort antal observationer för att minimera fel. Därav ställer sig 
författarna kritiska till studien, då även denna inkluderat för få bolag för att kunna återskapa 
en rättvis bild av marknaden.  
 
Författarna har kunnat konstatera under jämförelser med tidigare studier att de flesta har 
inkluderat extremvärden vid konstrueringen av sina portföljer. De har därmed inte fastställt 
en övre gräns för att avgränsa sig mot extremvärden. Att inkludera extremt höga 
multipelvärden, kan vara missvisande, då dessa kan likställas med negativa multiplar. 
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Gustafsson och Palm (2006) som enbart studerade P/E-talseffekten, valde däremot att sätta 
en övre gräns på 60. De fick liknande resultat gentemot resultatet i denna studie, där de 
kunde påvisa att det inte råder någon möjlighet att generera överavkastning med låga P/E. 
Denna gränsdragning finner författarna som en intressant aspekt som kan ha haft en 
betydande roll för resultatet. I denna studien har det visserligen testat sig fram, genom att 
sätta gränser men även att inkludera extremvärden vilket även tidigare studier har gjort. 
Varpå de har kommit fram till att extremvärden har en särskilt stor påverkan på utfallet för 
majoriteten av multiplarna. Något som författarna vidare ställer sig kritiska till är deras egna 
gjorda avgränsningar, vilket grundar sig i att det är svårt att avgöra vad som är en hög 
respektive låg multipel då det beror på olika faktorer och kan skilja sig mellan åren och 
branscher.  
 
Lindholm Pirttilä och Nordh (2015) delade in sina portföljer efter bransch, vilket ses som ett 
relevant tillvägagångssätt. Multiplar kan variera beroende på bransch, vilket gör att en hög 
multipel i en bransch kan vara rimligt, varpå det kan vara alldeles för högt i en annan. 
Damodaran (2002) menar att vid relativvärdering görs jämförelser av bolag inom samma 
bransch för att finna över- och undervärderade bolag. De har dock inte dragit några gränser, 
utan istället valt att dela in i kvartilportföljer. Författarna riktar kritik mot sin egen studie, 
där de inte har tagit hänsyn till branschtillhörighet som hade kunnat ha en påverkan på 
resultatet.   
 
Vidare kan även placeringshorisonten ha haft en betydande roll i utfallet, denna studie har 
gjort omplaceringar av portföljerna den första mars varje år. Anledningen till att 
omplaceringen har skett den första mars grundar sig på att de flesta bolagen har tills dess 
rapporterat in sina årsredovisningar. Ekdahl och Olsson (2010), Gustafsson och Palm (2006) 
samt Lindholm Pirttilä och Nordh (2015) har istället omplacerat den första januari. 
Besterman och Larsson (2016) placerade om i april, deras resultat ligger närmast denna 
studiens resultat varpå omplaceringen kan ha varit en möjlig förklaring. De tre förstnämndas 
resultat kan ha haft en påverkan av januarieffekten och därmed kunnat dra nytta av de 
felprissättningar som har uppstått. Även De Bondt och Thaler (1985) lyfter fram i sin studie 
att P/E-talseffekten är till stor del en januarieffekt, där de fann ett positivt samband mellan 
direktavkastningen och överavkastningen i januari. Investerare tenderar att sälja av aktier 
mot slutet av året, således sjunker aktiepriset även om bolagsvärdet inte har minskat. Med 
detta blir bolagen undervärderade, vilket gör att det går att dra nytta av felprissättningen 
senare under månaden igen. Resultatet för denna studie hade kunnat skilja sig åt och 
möjligtvis hade utfallet blivit något bättre om omplaceringarna gjordes i januari istället för 
mars.  
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6. Slutsats 
Studiens syfte har varit att analysera hur väl investeringsstrategin att använda låga 
multipelvärden har fungerat för multiplarna P/E, P/B, P/S, EV/EBIT, EV/EBITDA  och EV/S 
under tidsperioden 2008 till 2018. Författarna har med ett konfidensintervall på 95% 
statistiskt kunnat säkerställa att den månatliga portföljavkastningen påverkas av 
marknaden, varpå avkastningen inte har varit slumpmässig. Studieresultatet visar på att 
investeringsstrategin är implementerbar för hälften av multiplarna, vilka har varit P/B, 
EV/EBIT och EV/EBITDA. Dessa har genererat en högre avkastning jämfört med 
jämförelseindexet OMXSPI. En förklaring till att den låga portföljen har gått bättre än index 
och den höga portföljen, kan bero på att det är en större andel undervärderade bolag i den 
låga jämfört med den höga portföljen. Dock kan utfallet även förklaras av att investerare 
överreagerar och inte lyckas att anpassa sig efter Bayes sats. Detta leder till att 
undervärderade bolag genererar en högre avkastning än övervärderade bolag. Vidare har 
denna studie inte kunnat påvisa att det råder någon P/E-talseffekt på Stockholmsbörsen för 
den studerade tidsperioden. Studien fann att den låga P/E- portföljen endast presterade 
bättre än index och den höga portföljen för ett år. Detta tyder på att P/E-talseffekten är 
tidsspecifik, vilket även kan styrkas av tidigare studier samt förklara utfallet av deras resultat. 
För EV/S och P/S har resultatet visat på att de höga portföljerna har presterat överlägset bäst 
gentemot alla portföljer. P/S har generat den högsta överavkastningen, medan EV/S har 
genererat en högre riskjusterad avkastning. Slutsatsen som kan dras är att både 
marginalerna som driver multiplarna, men även storleken på bolagen har haft en betydande 
roll i utfallet. Författarna har kunnat se att majoriteten av bolagen i de låga portföljerna har 
ingått i Small Cap, vilket innebär att dessa bolag ses som mer riskfyllda. Den högre risken 
återspeglas även i att dessa portföljer har haft ett högre betavärde än den höga portföljen.  
 
Slutligen kan det konstateras att investeringsstrategin är implementerbar för tre av sex 
multiplar, men inte för de övriga multiplarna. Studiens resultat skiljer sig dock från tidigare 
gjorda studier, vilket det kan förklaras av tidsperioden, avgränsningar, antal bolag och dess 
storlek.  
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7. Förslag på vidare forskning 
Studien har enbart studerat Stockholmsbörsen för tidsperioden 2008 till 2018, varpå det 
vore intressant att studera andra marknader och längre tidsperioder. Något som hade varit 
intressant att studera är utfallet vid oftare omviktningar, då hade det kunnat dras mer nytta 
av felprissättningar när portföljen enbart hålls för kortare tidsperioder än ett år. Författarna 
finner det intressant att studera om P/E-talseffekten är ett januari fenomen och om det råder 
en skillnad i omplacering ifall det görs första januari respektive mars. Att bryta ner 
multiplarna på djupet och studera dess värdedrivare vid portföljsammansättningen hade 
även varit intressant då dessa har en betydande effekt på multiplarnas värde. Slutligen anses 
en del multiplar vara bättre lämpade för vissa branscher än andra, därav skulle det vara 
intressant att studera om dessa multiplar återspeglar bolagets marknadsvärde. 
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Appendix 1  
Nedan visas alla bolag som har inkluderats i studien.  

 Företag Storlek  Företag Storlek 
1 AAK Large Cap 81 Beijer Alma Mid Cap 
2 ABB Large Cap 82 New Wave Mid Cap 
3 Addtech Large Cap 83 Nederman Holding Mid Cap 
4 Alfa Laval Large Cap 84 HIQ International Mid Cap 
5 AstraZeneca Large Cap 85 Lindab International Mid Cap 
6 ASSA ABLOY Large Cap 86 Net Insight Mid Cap 
7 Atlas Copco Large Cap 87 SAS Mid Cap 
8 Axfood Large Cap 88 Duni Mid Cap 
9 Beijer Ref. Large Cap 89 Tethys Oil Mid Cap 
10 Billerud Korsnäs Large Cap 90 KABE Group Mid Cap 
11 Boliden Large Cap 91 Radisson Hospitality Mid Cap 
12 Electrolux Large Cap 92 VBG Group Mid Cap 
13 Elekta Large Cap 93 Haldex Mid Cap 
14 Ericsson Large Cap 94 Bergman & Beving Mid Cap 
15 Getinge Large Cap 95 Systemair Mid Cap 
16 H&M Large Cap 96 Clas Ohlson Mid Cap 
17 Hexagon Large Cap 97 Gunnebo Mid Cap 
18 Hexpol Large Cap 98 ITAB Shop Concept Mid Cap 
19 Holmen Large Cap 99 Orexo Mid Cap 
20 Husqvarna Large Cap 100 KappAhl Mid Cap 
21 Ica Gruppen Large Cap 101 Mekonomen Mid Cap 
22 Indutrade Large Cap 102 Opus Group Mid Cap 
23 Loomis Large Cap 103 Oasmia Pharmaceutical Mid Cap 
24 Lundin Petroleum Large Cap 104 Starbreeze Mid Cap 
25 Millicom Int. Cellular Large Cap 105 CTT Systems Small Cap 
26 Modern Times Group Large Cap 106 Rottneros Small Cap 
27 NCC Large Cap 107 FormPipe Software Small Cap 
28 NIBE Industrier Large Cap 108 Micro Systemation Small Cap 
29 Nobia Large Cap 109 NOTE Small Cap 
30 Nolato Large Cap 110 Profilgruppen Small Cap 
31 Peab Large Cap 111 Softronic Small Cap 
32 SAAB Large Cap 112 MedCap Small Cap 
33 Sandvik Large Cap 113 NOVOTEK Small Cap 
34 SCA Large Cap 114 Consilium Small Cap 
35 Securitas Large Cap 115 Duroc Small Cap 
36 Skanska Large Cap 116 Feelgood Svenska Small Cap 
37 SKF Large Cap 117 Wise Group Small Cap 
38 SSAB Large Cap 118 C-RAD Small Cap 
39 SWECO Large Cap 119 Pricer Small Cap 
40 Swedish Match Large Cap 120 Sensys Gatso Group Small Cap 
41 Swedish Oprhan Biovitrum Large Cap 121 Lammhults Design Small Cap 
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42 Tele2 Large Cap 122 Bergs Timber Small Cap 
43 Telia Large Cap 123 Moment Group Small Cap 
44 Tieto Large Cap 124 SinterCast Small Cap 
45 Trelleborg Large Cap 125 Svedbergs Small Cap 
46 Vitrolife Large Cap 126 Elos Medtech Small Cap 
47 Volvo Large Cap 127 MultiQ International Small Cap 
48 ÅF Large Cap 128 Prevas Small Cap 
49 Hansa Biopharma Mid Cap 129 Stockwik Förvaltning Small Cap 
50 CellaVision Mid Cap 130 Precise Biometrics Small Cap 
51 Biotage Mid Cap 131 Semcon Small Cap 
52 Invisio Communications Mid Cap 132 Malmbergs Elektriska Small Cap 
53 Probi Mid Cap 133 Concordia Maritime Small Cap 
54 Mycronic Mid Cap 134 Studsvik Small Cap 
55 I.A.R Systems Group Mid Cap 135 Björn Borg Small Cap 
56 Vitec Software Group Mid Cap 136 DORO Small Cap 
57 G5 Entertainment Mid Cap 137 Rejlers Small Cap 
58 HMS Networks Mid Cap 138 Beijer Electronics Group Small Cap 
59 Karo Pharma Mid Cap 139 BioInvent International Small Cap 

60 Addnode Group Mid Cap 140 A3 Allmänna IT- och 
Telekom. Small Cap 

61 Xano Industri Mid Cap 141 Bong Small Cap 
62 RaySearch Laboratories Mid Cap 142 Poolia Small Cap 
63 Hexatronic Group Mid Cap 143 Strax Small Cap 
64 Sectra Mid Cap 144 Electra Gruppen Small Cap 
65 Knowit Mid Cap 145 Empir Group Small Cap 
66 BTS Group Mid Cap 146 RNB Retail and Brands Small Cap 
67 Fagerhult Mid Cap 147 Ortivus Small Cap 
68 Lagercrantz Group Mid Cap 148 Viking Supply Ships Small Cap 
69 Enea Mid Cap 149 Medivir Small Cap 
70 SkiStar Mid Cap 150 TradeDoubler Small Cap 
71 Proact IT Group Mid Cap 151 BE Group Small Cap 
72 Midsona Mid Cap 152 ICTA Small Cap 
73 BioGaia Mid Cap 153 Eniro Small Cap 
74 OEM International Mid Cap 154 Anoto Group Small Cap 
75 Acando Mid Cap 155 Image Systems Small Cap 
76 Elanders Mid Cap 156 Odd Molly International Small Cap 
77 AQ Group Mid Cap 157 Active Biotech Small Cap 
78 Bilia Mid Cap 158 Agromino Small Cap 
79 Swedol Mid Cap 159 Venue Retail Group Small Cap 
80 Fingerprint Cards Mid Cap 160 Endomines Small Cap 
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Appendix 2 
Nedan visas samtliga regressioner för alla portföljer.  
SUMMARY OUTPUT 
LÅGA P/E      
       

Regression Statistics      
Multiple R 0,684392      
R Square 0,468392      
Adjusted R 
Square 0,464303      
Standard Error 0,063405      
Observations 132      
ANOVA       

  df SS MS F 
Significance 

F  
Regression 1 0,460482 0,460482 114,5412 1,47E-19  
Residual 130 0,52263 0,00402    
Total 131 0,983112        

       

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value 
Lower 
95,0% 

Upper 
95,0% 

Intercept 0,001719 0,00556 0,30911 0,757733 -0,00928 0,012718 
X Variable 1 1,259069 0,117644 10,70239 1,47E-19 01,026325 1,491812 

 
SUMMARY OUTPUT 
HÖGA P/E      
       

Regression Statistics      
Multiple R 0,72077      
R Square 0,519509      
Adjusted R 
Square 0,515813      
Standard Error 0,039234      
Observations 132      
ANOVA       

  df SS MS F 
Significance 

F  
Regression 1 0,216365 0,216365 140,5566 1,96E-22  
Residual 130 0,200115 0,001539    
Total 131 0,41648        
       

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value 
Lower 
95,0% 

Upper 
95,0% 

Intercept 0,004941 0,00344 1,436206 0,153346 -0,00187 0,011748 
X Variable 1 0,863051 0,072797 11,85566 1,96E-22 0,719032 1,007071 
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SUMMARY OUTPUT 
LÅGA P/B      
       

Regression Statistics      
Multiple R 0,553791      
R Square 0,306684      
Adjusted R 
Square 0,301351      
Standard Error 0,099306      
Observations 132      
ANOVA       

  df SS MS F 
Significance 

F  
Regression 1 0,567094 0,567094 57,50478 5,68E-12  
Residual 130 1,282019 0,009862    
Total 131 1,849113        
       

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value 
Lower 
95,0% 

Upper 
95,0% 

Intercept 0,008504 0,008708 0,976616 0,330573 -0,00872 0,025732 
X Variable 1 1,397239 0,184255 7,583191 5,68E-12 1,032713 1,761765 

 
SUMMARY OUTPUT 
HÖGA P/B      
       

Regression Statistics      
Multiple R 0,513522      
R Square 0,263705      
Adjusted R 
Square 0,258041      
Standard Error 0,056166      
Observations 132      
ANOVA       

  df SS MS F 
Significance 

F  
Regression 1 0,146881 0,146881 46,55969 3,04E-10  
Residual 130 0,410107 0,003155    
Total 131 0,556988        
       

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value 
Lower 
95,0% 

Upper 
95,0% 

Intercept 0,000189 0,004925 0,038466 0,969375 -0,00955 0,009933 
X Variable 1 0,711091 0,104213 6,823466 3,04E-10 0,504919 0,917263 
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SUMMARY OUTPUT 
LÅGA P/S      
       

Regression Statistics      
Multiple R 0,748703      
R Square 0,560557      
Adjusted R 
Square 0,557176      
Standard Error 0,05746      
Observations 132      
ANOVA       

  df SS MS F 
Significance 

F  
Regression 1 0,547506 0,547506 165,8288 5,7E-25  
Residual 130 0,429213 0,003302    
Total 131 0,976719        
       

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value 
Lower 
95,0% 

Upper 
95,0% 

Intercept -0,00387 0,005039 -0,76717 0,444372 -0,01383 0,006103 
X Variable 1 1,372896 0,106612 12,87745 5,7E-25 1,161976 1,583816 

 
 
SUMMARY OUTPUT 
HÖGA P/S      
       

Regression Statistics      
Multiple R 0,59011      
R Square 0,348229      
Adjusted R 
Square 0,343216      
Standard Error 0,061807      
Observations 132      
ANOVA       

  df SS MS F 
Significance 

F  
Regression 1 0,265333 0,265333 69,45663 9,63E-14  
Residual 130 0,496616 0,00382    
Total 131 0,761948        
       

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value 
Lower 
95,0% 

Upper 
95,0% 

Intercept 0,017639 0,00542 3,254634 0,001447 0,006917 0,028362 
X Variable 1 0,955737 0,114678 8,334065 9,63E-14 0,72886 1,182615 

  



 
 
 

X 

 
SUMMARY OUTPUT  
LÅGA EV/EBIT      
       

Regression Statistics      
Multiple R 0,784899      
R Square 0,616067      
Adjusted R 
Square 0,613113      
Standard Error 0,036142      
Observations 132      
ANOVA       

  df SS MS F 
Significance 

F  
Regression 1 0,272482 0,272482 208,6003 8,39E-29  
Residual 130 0,169811 0,001306    
Total 131 0,442294        
       

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value 
Lower 
95,0% 

Upper 
95,0% 

Intercept 0,006935 0,003169 2,188059 0,030453 0,000665 0,013205 
X Variable 1 0,968528 0,067059 14,443 8,39E-29 0,835861 1,101196 

 
SUMMARY OUTPUT 
HÖGA EV/EBIT       
       

Regression Statistics      
Multiple R 0,675801      
R Square 0,456706      
Adjusted R 
Square 0,452527      
Standard Error 0,056691      
Observations 132      
ANOVA       

  df SS MS F Significance F  
Regression 1 0,351218 0,351218 109,2813 6,13E-19  
Residual 130 0,417806 0,003214    
Total 131 0,769024        
       

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value 
Lower  
95,0% 

Upper 
95,0% 

Intercept 0,006232 0,004971 1,253562 0,212251 -0,0036 0,016067 
X Variable 1 1,099592 0,105186 10,45377 6,13E-19 0,891494 1,307691 
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SUMMARY OUTPUT 
LÅGA EV/EBITDA      
       

Regression Statistics      
Multiple R 0,775436      
R Square 0,601302      
Adjusted R 
Square 0,598235      
Standard Error 0,036913      
Observations 132      
ANOVA       

  df SS MS F 
Significance 

F  
Regression 1 0,267142 0,267142 196,061 9,87E-28  
Residual 130 0,177131 0,001363    
Total 131 0,444273        
       

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value 
Lower 
95,0% 

Upper 
95,0% 

Intercept 0,004603 0,003237 1,422166 0,157373 -0,0018 0,011007 
X Variable 1 0,95899 0,068489 14,00218 9,87E-28 0,823494 1,094487 

 
SUMMARY OUTPUT 
HÖGA EV/EBITDA      
       

Regression Statistics      
Multiple R 0,723683      
R Square 0,523717      
Adjusted R 
Square 0,520053      
Standard Error 0,047679      
Observations 132      
ANOVA       

  df SS MS F 
Significance 

F  
Regression 1 0,324958 0,324958 142,947 1,1E-22  
Residual 130 0,295526 0,002273    
Total 131 0,620485        
       

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value 
Lower 
95,0% 

Upper 
95,0% 

Intercept 0,004501 0,004181 1,076455 0,283717 -0,00377 0,012772 
X Variable 1 1,057687 0,088465 11,95605 1,1E-22 0,88267 1,232703 
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SUMMARY OUTPUT 
LÅGA EV/S      
       

Regression Statistics      
Multiple R 0,696551      
R Square 0,485184      
Adjusted R 
Square 0,481224      
Standard Error 0,055596      
Observations 132      
ANOVA       

  df SS MS F 
Significance 

F  
Regression 1 0,378694 0,378694 122,5173 1,8E-20  
Residual 130 0,401822 0,003091    
Total 131 0,780516        
       

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value 
Lower 
95,0% 

Upper 
95,0% 

Intercept -0,00342 0,004875 -0,70169 0,484126 -0,01307 0,006224 
X Variable 1 1,141792 0,103155 11,06875 1,8E-20 0,937713 1,345871 

 
SUMMARY OUTPUT 
HÖGA EV/S      
       

Regression Statistics      
Multiple R 0,621745      
R Square 0,386567      
Adjusted R 
Square 0,381849      
Standard Error 0,064011      
Observations 132      
ANOVA       

  df SS MS F 
Significance 

F  
Regression 1 0,335672 0,335672 81,92222 1,78E-15  
Residual 130 0,532668 0,004097    
Total 131 0,86834        
       

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value 
Lower 
95,0% 

Upper 
95,0% 

Intercept 0,01965 0,005613 3,500703 0,000636 0,008545 0,030755 
X Variable 1 1,07498 0,118768 9,05109 1,78E-15 0,840012 1,309949 

 
 


