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Sammanfattning 

Titel:     EV/EBITDA – är det supermultipeln som kan generera överavkastning? 

 

Författare:    Karlsson, Sandra och Najafi, Anna-Maria 

 

Handledare:   Fredriksen, Øystein 

 

Bakgrund:  Effektiva marknadshypotesen innebär att det inte går att utnyttja 

systematiska avvikelser på marknaden. Trots det finns det etablerade 

investeringsstrategier som investerare använder sig av för att generera 

överavkastning.  

 

Syfte:  Syftet med studien är att undersöka huruvida det går att generar 

överavkastning genom att investera i företag som uppvisar en låg eller hög 

EV/EBITDA-multipel. Variablerna bransch och risk kommer även att 

undersökas med utgångspunkt från den eventuella förekomsten av en 

investeringsstrategi som genererar överavkastning.  

 

Genomförande: Teori inom området har byggt upp en grundförståelse för problemet, 

empiri har sedan hämtats från de olika företagen för att få fram 

EV/EBITDA-multiplar till de ingående portföljerna i studien. Aktiekurser 

har även inhämtats för att bygga grunden till empirin. Resultatet har sedan 

jämförts med OMXSPI samt med den riskjusterade avkastningen. 

 

Resultat: Av resultatet framkommer att det går att utnyttja en investeringsstrategi 

där investering görs i låga EV/EBITDA-multiplar. Effekten är tydlig på 

hela Stockholmsbörsen, samt i två av de undersökta branscherna, 

sällanköpsvaror och tillverkningsindustrin. Det spelar ingen roll vilken 

riskpreferens investeraren har då portföljer med låga multiplar genererar 

högst avkastning och även innehåller lägst betavärde. 

 

Nyckelord: EV/EBITDA, investeringsstrategi, EMH, anomali, relativvärdering. 

 



 
 

Abstract 

Title:     EV/EBITDA – is it the super multiple which can generate excess return?  

 

Authors:  Karlsson, Sandra and Najafi, Anna-Maria 

 

Supervisor: Fredriksen, Øystein 

 

Background:  The efficient market hypothesis alleges that an investor cannot 

systematically earn excess return. However there are established 

investment strategies that are being used in the stock market to obtain this 

excess return.  

 

Aim: The aim of the thesis is to examine if it is possible to earn excess returns 

by investing in companies that indicate a low or high EV/EBITDA 

multiple. The variables industry and risk will also be examined with the 

possible presence of an investment strategy where excess return can be 

obtained as a base.  

 

Completion: Theory within the field has built an understanding of the problem, empirics 

have then been gathered to obtain EV/EBITDA multiples and stock prices 

to perform the study. Portfolios of high and low multiples have been 

composed to analyze the result. The result has been compared to the 

development of the OMXSPI index and to the risk adjusted return for the 

portfolios. 

 

Result: The result shows that an investment strategy where investments are made 

in a low EV/EBITDA-multiple can be used to earn excess return on the 

Swedish stock market. The effect is most present at the Stockholm stock 

exchange and in the manufacturing industry and industry for durable 

goods. The investors risk aversion does not affect the decision, thus low 

multiples generate the highest return with the lowest beta value.  

 

Keywords: EV/EBITDA, Investment strategy, EMH, anomaly, relative valuation 



 
 

Förord 

Studien tog sin grund efter flertaliga samtal med varandra och vår handläggare Øystein 

Fredriksen. En stor del av studiens tid har lagts på att samla data från de olika företagen för att 

få EV/EBITDA-multiplar till alla företag från Stockholmsbörsen. Ett stort tack vill framföras 

till vår handledare Øystein Fredriksen för hjälp under uppsatsens gång, ett tack vill även 

framföras till seminariegruppen som bidragit till ytterligare hjälp med att förbättra studien.  Vi 

vill även tacka alla de företag som skickat sina finansiella rapporter och på så vis gjort det 
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1 Inledning 

Det inledande kapitlet behandlar bakgrunden till den genomförda studien samt 

problematiseringen som ligger till grund för problemet. Kapitlet innehåller även studiens 

syfte samt den frågeställning studien är baserad på. Tidigare studier inom området 

presenteras även samt de avgränsningar som gjorts för att göra studien genomförbar.  

1.1 Bakgrund 

En investerare väljer att investera i aktier för att erhålla överavkastning. För att uppnå målet 

med investeringen finns det flera olika tillvägagångssätt och det har genom åren utvecklats ett 

antal investeringsstrategier som används av investerare för att erhålla överavkastning. 

Investeringsstrategin där låga P/E-tal
1
 används, investeringar i småbolag, Momentumstrategin 

samt strategin med tillväxt- och värdeaktier är några av de investeringsstrategier som har 

använts och idag utnyttjas för att slå marknaden. Warren Buffett sägs vara en av världens 

absolut bästa investerare och han har under 40 år slagit index och inte upplevt ett förlustår. 

Han har en strategi som går ut på att hitta bolag med bra fundamentala värden som han kan 

köpa till rimligt pris och sedan hålla aktien så länge som möjligt. (Bernhardsson, 2007)     

Det finns de som påstår att det genom specifika investeringsstrategier inte går att uppnå 

överavkastning på grund av att marknaden är effektiv. Genom diskussionen förd ovan skulle 

det betyda att Warren Buffett trots då han följt en investeringsstrategi skulle haft tur i 40 år 

när han valt aktier att investera i. Vad som talar för en effektiv marknad är Wall Street 

Journals tävling som började år 1988, en tävling inspirerad av Princetonprofessorn Burton 

Malkiels bok A Random Walk Down Wall Street. I boken ställer Malkiels upp en teori med 

utgångspunkt från en apa som bär en ögonbindel samtidigt som han kastar dartpilar på 

börssidorna i en tidning och på så vis väljer han en portfölj. Tävlingen har blivit ett populärt 

inslag i Wall Street Journal och mer än 100 tävlingar har genomförts, med vissa modifieringar 

genom åren. Resultatet av tävlingen är att portföljen som väljs av apan är minst lika bra som 

en portfölj vald av experter. (Investor Home, 2001) Tävlingen indikerar att marknaden är 

effektiv då en apa presterar lika bra som professionella investerare, det går med andra ord inte 

att använda sig av någon strategi för att prestera bättre än om aktier väljs ut slumpmässigt. Då 

marknaden är effektiv, kan dock enskilda aktier vara felprissatta. Felprissättningarna går, om 
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de är systematiska, att eventuellt utnyttja genom olika investeringsstrategier på 

aktiemarknaden.  

För att värdera företag använder sig analytiker främst av kassaflödesvärdering och 

relativvärdering. Genom värderingen ges en indikation om huruvida en aktie är över- eller 

undervärderad. Felprissättningar av aktier har gjort att olika investeringsstrategier utvecklats, 

dock kan marknaden fortfarande vara effektiv trots att en enskild aktie tillfälligt skulle vara 

felprissatt, vad som är viktigt för att marknaden ska vara effektiv är att felprissättningarna är 

slumpartade.  

”If you think I´m crazy, you should see the guy who lives across the hall” (Jerry Seinfeld)  

Citatet beskriver grunden bakom en av värderingsmodellerna, relativvärdering, att värdet på 

en tillgång bestäms av hur liknande tillgångar är prissatta på marknaden. Utgångspunkten är 

en grundsyn ur ekonomisk synpunkt, det vill säga att perfekta substitut ska vara lika med 

avseende på pris. (Baker & Ruback, 1999) Vid val av företag att investera i används 

relativvärdering frekvent och det är en förhållandevis enkel strategi för att utvärdera huruvida 

en aktie eventuellt är undervärderad eller inte. Relativvärdering bygger på användandet av 

multiplar, vilka används som en sorteringsgrund vid uppdelningen av företag för att en 

jämförelse sedan ska vara möjlig att göra. EV/EBITDA
2
 är en multipel som blivit mer och 

mer populär de tre senaste decennierna, (Damodaran, 2002) och vid relativvärdering är måttet 

ett av de mest använda. (Frykman & Tolleryd, 2003). Det har dock gjorts få studier kring 

EV/EBITDA-multipeln samt om investeringar i en låg eller hög multipel kan användas som 

en investeringsstrategi på marknaden. De studier som gjorts visar inte heller på samma 

resultat vilket gör multipeln intressant att undersöka med avseende på multipeln som som 

utgångspunkt vid investeringar. En djupare undersökning angående ämnet skulle därför bidra 

med kunskap till investerare på aktiemarknaden.          

1.2 Problematisering 

En teoretiskt idealisk marknad är en sådan marknad där priserna ger korrekt information om 

hur resurser är fördelade. En marknad där företag kan göra investeringar och investerare kan 

välja mellan priser på instrument som representerar ägarandelar i företag under förutsättning 

att priserna alltid reflekterar all tillgänglig information. En sådan marknad, en marknad där all 

tillgänglig information redan finns speglat i priset är en effektiv marknad. (Fama, 1971) På en 
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effektiv marknad går det alltså inte att genom specifika investeringsstrategier erhålla 

överavkastning. (Damodaran, 2002)  

Hur kommer det sig då att det finns erkända investeringsstrategier världen över? Om de olika 

investeringsstrategierna inte skulle fungera hade förmodligen investerare inte använt sig av 

dem och de skulle därmed försvinna. Vid studier som gjorts kring den effektiva 

marknadshypotesen
3
 har upptäckten av anomalier på marknaden fastställts, det vill säga 

avvikelser från ett normalt beteende. Investerare utnyttjar dessa anomalier, 

felprissättningarna, som finns på marknaden med hjälp av olika strategier för att generera 

överavkastning. Anomalierna har visat sig i olika multiplar som utvecklats till olika 

investeringsstrategier som investerare använder sig av för att uppnå överavkastning. 

(Damodaran, 2002).  

EV/EBITDA är en multipel som frekvent används inom finansbranschen och är förmodligen 

den mest använda multipeln bland investerare (Frykman & Tolleryd, 2003). Multipeln mäter 

företagets värde i relation till EBITDA och den är tillämpbar på väldigt många företag då 

EBITDA sällan är negativt. EBITDA är det resultatmått som ligger närmast det operativa 

kassaflödet (Damodaran, 2001a), det återfinns högt upp i bolagets resultaträkning och det ger 

därför en bra approximation om det kassaflöde som företaget genererar (Frykman & Tolleryd, 

2003), vilket talar för multipelns popularitet då användaren kommer nära det verkliga 

kassaflödet. De företag som uppvisar låga EV/EBITDA-multiplar ses ofta som 

undervärderade. (Damodaran, 2002) Vid en effektiv marknad, utan existens av anomalier 

skulle företag som uppvisar en låg EV/EBITDA-multipel inte vara undervärderade utan de 

skulle vara rätt värderade trots en låg multipel.  

Värderingen av företag påverkas av så mycket mer än om olika multiplar är höga eller låga, 

vilket är viktigt att ha med sig vid investeringar på aktiemarknaden. Vid utnyttjande av en 

investeringsstrategi gäller det att inte enbart se till hur multipeln i fråga ser ut, utan att ha de 

variabler som bygger upp multipeln i beaktande. En av de variablerna är risk, vilken påverkar 

den aktie en investerare väljer att investera i. Risken påverkar även om en investerare väljer 

att investera i aktien eller om investeraren väljer en investeringsstrategi med en lägre eller 

högre riskbild. En investeringsstrategi kan även vara uppbyggd så att den lämpar sig bättre för 

vissa branscher än den gör för andra. Intressant blir då att undersöka om några slutsatser kan 
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dras med hänsyn tagen till variablerna bransch samt risk när en investeringsstrategi byggs 

baserad på multipeln EV/EBITDA.  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka huruvida det går att generera överavkastning genom att 

investera i företag som uppvisar en låg eller hög EV/EBITDA-multipel. Variablerna bransch 

och risk kommer även att undersökas med utgångspunkt från den eventuella förekomsten av 

en investeringsstrategi som genererar överavkastning.  

1.4 Frågeställning 

I studien kommer följande frågor att besvaras: 

 Går EV/EBITDA-strategin att utnyttja för att generera överavkastning på 

Stockholmsbörsen?  

Baserat på vår huvudfråga ovan har två underfrågor byggts upp för att se om specifika 

variabler kan knytas till multipeln och användas för att generera överavkastning. 

Variabeln risk är vald då det är en variabel som en investerare bör beakta när 

investeringsstrategi väljs, den har även betydelse för värdering av ett företag. Variabeln 

bransch ingår i studien då vi vill se om branscher är så pass olika varandra att strategin 

skulle fungera i vissa branscher men måhända inte i andra. 

 Går EV/EBITDA-strategin att utnyttja i en viss bransch på Stockholmsbörsen? 

 Går EV/EBITDA-strategin att utnyttja med hänsyn tagen till risk? 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att behandla Stockholmsbörsens large-, mid- och smallcap, vi ser inte att 

det urval vi har gjort är någon anomali i sig och menar vidare att Stockholmsbörsens beteende 

inte avviker från övriga, liknande marknadsplatser i världen. Data kommer att hämtas från 

juni år 1999 och fram till årsskiftet 2010/2011, därmed kommer uppsatsen att behandla IT- 

och telekomkrisen som inträffade i början av 2000-talet och även den senaste finanskrisen 

2008-2009. Under juni år 1999 var det många nyintroduktioner på Stockholmsbörsen, främst 

inom IT-branschen och hade vi valt att hämta data från januari år 1999 hade de företagen inte 

kommit med i studien, därav den valda tidsperioden för studien.  Hänsyn kommer inte att tas 

till transaktionskostnader eller skatt på grund av att det inte är möjligt att uppskatta de 

kostnaderna eftersom de är beroende av beloppet som investeras i.      
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1.6 Tidigare studier 

Persson och Ståhlberg (2006) genomförde en studie där de undersökte om det var möjligt att 

generera överavkastning i relation till marknaden genom att investera i aktier som uppvisade 

låga P/E- samt EV/EBITDA-multiplar. Undersökningen gjordes med hjälp av data mellan 

2001 och 2005. Två portföljer sattes samman med aktier från OMXS30 från 2006.  De två 

portföljerna sattes samman utifrån de sex lägsta multipelvärdena, en portfölj för de lägsta P/E-

talen samt en med de lägsta EV/EBITDA-talen. Portföljernas avkastning samt riskjusterade 

avkastning jämfördes sedan med två index, OMXS30 samt AFGX. Studien visar på en icke 

effektiv marknad där överavkastning kan genereras genom investering i aktier med låga P/E- 

samt EV/EBITDA-multiplar. 

En studie genomförd av Svensson och Rosendahl (2009) visar på flera olika multiplars 

förmåga att generera överavkastning, en av multiplarna i studien som undersöktes var 

EV/EBITDA-multipeln. Studien genomfördes på den svenska aktiemarknaden mellan åren 

1993 till 2007. Portföljernas resultat jämfördes med förväntad avkastning enligt CAPM. 

Resultatet av studien blev att det inte går att använda multiplar som enda kriteriet när aktier 

väljs ut av investerare.    

 

Leivo (2004) genomförde en studie med avseende på olika investeringsstrategier. Studien 

genomfördes på den finska aktiemarknaden, HEX, med data från perioden 1991 till 2002. 

Resultatet visade på anomalier på marknaden med avseende på multiplar så som P/E-talet, 

P/BV
4
, EV/EBIT

5
 samt EV/EBITDA. Det visade även på att den svagaste formen av 

marknadseffektivitet inte uppnåddes på marknaden då investeringsstrategier uppbyggda på 

enbart tidigare avkastning kunde användas för att skapa överavkastning. 

 

De studier som tidigare gjorts på multipeln EV/EBITDA har uppvisat varierande resultat där 

det både framkommit att investering i låga multiplar kan generera överavkastning, även 

resultat som dementerar att investeringar med multipeln som grund har hittats. I studien 

kommer vi att studera multipeln EV/EBITDA ur ett perspektiv som tidigare studier inte gjort, 

där hänsyn tas till bransch och risk. Tidigare forskning har genomförts men inte behandlat 

nämnda variabler lika djupgående som vi har ambitionen att göra. En annan tidshorisont än 
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vad tidigare forskning använt sig av kommer vara till grund för studien. Uppdelningen av 

företagen på Stockholmsbörsen gör att vi kan se om en effekt är mer förekommande i vissa 

branscher än i andra.  
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2 Referensram   

I kapitel två behandlas den referensram som ligger till grund för studien. Här behandlas den 

effektiva marknadshypotesen, anomalier, företagsvärdering, risk och avkastning samt 

multipeln EV/EBITDA som vår studie grundar sig på.  

2.1 Effektiva marknadshypotesen    

I studien behandlas vårt uppsatta syfte som avser att undersöka huruvida EV/EBITDA-

multipeln går att använda som underlag vid investeringar. För att kunna uppfylla syftet med 

studien måste en grundläggande syn på marknadseffektivitet etableras. Marknadseffektivitet 

är som nämnts ovan ett ämne som diskuterats under flera decennier. Det görs ständigt studier 

som försöker bevisa samt motbevisa förekomsten av en effektiv marknad och modellen är 

central i finansiell ekonomi. Intresset är stort då investeringsstrategier kan utnyttjas om inte 

marknaden är effektiv. Vad är det då som menas med en effektiv marknad? 

År 1953 försökte statistikern Maurice Kendall finna regelbundna priscykler på 

aktiemarknaden, han ville se om det fanns några mönster på marknaden, något han dock 

misslyckades med. Istället, till hans förvåning, såg det ut som att priset på aktier och andra 

tillgångar följde en så kallad Random Walk. Genom att investerare försöker vinna på 

informationen som finns i historiska priser justeras priserna tills de vinster som görs utifrån de 

historiska prisförändringarna försvinner. Resultatet blir att historiska priser reflekteras i 

dagens pris, inte i morgondagens pris. (Brealey et al., 2008)      

På en effektiv marknad reflekterar priset på en tillgång all tillgänglig information. (Fama, 

1970) Det innebär att ingen investerare är bättre än någon annan på att förutspå avkastningen 

på aktier på grund av att ingen aktör på marknaden har ett informationsövertag. En effektiv 

marknad kräver inte att marknadspriset konstant måste stämma överens med det verkliga 

värdet, så länge avvikelserna är slumpmässiga är marknaden effektiv. Slumpmässiga 

avvikelser innebär att det är lika stor chans att tillgången är under- eller övervärderad och för 

att marknaden ska vara effektiv ska inte avvikelserna vara korrelerade med de variabler som 

kan observeras. På en effektiv marknad ska det inte heller gå att finna över- eller 

undervärderade tillgångar genom en specifik investeringsstrategi. (Damodaran, 2002) Då alla 

förändringar är slumpmässiga och för att aktiekurserna inte följer något mönster på en effektiv 

marknad ska det inte gå att utnyttja investeringsstrategier. (Bodie et al., 2009)          
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2.1.1 Tre former av effektivitet 

Fama (1970) beskriver tre former av effektivitet. Han menar att marknaden kan ha olika 

grader av effektivitet, det vill säga svagt effektiv, mellanstarkt och starkt effektiv, vilka 

innebär:  

 Svag form – informationen som reflekteras i marknadspriset är endast informationen 

från historiska priser och utdelningar. Enligt den här formen går det inte att generera 

vinster genom att studera historiska priser och avkastningar.     

 Mellanstark form – förutom den information som finns speglat i marknadspriset 

under den svaga formen speglar priset även all publicerad information som till 

exempel kvartalsrapporter och dylikt. En marknad som uppvisar en mellanstark form 

av effektivitet justerar aktiekursen direkt när ny information kommer ut på marknaden, 

den nya informationen avspeglas då direkt i priset på tillgången. 

 Stark form – här finns all information speglat i marknadspriset, det vill säga även 

sådan som inte är offentlig. Formen bör ses som ett läge där det inte existerar någon 

ineffektivitet på marknaden. 

2.1.2 Förutsättningar för en effektiv marknad 

Damodaran (2002) menar att vissa tillägg bör beaktas vid studier av EMH. Aktier kan avvika 

från dess verkliga värde, enda kravet är att avvikelserna är slumpmässiga. Investerare kan slå 

marknaden. Hälften av alla investerare kommer, om vi bortser från transaktionskostnaden, att 

någon gång slå marknaden och därmed generera vinst. Givet det antal aktörer som finns på 

den finansiella marknaden kommer sannolikt ett stort antal investerare konsekvent att slå 

marknaden på lång sikt, dock inte på grund av de investeringsstrategier de använder sig av 

utan snarare på grund av tur.  

Damodaran menar vidare att marknaden inte blir effektiv av sig själv, utan det är aktörerna 

som vill erhålla överavkastning som gör den effektiv. För att eliminera ineffektiviteten på 

marknaden krävs det att vissa villkor uppfylls: 

 Tillgångarna som gör marknaden ineffektiv måste vara tillgängliga för handel och 

handlas med, transaktionskostnaderna måste vara lägre än den förväntade 

avkastningen.  
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 Det måste finnas vinstmaximerande investerare som kan avgöra när en tillgång ska 

generera överavkastning, som kan replikera sin strategi och som har resurserna att 

handla tillgången tills dess ineffektivitet elimineras.  

Om marknaden var effektiv skulle investerare sluta titta efter ineffektiviteter, vilket i sin tur 

skulle leda till att marknaden återigen skulle bli ineffektiv. Om det finns ineffektiviteter på 

marknaden kommer de så småningom att försvinna i och med att investerare hittar dem och 

handlar på dem. (Damodaran, 2002) 

Damodaran visar även på att det går att testa EMH genom att testa om specifika 

investeringsstrategier kan generera överavkastning. En del tester tar hänsyn till 

transaktionskostnader och dylikt, medan andra tester justerar för den tagna risken med hjälp 

av Capital Asset Pricing Model
6
, eller andra liknande modeller. Om de testade metoderna 

leder till att investeraren erhåller överavkastning kan det vara en indikation om att marknaden 

är ineffektiv.  

2.1.3 Anomali 

Enligt EMH ska det inte gå att systematiskt generera vinster på den finansiella marknaden 

genom specifika investeringsstrategier, dock är det ändå många aktörer som gör stora vinster 

genom att investera i tillgångar som är undervärderade.           

Vid studier av EMH har forskare upptäckt beteenden på marknaden som inte är 

överensstämmande med att marknaden agerar effektivt, de menar att det existerar anomalier i 

form av avvikelser på marknaden. Problemet med några av de anomalier som används på 

marknaden är att de påverkats av de modeller som använts för risk och avkastning istället för 

hur beteendet ser ut på den finansiella marknaden. (Damodaran, 2002) Anomalierna som 

finns på marknaden har utvecklats till investeringsstrategier som investerare kan utnyttja för 

att generera överavkastning. (Bodie et al., 2009)   

2.1.4 Behavioral Finance 

Utvecklingen av Behavioral Finance tog fart i början av 1990-talet. Vid studier av den 

finansiella marknaden upptäckte forskare många anomalier och började på så sätt relatera 

psykologin kring människor till den finansiella marknaden. (Shiller, 2003) Studier kring 

Behavioral Finance fokuserar främst kring huruvida känslor och tankar påverkar finansiella 

beslut, företag och den finansiella marknaden. (Nofsinger, 2010) Teorin har utvecklats som ett 
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alternativ till EMH och presenterar ett nytt sätt att se på marknaden, vilken inte ses som 

effektiv. Istället förväntas signifikanta och systematiska avvikelser från effektivitet bestå 

under långa tidsperioder, (Shleifer, 2002) på grund av människors irrationella beteende som är 

en av grundpelarna för EMH.    

2.1.5 Applicerbart för studien  

För att kunna utnyttja en investeringsstrategi krävs det att marknaden inte är fullt effektiv, en 

investerare kan utnyttja de anomalier som finns på marknaden. När vi i studien testar för om 

strategin att utnyttja multipeln EV/EBITDA är möjlig kommer vi samtidigt att testa för 

effektiviteten på marknaden, varför vi även kort presenterar Behavioral Finance som är ett av 

de marknadssynsätt som inte ser marknaden som effektiv. För vidare studie är det då viktigt 

att förstå grunden till en effektiv marknad.  

2.2 Företagsvärdering 

Värdering av ett företag kan göras med hjälp av flera olika modeller. För att förstå modellerna 

måste användaren förstå variablerna som ligger till grund för modellerna. (Damodaran, 2002) 

Gordon (1962) menar att värdet på ett företag är en funktion av dess framtida kassaflöden och 

att framtida kassaflöden är en funktion av de investeringar företaget gör. Utfallet som ges av 

värderingen kommer att påverkas av vilken modell som använts vid genomförandet. 

Skillnaderna som uppkommer beror på hur begreppet marknadseffektivitet ses. Vid 

värderingsmodellen diskonterad kassaflödesvärdering
7
 utgår analytiker från att olika 

branscher kan vara tillfälligt felprissatta, men även marknaden som helhet. Felprissättningarna 

som finns på marknaden är endast tillfälliga och justeras till sitt rätta värde över tid. 

Relativvärderingen ser marknaden som korrekt värderad där vissa tillgångar kan vara 

felvärderade. Ett tredje sätt att värdera ett företag och få fram ett estimat på företagets värde är 

att använda sig av en optionsprissättningsmodell. (Damodaran, 2002) 

2.2.1 Relativvärdering  

Vid relativvärdering bestäms värdet på en tillgång av hur liknande tillgångar är prissatta på 

marknaden. Tillgångar som är perfekta substitut ska även var likvärdiga med avseende på 

pris. (Baker & Ruback, 1999) Relativvärderingen kan delas upp i två komponenter, 

tillgångarna behöver standardiseras för att kunna jämföras, den andra komponenten består av 

att finna företag att jämföra med. Standardiseringen görs genom olika multiplar i form av 

exempelvis intäkter, försäljning, resultat samt bokfört värde. Vid användandet av 
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relativvärdering ska även liknande företag väljas för att kunna jämföras med varandra. 

Företagen ska vara liknande med avseende på risk, tillväxt samt kassaflöde för att ge en riktig 

jämförelse. Användandet av relativvärderingen är stort då det är ett relativt enkelt sätt att göra 

jämförelser mellan olika företag. Antal antaganden som behöver göras är färre än vid andra 

värderingsmodeller så som vid användandet av DCF-värderingen, metoden är inte heller lika 

tidskrävande. (Damodaran, 2002) Relativvärdering är en populär utgångspunkt vid värdering 

av företag och kan användas som komplement till DCF-värdering eller som fristående 

värderingsmetod. (Baker & Ruback, 1999)  

Vid relativvärdering görs antaganden om företagets riskbild, tillväxt samt kassaflöde, 

antaganden görs även vid andra former av värderingar, exempelvis DCF-värdering, skillnaden 

ligger i att antagandena vid relativvärdering finns implicit i multiplarna. Den som genomför 

värderingen behöver inte själv uppskatta något värde för variablerna. Om inte samma 

antaganden angående de ingående variablerna görs vid de olika värderingsmetoderna kan 

relativvärderingen bli missvisande. (Damodaran, 2002) Relativvärderingen är även enklare att 

förstå samt att presentera än vad DCF-värderingen kan tyckas vara.  

2.2.1.1 Relativt värde 

Relativvärderingen mäter relativt värde istället för verkligt värde och det fångar upp det 

rådande marknadsläget vilket ses som en fördel med modellen. Mer marknadsmässiga priser 

erhålls av relativvärderingen än vad som ges av värdering med DCF. Om hela marknaden är 

övervärderad kan relativvärderingen dock ge ett högre pris på tillgången än vad som är 

rättfärdigat. (Damodaran, 2002) Relativvärderingen utgår från det avkastningskrav och den 

tillväxtfaktor som råder på marknaden i dagsläget. Om det på marknaden skulle finnas 

perfekta substitut samt om multiplar kunde uträknas korrekt över alla företag skulle 

relativvärdering vara en överlägsen värderingsmodell. (Baker & Ruback, 1999) Vid 

användandet av relativvärdering kan användaren som genomför värderingen påverka mycket 

genom att välja multiplar och jämförelseföretag som passar med det resultat som vill uppnås. 

Ett annat problem vid relativvärdering är att hitta företag som kan ses som jämförbara. Det är 

inte tillräckligt att endast se inom samma bransch, företagen måste uppvisa liknande 

fundamentala värden. (Damodaran, 2002)   

2.2.1.2 Multiplarna 

Vid relativvärdering är det viktigt att multiplarna som används är framtagna på samma sätt 

och bygger på samma grundläggande värde. Hänsyn bör också tas till hur multipeln påverkas 
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av förändringar i de fundamentala värdena. Multipeln ska samtidigt mätas likartat mellan de 

jämförande företagen, olika branscher kan nämligen ta fram multiplarna på olika sätt vilket 

även måste tas hänsyn till. Vanligen använda multiplar vid relativvärderingen är 

intäktsmultiplar, P/E-talet, EBITDA, PEG
8
, bokföringsmultiplar, P/BV. Även 

försäljningsmultipeln, P/S
9
 används och det finns även branschspecifika multiplar. 

(Damodaran, 2002) För att göra en jämförelse mellan företagens olika multiplar används ofta 

medelvärde eller median, men även en kombination av båda. Alla multiplar är uppbyggda runt 

samma variabler, tillväxt, risk samt förmågan att generera kassaflöde. Genom multiplarna kan 

ett värde fås fram på företaget, vid användandet av en intäktsmultipel erhålls företagets värde 

genom att multiplicera företagets intäkter med multipeln i fråga. Delas sedan värdet med 

utstående aktier fås en riktkurs för aktien. (Baker & Ruback, 1999) P/E talet är den multipel 

som använts mest frekvent vid värdering historiskt sett. Dock har P/E talet de senaste två 

decennierna uppvisat höga och volatila tal. Volatiliteten i vinster är en nackdel med P/E-talet, 

vilket framkommer tydligt efter en regression. Efter finanskrisen 2008-2009 föll vinster med 

90 procent vilket gjorde att företag uppvisade P/E-tal på över 120. (Thivierge & Maggio, 

2011) Aktier och företag reagerar inte parallellt då aktiemarknaden är framåtriktad, vilket då 

leder till att multiplar så som P/E-talet får höga värden.   

2.2.1.3 Branschers betydelse 

Företag som befinner sig inom samma bransch kan lätt klassas som att vara likartade till sin 

karaktär. Det här behöver inte vara fallet då företag som finns inom samma bransch kan skilja 

sig mycket åt med avseende på risk, tillväxt samt kassaflöde. I de flesta analyser görs 

emellertid jämförelser på företag som verkar inom samma bransch. Genom att definiera en 

bransch i bredare termer ges tillgång till ett bredare urval av företag samtidigt som en bredare 

definition ger en större mängd företag som då skiljer sig mer med avseende på risk, 

tillväxttakt samt kassaflöde. Istället för att koncentrera sig på en specifik industri när 

jämförelseföretag ska hittas kan istället utgångspunkt tas från alla företag och fokus ligga på 

företagens fundamentala värde. (Damodaran, 2002)  

2.2.2 Diskonterad kassaflödesvärdering 

Vid DCF värdering diskonteras det framtida kassaflödet och det är den modell som de övriga 

värderingsmodeller grundar sig i. Modellen syftar till att hitta ett verkligt värde baserat på 
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företagets fundamentala värden, det som genererar värde i företaget. Värderingsprincipen är 

baserad på kassaflödenas nuvärde och genom diskonteringsfaktorn tas hänsyn till de olika 

riskbilderna som är förknippade med kassaflödet. Det finns tre olika varianter av DCF som 

kan användas för att finna företagets verkliga värde. Värdet kan beräknas genom att antingen 

diskontera det fria kassaflöde som tillfaller ägarna, diskontera det kassaflöde som går till hela 

företaget eller att endast diskontera framtida utdelningar. Nuvärdet av kassaflödet ges av att 

kassaflödet för de närmsta åren som uppskattningar kan göras för diskonteras. Efter perioden 

som kan uppskattas ska ett konstant kassaflöde för framtiden uppskattas, vilket även det måste 

diskonteras. (Damodaran, 2002)  

2.2.3 Applicerbart för studien  

Det är viktigt att förstår innebörden av relativvärdering och DCF-värdering innan multipeln 

beaktas vidare. Relativvärdering är viktigt att ha förståelse om i och med att EV/EBITDA är 

en multipel som används inom relativvärdering. Det är vid relativvärdering viktigt att förstå 

de grundläggande förutsättningarna för vilken multipeln är uppbyggd kring.  

DCF-värderingen är viktig för förståelsen av företagsvärdering. Variabeln risk påverkar 

modellen och även företagets värde. Då företag med låga samt höga multiplar har tagits fram 

kommer en undersökning göras med hänsyn tagen till risk för att se om ett samband kan 

upptäckas och om det visar sig att det finns större risk förknippad med höga eller låga 

multiplar.  

2.3 EV/EBITDA  

EV/EBITDA-multipeln har börjat användas allt flitigare under de tre senaste decennierna, 

(Damodaran, 2002) och multipeln är en av de mest frekvent använda bland analytiker. 

Analyshuset Morgan Stanley Dean Witters använder till exempel EV/EBITDA- samt P/E-

talet mest frekvent vid värderingar. (Fernandez, 2002) EV/EBITDA är en multipel som mäter 

företags värde i relation till EBITDA och används både vid värdering av företag samt vid 

uppköp av företag. Det är en av de mest använda multiplarna vid relativvärdering och 

förmodligen den mest frekvent använda multipeln av investerare. (Frykman & Tolleryd, 

2003) Multipeln består av EV som betyder Enterprise Value
10

, det vill säga marknadsvärde på 

eget kapital samt värdet på företagets skulder (Damodaran, 2002). Nämnaren representeras av 

EBITDA, vilket är det mest kassaflödesliknande måttet i resultaträkningen, det finns högt upp 
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i resultaträkningen och har fördel av att det ofta är ett positivt resultatmått. (Frykman & 

Tolleryd, 2003)  

För att få korrekt värde på multipeln subtraheras likvida medel från EV vid uträkning av 

multipeln. Anledningen till att likvida medel tas bort från värdet är att räntan som genereras 

från likvida medel inte är en del av EBITDA. Då värdet inte finns med i EBITDA kan inte 

likvida medel finnas med i EV på grund av att täljare och nämnare ska vara konsistenta och 

det då skulle ge ett för högt multipelvärde. Definitionen av multipeln ser ut enligt följande: 

 

(Damodaran, 2002)  

2.3.1 Fördelar 

Anledningar till att användandet av EV/EBITDA-multipeln har ökat är bland annat att den 

inte tar hänsyn till vilken avskrivningsmetod som används av företaget. Avskrivningsmetod 

kan skilja mellan olika företag, mellan olika branscher och även mellan olika länder. Om 

företag exempelvis väljer linjär eller progressiv avskrivning avspeglar detta andra multiplar 

men inte EV/EBITDA. Företag kan ha negativ vinst per aktie vilket gör att mått såsom P/E–

talet inte går att använda sig av, det här är ett problem som sällan uppstår vid användandet av 

EV/EBITDA, då EBITDA sällan är negativt. Multipeln tar inte heller hänsyn till företagets 

kapitalstruktur vilket gör att företag med olika strukturer kan jämföras.  

EV/EBITDA är ett mått som används för att hitta lämpliga uppköpskandidater. (Damodaran, 

2002) Multipeln innehåller de skulder som en köpare måste förvärva, det innehåller som 

nämnts ovan även företagets börsvärde och ger därför bra indikation vid förvärv om värdet på 

hela företaget. Lågt värde på multipeln ger indikation om en bra uppköpskandidat. 

(Damodaran, 2004) Vid förvärv liknar måttet de kassaflöden som företaget genererar 

(Frykman & Tolleryd, 2003). Multipeln ger även ett lägre tal än vissa andra av de multiplar 

som används vilket gör att köparen kan få en mer överskådlig bild av kostnaden för företaget. 

Priset på företaget kan uppfattas som billigt då multipeln ger ett lägre värde än andra 

multiplar. Vid uppköp visar multipeln även på företagets förmåga att betala sina lån 

(Damodaran, 2002).  

2.3.2 Brister 

De företag som har korsvist ägande kan vara svåra att värdera med hjälp av multipeln. Det 

korsvisa ägandet kan vara i form av aktiv majoritet, aktiv minoritet eller passiv minoritet. Vid 
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minoritetsägande finns aktierna representerade i EV men ägandet finns inte representerat i 

EBITDA, då värdet av minoritetsintressen inte är utfall från den operationella verksamheten. 

Det här leder till en multipel som är för hög än den är motiverad att vara, vilket kan ge en 

indikation på ett övervärderat företag. (Damodaran, 2002)  

Multipeln styrs exempelvis av skattesats och tillväxttakt när en härledning av multipeln görs 

och när hänsyn tas till de grundläggande variabler som multipeln bygger på. Skattesatsen blir 

då en variabel som påverkar vilket kan göra internationella jämförelser svårt. Allt annat lika 

leder en lägre skattesats till en högre multipel, en stor andel avskrivningar leder även till en 

högre multipel. En hög grad av nettoinvesteringar för att exempelvis bibehålla tillväxttakten 

minskar EBITDA och leder till en lägre multipel. Vilken kapitalkostnad ett företag har 

påverkar även multipeln och ett högre avkastningskrav leder till en lägre multipel. De företag 

som har en hög tillväxttakt har även en hög EV/EBITDA-multipel. Utdelning samt tillväxttakt 

påverkar värdet på företagets aktie och påverkar då även marknadsvärdet av eget kapital, men 

inte EBITDA. Om utdelning samt tillväxttakt övervärderas kan det resultera i en högre 

multipel. (Damodaran, 2002) En indikation på att ett företag är undervärderat kan ges av att 

företaget uppvisar en låg EV/EBITDA multipel. (Damodaran, 2004) 

2.3.3 Branscher 

Multipeln EV/EBITDA är särskilt användbar inom branscher som kräver stora investeringar i 

infrastruktur, den används mycket för kapitalintensiva företag. (Damodaran, 2002) Den är en 

av de mest använda multiplarna i följande branscher, metaller och gruvor, byggnadsindustrin, 

företagstjänster, teknik, försvar, livsmedelsproducenter, alkoholhaltiga drycker, sjukvård, 

fritid, media, fastigheter, kläder, lyxvaror, telekom samt flygtransport. (Fernandez, 2002) 

EV/EBITDA kan variera mycket mellan olika branscher och i tillväxtbranscher uppvisas en 

högre multipel än i mer mogna branscher (Damodaran, 2001b). 

2.4 Risk och avkastning 

Damodaran (2002) menar att en investering kännetecknas av två variabler, dess förväntade 

avkastning och dess risk. Den förväntade avkastningen representerar investeringens 

möjligheter medan standardavvikelsen eller variansen representerar investeringens risk. Givet 

argumenten ovan innebär risken att avkastningen som genereras från den innehavda tillgången 

kommer att skilja sig från den förväntade. Den förväntade avkastningen och variansen blir 

vanligen uppskattade utifrån historiska avkastningar, antagandet som görs är alltså att 

historiska avkastningar är bra indikatorer om framtida avkastningar. 
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2.4.1 Beta 

När en investerare köper aktier eller andra finansiella instrument är han eller hon exponerad 

mot olika risker. Vissa risker påverkar endast ett fåtal företag och kallas företagets unika risk. 

Den risk som påverkar, om inte alla, många fler företag, kallas för företagets marknadsrisk. 

(Damodaran, 2002) Genom att diversifiera sig när investeraren köper aktier kan han eller hon 

reducera risken. Diversifieringen fungerar i och med att olika aktiers priser inte är perfekt 

korrelerade, de rör sig alltså inte på samma sätt hela tiden. Den risk som reduceras genom 

diversifieringen är företagens unika risk. Vad som inte går att diversifiera bort är 

marknadsrisken, som främst beror av makroekonomiska faktorer. (Brealey et al., 2008)    

För att ta reda på varje individuell akties bidrag till risken i marknadsportföljen är det den 

sammanlagda marknadsrisken som bör mätas istället för en enskild akties risk. (Brealey et al., 

2008) Marknadsrisken mäts genom aktiens och marknadsportföljens kovarians, , och är det 

riskmått som en enskild aktie bidrar med till marknadsportföljen. Det är dock svårt att bedöma 

den relativa risk en enskild aktie bidrar med till marknadsportföljen genom att titta på det 

procentuella tal som kovariansen ger. (Damodaran, 2002) Istället går det att beräkna aktiens 

beta genom:  

, 

där  

 är kovariansen mellan aktiens och marknadens avkastning, 

 är marknadens varians.  

 

Förhållandet mellan kovariansen och variansen mäter alltså aktiens riskbidrag i portföljen, i 

form av beta. (Brealey et al., 2008)   

Beta mäter en akties känslighet i relation till marknadsportföljens rörelser. Det beskriver hur 

mycket aktien ändras för varje procentuell förändring i index. (Bodie et al., 2009) Aktier med 

beta större än ett tenderar att ha större rörelser än marknadsportföljen, medan aktier med beta 

lägre än ett tenderar att följa marknaden, men inte med lika stora rörelser. Det genomsnittliga 

betat på marknaden är ett. (Brealey et al., 2008) En riskfri finansiell tillgång har ett beta som 

är noll. (Damodaran, 2002)  
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2.4.2 CAPM  

CAPM är ett centralt verktyg i finansiell ekonomi. Modellen ger oss en uppskattning av 

förhållandet mellan en akties risk och dess förväntade avkastning. Den ger även ett mått på 

vad en akties avkastning förväntas bli. (Bodie et al., 2009)  

Modellen gör ett antal antaganden, där utgångspunkten är att människor är lika i allt de gör 

med undantag för deras riskaversion. De antaganden som görs är att investeraren är pristagare, 

där de agerar som om aktiepriserna inte påverkas av deras handel, att det inte finns några 

transaktionskostnader och att investeraren inte betalar någon skatt, alla aktier handlas med, 

det går att köpa aktien i vilket bråktal som helst och investerare kan låna eller låna ut vilket 

belopp som helst till en fast riskfri ränta. CAPM antar även att alla investerare har tillgång till 

samma information och att det inte går att finna över- eller undervärderade aktier på 

marknaden. (Damodaran, 2002; Bodie et al., 2009) Modellen antar även att alla investerare 

endast håller effektiva portföljer som avkastar maximal förväntad avkastning utifrån den 

valda risken. (Berk & DeMarzo, 2007)    

Investerare tillåts att diversifiera utan några extra kostnader genom de ovannämnda 

antagandena. Deras portföljer kommer inte bara att innefatta alla aktier, utan de kommer även 

ha identiska andelar av varje aktie. Den portfölj som hålls av investerare kallas 

marknadsportföljen just för att den innehåller alla aktier som handlas med på marknaden.  

(Damodaran, 2002) Genom att alla aktier på marknaden har någon ägare, borde summan av 

alla investerares portföljer på marknaden vara alla totala aktier som finns på marknaden. 

Därför borde den effektiva portföljen som hålls av alla investerare vara samma som 

marknadsportföljen, innehållandes alla marknadens aktier. Anledningen till att 

marknadsportföljen är effektiv grundar sig i att utbudet ska vara samma som efterfrågan. 

(Berk & DeMarzo, 2007) Det mest logiska för en investerare är att hålla en portfölj som 

avspeglar marknadsportföljen, med samma proportioner, men i ett mindre format. På så vis 

uppnås en väldiversifierad portfölj och investeraren slipper därmed vara exponerad mot 

företagsspecifik risk. (Damodaran, 2002)       

I och med att alla investerare, enligt CAPM, håller marknadsportföljen kommer risken som en 

investerare bär vid investering i en enskild aktie att vara den risk som aktien bidrar med till 

marknadsportföljen. Om aktien rör sig helt oberoende av hur marknaden rör sig är 

riskbidraget noll och den bär förmodligen främst på företagsspecifik risk. (Damodaran, 2002)              
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Vad som sedan skiljer investerare åt är hur de väljer att exponera sig mot risk. CAPM bygger 

på tillgångars bidrag av risk till portföljen och det riskpremium investeraren kräver för att 

bära risk. (Bodie et al., 2009) Eftersom investerare ser olika på risk justerar de för risken när 

de bestämmer hur mycket som ska investeras i marknadsportföljen och hur mycket som ska 

investeras i riskfria räntepapper. Modellen antar här att det finns riskfria tillgångar att 

investera i och att det går att låna eller låna ut till den riskfria räntan. (Damodaran, 2002) 

Enligt CAPM har en akties förväntade avkastning ett linjärt förhållande till aktiens beta. Den 

förväntade avkastningen kan skrivas som en funktion av den riskfria avkastningen och aktiens 

beta: 

, 

där  

 är aktiens förväntade avkastning,  

 den riskfria räntan,  

 marknadsportföljens förväntade avkastning, 

 är aktiens beta.  

Det behövs tre olika indata vid användandet av CAPM. En riskfri tillgång som definieras som 

en tillgång där investeraren med säkerhet vet vad som kommer erhållas efter innehavd period, 

riskpremium, som är det extra tillägg en investerare kräver för att bära risk samt aktiens beta. 

(Damodaran, 2002).               

Alla modeller, oavsett område, som används baseras på förenklingar av verkligheten, vilket 

även är fallet med CAPM. Genom att säga att modellen ger en exakt uppskattning av en akties 

förväntade avkastning i relation till risk menas det att skillnaden mellan den faktiska och den 

förväntade avkastningen kommer vara noll. En aktie är i teorin felprissatt endast om 

skillnaden inte är noll, något som sällan är fallet. (Bodie et al., 2009) CAPM är en ungefärlig 

modell som baseras på förenklade antaganden, där några av dem alltså inte alls stämmer 

överens med verkligenheten. Till exempel håller inte alla investerare marknadsportföljen. 

(Berk & DeMarzo, 2007)    

Konsekvenserna av de antaganden som görs i CAPM leder till främst två slutsatser. För det 

första att marknadsportföljen är effektiv och för det andra att aktiens riskpremie är 

proportionell mot dess marknadsrisk, beta. (Berk & DeMarzo, 2007)    
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Trots de hårddragna antagandena som görs anser aktiva inom finansbranschen att antaganden 

måste göras och det är därför CAPM fortfarande är den mest använda riskmodellen inom 

finansbranschen. (Berk & DeMarzo, 2007) Vad som dock är viktigt att tänka på vid 

användandet av CAPM är att ett lämpligt index identifieras att jämföra mot när ett betavärde 

ska skattas för aktien och att användaren genomför en makroanalys för att kunna 

prognostisera index samt en aktieanalys för att identifiera felprissatta aktier. (Bodie et al., 

2009)      

2.4.3 Applicerbart på studien 

För att kunna räkna ut den riskjusterade avkastningen för de företag som kommer att ingå i 

studien behövs kännedom om företagets betavärde. För att även kunna se vilken avkastning 

en investerare kan förväntas erhålla för att hålla tillgången och avstå från att investera i en 

annan tillgång krävs det att tillgångens förväntade avkastning räknas ut med hjälp av CAPM. I 

studiens analysdel kommer de företag med låg samt hög EV/EBITDA-multipel att undersökas 

med hänsyn tagen till dess betavärde för att se ifall det finns ett samband mellan en låg och en 

hög multipel och den risk som finns representerat i företagets mätt utifrån dess betavärde. 
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3 Metod  

Under metodkapitlet kommer en genomgång presenteras av hur vi har gått tillväga för att 

kunna besvara det uppsatta syftet med studien. Kapitlet kommer att presentera studiens valda 

undersökningsdesign, forskningsstrategi samt olika val och tillvägagångssätt som gjorts vid 

insamling och bearbetning av data. En diskussion kommer även att föras kring studiens 

tillförlitlighet i fråga om reliabilitet, validitet samt källkritik.  

3.1 Utgångspunkt 

Syftet med studien är att undersöka huruvida det går att generera överavkastning genom en 

investeringsstrategi där investering görs i företag som uppvisar en låg eller hög EV/EBITDA-

multipel samt om det finns något statistiskt samband, och då om någon generalisering kan 

dras mellan multipeln samt variablerna bransch och risk.  För att kunna uppnå syftet med 

studien har vi gått igenom de teorier som finns inom området, vilket har gjorts för att kunna få 

en uppfattning om problematiken och möjligheterna som finns. Studien har genomförts enligt 

en deduktiv teori, vilket innebär att forskaren utifrån teorin undersöker den uppsatta 

hypotesen genom observationer (Bryman & Bell, 2005). Vi har genom observationer på 

aktiemarknaden undersökt det uppsatta syftet med studien som har växt fram ur tidigare teori. 

Vilket vidare lett fram till att datainsamling har gjorts med förhoppning att få fram ett resultat 

för att sedan besvara de frågeställningar som är kopplade till vårt uppsatta syfte. Motsatsen till 

deduktiv teori är induktiv teori. Det induktiva förhållningssättet kan ses som att observationer 

och resultatet av forskningen lägger grunden för teorin, teorier blir formulerade baserade på 

inhämtad data som generaliseras (Bryman & Bell, 2005).  

3.2 Undersökningsdesign 

För att uppnå studiens syfte har data inhämtats från de företag som finns på 

Stockholmsbörsen, de data som hämtats in har sedan kvantifierats med hjälp av finansiella 

rapporter samt aktiekurser för att få fram det resultat som eftersträvats. Den här typen av 

studie kallas enligt Bryman och Bell (2005) för tvärsnittsdesign, vilken innebär att data 

samlas in från mer än ett fall vilket i sin tur ska generera kvantitativ eller kvantifierbar data. 

Genom de insamlade variablerna ska ett mönster kunna upptäckas. Företag från hela 

Stockholmsbörsen har varit föremål för undersökningen, där vi ser att varje multipelvärde är 

ett enskilt fall.  



21 
 

Bryman och Bell (2005) nämner en fördel med kvantifierbar data, genom att kvantifiera data 

får författaren en konsekvent norm eller riktlinje att gå efter. Data har kvantifierats i studien 

genom en systematisk och standardiserad inhämtningsmetod i form av att EBITDA förts in i 

Excel, även variabler som ligger till grund för uträknandet av EV har förts in i Excel så att 

sedan multipelvärdet ska vara möjligt att beräkna. Mer om hur beräkning har skett samt hur 

data förts in kommer att tas upp i kapitlets senare del.  

3.2.1 Val av metod  

Det finns huvudsakligen två skilda forskningsmetoder som båda kan användas vid 

tvärsnittsdesign, kvantitativ respektive kvalitativ metod. (Andersen, 1998) I uppsatsen 

används en kvantitativ metod som grund för undersökningen. Kvantitativ metod innebär till 

skillnad från kvalitativ metod att forskaren systematiskt samlar in empiriska och 

kvantifierbara data, sammanfattar data i statistisk form och sedan analyserar utfallet där 

utgångspunkt tas från det uppsatta syftet. Kvalitativ metod däremot innebär att forskaren själv 

befinner sig i den sociala verklighet som analyseras, att datainsamling och analys sker 

samtidigt, och i växelverkan. Forskaren försöker genom metoden att fånga både människors 

handlingar och handlingarnas innebörd. Kvalitativa forskningsmetoder omfattar oftast mindre 

populationer än kvantitativa undersökningar. (Nationalencyklopedin) Det är två metoder som 

går att använda var för sig, men som även går att kombinera. Ett vanligt påstående är att 

användandet av kvantitativ data är mer objektivt och trovärdigt i jämförelse med 

undersökningar som bygger på kvalitativa data, något som dock inte behöver vara fallet. 

(Andersen, 1998) Anledningen till att den kvantitativa metoden valts i studien är att den helt 

enkelt faller sig mer naturlig att använda sig av i och med att studien bygger på kvantifierbar 

data som med fördel kan bearbetas med statistiska verktyg. Data som inhämtats har bearbetats 

i programmen Excel och EView.  

3.3 Tillvägagångssätt 

De data som hämtats för studien är dagliga aktiekurser, stängningskurser, i huvudsak sedan 

1999-06-30 till och med 2010-12-31, där undantag gjorts för de företagen med brutna 

räkenskapsår, här har data hämtats från företagens respektive halvårsrapport från 1999. Data 

har hämtats från Thomson Reuters DataStream
11

, vilken är en av de mest välkända och största 

databaserna (Kågerman et al., 2008). För att besvara studiens uppsatta syfte krävs det att en 

lång dataserie inhämtas vilket betyder många observationer och mycket material att inhämta. 

                                                           
11

 Benämns i fortsättningen DataStream 
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Genom tillgängligheten till DataStream valde vi att hämta alla historiska aktiekurser från 

källan. De finansiella rapporter vi använt är företagens årsredovisningar samt halvårs- och 

kvartalsrapporter, vilka vi hämtat företagens EBITDA från. Företagens EBITDA finns, till 

skillnad från aktiekurserna, inte registrerade i någon databas och därför valde vi att hämta 

informationen från finansiella rapporter. Vi har valt att använda oss av halvårs-EBITDA för 

de data som är hämtat i juni och helårs-EBITDA när vi hämtat uppgifter från 

årsredovisningarna, beräkningarna av EV/EBITDA sker då varje hel- respektive halvår. Vi ser 

att eftersom alla företagen EBITDA är uppdelade efter samma princip kommer inte 

uppdelningen på halvårsvis data samt årsvis data att påverka resultatet. Variablerna som 

användes till att bygga upp företagens EV-värde inhämtades på samma vis som EBITDA, 

alltså genom de finansiella rapporterna. Inhämtning av företagens EV samt EBITDA 

försvårades något av att företagen inte väljer att redovisa på samma sätt samt att 

årsredovisningarna i det enskilda företaget skiljer sig från år till år. Utseendet på 

kvartalsrapporter samt halvårsrapporter skiljer sig även åt mellan företag och mellan 

tidsperioder, vi anser dock inte att det har haft någon påverkan på resultatet utan enbart gjorde 

att inhämtning av data från rapporterna tog längre tid att hämta än om alla hade presenterats 

enhetligt.  

3.3.1 Indelning av data 

Vi har valt att inkludera alla bolag som idag finns noterade på Stockholmsbörsen och som 

varit noterade sedan juni 1999, därmed har inte avnoterade företag behandlats i studien. För 

att kunna underlätta för oss vid bearbetningen av datamaterialet valde vi att sortera upp 

materialet branschvis då vi sedan även skulle använda oss av en uppdelning enligt branscher. 

Branschindelningen är i studien enligt den som återfinns på Dagens industri. Vi har valt 

Dagens industri då det är en källa som privata investerare har tillgång till och om det skulle 

visa sig att det inom en viss bransch går att generera överavkastning kommer det valet av 

uppdelning att underlätta för de privata investerare som inte har tillgång till andra databaser, 

exempelvis DataStream. Det är även en källa som är välanvänd bland investerare i Sverige. 

De branscher som företagen delats in i är material, tillverkningsindustri, sällanköpsvaror, 

dagligvaror, hälsovård, finans, IT, teleoperatörer samt kraftförsörjning. Efter 

branschindelningen valde vi att helt ta bort alla bolag i finansbranschen på grund av deras 

annorlunda uppställning i resultaträkningarna. Finansbolagen lever delvis på räntenettot som 

är en del av deras rörelse och eftersom EBITDA bland annat är resultat före räntenetto kände 

vi att resultatet kunde bli missvisande om bolagen togs med, varför vi valt att exkludera dem 
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från studien. Kraftförsörjningsbranschen har också helt fallit bort på grund av att inget av 

bolagen varit noterat sedan juni 1999. Tele2 var det enda representativa bolaget i branschen 

teleoperatörer och då endast helårsrapporter varit tillgängliga kunde inte någon analys göras 

av företaget, vilket leder till ett bortfall av hela branschen. 

De avgränsningarna som vi valt att göra och som vi gått igenom ovan har lett till att, 143 

företag fallit bort i studien, de företag som finns representerade under finansbranschen ingår 

inte i de 143 företagen ovan. Studien omfattar nu 111 företag, alla noterade på 

Stockholmbörsen sedan juni-99. Antal företag varierar dock något från år till år på grund av 

att EBITDA varit negativt för vissa företag under vissa år, speciellt IT-bolagen under åren 

efter IT-kraschen. Många företag inom hälsovårdsbranschen har även uppvisat negativa 

EBITDA, vilket vi ser som ett resultat av att de inte har höga intäkter samtidigt som deras 

kostnader för forskning och utveckling är höga.  

Tabell 1: Branschvis uppdelning av företagen i studien 

Bransch IT 

Sällanköps-

varor Material 

Tillverknings-

industri 

Daglig-

varor 

Hälso- 

vård Energi 

Tele- 

operatörer 

Kraftför-

sörjning Finans 

Antal 

företag 25 13 8 44 2 17 2 0 0 0 

 

3.4 Bearbetning av data 

Efter branschindelning och diverse bortfall av företag fördes datamaterialet in i Excel där 

registrering av EBITDA och uträkning av EV skedde. Det är många bolag på 

Stockholmsbörsen som har två aktier noterade, bland dem har vi valt att använda oss av den 

mest likvida. När både EV och EBITDA tagits fram beräknades värdet på multipeln genom att 

dividera värdet på EV med företagets EBITDA-värde för den aktuella tidsperioden. 

3.4.1 Beta  

Som en ingående variabel i CAPM ingår betavärdet vilket sedan används för att beräkna den 

riskjusterade avkastningen. Betavärdet ingår även i studien under delavsnittet Risk med 

hänsyn tagen till multipeln.  I Excel användes funktionen, ”lutning”, för uträknandet av 

betavärde för respektive aktie, indexet OMXSPI har använts som index vid skattningen. 

Betavärde räknades ut för varje företag med hjälp av månatliga aktiekurser, vid uträknande 

togs aktiekurser från fyra år tillbaka för att få med företagets specifika riskbild. Då företagen 

inte ska ingå i en portfölj för portföljoptimeringssyfte valdes fyra år då vi anser att en 

tidsperiod på fyra år är en rimlig tidsperiod att beräkna beta för. I samband med de halvårsvisa 
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rebalanseringarna har nya betavärden för portföljernas ingående aktier beräknats. De företag 

som är föremål för studien och där företagen inte varit registrerade tidigare än 1999 har ett 

genomsnittligt beta för den initiala perioden använts. Det genomsnittliga betat har beräknats 

utifrån betavärdet företaget uppvisar de fyra första åren.  

3.4.2 Riskfri ränta 

Den riskfria ränta som använts genomgående i studien är en riskfri ränta på fyra procent. 

Diskussion har förts angående vilken riskfri ränta som skulle användas vid genomförande av 

studien. Finanskrisen har lett till att ränteläget på marknaden efter krisen varit lågt medan 

tiden innan krisen speglades av ett högt ränteläge på marknaden. För att få en så rättvisande 

bild som möjligt valde vi att vända oss till analyshus och se vilken ränta som används vid 

värdering och som vi kunde använda som riskfri komponent i våra modeller. Det här 

alternativet valdes istället för att se till tidigare ränteläge baserat på statsskuldsväxlar och från 

dessa uppskatta ett genomsnitt. ABG Sundal Collier använder vid sina värderingar en riskfri 

ränta på fyra procent, (Pettersson, 2010) som även vi kommer att använda oss av i studien. 

Genom att hålla en mer konstant ränta speglas inte ränteläget för mycket av den ekonomiska 

situation som råder på marknaden i dagsläget.  

3.4.3 Marknadens riskpremium 

I studien har en riskpremie för marknaden på 4,5 procent använts. Anledningen till den valda 

marknadsriskpremien grundar sig i PWC:s (2011) rapport, Riskpremien på den svenska 

aktiemarknaden. Rapporten sammanfattar utfallet för marknadsriskpremien på den svenska 

aktiemarknaden 2011. Undersökningen har genomförts sedan 1997 och grundar sig för år 

2011 på enkätsvar från 38 aktörer vilka är, förvaltare, riskkapitalbolag, fondkommissionärer 

och rådgivare inom Corporate Finance. Marknadsriskpremien har minskat marginellt sedan 

föregående år med 0,1 procentenheter. Då medianvärdet för de berörda aktörerna låg på 4,5 

procentenheter så sent som mars 2011 ser vi den rådande procentsatsen som lämplig att 

använda i studien. En diskussion har förts i studien om huruvida ett genomsnitt av de 

historiska data som ligger till grund för studien skulle ligga till grund för studiens 

riskpremium. Dock skulle data behövas från början av 1900-talet för att skapa en god 

approximation av marknadens riskpremie vilket gjorde att valet föll på den riskpremie som i 

dagsläget används på marknaden. Den kan även användas som en konstant genom hela 

studiens perioder då marknadens riskpremium kan skattas som en konstant om den skattas 

över en lång tidsperiod.  
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3.4.4 Avkastning 

Portföljens avkastning har mätts för varje halvårsperiod under alla år som undersökningen 

genomförts. Anledningen är att kunna se om något resultat kan ses på lång samt på kort sikt. 

För att beräkna portföljernas avkastning har Excel och formeln nedan använts. 

 

Formeln för avkastning har använts konsekvent vid beräkning av avkastningen genom hela 

studien. Anledning till att inte logaritmisk avkastning använts i studien är att då den 

logaritmerade avkastningen modifierar de historiska kurserna, ytterligheter i avkastningen 

tonas ned och avkastningskurvan blir mer jämn. Betavärden som genereras av logaritmerade 

avkastningar blir då även lägre än om betavärden genereras från den avkastningsberäkning 

som är använd genomgående i studien.  

3.4.5 Riskjusterad avkastning 

Den riskjusterade avkastningen för varje aktie samt för de ingående portföljerna har beräknats 

med hjälp av CAPM. Här har variablerna ovan, riskfria avkastning på 4 procent samt 

riskpremium på 4,5 procent byggt grunden för modellen, därefter har betavärde för var och en 

av de ingående aktierna satts in i modellen. För att räkna ut den riskjusterade avkastningen har 

samma princip som ovan använts när avkastningen icke justerad för risk räknades ut. När den 

riskjusterade avkastningen beräknades togs faktisk avkastning subtraherat med den förväntade 

avkastningen. 

3.5 Utvärdering och analys  

3.5.1 Val av jämförelseindex  

Indexet OMXSPI
12

 har använts som jämförelseindex när avkastningen från de skapta 

portföljerna jämförts mot den avkastning som index genererade under samma period. I studien 

är data hämtad från large-, mid- samt small-cap och det index som speglar aktierna bäst är då 

enligt vår mening OMXSPI då indexet innehåller alla aktier på Stockholmsbörsen. När 

utvecklingen på Stockholmsbörsen nämns är det OMXSPI som refereras till. Alternativt 

kunde affärsvärldens generalindex
13

 användas, men efter mailkontakt med Johan Högberg 

(2011) på Affärsvärldens redaktion har vi konstaterat att AFGX och OMXSPI är likartade. 

Han menar att Nasdaq sedan några år tillbaka beräknar AFGX åt Affärsvärlden och på så vis 

                                                           
12

 Då endast index benämns i fortsatt studie menas indexet OMXSPI:s utveckling 
13

 Benämns i fortsättningen AFGX  
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blir de två indexen likartade. Vi kunde ändå valt att ha med båda indexen, men då de är så lika 

kände vi att det inte skulle vara ett ytterligare bidrag till studien att ha med båda som 

jämförelse, för studiens syfte anses det tillräckligt att använda oss av ett av dem. Även 

OMXS30 kunde ha valts som jämförelseindex, men då studien inte enbart är riktad till 

beteendet kring de 30 mest likvida aktierna på börsen tycker vi att indexet inte speglar alla 

företag som är föremål för den uppsatta studien och det är därmed inte ett lämpligt index att 

använda som jämförelse.    

3.5.2 Utvärdering och analys portfölj från Stockholmsbörsen 

För att beräkna avkastningen för de företag som uppvisat höga respektive låga EV/EBITDA- 

värden har två portföljer satts samman, med början juni 1999. Portföljerna har sedan 

rebalanserats varje halvår. På så sätt erhålles resultat över hela perioden med en portfölj som 

rebalanseras efter sex månader. Sammansättningen till portföljerna har enbart gjorts med 

avseende på höga samt låga multiplar, inte med avseende på att vissa branscher eventuellt 

uppvisar lägre multiplar än andra branscher. Negativa multiplar ingår inte i portföljerna, det 

finns inget tak för hur hög en multipel kan vara för att ingå i studien och därmed behandlas 

även extremvärden. Vid sammansättningen har för den totala portföljen fem stycken företag 

satts samman till den portföljen med låga multiplar och fem stycken företag ingår även i den 

portföljen med höga multiplar, de fem företagen viktas lika i portföljerna, med 20 procent 

vardera. Anledningen till viktningen är att ingen av de ingående aktierna ska ha för stor 

påverkan på resultatet.  

Då de data empirin baserats på inhämtats och förts in i de modeller som vi byggt upp i Excel 

inleddes undersökningen samt analysen av materialet. I studiens empiri samt under studiens 

analyskapitel har en jämförelse samt diskussion förts kring portföljens resultat mot index. 

Utvärdering av portföljen har även gjorts mot förväntad avkastning för perioden kontra 

faktisk avkastning. Även den riskjusterade avkastningen för portföljen har jämförts med den 

för index genererade avkastningen för perioden.   

3.5.3 Utvärdering och analys med hänsyn tagen till bransch 

När vi har beräknat EV/EBITDA-multipeln för alla företag som ingår i studien och satt 

samman portföljer för låga samt höga multiplar har nästa steg inletts i undersökningen, 

nämligen att se om en investeringsstrategi går att utnyttja i en specifik bransch. Två portföljer 

från varje bransch har valts ut, där de företag som uppvisat lägst multipel för den aktuella 

tidsperioden blivit föremål för undersökningen samt de företag som uppvisat högst 
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multipelvärde för tidsperioden. De portföljer som satts ihop från varje bransch består av fyra 

företag, anledningen till att fyra stycken företag valts till varje portfölj är att vi anser att det 

behövs minst fyra företag till att bygga en portfölj för en bransch där inte något enskilt företag 

får för stor vikt i portföljen. Företag har valts ut varje hel- och halvår för att ingå i portföljerna 

som hålls under ett halvår. Även här rebalanseras portföljerna vid varje ny tidsperiod och 

vikterna sker enligt lika fördelning i portföljerna.  

3.5.3.1 Bortfall av branscher 

Vid bearbetningen av data har vissa branscher fallit bort från undersökningen till följd av de 

urvalskriterier som är uppsatta för studien. Hälsovård faller bort på grund av att branschen 

uppvisar för många negativa EBITDA-värden vilket gör att det inte är möjligt att skapa en 

portfölj innehållandes fyra låga multipelvärden samt en portfölj innehållandes fyra höga 

multipelvärden. Antal företag som uppvisade positiva EBITDA-värden genom hela 

undersökningen var för få för att branschen skulle bli representerad i branschanalysen. 

Dagligvaror fick även exkluderas ur den specifika branschstudien då endast tre företag finns 

representerade sedan 1999 till idag för branschen. Att sätta samman portföljer för branschen 

skulle bli missvisande med avseende på antal företag som finns representerade. 

Finansbranschen exkluderades från studien vid ett tidigt stadium då EBITDA inte är ett mått 

som lämpar sig bra för företag som genererar så pass stor del av sina intäkter från räntenettot. 

Teleoperatörer faller även bort från undersökningen av branscher då endast ett företag, Tele2, 

finns representerat, det är endast Tele2 inom branschen som varit noterade sedan juni 1999.  

Branschen kraftförsörjning har inga företag representerade i studien vilket leder till att även 

mätning för den specifika branschen är omöjlig att göra. Energi exkluderades även från 

studien då branschen endast har två företag representerat i studien. Branschen material har 

fallit bort då det endast var åtta företag som mest under studiens gång. Bortfall av branscher 

har lett fram till att det finns tre branscher kvar i studien som undersökningen genomförs på, 

IT, sällanköpsvaror samt tillverkningsindustri. 

3.5.4 Signifikanstest 

För att undersöka signifikansen i det resultat som portföljerna uppvisat har 

statistikprogrammet EView använts där ett t-statistic tagits fram för portföljen med låga 

multiplar och för portföljen med höga multiplar. Här har portföljernas överavkastning 

gentemot index använts för att testa överavkastningens signifikans på 95 procents nivå. De 

värden som, i signifikanstestet understiger 0,05 innebär att det är mindre än fem procents 
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sannolikhet att den erhållna överavkastningen är slumpmässig. Samma förfarande har även 

använts på de olika branscherna för att undersöka om resultatet som genererats är signifikant.  

3.5.5 Utvärdering och analys med hänsyn tagen till risk 

Risken har undersökts med hjälp av beta för de portföljer som blivit föremål för studien. Beta 

har även använts för att beräkna den riskjusterade avkastningen. Värdet på beta har 

undersökts branschvis och för hela Stockholmsbörsen för att se vilken risk portföljer 

innehållandes låga samt höga multiplar uppvisar.  

3.5.6 Metodisk Slutsats 

Studiens analys har behandlat de ingående delarna i studiens empiri för att uppnå vårt syfte 

med studien. EMH har diskuterats och satts som en central utgångspunkt för det resultat som 

empirin visat på. Vidare har de ingående teorier som finns omnämnda diskuterats. Analysen 

är uppbyggd från studiens syfte. Där huvudfrågan om det går att uppnå överavkastning genom 

investering i multipeln har belysts, därefter har de två underfrågorna som studien är uppbyggd 

kring diskuterats. Med ovanförda diskussion som grund har en slutsats nåtts där studiens 

slutliga resultat presenteras. 

3.6 Studiens reliabilitet samt validitet 

Vid genomförandet av en uppsats samt vid alla vetenskapliga verk är det viktigt att tänka på 

att en hög reliabilitet och validitet hålls genom uppsatsen. Reliabilitet visar på huruvida 

studien kan genomföras vid en annan tidpunkt och då visa på samma resultat samt om de data 

som använts i studien är objektiv och pålitlig. Validiteten handlar om de modeller som 

används vid studien. Mäter modellerna det syfte som författarna av studien har satt upp? 

Studien kan ha en hög grad av reliabilitet men ha en bristande validitet. Om studien däremot 

inte uppvisar en hög grad av reliabilitet faller även studiens validitet då modellen inte kan 

mäta vad som enligt syftet är tänkt att mäta. (Bryman & Bell, 2005) En diskussion följer 

nedan om uppsatsen i termer av reliabilitet och validitet.  

3.6.1 Reliabilitet 

En av de variabler som inryms i begreppet reliabilitet är stabilitet, kommer resultatet att visa 

på något annat om mätningen genomförs vid ett annat tillfälle? (Bryman & Bell, 2005) När vi 

har samlat in data har vi velat fånga marknaden genom en hel cykel. Genom att 

undersökningen baserats på en så pass lång tidsserie som både inrymmer IT-kraschen samt 

finanskrisen och även uppgångar efter kriserna speglas marknaden både vid högkonjunktur 

samt vid lågkonjunktur. 
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Reliabiliteten i studien stärks med avseende på den objektivitet som finns i det datamaterial vi 

använt oss av i form av aktiekurser som vi hämtat från databasen DataStream. Vi anser att 

studien även håller en god reliabilitet då DataStream är en erkänd och etablerad databas och 

avspeglar verkligheten så som den är. Det är den största databasen för finansiell statistik i 

världen och är även en av de mest respekterade databaserna för finansiell statistik (Thomson 

Reuters DataStream, 2011). Datamaterialet har varken utsatts för modifiering av oss eller av 

tredje part innan vi använt det i vår modell för att besvara vårt syfte. En medvetenhet har dock 

funnits om att det kan vara fel i materialet som är hämtat från DataStream. I de fall 

extremvärden skulle ha uppvisats i datamaterialet skulle dessa ha undersökts och även 

eventuellt justerats genom att andra källor skulle ha använts för de specifika aktiekurserna. 

Dock har inga extremvärden som skulle vara avvikande från aktiens mönster påträffats vid 

genomgång av materialet.  

När information har hämtats från årsredovisningar från de företag som studien är baserad på 

finns viss risk för att bedömningar som gjorts på vägen kan ha blivit subjektiva. Företagen har 

först bearbetat sina årsredovisningar som vi sedan, som tredje part, har modifierat för att passa 

i vår modell. Ett förhållningssätt från vår sida där vi har behandlat alla företag lika med en 

objektiv syn har förhoppningsvis minskat subjektiviteten i datamaterialet från 

årsredovisningarna.  Årsredovisningar, trots att de kan ha inslag av subjektivitet, bidrar till att 

ge studien en ökad grad av reliabilitet då de är granskade av tredje part innan de ges ut. Vad 

som kan ifrågasättas är de halvårs- och kvartalsrapporter som vi använt oss av då de i vissa 

företag inte är granskade av tredje part innan de publicerats. Företags årsredovisningar är 

dock så nära en primärkälla vi kan komma ett företags siffror och därför stärks reliabiliteten  

med avseende på det.  

Utifrån den ovan förda diskussionen ser vi att resultatet bör bli desamma om undersökningen 

genomförs vid en annan tidsperiod.   

3.6.2 Validitet 

Begreppet validitet innebär huruvida modellen som används för att komma fram till det tänkta 

syfte verkligen mäter det som modellen är tänkt att mäta. (Bryman & Bell, 2005)  

När tidigare studier om bland annat P/E-talseffekten undersökts (Gustafsson & Palm, 2006) 

har liknande portföljsammansättning gjorts, som när vi för studien sätter ihop portföljer. Även 

vid tidigare studier av EV/EBITDA-multipeln (Persson & Ståhlberg, 2006) har författare 

använt sig av liknande metod vid insamling av data samt konstruktionen av portföljerna med 
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avseende på låga multiplar.  Då metoden är beprövad och författarna genererade ett resultat 

från den använda metoden som stämde överens med dess syfte anser vi att genom att testa 

EV/EBITDA-multipeln på liknande sätt kan vi även besvara vårt syfte. Genom att sätta ihop 

portföljer på liknande vis samt de val vi gjort då vi samlat in data ser vi ingen anledning till att 

modellen skulle mäta något annat än den är tänkt att mäta.  

Genom att använda de modeller och tillvägagångssätt, med avseende på insamling av data och 

valt index för jämförelse, ser vi att syftet med studien blir uppfyllt, vilket stärker validiteten. 

Studien uppvisar även en hög grad av reliabilitet vilket är en förutsättning för att studien ska 

vara valid. 

3.7 Källkritik   

Under uppsatsens gång har många olika källor använts för att få en grund till problemet som 

uppsatsen är uppbyggd kring. För att få en djupare kunskap om den teori som finns tillgänglig 

för problemet samt den empiri som behövts för att undersöka om problemet, eller i vårt fall 

den möjlighet som eventuellt finns på marknaden, har vi använt oss av flera olika källor. 

Artiklar samt tidigare studier inom området användes i inledningsskedet för att få en inblick i 

vad som gjorts angående ämnet samt vilka teorier som fanns inom det problem vi ville 

undersöka. Utifrån materialet började vår studie ta form.  

Thurén (2005) menar att källkritik kan vara svårt att tillämpa i praktiken men att det finns 

vissa principer som författaren bör ha med sig vid genomförande av sin studie. De principer 

han nämner är äkthet, tidssambandet, oberoende samt tendensfrihet, vilka är principer som vi 

har haft i beaktande vid studiens genomförande. Hur vi tagit hänsyn till de fyra principerna 

framkommer nedan: 

 Äkthet: Under studiens gång har vi tagit hänsyn till äktheten genom att se om de källor 

som skriver om samma sak belyser problemet på samma sätt. Då flera källor sagt 

samma sak har vi valt en av källorna att gå vidare med och använda i rapporten. 

 Tidssambandet: Vissa av de källor som använts i studien härstammar från 1960- och 

1970-talen, källornas relevans skulle här kunna ifrågasättas. Vi ser dock att källorna är 

viktiga då teorier som finns idag grundar sig på dem och fortfarande är aktuella, 

exempelvis Famas artikel Efficient Capital Markets: A Review of Theory and 

Empirical Work.  
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 Oberoende: Vi har under hela studiens genomförande strävat efter att hitta 

originalkällor till påståenden.   

 Tendensfrihet: Den information som vi hämtat från företag genom årsredovisningar 

och andra finansiella rapporter kan vara vinklad till företagets fördel vilket vi har haft i 

beaktande. Empirin som ligger till grund för studien har varit i form av balansräkning 

och resultaträkning, vilka är svårare att vinkla än resterande del av rapporten. Vi ser 

därför att vi får en korrekt bild och att de källorna inte är tvivelaktiga. Aktiekurser som 

hämtats från DataStream ser vi som objektiv då den inte har blivit påverkad innan den 

publicerats.  

3.7.1 Använda källor i studien 

De artiklar som använts för att bygga upp studien kommer från erkända tidskrifter så som The 

Journal of Finance och artiklar är även hämtade från professorer vid erkända universitet. Även 

litteratur i form av böcker om olika värderingsmetoder, investeringsstrategier och liknande har 

hjälpt till att bygga teorin.  

Studiens datamaterial är sekundärdata som hämtats från Thomson Reuters DataStream samt 

från finansiella rapporter av bolagen på Stockholmsbörsen. Saunders et al. (2007) menar att 

en sekundär källa snarare är offentliggörande av en primär källa. Böcker, tidskrifter och 

artiklar är alla en form av sekundärkällor som har använts i studien. Vidare menar Saunders et 

al. att sekundärkällan oftast är lättare att hitta än den primära källan, den är även riktad till en 

bredare publik. Det kan dock ta tid att sätta sig in i hur informationen är uppbyggd kring data 

som har tagits fram för annat syfte än den specifika studien. Den tid forskaren sparar av att 

inte hämta informationen själv kan gå förlorad om informationen är för tidskrävande att sätta 

sig in i. Sekundärdata kan vara positivt med avseende på de resurser i form av pengar det tar 

att sätta samman en egen undersökning av primärdata, (Bryman & Bell, 2005) informationen 

som ges av sekundärdata kan dock vara vinklad då dess syfte inte är att belysa någon aspekt 

av den specifika studien (Saunders et al., 2007). Bland de finansiella rapporter vi använt oss 

av är årsredovisningarna granskade av tredje part, vilket ökar studiens trovärdighet. Däremot 

är kvartals- och halvårsrapporterna inte alltid granskade av tredje part, något vi dock varit 

medvetna om i studiens uppbyggande.   

Till viss del har Internetkällor använts i uppsatsen. Några av källorna har använts som 

uppslagsverk, exempelvis Nationalencyklopedin för att förklara vissa begrepp. Vissa av 

källorna har använts som är av mer populärvetenskaplig karaktär, då källor av den typen 
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använts har de inte varit av betydande grad för uppsatsens resultat. De har bland annat använts 

som bakgrund för att få olika vinklar på problemet.   
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4 Empiri  

Nedan följer det empiriska resultat som hämtats in under studien. Kapitlet inleds med 

portföljerna som är sammansatta från hela Stockholmsbörsen under hela 

undersökningsperioden, en portfölj med låga samt med höga multiplar har satts samman. 

Därefter presenteras variablerna bransch och risk i relation till EV/EBITDA-multipeln.  

4.1 Portföljutveckling från hela Stockholmsbörsen 

Som beskrivits i Metodkapitlet har två portföljer initialt satts samman för att sedan 

rebalanseras allt eftersom en ny tidsperiod inträder. Genom förfarandet ses vad varje 

tidsperiod genererar för avkastning samt vad en portfölj som ständigt innehåller låga samt 

höga EV/EBITDA-muliplar genererar för avkastning över tid. Nedan presenteras resultatet för 

portföljerna som rebalanseras varje sexmånadersperiod och då ständigt innehåller låga samt 

höga multipelvärden under perioden 1999-06-30 till 2010-12-31. Det signifikanstest som 

genomförts presenteras även under varje portfölj. 
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4.1.1 Portfölj med låga EV/EBITDA-multiplar  

Nedan följer resultatet från att investera i en portfölj med låga EV/EBITDA-multiplar om 

portföljen hålls från 1999-06-30 och rebalanseras varje halvår med de för tidpunkten lägsta 

multiplarna, portföljen hålls till 2010-12-31.   

Tabell 2: Portfölj under perioden 1999-06-30 – 2010-12-31, låga multipelvärde, företag från hela 

Stockholmsbörsen inkluderade. 

Period  EV/EBITDA Beta 

Ackumulerad 

avkastning 

Ackumulerad 

förväntad 

avkastning 

Ackumulerad 

riskjusterad 

avkastning 

Ackumulerad 

avkastning 

OMXSPI 

jun 99 - dec 99 3,45 1,46 164,47% 10,56% 153,91% 40,94% 

jan 00 - jun 00 2,48 0,24 164,39% 7,81% 156,58% 55,00% 

jun 00 - dec 00 5,80 0,31 168,53% 10,51% 158,02% 24,15% 

jan 01 - jun 01  1,67 0,75 170,16% 14,19% 155,97% 8,68% 

jun 01 - dec 01 6,31 0,69 174,24% 17,75% 156,49% 3,18% 

jan 02 - jun 02 2,17 1,04 169,72% 22,10% 147,63% -21,07% 

jun 02 - dec 02 4,14 0,96 159,42% 26,25% 133,17% -33,79% 

jan 03 - jun 03 1,96 0,71 156,88% 29,85% 127,03% -30,77% 

jun 03 - dec 03 4,04 0,84 173,47% 33,74% 139,73% -15,11% 

jan 04 - jun 04 2,45 0,54 184,12% 36,96% 147,17% -7,54% 

jun 04 - dec 04 5,17 0,34 193,18% 39,71% 153,47% 0,35% 

jan 05 - jun 05 1,93 0,71 197,57% 43,31% 154,26% 12,20% 

jun 05 - dec 05 3,64 1,01 227,62% 47,58% 180,04% 32,19% 

jan 06 - jun 06 2,95 0,94 238,92% 51,71% 187,21% 35,14% 

jun 06 - dec 06 7,27 1,02 250,05% 56,01% 194,04% 63,71% 

jan 07 - jun 07 3,87 1,07 251,30% 60,42% 190,89% 79,57% 

jun 07- dec 07 8,63 0,78 236,67% 64,16% 172,51% 51,67% 

jan 08 - jun 08 5,41 1,11 223,76% 68,66% 155,10% 19,07% 

jun 08 - dec 08 8,27 0,91 206,93% 72,71% 134,22% -9,08% 

jan 09 - jun 09 1,96 0,91 233,61% 76,74% 156,86% 7,56% 

jun 09 - dec 09 10,59 0,91 245,56% 80,79% 164,78% 31,23% 

jan 10 - jun 10 4,57 0,66 248,58% 84,27% 164,32% 32,98% 

jun 10 - dec 10 6,62 1,03 257,63% 88,60% 169,03% 62,86% 

 

Av resultatet framgår att portföljen genererade en avkastning på 257,63 procent om portföljen 

hölls under hela perioden samt rebalanserades regelbundet halvårsvis. Den riskjusterade 

avkastningen enligt CAPM uppgick till 169,03 procent. För perioden uppgick index 

avkastning till 62,86 procent. Portföljens förväntade avkastning under perioden uppgick till 

88,60 procent. Portföljen genererade en avkastning på 194,77 procentenheter mer än index 

genererade under perioden. Resultatet som visas ovan har enligt det genomförda 

signifikanstestet en signifikansgrad på 95 procent, vilket även framkommer i tabellen nedan. 
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Tabell 3: Signifikanstest portfölj innehållandes låga multiplar 

Hypothesis Testing for OVERAVKASTNING_LAG   

Sample: 6/30/1999 12/31/2010   

    

Method Probability 

t-statistic 0.0017 

 

4.1.2 Portfölj med höga EV/EBITDA- multiplar  

Portföljen nedan representerar en portfölj som investeras i 1999-06-30 och hålls samt 

rebalanseras under perioden 1999-06-30 till 2010-12-31. Den innehåller de fem högsta 

multiplarna från varje period som rebalansering sker. 

Tabell 4: Portfölj under perioden 1999-06-30 – 2010-12-31, höga multipelvärde, företag från hela 

Stockholmsbörsen inkluderade. 

Period  EV/EBITDA Beta 

Ackumulerad 

avkastning 

Ackumulerad 

förväntad 

avkastning 

Ackumulerad 

riskjusterad 

avkastning 

Ackumulerad 

avkastning 

OMXSPI 

jun 99 - dec 99 513,77 0,97 57,45% 4,19% 53,26% 40,94% 

jan 00 - jun 00 1922,77 1,34 62,59% 9,20% 53,38% 55,00% 

jun 00 - dec 00 1466,59 1,32 36,60% 14,18% 22,42% 24,15% 

jan 01 - jun 01  992,60 1,55 4,98% 19,67% -14,70% 8,68% 

jun 01 - dec 01 896,59 1,35 -5,39% 24,71% -30,10% 3,18% 

jan 02 - jun 02 283,54 1,97 -35,00% 31,14% -66,14% -21,07% 

jun 02 - dec 02 808,88 1,33 -55,43% 36,14% -91,57% -33,79% 

jan 03 - jun 03 155,57 1,89 -50,60% 42,40% -93,00% -30,77% 

jun 03 - dec 03 559,27 1,28 -31,87% 47,28% -79,15% -15,11% 

jan 04 - jun 04 339,57 2,05 -19,18% 53,88% -73,06% -7,54% 

jun 04 - dec 04 455,63 1,70 -28,60% 59,70% -88,30% 0,35% 

jan 05 - jun 05 255,14 2,10 -15,17% 66,42% -81,59% 12,20% 

jun 05 - dec 05 642,24 1,51 -8,47% 71,82% -80,29% 32,19% 

jan 06 - jun 06 320,01 1,89 -13,34% 78,07% -91,41% 35,14% 

jun 06 - dec 06 420,74 1,22 -8,12% 82,81% -90,93% 63,71% 

jan 07 - jun 07 113,46 1,12 -13,34% 87,33% -100,66% 79,57% 

jun 07- dec 07 448,85 0,84 -33,45% 91,23% -124,68% 51,67% 

jan 08 - jun 08 263,69 0,74 -46,36% 94,90% -141,26% 19,07% 

jun 08 - dec 08 106,55 0,69 -74,88% 98,45% -173,33% -9,08% 

jan 09 - jun 09 33,20 0,60 -78,02% 101,80% -179,82% 7,56% 

jun 09 - dec 09 274,49 1,04 -70,35% 106,14% -176,49% 31,23% 

jan 10 - jun 10 867,05 1,03 -73,95% 110,45% -184,40% 32,98% 

jun 10 - dec 10 775,52 0,82 -67,84% 114,31% -182,15% 62,86% 
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För hela perioden genererar portföljen en negativ avkastning på 67,84 procent, den 

riskjusterade avkastningen uppgår till -182,15 procent. Index genererar under perioden en 

avkastning på 62,86 procent. Portföljen har en förväntad avkastning på 114,31 procent. 

Genomfört signifikanstest av materialet visar på att resultatet inte är signifikant trots den 

relativt höga negativa avkastningen. I tabellen nedan framgår resultatet av genomfört 

signifikanstest.  

Tabell 5: Signifikanstest portfölj innehållandes höga multiplar 

Hypothesis Testing for OVERAVKASTNING_HOG   

Sample: 6/30/1999 12/31/2010   

    

Method Probability 

t-statistic 0.4548 

 

4.1.3 Resultat och sammanfattning 

 

 

Ovan visas resultatet grafiskt då portföljerna hålls från 1999-06-30 till 2010-12-31, portföljen 

med låga multiplar genererar en avkastning på 257,63 procent och presterar bättre än både 

index för perioden med 320,49 procentenheter samt portföljen med höga multiplar med 

325,47 procentenheter. 
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Figur 1: Utveckling under perioden 1999-06-30 – 2010-12-31 



37 
 

4.2 EV/EBITDA-strategin med hänsyn tagen till risk 
 

Tabell 6: Sammanställning av betavärde från portföljer med låga samt höga EV/EBITDA-multiplar under 

perioden 1999-06-30 – 2010-12-31. 

Period Viktat beta portfölj med låga multiplar Viktat beta portfölj med höga multiplar 

jun 99 - dec 99 1,46 0,97 

jan 00 - jun 00 0,24 1,34 

jun 00 - dec 00 0,31 1,32 

jan 01 - jun 01  0,75 1,65 

jun 01 - dec 01 0,69 1,35 

jan 02 - jun 02 1,04 1,97 

jun 02 - dec 02 0,96 1,33 

jan 03 - jun 03 0,71 1,89 

jun 03 - dec 03 0,84 1,28 

jan 04 - jun 04 0,54 2,05 

jun 04 - dec 04 0,34 1,70 

jan 05 - jun 05 0,71 2,10 

jun 05 - dec 05 1,01 1,51 

jan 06 - jun 06 0,94 1,89 

jun 06- dec 06 1,02 1,22 

jan 07 - jun 07 1,07 1,12 

jun 07- dec 07 0,78 0,84 

jan 08 - jun 08 1,11 0,74 

jun 08 - dec 08 0,91 0,69 

jan 09 - jun 09 0,91 0,60 

jun 09 - dec 09 0,91 1,04 

jan 10 - jun 10 0,66 1,03 

jun 10 - dec 10 1,03 0,82 

 

Betavärdet för de ingående företagen som uppvisar låga multipelvärden ligger generellt sett 

under ett, det vill säga de reagerar mindre på marknadens utveckling än vad index gör. 

Medelvärde för den låga portföljen under perioden var 0,82. Portföljen innehållandes höga 

multiplar uppvisade ett medelvärde på 1,32.  

4.3 EV/EBITDA - strategin med avseende på bransch 

En branschvis uppdelning har gjorts med de ingående branscherna tillverkning, IT, och 

sällanköpsvaror. Portföljerna har rebalanserats varje år för att det ska kunna vara möjligt att se 

resultatet om investering görs i multipeln på halvårsbasis samt under en längre tidsperiod.  

Vid sammanställning av data genererades resultatet nedan. Under varje branschavsnitt 

presenteras de portföljer innehållande de aktier som uppvisade de lägsta respektive högsta 
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multiplarna under den specifika tidsperioden 1999-06-30 till 2010-12-31 och även de har 

rebalanserats vid varje ny sexmånadersperiod.  

4.3.1 Portföljutveckling från tillverkningsindustrin 

4.3.1.1 Portfölj med låga EV/EBITDA- multiplar  

Tabell 7: Portfölj under perioden 1999-06-30 – 2010-12-31, låga multipelvärden, företag från 

tillverkningsindustrin inkluderade. 

Period  EV/EBITDA Beta 

Ackumulerad 

avkastning 

Ackumulerad 

förväntad 

avkastning 

Ackumulerad 

riskjusterad 

avkastning 

Ackumulerad 

avkastning 

OMXSPI 

jun 99 - dec 99 7,72 0,36 11,69% 2,83% 8,86% 40,94% 

jan 00 - jun 00 2,77 0,42 11,69% 11,50% 0,19% 55,00% 

jun 00 - dec 00 5,34 0,41 15,89% 17,36% -1,47% 24,15% 

jan 01 - jun 01  1,52 0,33 22,79% 22,85% -0,06% 8,68% 

jun 01 - dec 01 7,70 0,34 23,32% 28,39% -5,08% 3,18% 

jan 02 - jun 02 3,57 0,44 26,04% 34,37% -8,33% -21,07% 

jun 02 - dec 02 7,49 0,49 21,17% 44,46% -23,30% -33,79% 

jan 03 - jun 03 2,97 0,15 21,56% 45,25% -23,69% -30,77% 

jun 03 - dec 03 7,40 0,36 29,74% 50,87% -21,13% -15,11% 

jan 04 - jun 04 2,84 0,29 32,43% 56,16% -23,73% -7,54% 

jun 04 - dec 04 5,89 0,45 41,40% 62,17% -20,77% 0,35% 

jan 05 - jun 05 2,98 0,61 48,05% 68,93% -20,88% 12,20% 

jun 05 - dec 05 5,43 0,59 71,76% 75,58% -3,82% 32,19% 

jan 06 - jun 06 3,18 0,51 76,77% 81,87% -5,10% 35,14% 

jun 06 - dec 06 8,24 0,69 94,16% 88,99% 5,16% 63,71% 

jan 07 - jun 07 4,94 0,81 83,41% 96,62% -13,21% 79,57% 

jun 07- dec 07 14,40 0,96 77,75% 104,94% -27,18% 51,67% 

jan 08 - jun 08 6,47 1,02 78,14% 113,52% -35,37% 19,07% 

jun 08 - dec 08 10,03 1,00 67,11% 122,03% -54,92% -9,08% 

jan 09 - jun 09 3,60 0,93 82,18% 130,20% -48,02% 7,56% 

jun 09 - dec 09 12,75 1,09 98,08% 139,10% -41,02% 31,23% 

jan 10 - jun 10 8,08 1,01 109,00% 147,66% -38,65% 32,98% 

jun 10 - dec 10 12,84 0,56 118,93% 154,18% -35,25% 62,86% 

 

Med avseende på hela perioden från 1999-06-30 till 2010-12-31 har portföljen innehållandes 

låga multiplar då rebalansering av portföljen skett konstant för varje tidsperiod, genererat en 

avkastning på 118,93 procent. Jämförs avkastningen mot index för samma tidsperiod har 

avkastningen som index genererat uppgått till 62,86 procent. När avkastningen justeras för 

risk genererar portföljen en avkastning på -35,25 procent. Signifikanstestet som presenteras 

nedan visar på ett signifikant resultat på en 95 procentig nivå. 
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Tabell 8: Signifikanstest portfölj innehållandes låga multiplar 

Hypothesis Testing for OVERAVKASTNING_LAG   

Sample: 6/30/1999 12/29/2010   

    

Method Probability 

t-statistic 0.0049 

 

Portfölj med höga EV/EBITDA- multiplar  

Tabell 9: Portfölj under perioden 1999-06-30 – 2010-12-31, höga multipelvärden, företag från 

tillverkningsindustrin inkluderade. 

Period  EV/EBITDA Beta 

Ackumulerad

avkastning 

Ackumulerad 

förväntad 

avkastning 

Ackumulerad 

riskjusterad 

avkastning 

Ackumulerad 

avkastning 

OMXSPI 

jun 99 - dec 99 45,25 0,74 30,85% 2,69% 28,16% 40,94% 

jan 00 - jun 00 50,01 0,82 39,96% 13,06% 26,89% 55,00% 

jun 00 - dec 00 58,18 0,64 43,77% 19,95% 23,81% 24,15% 

jan 01 - jun 01  24,10 0,83 37,17% 27,69% 9,48% 8,68% 

jun 01 - dec 01 698,82 0,90 30,50% 35,72% -5,22% 3,18% 

jan 02 - jun 02 42,56 1,05 17,60% 40,58% -22,98% -21,07% 

jun 02 - dec 02 51,72 0,66 4,69% 51,45% -46,76% -33,79% 

jan 03 - jun 03 34,70 0,98 4,53% 59,87% -55,34% -30,77% 

jun 03 - dec 03 113,36 0,72 10,53% 67,10% -56,57% -15,11% 

jan 04 - jun 04 45,68 1,25 17,63% 76,73% -59,10% -7,54% 

jun 04 - dec 04 102,93 0,79 24,95% 84,29% -59,34% 0,35% 

jan 05 - jun 05 45,54 0,79 33,90% 91,87% -57,96% 12,20% 

jun 05 - dec 05 62,16 0,70 46,59% 128,38% -81,78% 32,19% 

jan 06 - jun 06 28,98 0,96 48,25% 136,67% -88,42% 35,14% 

jun 06 - dec 06 219,02 1,14 53,22% 145,80% -92,58% 63,71% 

jan 07 - jun 07 28,58 1,17 63,49% 155,05% -91,56% 79,57% 

jun 07- dec 07 50,23 1,14 50,34% 164,18% -113,84% 51,67% 

jan 08 - jun 08 22,60 1,39 31,65% 174,42% -142,77% 19,07% 

jun 08 - dec 08 45,37 1,14 7,82% 183,55% -175,72% -9,08% 

jan 09 - jun 09 26,13 1,08 26,03% 192,39% -166,36% 7,56% 

jun 09 - dec 09 193,28 1,05 30,31% 201,09% -170,78% 31,23% 

jan 10 - jun 10 79,20 1,31 37,95% 210,98% -173,03% 32,98% 

jun 10 - dec 10 633,04 0,70 43,35% 218,15% -174,80% 62,86% 

 

Portföljen som satts samman av företag med höga EV/EBITDA-multiplar för branschen 

tillverkningsindustri genererade för hela undersökningsperioden en avkastning på 43,35 

procent, vilket innebär att portföljen presterade bättre än index under perioden som 

genererade en avkastning på 62,86 procent. Justeras avkastningen för den risk som portföljen 

innehåller mätt utifrån dess betavärde blir portföljens resultat negativt med 174,80 procent. 
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Genomfört signifikanstest som visas nedan tyder på ett icke signifikant resultat av portföljens 

utveckling. 

Tabell 10: Signifikanstest portfölj innehållandes höga multiplar 

Hypothesis Testing for OVERAVKASTNING_HOG   

Sample: 6/30/1999 12/29/2010   

    

Method Probability 

t-statistic 0.6025 

 

4.3.1.2 Resultat och sammanfattning 

 

Figur 2: Utveckling under perioden 1999-06-30 – 2010-12-31 

Nedan visas utvecklingen under perioden 1999-06-30 till 2010-12-31. Portföljen med låga 

multiplar ses tydligt generera en högre avkastning än både index samt portföljen 

innehållandes höga multiplar. Genomsnittligt betavärde för portföljen innehållandes låga 

multiplar uppgår till 0,60, medan det för portföljen innehållandes höga multipelvärden uppgår 

till 0,95.  
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4.3.2 Portföljutveckling från IT branschen 

4.3.2.1 Portfölj med låga EV/EBITDA- multiplar  

Tabell 11: Portfölj under perioden 1999-06-30 – 2010-12-31, låga multipelvärde, företag från IT-branschen 

inkluderade. 

Period  EV/EBITDA Beta 

Ackumulerad 

avkastning 

Ackumulerad 

förväntad 

avkastning 

Ackumulerad 

riskjusterad 

avkastning 

Ackumulerad 

avkastning 

OMXSPI 

jun 99 - dec 99 4,34 1,20 196,30% 4,71% 191,59% 40,94% 

jan 00 - jun 00 7,38 1,56 198,39% 10,22% 188,17% 55,00% 

jun 00 - dec 00 22,40 1,21 185,54% 14,95% 170,59% 24,15% 

jan 01 - jun 01  10,05 1,20 165,47% 19,65% 145,82% 8,68% 

jun 01 - dec 01 14,54 1,61 158,67% 25,26% 133,41% 3,18% 

jan 02 - jun 02 5,90 1,81 126,78% 31,32% 95,46% -21,07% 

jun 02 - dec 02 15,81 1,51 109,03% 36,73% 72,30% -33,79% 

jan 03 - jun 03 5,49 1,78 123,03% 42,73% 80,30% -30,77% 

jun 03 - dec 03 13,01 1,97 145,90% 49,17% 96,73% -15,11% 

jan 04 - jun 04 9,94 1,37 160,04% 54,26% 105,79% -7,54% 

jun 04 - dec 04 13,07 1,37 164,38% 59,33% 105,06% 0,35% 

jan 05 - jun 05 8,98 1,39 169,67% 64,45% 105,22% 12,20% 

jun 05 - dec 05 5,12 1,48 183,42% 69,78% 113,64% 32,19% 

jan 06 - jun 06 6,39 1,20 181,68% 74,49% 107,19% 35,14% 

jun 06 - dec 06 15,02 1,33 187,61% 79,47% 108,14% 63,71% 

jan 07 - jun 07 7,67 1,02 192,26% 83,77% 108,49% 79,57% 

jun 07- dec 07 13,33 1,04 192,26% 88,11% 104,15% 51,67% 

jan 08 - jun 08 7,59 0,85 197,54% 92,03% 105,51% 19,07% 

jun 08 - dec 08 9,44 0,97 172,32% 96,22% 76,10% -9,08% 

jan 09 - jun 09 2,40 0,78 199,00% 99,96% 99,04% 7,56% 

jun 09 - dec 09 11,39 0,72 205,67% 103,58% 102,09% 31,23% 

jan 10 - jun 10 5,66 0,84 211,68% 107,46% 104,21% 32,98% 

jun 10 - dec 10 8,92 0,63 221,24% 110,88% 110,36% 62,86% 

 

Då investeringar gjorts i portföljen innehållandes företag som uppvisar låga EV/EBITDA 

multiplar och portföljen rebalanserats varje år ges en avkastning för portföljen vid utgången 

av år 2010 på 221,24 procent. En investering i index under samma tidsperiod skulle ha 

genererat i en avkastning på 62,86 procent, portföljen slår därmed index med 158,38 

procentenheter. Portföljen presterar även bättre med avseende på den förväntade avkastningen 

som uppgår till 110,88 procent. Den riskjusterade avkastningen för perioden uppgick till 

110,36 procent för portföljen. Signifikanstestet som genomförts visar att resultatet inte är 

signifikant 95 procents nivå. Resultatet av genomfört test ses nedan. 

Tabell 12: Signifikanstest portfölj innehållandes låga multiplar 
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Hypothesis Testing for OVERAVKASTNING_LAG   

Sample: 6/30/1999 12/29/2010   

    

Method Probability 

t-statistic 0.1097 

 

4.3.2.2 Portfölj med höga EV/EBITDA- multiplar  

Tabell 13: Portfölj under perioden 1999-06-30 – 2010-12-31, höga multipelvärde, företag från IT-branschen 

inkluderade. 

Period  EV/EBITDA Beta 

Ackumulerad 

avkastning 

Ackumulerad 

förväntad 

avkastning 

Ackumulerad 

riskjusterad 

avkastning 

Ackumulerad 

avkastning 

OMXSPI 

jun 99 - dec 99 438,96 1,37 86,68% 3,95% 82,73% 40,94% 

jan 00 - jun 00 1570,30 1,68 80,92% 9,73% 71,19% 55,00% 

jun 00 - dec 00 1072,02 1,81 50,83% 15,81% 35,02% 24,15% 

jan 01 - jun 01  369,76 1,85 14,08% 21,98% -7,90% 8,68% 

jun 01 - dec 01 183,99 1,49 4,86% 27,34% -22,48% 3,18% 

jan 02 - jun 02 338,77 1,94 -29,62% 33,70% -63,31% -21,07% 

jun 02 - dec 02 983,24 1,67 -52,18% 39,44% -91,62% -33,79% 

jan 03 - jun 03 176,76 1,79 -46,94% 45,47% -92,40% -30,77% 

jun 03 - dec 03 496,19 1,80 -19,26% 51,51% -70,77% -15,11% 

jan 04 - jun 04 403,25 2,19 -12,24% 58,44% -70,68% -7,54% 

jun 04 - dec 04 86,26 1,77 -13,47% 64,44% -77,90% 0,35% 

jan 05 - jun 05 302,05 1,91 -0,35% 70,74% -71,09% 12,20% 

jun 05 - dec 05 530,18 1,90 7,55% 87,08% -79,53% 32,19% 

jan 06 - jun 06 378,64 1,54 2,79% 92,55% -89,76% 35,14% 

jun 06 - dec 06 357,46 2,60 4,76% 100,39% -95,63% 63,71% 

jan 07 - jun 07 190,83 1,96 28,54% 106,81% -78,27% 79,57% 

jun 07- dec 07 483,08 1,87 10,76% 113,00% -102,24% 51,67% 

jan 08 - jun 08 232,65 0,94 -0,05% 117,12% -117,18% 19,07% 

jun 08 - dec 08 44,80 0,83 -32,27% 120,98% -153,25% -9,08% 

jan 09 - jun 09 13,59 0,62 -11,12% 124,38% -135,50% 7,56% 

jun 09 - dec 09 85,56 0,47 -0,96% 127,45% -128,41% 31,23% 

jan 10 - jun 10 1019,90 0,90 -5,82% 131,47% -137,29% 32,98% 

jun 10 - dec 10 374,80 0,76 -3,56% 135,18% -138,74% 62,86% 

 

Portföljen inom branschen IT innehållandes företag som uppvisade höga EV/EBITDA-värden 

genererade en negativ avkastning för hela perioden på 3,56 procent. Förväntad avkastning för 

perioden uppgick till 135,74 procent. Sett till riskjusterad avkastning uppgick den för 

perioden till -138,74 procent. Index genererade under perioden en avkastning på 62,86 

procent och genererade en bättre avkastning än portföljen för perioden. Nedan visas resultatet 

av genomfört signifikanstest, vilket visar att resultatet inte är signifikant på 95 procentig nivå. 
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Tabell 14: Signifikanstest portfölj innehållandes höga multiplar 

Hypothesis Testing for OVERAVKASTNING_HOG   

Sample: 6/30/1999 12/29/2010   

    

Method Probability 

t-statistic 0.1587 

 

4.3.2.3 Resultat och sammanfattning 

 

Figur 3: Utveckling under perioden 1999-06-30 – 2010-12-31 

Portföljen innehållandes låga multiplar har för den undersökta tidsperioden presterat bättre än 

index. Ovan illustreras grafiskt portföljutvecklingen för hela perioden då rebalansering görs. 

Här kan ses att portföljen med låga multiplar ligger över portföljen med höga multiplar samt 

index för perioden. Betavärden för branschen är högre än som uppvisats i branscherna 

sällanköpsvaror samt i tillverkningsindustrin. Portföljen innehållandes låga multiplar uppvisar 

ett genomsnittligt betavärde på 1,26, medelvärde för beta i portföljen innehållandes höga 

multiplar uppgick till 1,55. 
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4.3.3 Portföljutveckling från branschen sällanköpsvaror 

4.3.3.1 Portfölj med låga EV/EBITDA- multiplar  

Tabell 15: Portfölj under perioden 1999-06-30 – 2010-12-31, låga multipelvärde, företag från branschen 

sällanköpsvaror inkluderade. 

Period  EV/EBITDA Beta 

Ackumulerad

avkastning 

Ackumulerad 

förväntad 

avkastning 

Ackumulerad 

riskjusterad 

avkastning 

Ackumulerad 

avkastning 

OMXSPI 

jun 99 - dec 99 8,13 0,33 43,09% 2,74% 40,35% 40,94% 

jan 00 - jun 00 3,80 0,25 50,08% 5,30% 44,78% 55,00% 

jun 00 - dec 00 10,35 0,35 51,35% 8,09% 43,25% 24,15% 

jan 01 - jun 01  4,80 0,29 49,52% 10,75% 38,78% 8,68% 

jun 01 - dec 01 9,23 0,07 60,30% 12,90% 47,39% 3,18% 

jan 02 - jun 02 5,59 0,25 65,21% 15,47% 49,73% -21,07% 

jun 02 - dec 02 9,22 0,41 67,24% 18,39% 48,85% -33,79% 

jan 03 - jun 03 4,71 0,79 74,31% 22,17% 52,14% -30,77% 

jun 03 - dec 03 9,31 0,57 91,78% 25,45% 66,33% -15,11% 

jan 04 - jun 04 3,72 0,42 99,89% 28,40% 71,50% -7,54% 

jun 04 - dec 04 10,72 0,54 112,10% 31,62% 80,48% 0,35% 

jan 05 - jun 05 6,29 0,47 128,10% 34,68% 93,42% 12,20% 

jun 05 - dec 05 13,80 0,52 144,75% 37,86% 106,89% 32,19% 

jan 06 - jun 06 6,30 0,61 150,38% 41,23% 109,15% 35,14% 

jun 06 - dec 06 15,76 0,73 157,63% 44,88% 112,75% 63,71% 

jan 07 - jun 07 7,93 0,90 190,56% 48,91% 141,65% 79,57% 

jun 07- dec 07 16,13 0,79 181,84% 52,69% 129,15% 51,67% 

jan 08 - jun 08 7,18 0,97 173,68% 56,88% 116,81% 19,07% 

jun 08 - dec 08 12,38 0,94 152,58% 60,98% 91,59% -9,08% 

jan 09 - jun 09 5,57 0,86 168,05% 64,92% 103,13% 7,56% 

jun 09 - dec 09 15,04 0,67 183,09% 68,44% 114,66% 31,23% 

jan 10 - jun 10 9,17 0,90 186,90% 72,46% 114,44% 32,98% 

jun 10 - dec 10 14,13 0,99 205,73% 76,69% 129,05% 62,86% 

 

För hela perioden genererade portföljen innehållandes låga multiplar en avkastning på 205,73 

procent, vilket var 142,87 procent mer än vad index avkastade under samma period. 

Portföljen presterade bättre än den förväntade avkastningen på 76,69 procent. Den 

riskjusterade avkastningen för hela perioden uppgick till 129,05 procent. Signifikanstestet 

som genomfördes visade på ett signifikant resultat på 95 procent vilket visas nedan. 
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Tabell 16: Signifikanstest portfölj innehållandes låga multiplar 

Hypothesis Testing for OVERAVKASTNING_LAG   

Sample: 6/30/1999 12/29/2010   

    

Method Probability 

t-statistic 0.0001 

 

Portfölj med höga EV/EBITDA- multiplar  

Tabell 17: Portfölj under perioden 1999-06-30 – 2010-12-31, låga multipelvärde, företag från branschen 

sällanköpsvaror inkluderade.  

Period  EV/EBITDA Beta 

Ackumulerad

avkastning 

Ackumulerad 

förväntad 

avkastning 

Ackumulerad 

riskjusterad 

avkastning 

Ackumulerad 

avkastning 

OMXSPI 

jun 99 - dec 99 94,49 0,51 50,75% 3,14% 47,61% 40,94% 

jan 00 - jun 00 27,06 0,51 40,02% 6,28% 33,74% 55,00% 

jun 00 - dec 00 92,03 0,68 22,46% 9,80% 12,66% 24,15% 

jan 01 - jun 01  15,33 0,44 23,58% 12,80% 10,77% 8,68% 

jun 01 - dec 01 181,27 0,57 21,01% 16,08% 4,92% 3,18% 

jan 02 - jun 02 16,95 0,52 9,98% 19,26% -9,28% -21,07% 

jun 02 - dec 02 24,38 0,68 -4,26% 22,78% -27,04% -33,79% 

jan 03 - jun 03 12,75 0,71 15,75% 26,38% -10,63% -30,77% 

jun 03 - dec 03 31,44 0,94 52,31% 30,50% 21,81% -15,11% 

jan 04 - jun 04 12,98 0,89 58,08% 34,51% 23,57% -7,54% 

jun 04 - dec 04 241,67 1,10 49,45% 38,99% 10,46% 0,35% 

jan 05 - jun 05 19,22 1,03 60,42% 43,31% 17,11% 12,20% 

jun 05 - dec 05 136,86 1,01 144,75% 191,62% -46,87% 32,19% 

jan 06 - jun 06 16,14 0,85 66,50% 195,54% -129,04% 35,14% 

jun 06 - dec 06 43,41 1,22 66,97% 200,29% -133,31% 63,71% 

jan 07 - jun 07 16,45 0,63 69,63% 203,72% -134,09% 79,57% 

jun 07- dec 07 36,21 0,78 60,49% 207,46% -146,98% 51,67% 

jan 08 - jun 08 22,42 0,89 34,18% 211,46% -177,28% 19,07% 

jun 08 - dec 08 29,62 1,20 3,00% 216,15% -213,15% -9,08% 

jan 09 - jun 09 22,01 0,91 20,45% 220,19% -199,75% 7,56% 

jun 09 - dec 09 42,23 1,09 36,24% 224,65% -188,42% 31,23% 

jan 10 - jun 10 22,95 1,27 35,97% 229,52% -193,55% 32,98% 

jun 10 - dec 10 40,92 1,14 46,92% 234,09% -187,18% 62,86% 

 

Avkastningen från studiens hela undersökningsperiod blev för portföljen med höga 

multipelvärden positiv med en avkastning på 46,92 procent. Index för perioden uppgick till 

62,86 procent vilket innebär att portföljens avkastning presterade sämre än index med 15,94 

procentenheter. Den förväntade avkastningen för perioden var 234,09 procent, vilket inte 

portföljen presterar under perioden och leder till att den riskjusterade avkastningen blir 
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negativ på 187,18 procent för perioden. Nedan visas att resultatet för perioden inte är 

signifikant på en 95 procentig nivå.  

Tabell 18: Signifikanstest portfölj innehållandes höga multiplar 

Hypothesis Testing for OVERAVKASTNING_HOG   

Sample: 6/30/1999 12/29/2010   

    

Method Probability 

t-statistic 0.8910 

 

4.3.3.2 Resultat och sammanfattning 

 

Figur 4: Utveckling under perioden 1999-06-30 – 2010-12-31 

Ovan illustreras utvecklingen av index samt de båda portföljerna då portföljerna hålls från 

1999-06-30 till 2010-12-31 och rebalanseras halvårsvis. Portföljen innehållandes låga 

multiplar presterar både bättre än index för perioden samt bättre än portföljen innehållandes 

höga multipelvärden. Genomsnittligt betavärde för portföljen innehållandes låga multiplar 

uppgår till 0,59, för portföljen innehållandes höga multiplar är medelvärdet för beta för 

tidsperioderna 0,85. 

 

 

 

 

-100,00%

-50,00%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

250,00%

300,00%

P
ro

ce
n

tu
e

ll 
fö

rä
n

d
ri

n
g 

OMXSPI

Portfölj låg

Portfölj hög



47 
 

5 Analys     

Kapitlet kommer att behandla det empiriska resultatet som utarbetats under studien. 

Tillsammans med den teori som finns på området som har hjälpt till att forma studien kommer 

en diskussion att föras om vilka slutsatser som kan dras utifrån materialet. 

5.1 Går strategin att utnyttja för att generera överavkastning?  

Analysen är uppbyggd kring studiens syfte som presenteras utifrån huvudfrågan, huruvida det 

går att generera överavkastning genom att investera i företag som uppvisar en låg eller hög 

EV/EBITDA-multipel. En diskussion kommer sedan att föras med hänsyn tagen till 

variablerna bransch och risk som även har beaktats under studien.  

Genom studiens gång har vi undersökt om det är möjligt att använda EV/EBITDA-multipeln 

som en investeringsstrategi. Om strategin kan läggas till de redan etablerade 

investeringsstrategierna som finns på marknaden. Eller om det visar sig att marknaden är 

effektiv att och en strategi som utnyttjar anomalier inte är möjlig.  

5.1.1 Totalportföljen 

På en effektiv marknad reflekterar priset på en tillgång all tillgänglig information. Det ska 

enligt EHM inte gå att genom investeringar generera systematiska överavkastningar och det 

ska därmed vara omöjligt att sätta upp investeringsstrategier. I vår studie skulle det innebära 

att investeringar i låga eller höga EV/EBITDA-multiplar inte skulle vara en möjlig 

investeringsstrategi för att generera överavkastning, det bästa skulle vara att investera i 

marknadsportföljen eller egentligen i ett index som reflekterar marknadens avkastning. Enligt 

EMH ska det inte heller vara någon systematisk skillnad att investera i låga respektive höga 

multiplar och inte heller i någon annan multipel, systematiska överavkastningar ska inte vara 

möjliga. Förespråkare av EMH skulle förkasta vårt uppsatta syfte med studien, om att det går 

att generera överkastning genom systematiska investeringar i företag som uppvisar låga eller 

som uppvisar höga multipelvärden.  

Vad säger då vår empiriska studie? Empirin som inhämtats och som ligger till grund för 

portföljen från hela Stockholmsbörsen visar på en positiv utveckling, där överavkastning 

genereras vid investeringar i låga EV/EBITDA-multiplar. Portföljen genererade en avkastning 

på 257,63 procent gentemot index avkastning på 62,86 procent, en överavkastning som är 

signifikant på 95 procents nivå. Här ses tydligt att det går att etablera en strategi med 

investering i låga EV/EBITDA-multiplar för att generera överavkastning, vilket leder till att 
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studien motsätter sig hypotesen om att marknaden är effektiv. Vi kunde även se 

överavkastningar för majoriteten av halvårsperioderna då portföljen rebalaserades.  

Trots att EMH innebär att priset på en tillgång reflekterar all tillgänglig information behöver 

inte marknadspriset konstant stämma överens med det verkliga värdet på tillgången. Det enda 

kravet är, som nämnt ovan, att avvikelserna är slumpmässiga, det ska alltså vara lika stor 

sannolikhet att tillgångarna är över- som undervärderade. Även här skulle det inte spela någon 

roll huruvida placeringar sker i låga respektive höga multiplar. Det bästa skulle vara att 

placera i marknadsportföljen. Att den genomförda empiriska studien visar på systematiska 

överavkastningar som inte är slumpmässiga öppnar också upp för ifrågasättande av EMH. De 

avvikelser vi kunnat skåda har varit både signifikanta och systematiska, vilka är argument 

som talar mot EMH. Enligt teorin skulle vi inte se några skillnader mellan investeringar i 

olika multipelvärden och vi skulle inte erhålla högre avkastning än index år efter år genom att 

följa samma investeringsstrategi, vidare skulle överavkastningen bero på tur. EMH menar 

egentligen inte att en investerare inte kan generera överavkastning, utan snarare att faktiskt 

hälften av alla investerare kommer erhålla överavkastning. Överkastningen som lyckas 

generera är dock på grund av tur och tillfälliga avvikelser på marknaden, inte på grund av 

systematiska investeringar i låga eller höga EV/EBITDA-multiplar.  

Resultatet av den empiriska studie vi gjort är överensstämmande med tidigare studier som 

gjorts där forskare upptäckt anomalier på marknaden. Studien ger indikationer om att låga 

EV/EBITDA-multiplar existerar som en form av anomali på marknaden. Resultatet från 

studien tyder på systematiska och signifikanta överavkastningar som kan genereras genom att 

utnyttja anomalierna. De avvikelser som studien visar på skulle mycket väl kunna utvecklas 

till en erkänd investeringsstrategi där investering görs i låga EV/EBITDA-multiplar, precis 

som exempelvis P/E-talseffekten blivit en investeringsstrategi. Om studien endast visat på 

erhållen överavkastning som inte var signifikant, eller kanske inte lika tydlig överavkastning 

och om en hög multipel vissa år hade presterat bättre skulle avvikelserna snarare uppvisat ett 

slumpmässigt mönster. Det hade då inte varit möjligt att påvisa en existerande anomali i låga 

EV/EBITDA-multiplar och vår huvudfråga hade fått svaret att det inte går att utnyttja 

strategin att investera i EV/EBITDA-multiplar med avsikt att systematiskt generera 

överavkastning.       

Utifrån den ovanförda diskussionen anser vi att EMH återigen bör ifrågasättas även i dess 

svagaste form. Studien som genomförts tyder på att en investeringsstrategi där investeringar 
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görs i låga EV/EBITDA-multiplar skulle kunna utvecklas till en erkänd investeringsstrategi 

likt momentumstrategin med fler.                   

Syftet med studien är inte att undersöka huruvida marknaden är effektiv eller inte, utan det är 

att undersöka existensen av en investeringsstrategi. I och med att EMH säger att det inte går 

att utnyttja investeringsstrategier på marknaden blir en del av syftet ändå att undersöka just 

existensen av en effektiv marknad. Om svaret på huvudfrågan hade varit nej, att det inte går 

att utnyttja strategin, hade vi inte kommit fram till att marknaden varit relativt effektiv utifrån 

de empiriska data som varit underlag för studien. Vi hade då förmodligen varit tvungna att 

förkasta hela vår frågeställning, eftersom EMH innebär att investeringsstrategier inte går att 

utnyttja. Portföljen med höga multiplar har egentligen bara genererat mer avkastning än index 

ett fåtal sexmånadersperioder. Bästa strategin är alltså att investera i låga EV/EBITDA-

multiplar då höga multiplar inte kan visa på en återkommande och signifikant överavkastning.  

Ineffektiviteten som vi sett indikationer om kan även bero på psykologiska aspekter. 

Förespråkare av Behavioral Finance menar på att människor inte är rationella i sina beslut, 

utan att känslor och tankar även påverkar vid finansiella beslut, något även vi tror kan bidra 

till felprissättningarna på aktiemarknaden. Individers irrationalism kan därmed vara en 

förklaring till de upptäckta och systematiska anomalier som finns på marknaden och som vi 

även upptäckt för EV/EBITDA-multipeln. Människors irrationalitet visar sig då de väger in 

andra aspekter än bara risk och avkastning vid sina investeringsbeslut, till exempel kan de 

istället väga in sannolikheten för upp och nedgång. Investerare tenderar att gå tillbaka 

historiskt för att se vilken avkastning den potentiella investeringen genererat historiskt, vilket 

inte alls behöver vara ett bra underlag för en framtida investering. En investerare kan även 

tänkas blanda ihop bra företag med en bra investering. Bra företag är de företagen som 

genererar vinster och uppvisar hög försäljningstillväxt, medan en bra investering är sådana 

företag vars aktier ökar i pris mer än andra aktier. Ett annat misstag investerare kan tänkas 

göra är att de väljer att investera i sådana företag som ligger dem nära om hjärtat. Istället för 

att till exempel titta på aktiernas uppvisade multipelvärden tittar de bara på vilket det aktuella 

företaget är. Många investerare väljer bland annat att investera i aktier i företag som de jobbar 

för och på så sätt blir diversifieringen minimal, vilket kan vara ödesdigert om företaget i fråga 

skulle gå i konkurs eller dylikt. Det är just de här systematiska och eventuella felbesluten som 

kan leda fram till marknadens felprissättingar. Genom att investerare inte tänker rationellt i 

sina investeringsbeslut kan strategin där låga EV/EBITDA-multiplar används gå om intet till 

följd av de psykologiska aspekter som diskuterats ovan.                   
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Det är viktigt att ha transaktionskostnader med i beaktandet om en investeringsstrategi ska 

genomföras där investering i aktier som uppvisar låga EV/EBITDA-multiplar ska göras där 

portföljen rebalanseras efter varje sexmånadersperiod för att konstant innehålla låga multiplar. 

Investeringsstrategin får vägas mot de ökade transaktionskostnaderna som vi i studien valt att 

bortse från då de ansetts för svåra att uppskatta på ett tillfredställande sätt, för en investerare 

borde dock kostnaderna tas med i beaktande vid val av investeringsstrategi. I och med att 

överavkastningen för portföljen med låga multiplar är signifikant på 95 procents nivå anser vi 

att det trots med transaktionskostnader i beaktande är en bra investeringsstrategi.       

5.1.2 Relativvärdering 

Det finns en markant skillnad mellan hur de olika värderingsmetoderna kassaflödes- samt 

relativvärdering ser på marknaden. DCF utgår från att olika branscher eller till och med hela 

marknaden kan vara felprissatt, medan relativvärdering utgår från att hela marknaden är 

korrekt värderad, men att enskilda aktier kan vara felvärderade. Antagandet som görs vid 

DCF är att felprissättningarna endast är tillfälliga och att de justeras till sitt rätta värde över 

tid. Relativvärderingen fångar upp det rådande marknadsläget genom att värderingen sker 

utifrån dagens priser och sedan mäter värdet relativt en annan liknande tillgång. Det 

estimerade värdet från relativvärderingen ges utifrån hur liknande tillgångar är prissatta på 

marknaden, priser som kan vara påverkade av människors irrationella beteende. Det innebär 

att företag med både låga och höga EV/EBITDA-multiplar skulle kunna vara övervärderade 

på en övervärderad marknad och undervärderade på en undervärderad marknad.   

För vår studie skulle det innebära att en övervärderad bransch till exempel blivit mer 

representerad i totalportföljen för höga multiplar och underrepresenterad i den låga portföljen 

för samma period. Bland annat har IT-branschen varit överrepresenterad i portföljerna för 

höga multiplar ända från juni 1999 till och med december 2007. Det innebär att portföljen 

med höga multiplar varit extremt påverkad av IT-kraschen som var i början av 2000-talet och 

att de övriga branscherna förmodligen varit undervärderade i relation till IT-branschen under 

nästan hela vår undersökningsperiod. Det kan även vara en av de stora anledningarna till att 

portföljen med höga multiplar resulterat i den höga negativa avkastningen. För den låga 

portföljen är tillverkningsindustrin överrepresenterad för majoriteten av portföljerna under 

samma period som IT var överrepresenterad i den höga portföljen. Tillverkningsindustrin är 

den bransch som representerar flest företag i studien och den hör även till en av de större 

branscherna på Stockholmsbörsen. Att den varit den mest representativa branschen i 

portföljen med låga EV/EBITA-multiplar ger indikationer om att den under majoriteten av 
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åren varit undervärderad relativt övriga branscher, det behöver dock inte vara fallet. I slutet av 

undersökningsperioden är olika branscher representerade i båda portföljerna och på så sätt 

erhålles en mer överskådlig bild av marknaden till skillnad mot när en bransch är 

överrepresenterad i portföljerna. Vid en hög grad av branschdiversifiering handlar det snarare 

om enskilda företags aktier som är undervärderade framför hela branscher. Vissa branscher 

kan visa på högre multipelvärden utan att för den delen vara över- eller undervärderade.              

Eftersom EV/EBITDA är svåranvänd för företag med korsvist ägande finns det risk för att 

företagen med korsvist ägande uppvisar högre multiplar. För vår studie kan det här ha 

inneburit att portföljen med höga multiplar har innehållit företag med stora minoritetsintressen 

som samtidigt varit undervärderade, istället för att portföljen som innehållit företag som 

uppvisat höga multipelvärden utan stora minoritetsintressen. Investerare kan då gå miste om 

att göra investeringar i de aktuella företagen, vilka utan korsvist ägande eventuellt skulle 

uppvisat ett lägre multipelvärde och genererat avkastning därefter. Avkastning som är i den 

linje som studien visar på.         

5.2 Går strategin att utnyttja med hänsyn tagen till företagets risk? 

5.2.1 Totalportföljen 

Vid multipelvärdering kan det vara lätt att inte ta hänsyn till de underliggande variablerna i 

multipeln, utan investeraren tänker endast på huruvida multipeln i fråga är hög eller låg. Det 

innebär att investeraren egentligen inte har någon uppfattning om risken han eller hon åtar sig, 

ett scenario vi kan tänka oss var vanligt förekommande vid investeringar med relativvärdering 

som underlag innan finanskrisen 2008-2009. En investerare har enligt teorin möjlighet till 

högre avkastning ju högre risk han eller hon tar på sig. Med vår studie som underlag borde det 

innebära att de portföljer innehållandes låga multiplar, som genererade högst avkastning även 

skulle ha högst betavärden. Totalt sett för hela perioden var det inte fallet. De portföljer som 

sattes samman med lägst multiplar visade sig även ha lägst risk.  

När stockholmsbörsen föll som mest, juni 2007-december 2008 under finanskrisen, föll index 

med cirka 61 procentenheter. Under samma period föll portföljen med låga EV/EBITDA-

multiplar med cirka 30 procentenheter och portföljen med höga multiplar med cirka 41 

procentenheter. För just den här perioden uppvisade portföljen med låga multiplar ett 

betamedelvärde på 0,93 något högre än portföljen med höga multiplar som uppvisade 

betavedelvärde på 0,73. Skillnaden mellan portföljernas betavärden var alltså marginell, trots 

att portföljen innehållandes höga multiplar föll med cirka 10 procentenheter mer. Enligt teorin 
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borde dock portföljen med lägst betavärde haft störst nedgång i och med att högre betavärde 

leder till vidare rörelser. Inga slutsatser går dock att dra från den specifika perioden, enbart 

konstatera att teori samt faktisk utveckling inte indikerar på sammanfaller under den specifika 

perioden. 

Beta tillsammans med riskpremien och den riskfria räntan har genom CAPM gett oss 

portföljernas förväntade avkastning. Den förväntade avkastningen var högre för portföljen 

med de höga multiplarna, vilket är ett resultat av att de ingående aktierna uppvisade något 

högre betavärden. Portföljerna innehållandes höga multiplar nådde inte alls upp till den 

förväntade avkastning som gavs av CAPM. För hela perioden blev den totala avkastningen 

negativ, minus 67,84 procent. Avkastningen justerat för risk blev negativ med 182,15 procent. 

Med den ovanförda diskussionen kan vi komma fram till att en investeringsstrategi där 

investeringar görs i höga EV/EBITDA-multiplar inte genererar någon överavkastning och är 

inte överlägsen den strategi där investering görs i portföljer med låga multipelvärden, varken 

med avseende på risk eller på avkastning.   

De portföljer med låga EV/EBITDA-multiplar genererade däremot en avkastning som ligger 

över förväntad avkastning. Den förväntade avkastningen var utifrån CAPM 88,60 procent 

över hela perioden medan den faktiska avkastningen var på hela 257,63 procent, vilket har 

gett en riskjusterad avkastning på hela 169,03 procent. Även i det här fallet avvek resultatet 

från vad CAPM förutspått, vilket kan styrka att det är en förenklad modell. Modellen utgår 

från att marknaden är effektiv och att det bästa placeringsalternativet är marknadsportföljen, 

något vi kommit fram till att så inte är fallet. Även om beta för portföljen med låga 

EV/EBITDA-multiplar hade haft ett beta på ett hade både den faktiska och den riskjusterade 

avkastningen varit högre än index och även då hade EMH och CAPM varit felaktiga. CAPM 

gör även antaganden om att det inte existerar några transaktionskostnader och att alla 

investerare är rationella och som dessutom agerar lika. De olika antaganden som görs vid 

användandet av CAPM leder till att vi anser att den riskjusterade avkastningen vi erhållit bör 

ifrågasättas, då den är beroende av den förväntade avkastningen som vi beräknat med hjälp av 

CAPM. Däremot tror vi att det är en modell som är fullt gångbar för investerare som endast 

vill få en ungefärlig uppskattning om vad han eller hon kan förväntas erhålla vid 

investeringar, i och med att det är en enkel modell som är lätt att förstå. Vad som är viktigt vid 

användandet av modellen är att vara medveten om de antaganden modellen gör, att det är 

antaganden som representerar en förenklad värld med rationella investerare.  
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Investerare har olika mål med sina investeringar och väljer utifrån sina mål vilken 

investeringsstrategi som ska användas. Investeringar bestäms dels utifrån investerarens behov, 

men även av dess riskpreferenser, hur riskavert investeraren är. Utifrån våra empiriska resultat 

kommer investeraren genom att investera i låga multiplar att få tillgång till en portfölj som 

genererar högre avkastning än en portfölj med höga multiplar, samtidigt som portföljrisken 

även är lägre. Genom att investera i låga EV/EBITDA-multiplar kan en investerare alltså 

minimera risken och samtidigt generera en högre avkastning än vid investering i portföljen 

med höga multiplar och samtidigt erhålla överavkastning gentemot index.         

Som nämnt ovan tror vi att många investerare inte är rationella vid sina investeringsbeslut. 

Förespråkare för Behavioral Finance menar att felprissättningarna på marknaden drivs av 

investeringspsykologi, individers riskattityd och dess syn på möjligheter. Människor är 

generellt sett obenägna att utsätta sig för risk, även om det självklart varierar mellan olika 

individer. Investerare som erhållit stora vinster tenderar att vara villiga att ta på sig högre risk 

än de som precis gått med förlust. För att koppla det till vår studie skulle det kunna innebära 

att de investerare som precis gjort stora vinster väljer att investera i de företagen som uppvisar 

högre risk, vilka är de företagen som även visat sig uppvisar högre multiplar. Därmed skulle 

de mycket väl kunna gå med förlust i och med att portföljen med höga multiplar är den som 

gått sämst i vår studie. På samma sätt skulle de investerare som precis gått med förlust 

eventuellt välja att investera i de företagen som uppvisar lägre risk, vilka var de företagen 

med låga EV/EBITDA-multiplar och som även genererade signifikant överavkastning. På så 

sätt skulle de genererade över- och underavkastningarna jämnas ut, dock inte på grund av att 

marknaden är effektiv utan på grund av att investerare tar beslut som beror på hur de agerat 

tidigare. De vill antingen försöka rätta till sina tidigare felbeslut genom att minska risken eller 

genera ännu högre avkastning och på så sätt exponera sig för högre risk.      

Studiens empiriska resultat motsätter sig det som teorin säger om risk och avkastning. Att 

investera i tillgångar med hög risk borde även resultera i en högre genererad avkastning, 

vilket som nämnt ovan inte varit fallet. Enligt de empiriska resultat som framkommit kan en 

investeringsstrategi där låga EV/EBITDA-multiplar används generera överavkastning samt en 

risk som är påvisat lägre än den då kanske borde vara.  
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5.3 Går strategin att utnyttja i en specifik bransch? 

5.3.1 Tillverkningsindustri 

Tillverkningsindustrin är den bransch som representerar flest företag i studien. Det resultat 

som erhållits av den empiriska studien visar på en signifikant överavkastning på 95 procent 

vid investeringar i låga EV/EBITDA-multiplar.   

Precis som för hela Stockholmsbörsen verkar det finnas avvikelser som systematiskt går att 

utnyttja och på så sätt erhålla överavkastning. Det går då även här att ifrågasätta existensen av 

en effektiv marknad eftersom det enligt EMH inte går att utnyttja en specifik 

investeringsstrategi och därmed erhålla överavkastning. Vi kan alltså ännu en gång ifrågasätta 

EMH, då en anomali inom tillverkningsindustrin går att utveckla till en investeringsstrategi 

där systematiska överavkastningar kan erhållas. Risken var även här lägst för portföljen med 

låga multiplar och den förväntade avkastningen var högre för portföljen med höga multiplar. 

Det innebär att den riskjusterade avkastningen blev högre för portföljen med låga multiplar till 

skillnad från den med höga multiplar som genererade negativ riskjusterad avkastning.  

Branschen uppvisar tillsammans med sällanköpsvaror lägst beta för portföljen med låga 

EV/EBITDA-multiplar, men för portföljen med höga multiplar uppvisar branschen något 

högre betavärde, skillnaden är dock marginell. Det innebär att en investerare tar på sig relativt 

låg risk vid investeringar i tillverkningsindustrin och borde därför enligt teorin erhålla låg 

avkastning, vilket även varit fallet i jämförelse mot de andra branscher som varit föremål för 

studien. Överavkastningen för portföljen med låga multiplar är dock signifikant.  

Vad som kan tyckas märkligt är att tillverkningsindustrin enskilt genererar lägst avkastning av 

de branscher som är med i branschanalysen, men ändå är den bransch som är mest 

representativ i den låga portföljen där hela Stockholmsbörsen är inräknad. Det kan till viss del 

bero på att enskilda aktier från de övriga branscherna påverkat avkastningen markant. En 

annan förklaring kan vara att investeringen skett över en väldigt lång period och att företag 

med lägst risk under ett ganska turbulent decennium även blivit de företag som uppvisat lägst 

multiplar. Vad som talar för teorin om att ju lägre risk en investerare åtar sig, desto lägre 

avkastning kan han eller hon förvänta sig att erhålla.   

Vad som kan komplicera analysen av tillverkningsindustrin något är att det är en extremt stor 

bransch, där företagen skiljer sig mycket från varandra. En av relativvärderingens 

utgångspunkter är att investerare ska kunna jämföra olika företag med liknande fundamentala 
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värden. I tillverkningsindustrin är företagen många gånger olika både med avseende på 

fundamentala värden och på dess verksamhet, till exempel är företag som SAS och Atlas 

Copco två företag som representerar samma bransch, men som är vitt skilda i sina 

verksamheter. När branschen är så stor som den är skiljer sig även storleken på företagen åt, 

där många av de större företagen i studien uppvisar höga andelar av minoritetsintressen, något 

som kan försvåra användandet av EV/EBITDA-multipeln och jämförelser mellan företagen 

inom en och samma bransch. Det kan därför vara bra att vid investeringar i aktier med 

multipeln som underlag vara uppmärksam så att undervärderade aktier som ändå uppvisar 

höga multipelvärden, som ett resultat av stora minoritetsintressen, inte utelämnas. Många av 

de branscher som forskare inom området menar passar in på användandet av EV/EBITDA-

multipeln finns representerade under tillverkningsindustrin, bland annat byggnadsindustrin 

och försvar.       

Utifrån den ovanförda diskussionen anser vi att det finns avvikelser i tillverkningsindustrin 

som investerare systematiskt skulle kunna utnyttja vid investeringsbeslut. Industrin 

representativ för de investerare som inte är beredda att bära mycket risk, men ändå vill erhålla 

överavkastning.    

5.3.2 IT 

Det empiriska resultatet av IT-branschen ger inga direkta indikationer om huruvida 

marknaden är effektiv eller inte med avseende på just IT-branschen, den erhållna 

överavkastningen är inte signifikant. För den totala perioden, juni-1999 till december-2010, 

genererar portföljen med låga multiplar högst avkastning. Det går dock inte att se något 

mönster i portföljernas genererade avkastningar och därmed går det inte heller dra någon 

slutsats av huruvida marknaden är effektiv eller inte.  

IT-branschen är den bransch av de tre undersökta som visar på högst beta och borde därför, 

med stöd av CAPM, vara den bransch som genererar högst avkastning, vilket även är fallet då 

hänsyn tas till avkastningen som inte är justerad för risk. IT-branschen var den bransch som 

dominerade vid sammansättning av totalportföljen innehållandes höga multipelvärden från 

hela Stockholmsbörsen under första halvårsperioden. En avkastning på 57,45 procent 

genererades för den enskilda portföljen. IT-branschen genererade för det första halvåret hela 

86,68 procent jämfört mot 30,85 procent för tillverkningsindustrin och 50,75 procent för 

sällanköpsvaror. Det visar på att IT-branschen haft en stor inverkan på hur resultatet av den 

empiriska undersökningen kommit att se ut för totalportföljen.      
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I början av undersökningsperioden upplevde IT-branschen toppen av en bubbla som sedan 

sprack. Utifrån de resultat vi erhållit från vår studie går det att dra slutsatsen att IT-kraschen 

påverkat nästan hela vår undersökningsperiod. IT-branschen har dominerat portföljerna med 

de höga EV/EBITDA-multiplarna under i princip hela undersökningsperioden, med undantag 

för de sista åren, branschen är även den bransch som uppvisar högst betavärde. Branschen har 

den näst högsta förväntade avkastningen efter sällanköpsvaror och för portföljen med höga 

multiplar en riskjusterad avkastning på minus 138,74 procent. Till skillnad från 

tillverkningsindustrin hänger totalportföljen och IT-branschens enskilda portfölj ihop. IT-

bolagen har som sagt dominerat den portföljen som innehåller höga multiplar för hela 

Stockholmsbörsen och varit starkt bidragande till att den totala portföljen presterat dåligt. Den 

enskilda portföljen från IT branschen innehållandes höga multiplar är även den portfölj som 

presterat sämst av de olika branscherna. Det här är något vi tror till stor del beror just på IT-

kraschen. De investerare som förlorade mycket pengar i till exempel IT-kraschen kan har haft 

svårt att släppa de aktierna för mer lukrativa investeringsalternativ som exempelvis aktier med 

låga multipelvärden och inte IT-bolagen som uppvisat höga multipelvärden. Det är även som 

nämnt ovan många av IT-bolagen som fallit bort i studien på grund av att de uppvisat negativa 

EV/EBITDA-värden.       

EV/EBITDA-multipeln är inte en multipel som inom IT-branschen är frekvent använd vid 

värdering av branschens aktier. Genom det empiriska resultatet ser vi inte heller att några 

mönster kan ses i avkastningen med hjälp av multipeln även då överavkastning ges då hänsyn 

tas till avkastningen icke justerad för risk samt den riskjusterade avkastningen. Det skulle 

eventuellt gå att påstå att investering på lång sikt skulle vara lönsamt då portföljen som helhet 

visat på positiv avkastning, den överavkastning som erhålls av portföljen är inte signifikant.       

5.3.3 Sällanköpsvaror 

Portföljen med låga multiplar generade överavkastning gentemot index, portföljens 

avkastning uppvisade en signifikans på 95 procent, precis som den låga portföljen i 

tillverkningsindustrin. Utifrån det empiriska resultatet går det att urskilja avvikelser på 

marknaden för sällanköpsvaror, avvikelser som investerare ska kunna utnyttja vid 

investeringar och därmed generera överavkastning. Det innebär att även sällanköpsvaror ger 

indikationer om att marknaden inte är effektiv.       

Branschens portfölj innehållandes låga multiplar som hållits under hela 

undersökningsperioden och rebalanserats under varje sexmånadersperiod uppvisar ett lika lågt 
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beta som tillverkningsindustrin, och genererar en avkastning på hela 205,73 procent och en 

riskjusterad avkastning på 129,05 procent. Branschens portfölj med höga multiplar över hela 

perioden är den av de tre branscherna i branschanalysen som presterat bäst, precis som de 

andra två branscherna generar den dock negativ riskjusterad avkastning för hela perioden. 

Portföljen med höga multiplar visar ingen signifikans, vilket inte heller övriga branscher eller 

hela Stockholmsbörsen gör för portföljer sammansatta av höga multiplar.     

Sällanköpsvaror uppvisar lägst risk och generar den näst högsta avkastningen, ett resultat som 

inte stämmer överens med teorin som menar på att investerare erhåller mer avkastning om han 

eller hon tar på sig högre risk. Precis som för tillverkningsindustrin och IT-branschen är det 

portföljen med höga multiplar som uppvisat högst betavärde och högst förväntad avkastning, 

Portföljen har dock inte presterat enligt förväntan vilket alltså inte varit fallet. Sällanköpsvaror 

hör till en av de branscher där multipeln är som mest använd inom värdering. Det kan då 

tyckas att marknaden med avseende på multipeln skulle uppvisa en högre grad av effektivitet 

på grund av högre användningsgrad. Då resultatet som framkommit av den empiriska studie 

vi gjort visar på att det är möjligt att generera överavkastning genom att investera i en portfölj 

med låga multipelvärden ser vi även i branschen sällanköpsvaror att en investeringsstrategi 

går att utnyttja på marknaden.    

5.3.4 Sammanfattning branscher    

Två av de tre branscherna som undersökts ger indikationer om att marknaden är ineffektiv 

med avseende på olika branscher. Branscherna som uppvisar en ineffektivitet är 

tillverkningsindustrin och sällanköpsvaror, de har genererat signifikant överavkastning vid 

investeringar i låga EV/EBITDA-multiplar. På de två branscherna ser vi prisavvikelser som 

ska kunna utnyttjas av investerare för att systematiskt generera överavkastning och därmed 

kan en investeringsstrategi baserad på multipeln utvecklas.   

De enskilda branscherna visar på liknande resultat som för hela Stockholmsbörsen med 

avseende på risk, vilket är att de portföljer med höga multipelvärden visar på högre risk mätt 

utifrån dess betavärde. De olika branscherna uppvisar varierande risk mätt enligt beta, vilket 

sedan föranlett den förväntade avkastningen uträknat från CAPM. Inom IT-branschen där 

betavärdena har varit de högsta med avseende på de ingående branscherna i studien har 

förlusten varit som mest märkbar, här genererade portföljen med höga multiplar en lägre 

avkastning än index alla perioder utom två. IT-branschen är den bransch vi inte kan se något 

mönster i och som vi inte ser några systematiska och återkommande anomalier i.  
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De branscher vi ser att en investeringsstrategi skulle kunna utnyttjas i är tillverkningsindustrin 

och sällanköpsvaror, där sällanköpsvaror genererar den högsta överavkastningen.  
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6 Slutsats 

Studiens syfte avslutades med en frågeställning där vi undrade huruvida det går att erhålla 

överavkastning genom att investera i aktier som uppvisade låga eller höga EV/EBITDA-

multiplar och om det är någon skillnad mellan de olika branscherna på Stockholmsbörsen. I 

analysen har vi försökt besvara frågeställningen med studiens empiriska resultat som underlag 

för att få studiens syfte uppfyllt.  

Utifrån de empiriska resultat som studien uppvisar samt diskussionen som förts i analysen kan 

vi konstatera att det genom investeringar i låga EV/EBITDA-multiplar går att generera 

överavkastning och på så sätt prestera bättre än index, den erhållna överavkastningen visar en 

signifikans på 95 procent. Portföljen innehållandes höga multiplar visar inte på samma 

positiva utveckling, där portföljen uppvisade negativ avkastning, som dock inte var 

signifikant. Samma mönster har kunnat skådas även för de enskilda branscherna, med 

undantag för IT-branschen. Baserat på det empiriska resultat studien genererat anser vi att 

marknaden indikerar på en ineffektivitet och att företag som uppvisar låga EV/EBITDA-

multiplar är undervärderade i relation till både företag som uppvisar höga multiplar samt till 

index vilket innebär att en strategi bör kunna utnyttjas där investering görs i företag som 

uppvisar låga multipelvärden.  

Studien har även visat på att företag med lägst multipelvärde även uppvisar lägst risk, 

multiplarna borde enligt teorin generera lägre avkastning, vilket inte varit fallet. Det går alltså 

att investera i aktier som uppvisar låga EV/EBITDA-multiplar som genererar överavkastning 

och samtidigt åta sig lägre risk än vid investeringar i höga multiplar.  

Det har visat sig att IT - branschen är den bransch som genererar högst avkastning av de tre 

branscherna som ingår i branschanalysen, dock är inte avkastningen för branschen signifikant. 

Sällanköpsvaror tillsammans med tillverkningsindustrin ger båda indikationer om att 

prisavvikelser existerar som faktiskt går att utnyttja vid investeringar och därmed erhålla 

överavkastning. Branscherna uppvisar även lägre risk är IT-branschen vilken är den bransch 

där vi inte kan se några systematiska och återkommande anomalier. 

Studien har utifrån ovan förda diskussion kommit fram till att det går att utnyttja låga 

EV/EBITDA-multiplar vid investeringar både för hela Stockholmsbörsen, samt för två av de 

tre studerade branscherna. Marknaden uppvisar tecken på ineffektivitet med avseende på 

EV/EBITDA-multipeln, även i dess svagaste form. Studien visar på att det existerar 
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anomalier, sådana anomalier som vi anser ska kunna utvecklas till att göra strategin som 

innebär investeringar i låga EV/EBITDA-multiplar till en accepterad investeringsstrategi. 

Strategin kan utnyttjas oavsett riskpreferens, då den låga multipeln både uppvisar lägst risk 

och genererar högst avkastning, vilket ändå är det huvudsakliga målet vid investeringar.                  
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7 Vidare studier 

Förslag till vidare studier inom ämnet är att genomföra liknande undersökning på andra 

marknader för att visa på likheter och olikheter. Genom att utföra samma studie på andra 

geografiska marknader går det att utvisa huruvida en investeringsstrategi är möjlig världen 

över. Ytterligare förslag på studier är att dela upp undersökningen på small-, mid-, samt 

largecap. På så vis undersöks om storleken på företag samt den likviditet en viss aktie har 

påverkar investering vid användandet av multipeln. En strategi kanske fungerar bättre där 

investering i multipeln görs från smallcap eller från largecap. Då vi i vår studie inte gjorde 

någon sådan uppdelning skulle det vara intressant att se om det föreligger någon skillnad med 

avseende på andra marknader.  
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Bilagor 

Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med lågt multipelvärde, period 1999-06-30-1999-12-31 

Företag 

Net 

Insight  Softronic 

HiQ 

International Volvo Betson Portfölj 

 Avkastning 

OMXSPI 

Bransch IT IT IT 

Tillv. 

industri 

Sällanköps 

varor Alla  

EV/EBITDA 1,65 2,92 2,95 3,09 6,63 3,45  

Beta 1,89 1,65 2,25 0,58 0,91 1,46 42,07% 

Avkastning 205,50% 148,47% 369,81% -10,74% 109,31% 164,47%   

Förväntad 

avkastning 12,52% 11,42% 14,14% 6,61% 8,10% 10,56%   

Riskjusterad 

avkastning 192,98% 137,05% 355,68% -17,35% 101,20% 153,91%   

 

Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med högt multipelvärde, period 1999-06-30-1999-12-31 

Företag 

Digital 

Vision Probi IFS 

Venue Retail 

Group Ericsson Portfölj 

 Avkastning 

OMXSPI 

Bransch IT Hälsovård IT 

Sällanköps 

varor IT Alla  

EV/EBITDA 1110,78 608,94 326,52 280,35 242,24 513,77  

Beta 0,69 0,46 1,62 0,19 1,91 0,97 

 
Avkastning 21,21% 17,63% 151,70% -4,03% 100,73% 57,45%  42,07% 

Förväntad avkastning 7,10% 6,07% 11,28% 4,83% 12,61% 8,38%   

Riskjusterad 

avkastning 14,12% 11,56% 140,42% -8,86% 88,12% 49,07%   

 

Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med lågt multipelvärde, period 2000-01-01-2000-06-30 

Företag 

Swedish 

Match Elanders 

Fenix 

Outdoor Volvo Skistar Portfölj 

 Avkastning 

OMXSPI 

Bransch Dagligvaror 

Sällanköps 

varor 

Sällanköps 

varor 

Tillv. 

Industri 

Sällanköps 

varor Alla 

 EV/EBITDA 1,67 2,16 2,26 2,77 3,52 2,48 

 
Beta 0,11 0,74 -0,07 0,46 -0,06 0,24 

 Avkastning -6,94% 16,00% 21,52% -11,97% -16,47% 164,90%  42,81% 

Förväntad avkastning 4,50% 7,33% 3,68% 6,08% 3,73% 15,62%   

Riskjusterad 

avkastning -11,44% 8,66% 17,83% -18,05% -20,20% 149,27%   

 

Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med högt multipelvärde, period 2000-01-01-2000-06-30 

 

Företag Digital Vision Probi Ortivus Intoi Ericsson Portfölj 

 Avkastning 

OMXSPI 

Bransch IT Hälsovård Hälsovård IT IT Alla  

EV/EBITDA 5871,63 3078,93 276,06 261,68 125,56 1922,77  
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Beta 0,69 0,46 0,80 2,82 1,93 1,34 

 Avkastning -17,12% 117,44% -31,39% -14,96% 25,77% 73,40%  42,81% 

Förväntad avkastning 7,10% 6,07% 7,61% 16,68% 12,69% 18,41%   

Riskjusterad avkastning -24,22% 111,37% -39,00% -31,64% 13,08% 54,99%   

 

Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med lågt multipelvärde, period 2000-06-30-2000-12-31 

Företag Sweco Sandvik NIBE Hexagon Trelleborg Portfölj 

  Avkastning 

OMXSPI 

Bransch 

Tillv. 

Industri 

Tillv. 

Industri 

Tillv. 

Industri 

Tillv. 

Industri 

Tillv. 

Industri Alla  

EV/EBITDA 1,63 6,12 6,4 7,21 7,63 5,80  

Beta 0,39 0,48 0,06 0,33 0,29 0,31 

 Avkastning 0,00% 21,69% 15,99% -2,47% 7,94% 173,53%  25,08% 

Förväntad avkastning 5,74% 6,14% 4,26% 5,50% 5,30% 21,01%   

Riskjusterad 

avkastning -5,74% 15,55% 11,73% -7,97% 2,64% 152,51%   

 

Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med högt multipelvärde, period 2000-06-30-2000-12-31 

Företag Probi Enea IFS 

Modul 1 

Data VRG Portfölj 

 Avkastning 

OMXSPI 

Bransch Hälsovård IT IT IT 

Sällanköps 

varor Alla  

EV/EBITDA 3034,54 2891,13 755,59 419,94 231,74 1466,59  

Beta 0,46 2,77 1,62 1,59 0,19 1,32 

 
Avkastning -50,00% -37,85% -62,62% -60,15% -7,31% 29,81%  25,08% 

Förväntad avkastning 6,07% 16,45% 11,28% 11,18% 4,83% 28,37%   

Riskjusterad 

avkastning -56,07% -54,30% -73,90% -71,33% -12,15% 1,44%   

 

Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med lågt multipelvärde, period 2000-12-31-2001-06-30 

Företag SAS Sweco ÅF Elanders VBG Portfölj  

 Avkastning 

OMXSPI 

Bransch 

Tillv. 

Industri 

Tillv. 

Industri 

Tillv. 

Industri 

Sällanköps 

varor 

Tillv. 

Industri Alla 

 EV/EBITDA 0,71 1,1 1,73 2,3 2,52 1,67 

 
Beta 0,45 0,39 0,31 0,84 1,75 0,75 

 
Avkastning 18,89% 29,30% 20,00% -35,14% -9,09% 178,32%  9,05% 

Förväntad avkastning 6,02% 5,74% 5,39% 7,78% 11,89% 28,38%   

Riskjusterad 

avkastning 12,86% 23,56% 14,61% -42,92% -20,98% 149,94%   

 

Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med högt multipelvärde, period 2000-12-31-2001-06-30 

Företag Probi Enea Ericsson KnowIT Modul 1 Data Portfölj  

 Avkastning 

OMXSPI 
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Bransch Hälsovård IT IT IT IT Alla  

EV/EBITDA 3532,25 1315,56 75,41 49,7 38,29 1002,24  

Beta 0,46 2,55 2,19 1,48 1,59 1,65 

 Avkastning -21,05% -84,31% -44,65% -52,4% -51,01% -20,87%  9,05% 

Förväntad avkastning 6,07% 15,47% 13,83% 8,36% 11,16% 39,35%   

Riskjusterad 

avkastning -27,12% -99,77% -58,48% -60,74% -62,16% -60,22%   

 

Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med lågt multipelvärde, period 2001-06-30-2001-12-31 

Företag Fingerprint Sweco Kabe Sandvik VBG Portfölj 

 Avkastning 

OMXSPI 

Bransch IT 

Tillv. 

Industri 

Sällanköps 

varor 

Tillv. 

Industri 

Tillv. 

Industri Alla  

EV/EBITDA 2,47 6,43 6,96 7,31 8,38 6,31  

Beta 2,36 0,35 0,31 0,52 -0,09 0,69 

 Avkastning 27,43% 3,50% 17,55% -0,23% -5,00% 186,97%  3,97% 

Förväntad 

avkastning 14,64% 5,59% 5,40% 6,35% 3,62% 35,50%   

Riskjusterad 

avkastning 12,79% -2,10% 12,15% -6,58% -8,62% 151,47%   

 

Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med högt multipelvärde, period 2001-06-30-2001-12-31 

Företag 

CTT 

systems Ortivus VRG 

Partner 

Tech IFS Portfölj 

 Avkastning 

OMXSPI 

Bransch 

Tillv. 

Industri Hälsovård 

Sällanköps 

varor IT IT Alla  

EV/EBITDA 2524,56 788,25 612,25 369,97 187,9 896,59  

Beta 1,64 0,91 0,64 1,69 1,87 1,35 3,97% 

Avkastning -22,06% -27,61% -20,59% -14,63% -12,96% -40,44%   

Förväntad avkastning 11,39% 8,11% 6,89% 11,59% 12,39% 49,42%   

Riskjusterad 

avkastning -33,46% -35,72% -27,48% -26,22% -25,35% -89,86%   

 

Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med lågt multipelvärde, period 2001-12-31-2002-06-30 

Företag Fingerprint 

Net 

Insight Sweco Meda  NIBE Portfölj 

 Avkastning 

OMXSPI 

Bransch IT IT 

Tillv. 

Industri Hälsovård 

Tillv. 

Industri Alla  

EV/EBITDA 0,03 0,83 2,79 3,51 3,68 2,17  

Beta 2,41 1,89 0,33 0,27 0,33 1,04 

 
Avkastning -41,51% -62,19% 10,07% 60,11% 16,67% 183,59%  -20,34% 

Förväntad avkastning 14,83% 12,50% 5,49% 5,22% 5,47% 44,20%   

Riskjusterad 

avkastning -56,35% -74,69% 4,59% 54,89% 11,20% 139,40%   
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Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med högt multipelvärde, period 2001-12-31-2002-06-30 

Företag Modul 1 Data Softronic IFS Enea ABB Portfölj 

 Avkastning 

OMXSPI 

Bransch IT IT IT IT 

Tillv. 

Industri Alla 

 EV/EBITDA 681,05 330,26 277,32 66,44 62,63 283,54 

 
Beta 1,93 1,57 1,90 2,84 1,60 1,97 

 
Avkastning -64,99% -36,36% -62,14% -62,03% -19,30% -89,40%  -20,34% 

Förväntad avkastning 12,67% 11,06% 12,55% 16,77% 11,21% 62,27%   

Riskjusterad 

avkastning -77,66% -47,42% -74,69% -78,80% -30,51% -151,68%   

 

Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med lågt multipelvärde, period 2002-06-30-2002-12-31 

Företag 

Active 

BioTech Fingerprint 

RaySearch 

Laboratories Meda Kabe Portfölj 

 Avkastning 

OMXSPI 

Bransch Hälsovård  IT Hälsovård 

Hälsovå

rd 

Sällanköps

varor  Alla  

EV/EBITDA 0,07 2,54 3,74 6,73 7,63 4,14  

Beta 1,45 2,02 0,59 0,37 0,35 0,96 

 Avkastning -59,99% -20,19% -3,85% -0,86% -3,42% 165,93%  -34,95% 

Förväntad avkastning 10,54% 13,10% 6,64% 5,67% 5,57% 52,50%   

Riskjusterad 

avkastning -70,54% -33,29% -10,49% -6,53% -8,99% 113,43%   

 

Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med högt multipelvärde, period 2002-06-30-2002-12-31 

Företag 

Elektronik

Gruppen IFS PartnerTech Duroc Sectra Portfölj 

 Avkastning  

OMXSPI 

Bransch IT IT IT 

Tillv. 

Industri Hälsovård Alla  

EV/EBITDA 3183,59 558,18 161,48 85 56,16 808,88  

Beta 1,37 2,06 1,69 0,88 0,68 1,33 -34,95% 

Avkastning -43,75% -63,23% -18,62% -48,28% 0,21% -124,14%   

Förväntad avkastning 10,18% 13,25% 11,59% 7,94% 7,05% 72,28%   

Riskjusterad 

avkastning -53,93% -76,48% -30,21% -56,22% -6,84% -196,41%   

 

Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med lågt multipelvärde, period 2002-12-31-2003-06-30 

Företag Fingerprint 

Raysearch 

Laboratories 

 

Svedbergs VBG NIBE Portfölj 

 Avkastning 

OMXSPI 

Bransch IT Hälsovård 

Tillv. 

Industri 

Tillv. 

Industri 

Tillv. 

Industri Alla  

EV/EBITDA 0,98 1,32 2,5 2,81 3,19 1,96  

Beta 2,28 0,51 0,16 0,12 0,49 0,71 

 Avkastning 11,36% -46,00% -7,06% 1,11% 23,90% 162,60%  -31,21% 

Förväntad 

avkastning 14,26% 6,32% 4,71% 4,54% 6,20% 59,71%   
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Riskjusterad 

avkastning -2,90% -52,32% -11,76% -3,43% 17,71% 102,89%   

 

Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med högt multipelvärde, period 2002-12-31-2003-06-30 

Företag ProactIT IFS  ABB 

HiQ 

International 

Partner 

Tech Portfölj 

 Avkastning 

OMXSPI 

Bransch IT IT 

Tillv. 

Industri IT IT Alla  

EV/EBITDA 479,77 158,95 59,68 44,73 34,71 155,57  

Beta 1,39 2,15 2,10 2,07 1,75 1,89 -31,21% 

Avkastning 23,61% -12,34% 6,46% 32,96% 1,69% -113,66%   

Förväntad avkastning 10,23% 13,68% 13,45% 13,33% 11,88% 84,79%   

Riskjusterad 

avkastning 13,38% -26,02% -7,00% 19,63% -10,19% -198,45%   

 

Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med lågt multipelvärde, period 2003-06-30-2003-12-31 

Företag 

RaySearch 

Laborato

ries Fingerprint VBG Skistar Atlas Copco Portfölj 

 Avkastning 

OMXSPI 

Bransch Hälsovård IT 

Tillv. 

Industri 

Sällanköps 

varor 

Tillv. 

Industri Alla  

EV/EBITDA 0,33 1,16 5,63 5,94 7,13 4,04  

Beta 0,55 2,32 0,16 0,30 0,87 0,84 

 
Avkastning 55,56% 76,39% 8,22% 16,51% 28,76% 199,68%  -15,56% 

Förväntad avkastning 6,49% 14,42% 4,73% 5,34% 7,92% 67,49%   

Riskjusterad 

avkastning 49,07% 61,97% 3,49% 11,17% 20,84% 132,19%   

 

Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med högt multipelvärde, period 2003-06-30-2003-12-31 

Företag Intoi Partner Tech Intellecta SAS 

Digital 

Vision Portfölj 

 Avkastning 

OMXSPI 

Bransch IT IT 

Tillv. 

Industri 

Tillv. 

Industri IT Alla  

EV/EBITDA 85,56 98,82 304,87 550,1 1757,02 559,27  

Beta 2,21 1,77 0,85 1,11 0,45 1,28 

 Avkastning 67,31% 47,06% 13,81% 58,14% 22,31% -71,94%  -15,56% 

Förväntad avkastning 13,97% 11,98% 7,83% 9,01% 6,02% 94,55%   

Riskjusterad 

avkastning 53,34% 35,08% 5,98% 49,14% 16,29% -166,49%   

 

Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med lågt multipelvärde, period 2003-12-31-2004-06-30 

Företag 

Raysearch 

Laboratories Svedbergs VBG Atlas Copco Seco Tools Portfölj  

 Avkastning 

OMXSPI 

Bransch Hälsovård 

Tillv. 

Industri 

Tillv. 

Industri 

Tillv. 

Industri 

Tillv. 

Industri Alla  
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EV/EBITDA 0,93 2,12 2,68 3,23 3,31 2,45  

Beta 0,64 0,40 0,20 0,95 0,51 0,54  

Avkastning 103% 6,93% 7,11% 8,56% -0,73% 224,68% -7,36% 

Förväntad 

avkastning 6,88% 5,80% 4,90% 8,26% 6,28% 73,91%   

Riskjusterad 

avkastning 96,24% 1,14% 2,21% 0,30% -7,01% 150,77%   

 

Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med högt multipelvärde, period 2003-12-31-2004-06-30 

Företag Enea Semcon Intoi 

Elektronik 

Gruppen IFS Portfölj 

 Avkastning 

OMXSPI 

Bransch IT 

Tillv,  

Industri IT IT IT Alla  

EV/EBITDA 1478,69 84,85 79,7 28,02 26,58 339,57  

Beta 2,36 1,88 2,26 1,55 2,19 2,05 

 Avkastning 31,74% 83,23% 5,06% -1,85% 24,87% -43,33%  -7,36% 

Förväntad avkastning 14,62% 12,45% 14,16% 10,96% 13,86% 107,76%   

Riskjusterad 

avkastning 17,12% 70,78% -9,10% -12,81% 11,01% -151,09%   

 

Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med lågt multipelvärde, period 2004-06-30-2004-12-31 

Företag Svedbergs MSC Kon SSAB VBG Beijer A Portfölj  

 Avkastning 

OMXSPI 

Bransch 

Tillv. 

Industri IT Material 

Tillv. 

Industri 

Tillv. 

Industri Alla  

EV/EBITDA 3,73 4,87 5,27 5,73 6,27 5,17  

Beta 0,36 0,10 0,41 0,29 0,84 0,34 

 
Avkastning 34,86% 1,42% 24,99% 9,30% 25,68% 243,93%  0,00% 

Förväntad avkastning 5,60% 4,43% 5,86% 5,30% 7,79% 79,45%   

Riskjusterad 

avkastning 29,26% -3,01% 19,13% 4,01% 17,89% 164,48%   

 

Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med högt multipelvärde, period 2004-06-30-2004-12-31 

Företag Probi VRG SAS Intoi Ericsson Portfölj  

 Avkastning 

OMXSPI 

Bransch Hälsovård 

Sällanköps 

varor 

Tillv. 

Industri IT IT Alla 

 EV/EBITDA 961,64 874,87 170,63 147,65 123,35 455,63 

 
Beta 0,45 1,63 1,35 2,30 2,75 1,70 

 Avkastning -11,76% -57,81% 4,35% -10,55% -5,36% -59,55%  0,00% 

Förväntad avkastning 6,04% 11,32% 10,08% 14,34% 16,39% 119,39%   

Riskjusterad 

avkastning -17,80% -69,13% -5,73% -24,89% -21,75% -178,95%   

 

Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med lågt multipelvärde, period 2004-12-31-2005-06-30 
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Företag  Karo Bio SSAB Svedbergs VBG Seco Tools Portfölj 

  Avkastning 

OMXSPI 

Bransch Hälsovård Material 

Tillv. 

Industri 

Tillv. 

Industri 

Tillv. 

Industri Alla 

 
EV/EBITDA 0,05 1,96 2,08 2,68 2,89 1,93 

 
Beta 1,15 0,58 0,58 0,51 0,73 0,71 

 Avkastning -13,60% 13,91% 24,72% 13,68% 8,02% 253,28%  12,01% 

Förväntad 

avkastning 9,16% 6,61% 6,63% 6,28% 7,30% 86,65%   

Riskjusterad 

avkastning -22,75% 7,30% 18,09% 7,39% 0,72% 166,63%   

 

Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med högt multipelvärde, period 2004-12-31-2005-06-30 

Företag  Enea Softronic IFS  Intoi NovaCast Portfölj  

 Avkastning 

OMXSPI 

Bransch IT IT IT IT Tillv.Industri Alla  

EV/EBITDA 961,2 88,79 83,89 74,33 67,5 255,14  

Beta 2,67 1,10 2,60 2,57 1,56 2,10 

 
Avkastning 6,85% 38,16% 55,17% 14,43% 31,63% -30,31%  12,01% 

Förväntad avkastning 16,02% 8,96% 15,69% 15,56% 11,03% 132,85%   

Riskjusterad 

avkastning -9,16% 29,19% 39,49% -1,13% 20,60% -163,15%   

 

Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med lågt multipelvärde, period 2005-06-30-2005-12-31 

Företag Fingerprint SSAB VBG Hexagon Beijer A Portfölj 

 Avkastning 

OMXSPI 

Bransch IT Material 

Tillv. 

Industri 

Tillv. 

Industri 

Tillv. 

Industri Alla  

EV/EBITDA 0,21 2,94 3,86 5,25 5,95 3,64  

Beta 1,02 0,81 1,24 1,33 0,66 1,01 

 Avkastning 100,00% 60,11% 76,12% 54,90% 56,62% 322,83%  31,82% 

Förväntad avkastning 8,58% 7,63% 9,59% 9,99% 6,97% 95,20%   

Riskjusterad 

avkastning 91,42% 52,48% 66,53% 44,91% 49,66% 227,63%   

 

Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med högt multipelvärde, period 2005-06-30-2005-12-31 

Företag Enea Getinge Intoi 

Digital 

Vision IFS Portfölj 

 Avkastning 

OMXSPI 

Bransch IT Hälsovård IT IT IT Alla 

 EV/EBITDA 1245,69 1090,41 453,65 281,14 140,29 642,24 

 
Beta 2,26 0,58 1,61 0,69 2,40 1,51 

 Avkastning 18,00% 3,79% 58,99% -24,50% 21,02% -14,85%  31,82% 

Förväntad avkastning 14,18% 6,63% 11,23% 7,13% 14,79% 143,64%   

Riskjusterad 

avkastning 3,82% -2,83% 47,77% -31,63% 6,23% -158,48%   
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Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med lågt multipelvärde, period 2005-12-31-2006-06-30 

Företag SSAB ÅF 

Seco 

Tools JM Svedbergs Portfölj 

 Avkastning 

OMXSPI 

Bransch Material 

Tillv. 

Industri 

Tillv. 

Industri 

Sällanköps 

varor 

Tillv. 

Industri Alla 

 EV/EBITDA 2,18 2,65 3 3,39 3,52 2,95 

 
Beta 0,88 0,79 1,04 1,05 0,95 0,94 

 
Avkastning 48,69% 16,73% 15,48% 31,72% 8,77% 347,11%  34,91% 

Förväntad avkastning 7,96% 7,55% 8,70% 8,73% 8,29% 103,45%   

Riskjusterad avkastning 40,73% 9,18% 6,78% 22,99% 0,48% 243,66%   

 

Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med högt multipelvärde, period 2005-12-31-2006-06-30 

Företag Enea Proact IT 

MultiQ 

International Intoi Rottneros Portfölj 

 Avkastning 

OMXSPI 

Bransch IT IT IT IT Material Alla 

 
EV/EBITDA 639,45 425,7 285,36 164,03 85,53 320,01 

 Beta 2,17 1,75 0,76 1,91 0,95 1,89 

 
Avkastning -47,63% 5,04% -27,36% 46,10% -10,33% -20,03%  34,91% 

Förväntad avkastning 13,76% 11,86% 7,44% 12,60% 8,27% 156,14%   

Riskjusterad 

avkastning -61,39% -6,81% -34,80% 33,50% -18,60% -176,17%   

 

Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med lågt multipelvärde, period 2006-06-30-2006-12-31 

Företag 

Modul1 

Data Haldex  Sweco OEM SSAB Portfölj 

 Avkastning 

OMXSPI 

Bransch IT 

Tillv. 

Industri 

Tillv. 

Industri 

Tillv. 

Industri Material Alla 

 EV/EBITDA 4,61 5,6 7,41 7,94 10,77 7,27 

 
Beta 0,89 1,08 1,04 0,87 1,25 1,02 

 
Avkastning 49,35% 4,14% 33,34% 21,14% 12,07% 371,12%  62,86% 

Förväntad avkastning 7,99% 8,86% 8,69% 7,89% 9,63% 112,06%   

Riskjusterad 

avkastning 41,37% -4,72% 24,65% 13,24% 2,44% 259,06%   

 

Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med högt multipelvärde, period 2006-06-30-2006-12-31 

Företag Enea NovaCast Intoi IFS BioGaia Portfölj 

 Avkastning 

OMXSPI 

Bransch IT Tillv.Industri IT IT Hälsovård Alla   

EV/EBITDA 759,8 618,16 373,33 189,89 162,53 420,74 

 
Beta 1,54 0,64 1,02 1,69 1,20 1,22 

 
Avkastning 12,46% -11,51% -21,00% 10,11% 74,57% -7,10%  62,86% 

Förväntad avkastning 10,91% 6,89% 8,59% 11,58% 9,40% 165,62%   

Riskjusterad 

avkastning 1,55% -18,40% -29,59% -1,48% 65,17% -172,72%   
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Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med lågt multipelvärde, period 2006-12-31-2007-06-30 

Företag 

Modul 1 

Data OEM Midway Boliden 

Malmbergs 

Elektriska Portfölj  

 Avkastning 

OMXSPI 

Bransch IT 

Tillv. 

Industri 

Tillv. 

Industri Material Tillv.Industri Alla 

 
EV/EBITDA 2,03 3,31 5,03 5,48 5,52 3,87 

 Beta 0,92 0,77 1,02 2,13 0,50 1,07 

 
Avkastning -0,87% -1,16% 6,15% -12,11% 22,06% 373,93%  78,34% 

Förväntad avkastning 8,15% 7,44% 8,60% 13,60% 6,23% 120,86%   

Riskjusterad 

avkastning -9,02% -8,60% -2,45% -25,71% 15,83% 253,07%   

 

Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med högt multipelvärde, period 2006-12-31-2007-06-30 

Företag Enea Net I Probi Intoi IFS Portfölj 

 Avkastning  

OMXSPI 

Bransch IT IT Hälsovård IT IT Alla 

 EV/EBITDA 358,48 177,67 162,38 146,33 80,93 113,46 

 Beta 1,40 1,07 0,54 1,07 1,52 1,12 

 Avkastning -13,98% -23,75% 40,17% -20,89% -25,12% -15,82%  78,34% 

Förväntad  

avkastning 10,30% 8,81% 6,45% 8,80% 10,84% 174,65%   

Riskjusterad  

avkastning -24,28% -32,56% 33,72% -29,69% -35,96% -190,47%   

 

Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med lågt multipelvärde, period 2007-06-30-2007-12-31 

Företag Modul 1 Data 

Rörvik  

Timber 

Bergs  

Timber Bilia Intellecta Portfölj  

  Avkastning 

OMXSPI 

Bransch IT Material Material 

Sällanköps 

varor 

Tillv. 

Industri Alla 

 
EV/EBITDA 2,74 6,46 8,16 12,89 12,89 8,63 

 Beta 0,68 1,04 0,70 0,85 0,61 0,78 53,01% 

Avkastning -22,81% -37,27% -47,65% -17,67% -6,52% 347,55%   

Förväntad 

avkastning 7,07% 8,68% 7,15% 7,81% 6,74% 128,35%   

Riskjusterad 

avkastning -29,88% -45,95% -54,80% -25,48% -13,26% 219,19%   

 

Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med högt multipelvärde, period 2007-06-30-2007-12-31 

Företag Enea 

Digital  

Vision Intoi BioPha Midsona Portfölj 

 Avkastning 

OMXSPI 

Bransch IT IT IT Hälsovård Dagligvaror Alla 

 EV/EBITDA 767,77 749,67 271,24 261,31 194,27 448,85 

 
Beta 0,66 1,62 0,95 0,53 0,45 0,84  

Avkastning -33,44% -35,95% -40,31% -22,22% -47,64% -51,73% 53,01% 
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Förväntad 

avkastning 6,99% 11,29% 8,29% 6,37% 6,03% 182,45%   

Riskjusterad 

avkastning -40,43% -47,24% -48,60% -28,60% -53,67% -234,18%   

 

Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med lågt multipelvärde, period 2007-12-31-2008-06-30 

Företag 

Rörvik 

Timber 

Bergs 

Timber Boliden Transatlantic Nolato Portfölj 

  Avkastning 

OMXSPI 

Bransch Material Material Material 

Tillv. 

Industri IT Alla 

 EV/EBITDA 4,29 5,27 5,42 5,93 6,15 5,41 

 
Beta 1,14 0,86 2,07 0,75 0,74 1,11 

 Avkastning -48,06% -33,93% -39,57% -5,10% 14,38% 325,09%  18,69% 

Förväntad 

avkastning 9,15% 7,87% 13,29% 7,35% 7,33% 137,35%   

Riskjusterad 

avkastning -57,21% -41,80% -52,86% -12,46% 7,05% 187,74%   

 

Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med högt multipelvärde, period 2007-12-31-2008-06-30 

Företag Midsona 

Digital 

Vision MSC Kons Enea Intoi Portfölj 

 Avkastning 

OMXSPI 

Bransch Dagligvaror IT IT IT IT Alla 

 
EV/EBITDA 387,86 366,95 312,25 178,51 72,9 263,69 

 Beta 0,65 1,36 0,22 0,62 0,87 0,74 

 
Avkastning -11,01% -7,17% -43,03% -12,79% -16,23% -69,78%  18,69% 

Förväntad 

avkastning 6,91% 10,12% 5,00% 6,79% 7,94% 189,80%   

Riskjusterad 

avkastning -17,91% -17,29% -48,03% -19,58% -24,17% -259,58%   

 

Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med lågt multipelvärde, period 2008-06-30-2008-12-31 

Företag 

Modul 1 

Data  Intellecta ÅF MTG Poolia Portfölj  

 Avkastning 

OMXSPI 

Bransch IT 

Tillv. 

Industri 

Tillv. 

Industri 

Sällanköps 

varor 

Tillv. 

Industri Alla   

EV/EBITDA 2,4 8,59 10,03 10,05 10,3 8,27   

Beta 0,78 0,46 1,06 1,35 0,89 0,91 

 Avkastning -44,16% -7,94% -30,81% -43,98% -24,09% 294,90%  -11,19% 

Förväntad 

avkastning 7,50% 6,07% 8,78% 10,08% 8,02% 145,44%   

Riskjusterad 

avkastning -51,65% -14,01% -39,59% -54,05% -32,11% 149,45%   

 

Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med högt multipelvärde, period 2008-06-30-2008-12-31 

Företag Sectra Opcon 

Raysearch  

Laboratories Elekta 

Elektronik 

Gruppen Portfölj 

 Avkastning 

OMXSPI 
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Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med lågt multipelvärde, period 2008-12-31-2009-06-30 

Företag Semcon Modul 1 Data Readsoft Softronic Poolia Portfölj 

 Avkastning 

OMXSPI 

Bransch 

Tillv. 

Industri IT IT IT 

Tillv. 

Industri Alla 

 EV/EBITDA 0,51 0,63 0,66 3,92 4,1 1,96 

 
Beta 1,37 0,70 0,65 0,75 1,06 0,91 

 Avkastning 70,69% 58,14% 139,45% 7,69% 40,38% 358,17%  8,79% 

Förväntad 

avkastning 10,18% 7,15% 6,93% 7,36% 8,77% 153,52%   

Riskjusterad 

avkastning 60,51% 50,99% 132,52% 0,33% 31,62% 204,65%   

 

Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med högt multipelvärde, period 2008-12-31-2009-06-30 

Företag SAS VRG Sectra Midsona Probi Portfölj  

 Avkastning 

OMXSPI 

Bransch 

Tillv. 

Industri 

Sällanköps 

varor Hälsovård Dagligvaror Hälsovård Alla 

 EV/EBITDA 50,08 43,87 27,75 24,57 19,71 33,20 

 
Beta 1,11 0,85 0,30 0,51 0,24 0,60 

 
Avkastning -43,25% -46,25% 5,71% 79,97% -2,65% -119,44%  8,79% 

Förväntad 

avkastning 8,99% 7,80% 5,36% 6,31% 5,10% 203,60%   

Riskjusterad 

avkastning -52,24% -54,05% 0,36% 73,66% -7,74% -323,05%   

 

Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med lågt multipelvärde, period 2009-06-30-2009-12-31 

Företag 

Modul 1 

Data ÅF Haldex AstraZeneca Know IT Portfölj  

 Avkastning 

OMXSPI 

Bransch IT 

Tillv. 

Industri 

Tillv. 

Industri Hälsovård IT Alla 

 
EV/EBITDA 3,51 11,23 11,47 13,26 13,5 10,59 

 Beta 0,69 1,10 1,58 0,18 0,98 0,91 

 
Avkastning 0,00% 33,45% 29,51% -1,27% 71,88% 384,88%  30,25% 

Förväntad 

avkastning 7,12% 8,97% 11,11% 4,81% 8,42% 161,61%   

Riskjusterad 

avkastning -7,12% 24,48% 18,40% -6,08% 63,45% 223,28%   

Bransch Hälsovård 

Tillv. 

Industri Hälsovård Hälsovård IT Alla 

 
EV/EBITDA 244,8 85,86 80,48 66,86 54,75 106,55 

 
Beta 0,20 0,91 1,12 0,69 0,51 0,69 

 Avkastning -37,50% -58,44% -51,27% -34,67% -60,00% -118,15%  -11,19% 

Förväntad 

avkastning 4,92% 8,11% 9,04% 7,09% 6,28% 196,89%   

Riskjusterad 

avkastning -42,42% -66,55% -60,32% -41,76% -66,28% -315,04%   
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Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med högt multipelvärde, period 2009-06-30-2009-12-31 

Företag Feelgood SSAB Sandvik NIBE 

Profil 

Gruppen Portfölj 

 Avkastning 

OMXSPI 

Bransch Hälsovård Material 

Tillv. 

Industri 

Tillv. 

Industri Material Alla 

 
EV/EBITDA 336,83 285,88 280,08 258,32 211,32 274,49 

 Beta 0,51 1,59 1,59 1,01 0,49 1,04 

 
Avkastning -6,25% 30,94% 47,69% 0,00% 11,46% -102,68%  30,25% 

Förväntad 

avkastning 6,30% 11,15% 11,15% 8,55% 6,19% 212,27%   

Riskjusterad 

avkastning -12,55% 19,79% 36,54% -8,55% 5,26% -314,95%   

 

Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med lågt multipelvärde, period 2009-12-31-2010-06-30 

Företag 

Modul 1 

Data Getinge AstraZeneca H&M ÅF Portfölj 

 Avkastning 

OMXSPI 

Bransch IT Hälsovård Hälsovård 

Sällanköps 

varor 

Tillv 

.Industri Alla 

 
EV/EBITDA 0,91 1,7 6,64 6,75 6,84 4,57 

 
Beta 0,61 0,68 0,16 0,69 1,16 0,66 

 Avkastning -5,88% 11,30% 9,79% 8,51% 7,42% 391,11%  32,81% 

Förväntad 

avkastning 6,74% 7,06% 4,71% 7,10% 9,20% 168,57%   

Riskjusterad 

avkastning -12,62% 4,24% 5,08% 1,41% -1,78% 222,54%   

 

Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med högt multipelvärde, period 2009-12-31-2010-06-30 

Företag 

Digital 

Vision VBG Gunnebo Novotek SSAB Portfölj 

 Avkastning 

OMXSPI 

Bransch IT 

Tillv. 

Industri 

Tillv. 

Industri IT Material Alla 

 EV/EBITDA 3945,6 136,14 103,56 78,51 71,46 867,05 

 
Beta 1,20 0,98 1,25 0,47 1,25 1,03 

 Avkastning -43,15% 20,14% 2,93% 5,02% -13,35% -108,36%  32,81% 

Förväntad 

avkastning 2,06% 4,91% 4,13% 4,23% 3,40% 220,91%   

Riskjusterad 

avkastning -45,21% 15,23% -1,20% 0,80% -16,75% -329,27%   

 

Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med lågt multipelvärde, period 2010-06-30-2010-12-31 

Företag 

Modul 1 

Data Addnode  ÅF Rörvik T Autoliv Portfölj 

 Avkastning 

OMXSPI 

Bransch IT IT 

Tillv. 

Industri Material 

Sällanköps 

varor Alla 

 EV/EBITDA 2,49 2,81 6,73 8,88 12,2 6,62 
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Beta 0,61 0,50 1,16 1,55 1,36 1,03 

 Avkastning 37,50% 13,78% 36,86% -31,34% 47,52% 411,97%  63,44% 

Förväntad 

avkastning 6,74% 6,24% 9,20% 10,96% 10,14% 177,22%   

Riskjusterad 

avkastning 30,76% 7,53% 27,66% -42,31% 37,39% 234,75%   

 

Portfölj, samt de ingående aktier i portföljen med högt multipelvärde, period 2010-06-30-2010-12-31 

Företag Duroc Fingerprint Poolia SinterCast 

Partner 

Tech Portfölj 

 Avkastning 

OMXSPI 

Bransch 

Tillv. 

Industri IT 

Tillv. 

Industri 

Tillv. 

Industri IT   

 EV/EBITDA 1987,97 1258,69 297,46 179,08 154,4 775,52 

 
Beta 0,88 0,82 0,54 1,10 0,54 0,82 

 
Avkastning 18,06% 29,71% 21,33% 7,67% -11,54% -95,31%  63,44% 

Förväntad 

avkastning 7,95% 7,68% 8,95% 6,45% 7,51% 228,62%   

Riskjusterad 

avkastning 10,11% 22,03% 12,37% 1,22% -19,05% -323,93%   

 

 


