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Abstract 

This thesis seeks to address the precision of the ‘Sum of Absolute Rank Differences’ approach (SARD) regarding 

multiple valuation estimates for the companies in the Nordic countries. SARD is a tool to specify peers for multi-

ple valuation based on fundamentals associated with profitability, risk, and growth, as these are shown to be the 

primary value drivers behind the applied multiples both theoretically and empirically. This thesis tests the ap-

proach on the relatively smaller firms of the stock exchanges belonging to the Nordic countries. 

The thesis is based on a European dataset consisting of four MSCI-indices plus all firms listed on the stock ex-

changes for Denmark, Finland, Norway, and Sweden for the period 2002-2019. It is empirically tested throughout 

the thesis if SARD is superior to a benchmark based on industry selection. The Nordic stock exchanges have a 

relatively high number of small firms listed and it will be examined if the smaller firms are resulting in higher 

estimation errors than larger firms when using SARD. Furthermore, the approach will be tested for the Nordic 

countries individually with varying peer-pools, to see which ones is preferred in each case. Lastly, SARD is tested 

in combination with an industry-based selection model, where SARD is tested within industries. 

It is shown that SARD, independent of peer-pool, yields lower estimation errors than the industry-benchmark for 

all the Nordic countries, which emphasizes the justification of SARD in general. The findings for the smaller firms 

are not as promising as the corresponding findings for the larger firms. The valuation errors are higher for the 

very small firms, although SARD still yields more accurate estimates than the industry-benchmark. The reason 

for this is primarily found to be the various issues associated with valuing small firms. The third finding regarding 

the selection of the best peer-pools for valuing firms on the Nordic stock exchanges are slightly more ambiguous. 

Overall, the findings are that the valuation estimates are most precise when the firms are valued based on a 

European peer-pool, although it is not the case for Norway. This is most likely due to the very specific and narrow 

distribution of firms within few sectors in Norway. Lastly, it is found that the valuations of the Nordic firms are 

not necessarily enhanced with the use of a combination of SARD and an industry-based approach, which is op-

posite of findings from previous studies. It seems, the combined approach takes a larger peer-pool than the 

dataset provided in this thesis, for it to be better than SARD across industries. SARD is generally found to be 

promising when it comes to selection of peers on the Nordic markets.  
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Kapitel 1 

 

Indledning 

 

Den multiple værdiansættelse er baseret på den helt basale økonomiske idé, at perfekte substitutter bør kunne 

købes og sælges for den samme pris. En aktiekurs afspejler forventningen til fremtidige Cash Flows, der tilfalder 

ejeren af aktien, og således bør to aktier handles til samme pris, hvis forventningen til deres fremtidige Cash 

Flows er identiske. Forventningerne til fremtidige Cash Flows, i form af udbyttebetalinger for en given aktie, er 

baseret på den enkelte virksomheds økonomiske karakteristika i sammenhæng med eksterne økonomiske fak-

torer. Den grundlæggende tanke bag multipel værdiansættelse er altså, at værdien på en given virksomhed bør 

være identisk med værdien af sammenlignelige virksomheder med samme økonomiske karakteristika. Ved mul-

tipel værdiansættelse udtrykkes virksomhedens værdi ved dens markedsværdi i forhold til et regnskabstal, der 

forventes at afspejle aktivets værdi. Hvis markedet er enigt om, at virksomheders bagvedliggende økonomiske 

karakteristika er identiske, bør det relative forhold mellem markedsværdi og regnskabstal også være identisk. 

Selvom det økonomiske koncept bag multipel værdiansættelse er simpelt, er der adskillige problemstillinger ved 

implementeringen og brugen i praksis. Det skal afklares hvilket estimat for markedsværdi og hvilket regnskabstal, 

altså hvilken multipel, der skal benyttes. Man skal have afklaret, hvilke karakteristika der skal være sammenlig-

nelige, for at virksomhederne deler økonomiske karakteristika, og frem for alt skal man finde en måde at identi-

ficere og udvælge de sammenlignelige selskaber.  

Netop udvælgelsen af de sammenlignelige selskaber er det centrale undersøgelsesområde i denne afhandling. 

Tidligere studier af multipel værdiansættelse er generelt enige om, at metoden til udvælgelse af peers er en helt 

central del af en succesfuld multipel værdiansættelse (Plenborg & Pimentel, 2016). Der eksisterer tre grundlæg-

gende metodiske tilgange til udvælgelse af peers i forbindelse med multipel værdiansættelse. De tre tilgange er 

en branchebaseret tilgang, en fundamentalbaseret tilgang og en ny tilgang baseret på trafik på virksomhedens 

hjemmeside (Plenborg & Pimentel, 2016). Den branchebaserede tilgang til udvælgelse af peers er baseret på, at 

virksomheder, der opererer i lignende brancher, bør have lignende karakteristika indenfor profitabilitet, vækst 

og risiko (Alford, 1992). Den fundamentalbaserede tilgang er baseret på, at peers bør vælges, fordi de har 
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lignende nøgletal indenfor profitabilitet, vækst og risiko, så de økonomiske karakteristika øjensynligt er sammen-

lignelige (Bhojraj & Lee, 2002). Den tredje og nyeste tilgang argumenterer for, at udvælgelse af peers bør blive 

baseret på søgningstrafik på internettet. Ideen er at to virksomheder, der ofte søges på i samme internetsøgning 

af flere brugere, er økonomisk sammenlignelige (Lee, Ma & Wang, 2015). Der er ikke noget entydigt svar på, 

hvilken tilgang til udvælgelse af peers, man bør anvende. Generelt indikerer empirien på området dog, at en 

kombination af den branchebaserede og fundamentalbaserede tilgang resulterer i udvælgelsen af de mest vel-

lignende peers (Plenborg & Pimental, 2016). 

Til udvælgelse af peers ved multipel værdiansættelse foreslår Knudsen, Kold og Plenborg (2017) ’Sum of Absolute 

Rank Differences’ (SARD). Metoden er baseret på den fundamentalbaserede tankegang, og er udviklet således, 

at man kan udvælge sine peers på baggrund af markedsværdier og regnskabstal. Udvælgelsen af peers baseres 

på en rangering af på forhånd definerede udvælgelsesvariable for de analyserede virksomheder, som skal app-

roksimere profitabilitet, vækst og risiko. Ideen er så, at de mest sammenlignelige selskaber, er dem hvor forskel-

len i summen af de absolutte differencer i rangeringerne er mindst (Knudsen et al., 2017). Til at approksimere 

profitabilitet, vækst og risiko benytter Knudsen et al. (2017) fem udvælgelsesvariable, men en af metodens for-

dele er, at den principielt ikke har nogen øvre grænse for antallet af udvælgelsesvariable. Forfatterne tester 

metodens præcisionsgrad på det amerikanske S&P1500 indeks over en periode på 20 år, og resultaterne er gen-

nemgående lovende. Brugen af SARD sikrer således en signifikant højere præcisionsgrad end den branchebase-

rede model, der benyttes som benchmark i studiet. Derudover viser de også, at man kan bruge SARD i kombina-

tion med en branchebaseret udvælgelsesmetode og derigennem opnå endnu mere præcise estimater. I studiet 

vises det, at brug af EV/EBIT som multipel til værdiansættelse giver de mest præcise værdiestimater af de multi-

pler, der testes. Henningsen (2019) benytter en lignende tilgang og tester SARD på andre markeder end det 

amerikanske. Han udvider således det undersøgte område til at inkludere selskaber fra 28 forskellige OECD-

lande, og viser at præcisionsgraden i SARD også er robust på tværs af andre lande. Derudover udvides studiet 

også til at undersøge, om landsspecifikke faktorer har indflydelse på hvilken gruppe af potentielle peers, man 

skal udvælge sine peers fra. I begge undersøgelserne af SARD (Knudsen et al., 2017; Henningsen, 2019) fokuseres 

der på store markeder, ligesom det også primært er større selskaber, SARD indtil videre er blevet testet på. Det 

er således ikke blevet undersøgt, om SARD også vil være velegnet til udvælgelse af peers på mindre markeder 

med færre virksomheder i de enkelte brancher – noget som Knudsen et al. (2017) lægger op til i deres artikel om 

SARD anvendt på det amerikanske marked. Derudover er der ikke tidligere lavet undersøgelser af, om SARD også 

kan bruges til at finde velegnede peers til helt små virksomheder.  
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Netop de to områder danner rammen for undersøgelsen i denne afhandling. Hvis SARD ikke er anvendelig på 

mindre markeder med færre virksomheder i de enkelte brancher, vil det være en udfordring for brugen. Det 

samme vil være tilfældet, hvis modellen ikke er anvendelig i forbindelse med værdiansættelse af små virksom-

heder, idet den fundamentalbaserede tilgang til udvælgelse af peers tilsiger, at virksomheder med lignende fun-

damentale karakteristika bør handle til samme multipel. Hvis SARD ikke kan udvælge passende peers under de 

givne omstændigheder, vil det således modsige den fundamentalbaserede tilgang til udvælgelse af peers, så un-

dersøgelsen er helt central i forhold til at underbygge den praktiske anvendelighed af SARD. Derfor videreudvik-

les undersøgelserne af Knudsen et al. (2017) og Henningsen (2019) til at teste, om SARD består, når metoden 

anvendes på mindre markeder som de nordiske og dermed også på små selskaber, som udgør en stor del af de 

nordiske markeder. Derudover vil det også blive undersøgt, hvilket område man skal bruge til udvælgelse af sine 

peers, ligesom kombinationen af en branchebaseret model og SARD også vil blive testet på de nordiske markeder 

og for mindre selskaber end det er gjort tidligere. Ligesom det var tilfældet i studiet af Henningsen (2019), vil 

tests af SARD blive lavet med EV/EBIT som værdiansættelsesmultipel, da den hidtil har givet de mest lovende 

resultater i forbindelse med udvælgelse af peers med SARD. 

Afhandlingen er organiseret i syv kapitler. I den resterende del af Kapitel 1, vil den overordnede problemformu-

lering for projektet blive præsenteret, ligesom der vil blive redegjort for afgrænsninger samt den videnskabste-

oretiske tilgang og metode. I Kapitel 2 udfoldes det teoretiske fundament for den branchebaserede og funda-

mentalbaserede tilgang til udvælgelse af peers. Derudover vil der blive sat fokus på teoretiske argumenter for, 

at små selskaber kan være vanskelige at værdiansætte. Kapitel 3 er dedikeret til en gennemgang af metodiske 

overvejelser forbundet med de modeller, der anvendes i afhandlingen og konstruktionen af de datasæt, der 

danner grundlag for analysen. I Kapitel 4 præsenteres og analyseres resultaterne af de foretagne tests, ligesom 

der foretages robusthedstjek og statistiske tests af empirien. I Kapitel 5 fortolkes resultaterne fra Kapitel 4, og 

de vil blive sammenlignet med resultater fra tidligere studier. Derudover vil nogle af de praktiske udfordringer 

ved SARD blive diskuteret, ligesom der vil blive givet nogle forslag til yderligere undersøgelser af SARD. Kapitel 6 

sammenfatter resultaterne i en besvarelse af problemformuleringen og en samlet konklusion. 

1.1   Problemformulering 

De indledende overvejelser bag afhandlingen danner grundlag for den overordnede problemformulering, som 

præsenteres i det følgende: 

• Hvordan præsterer SARD i relation til at identificere sammenlignelige selskaber og bestemme præcise 

estimater for EV/EBIT på mindre markeder som de nordiske, hvor andelen af små selskaber er høj? 
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For at besvare den overordnede problemformulering er den opdelt i fire underliggende hypoteser. Hypoteserne 

er udformet således, at de adresserer de problemstillinger, der er åbnet op for i den indledende del af afhand-

lingen. Den første del af analysen er dedikeret til at teste SARD på det nordiske og europæiske marked. Den del 

af analysen laves primært for at sikre, at data er passende til at vurdere anvendeligheden af SARD på de nordiske 

markeder. Når analysen af SARD på de nordiske markeder for alvor går i gang, skelnes der således mellem nati-

onale, nordiske og europæiske peer-pools, for at kunne give en kvalificeret vurdering af, hvordan man opnår den 

højeste præcisionsgrad. Ligesom det er tilfældet i studiet af Knudsen et al. (2017), sammenlignes præcisionsgra-

den ved brug af SARD med en udvælgelsesmetode baseret på branchetilknytning. Altså bygger strukturen i ana-

lysen på følgende hypoteser: 

• Hypotese 1 (H1): Sammenlignelige nordiske selskaber udvalgt med SARD giver mere præcise værdiesti-

mater, end når de er udvalgt efter branchetilknytning, både når den valgte peer-pool er national, nordisk 

og europæisk. 

H1 adresserer om peers udvalgt med SARD fører til mere præcise multipelestimater end en branchebaseret ud-

vælgelsesmetode på tværs af de nordiske lande. Derudover sammenlignes de individuelle SARD-modeller for at 

vurdere, om tilføjelsen af flere udvælgelsesvariable forøger modellens præcisionsgrad. Strukturen her er meget 

sammenlignelig med Knudsen et al. (2017) og Henningsen (2019), hvilket også er tilsigtet, da der ønskes sam-

menlignelighed på tværs af studierne. Henningsen (2019) viser, at de mindste selskaber i hans analyse har højere 

estimationsfejl end de største selskaber ved anvendelse af SARD. Da de nordiske markeder i meget høj grad 

udgøres af små selskaber, leder den betragtning til den anden hypotese: 

• Hypotese 2 (H2): SARD giver ikke lige så præcise estimater på små selskaber i de nordiske lande, som den 

gør på store selskaber. 

H2 repræsenterer et af de områder, som for første gang adresseres i dybden med denne afhandling. Tidligere 

studier har således fortrinsvist haft fokus på relativt store virksomheder, uanset om det har været i en global 

eller amerikansk kontekst. Ved at sætte et særligt fokus på de mindste virksomheder, er det håbet at bidrage 

med ny viden om den praktiske anvendelighed af SARD. Derudover er de små virksomheder helt centrale for 

metodens anvendelighed på mindre markeder. Henningsen (2019) viser, at man ved anvendelse af SARD, for en 

del af de analyserede lande, opnår den højeste præcisionsgrad, ved at udvælge peers indenfor landets grænser. 

Noget tyder altså på, at idiosynkratiske og landespecifikke faktorer influerer således, at der opstår en præference 
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for peers fra samme land. Henningsen (2019) argumenterer for, at det særligt er de mindste selskaber, for hvem 

peers bør udvælges fra samme land – disse konklusioner er en del af motivationen bag den tredje hypotese: 

• Hypotese 3 (H3): SARD giver mere præcise estimater på de nordiske markeder, når man afgrænser sin 

peer-pool til kun at bestå af selskaber fra samme land og bliver mindre præcis jo bredere den valgte peer-

pool bliver. 

H3 repræsenterer en praktisk problemstilling, idet man uanset hvilken model man benytter til udvælgelsen af 

sammenlignelige selskaber, skal vurdere, hvor man vil vælge dem fra. Hypotesen undersøges ved at sammenligne 

præcisionsgraden på tværs af national, nordisk og europæisk peer-pool. Bekræftes hypotesen kan det være med 

til at udfordre den fundamentalbaserede tilgang til udvælgelse af peers, idet en større peer-pool bør øge chancen 

for at finde vellignende peers. Den sidste hypotese er inspireret af Knudsen et al. (2017), som viser, at SARD kan 

forbedres, hvis man udelukkende vælger peers indenfor samme branche: 

• Hypotese 4 (H4): Præcisionsgraden for SARD anvendt på de nordiske lande kan yderligere forbedres ved 

at kombinere den med en branchebaseret udvælgelsesmetode. 

H4 vil blive testet ved, at en kombineret branche- og SARD-metode (BRASARD) vil blive sammenlignet med SARD. 

Det vil således blive undersøgt, om tendensen til at SARD forbedres ved inklusion af brancheklassifikation som 

udvælgelsesparameter, også holder på de nordiske markeder. Her forventes det på forhånd at kunne være en 

udfordring, at der på de nordiske markeder er relativt få selskaber i de enkelte brancher. Derfor er implemente-

ringen af BRASARD også en smule anderledes, end i studiet af Knudsen et al. (2017). Det vil der blive redegjort 

for i et senere afsnit. 

1.2   Videnskabelig metode 

Den overordnede anvendte videnskabsteoretiske position i denne afhandling er kritisk rationalistisk. Den kritisk 

rationalistiske metodologi bygger på hypotetisk deduktion, observation og falsifikation (Ingemann, 2014). De 

grundlæggende antagelser om en genstand, ontologien, er i kritisk rationalisme baseret på et realistisk grundlag, 

hvilket vil sige, at virkeligheden eksisterer uafhængigt af observatøren. Erkendelsen af den givne genstand, epi-

stemologien, er rationalistisk, og går på, at virkeligheden ikke endegyldigt kan beskrives og forklares (Ingemann, 

2014, s. 162). I denne afhandling opstilles hypoteser, deduceret med udgangspunkt i teori fra tidligere studier af 

SARD (Knudsen et al., 2017; Henningsen, 2019) samt relateret litteratur om fundamentalbaseret værdiansæt-

telse (for eksempel Dittmann & Weiner, 2005; Nel, Bruwer & le Roux, 2014; Bhojraj & Lee, 2002). Observationen 

baseres således i denne afhandling på hvordan bestemte typer af selskaber, under givne forudsætninger, 
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værdiansættes med SARD, samt hvordan de estimerede værdier afviger fra de observerede i markedet. Det er 

herefter undersøgt om de empiriske resultater leder til en falsifikation af hypoteserne, eller om hypoteserne kan 

betragtes som sandsynligvis sande (Ingemann, 2014, s. 76). Den kritiske rationalismes metode lægger herefter 

op til, at hvis det lykkes at falsificere hypotesen, skal baggrunden for årsagen til dette undersøges og nye forbed-

rede teorier kan udformes. På den måde er man blevet klogere idet ny information er bragt til bordet, hvorved 

der efterfølgende kan opstilles nye hypoteser, og den uendelige vej mod ny og forbedret erkendelse kan fort-

sætte (Ingemann, 2014). Eksemplificering på dette vil løbende kunne ses i analysen, hvor hypoteserne enten vil 

blive forkastet eller accepteret, samt i Afsnit 5.4, der vedrører anbefalinger til videre undersøgelser af SARD.  

Kvalitet af data afhænger af validitet og reliabilitet (Andersen, 2014). Validitet deles op i gyldighed og relevans, 

hvor validiteten overordnet er udtryk for sammenhæng mellem teori og empiri. Gyldigheden er udtryk for sam-

menhængen mellem teori og praksis (Andersen, 2014), hvilket i denne afhandling vurderes til at være høj. 

EV/EBIT udledes i Afsnit 2.1 for at vise de teoretiske Value Drivers bag multiplen, hvorefter der på den baggrund, 

sammenholdt med tidligere studier (Knudsen et al., 2017; Henningsen, 2019), findes kriterier og udvælgelsesva-

riable til SARD-modellen. Dette er gjort netop for at holde koblingen mellem teori og praksis klar, hvilket før-

nævnte studier har vist resulterer i en høj præcisionsgrad for SARD. 

Relevansen siger noget om, hvor relevante de empiriske valg er i forbindelse med besvarelse af problemformu-

leringen (Andersen, 2014). Der er i afhandlingen en klar kobling mellem valget af datasæt, og det der forsøges 

besvaret i problemformuleringen. Der er begrænsninger i forbindelse med anvendelsen af SARD, som kompro-

mitterer objektiviteten ved datasættet. Blandt andet er virksomheder med negativ EV/EBIT fjernet fra datasæt-

tet af beregningstekniske årsager, der vil blive udfoldet senere. Derudover er det europæiske datasæt i denne 

afhandling baseret på forskellige indeks, hvilket ikke gør det fuldkommen repræsentativt, idet samtlige virksom-

heder i Europa ikke indgår. Dette mindsker relevansen, som dog stadig anses for at være høj, da det primære 

fokus ligger på de nordiske markeder. Det nordiske datasæt indeholder i udgangspunktet samtlige børsnoterede 

virksomheder for perioden 2002-2019. Det anvendte datasæt er blandt andet renset for observationer, hvor de 

nødvendige variable ikke kunne findes. Den rensning uddybes i Afsnit 3.1.3. Metode- og begrænsningsvalg er i 

høj grad baseret på tidligere studier af fundamentalbaseret udvælgelse af peers, hvilket er med til at styrke vali-

diteten i afhandlingen. Reliabilitet er udtryk for præcisionen i det der måles, samt hvorvidt andre studier vil være 

i stand til at replikere de opnåede resultater (Andersen, 2014). Selve SARD-metoden er matematisk formuleret, 

hvorfor resultater i denne afhandling kan replikeres ved anvendelse af metoden på et tilsvarende datasæt. Sik-

ringen af anvendeligheden af koden der måler præcisionsgraden af SARD i afhandlingen, er som vist i Afsnit 3.6.1 
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testet på data fra tidligere undersøgelser, for at replikere tidligere resultater og sikre reliabiliteten i resultaterne. 

Reliabiliteten vurderes derfor blandt andet på denne baggrund til at være sikret.  

1.3   Afgrænsning 

Den empiriske analyse af de forskellige udvælgelsesmetoder er baseret på de nyeste tilgængelige markedsdata 

for perioden 2002-2019. Analysen er begrænset til at undersøge selskaber, der er børsnoteret i Europa. Dermed 

er USA for første gang ved tests af SARD ikke inkluderet i undersøgelsen. Valget af Europa er taget ud fra anta-

gelsen om, at de mest vellignende peers for europæiske selskaber findes indenfor Europa (Dittmann & Weiner, 

2005). Derudover har det amerikanske marked været grundlag for tidligere tests af SARD, hvorfor valget også 

beror på en intention om at skabe ny viden. Slutteligt introducerer man nogle ret væsentlige forskelle i regn-

skabspraksis mellem europæiske og amerikanske selskaber ved at inkludere amerikanske selskaber, hvilket kan 

skabe støj i analysen. Selvom der også er fordele i yderligere udvidelser af datasættet, er grænsen derfor trukket 

ved Europa – det valg vil blive motiveret yderligere i senere dele af studiet. Fokus i afhandlingen er på præcisi-

onsgraden i udvælgelse af peers med SARD. Så vidt muligt benyttes samme konstruktion af modeller og analyti-

ske tilgang, som det er tilfældet i Knudsen et al. (2017), for at sikre sammenlignelighed på tværs af studier. Valget 

af multipel og udvælgelsesvariable vil blive yderligere motiveret i metodeafsnittet, men der vil ikke være fokus 

på alternative modeller. Den del af afhandlingen, der dedikeres til ændringer i sammensætningen af modellen, 

vil blive benyttet som test af modellens robusthed. Det er altså ikke intentionen at ændre på den model, der 

foreslås af Knudsen et al. (2017), men i stedet er det intentionen at teste den i en ny kontekst. Her er det håbet, 

at undersøgelsen kan bidrage med ny viden i forhold til, om SARD er anvendelig på mindre markeder, uden for 

USA, såsom de nordiske. Herunder ligger et særligt fokus på de små virksomheder, der udgør en stor del af de 

nordiske markeder, idet der ikke er lavet dybdeborende tests på den type af virksomheder tidligere. Det er in-

tentionen at bidrage med ny viden til multipel værdiansættelse med SARD, og de grundlæggende økonomiske 

forudsætninger for multipel værdiansættelse vil således ikke blive udfordret. 
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Kapitel 2 

 

Teoretisk fundament 

 

I dette kapitel vil det teoretiske fundament for både branche- og fundamentalbaseret udvælgelse af peers til 

multipel værdiansættelse blive præsenteret. EV/EBIT vil blive udledt fra Discounted Cash Flow-metoden (DCF-

metoden) for at give indblik i hvilke Value Drivers der ligger bag den. EV/EBIT er særligt vigtig i denne afhandling, 

da den bruges til værdiansættelse af selskaberne, der udgør grundlaget for undersøgelsen. Multiplerne EV/Sales 

og P/E vil ligeledes blive præsenteret, da de også benyttes i dele af undersøgelsen. Brancheklassificeringsmodel-

lerne Global Industry Classification System (GICS) og Bloomberg Industry Classificaiton System (BICS) vil blive 

forklaret, da de definerer brancherne i den branchetilknytningsbaserede udvælgelse af peers. Slutteligt fokuse-

res der på udfordringer ved værdiansættelse af mindre selskaber. 

2.1   Udledning af EV/EBIT 

Multipel værdiansættelse er en meget populær form for værdiansættelse blandt analytikere, hvilket i høj grad 

skyldes simpliciteten og enkeltheden i metoden (Petersen et al., 2017). Den grundlæggende tanke bag multipel 

værdiansættelse er, at virksomheder med samme profitabilitet, risiko og vækst, i udgangspunktet bør handles til 

samme pris. Metoden antager således, at den relative forskel mellem eksempelvis sammenlignelige virksomhe-

ders Enterprise Value (EV) og driftsoverskud (EBIT) er den samme på tværs af virksomheder med identiske ka-

rakteristika indenfor profitabilitet, risiko og vækst. Antagelserne bag den multiple værdiansættelse sætter, for-

uden sammenlignelighed i Value Drivers, krav til at der er sammenlignelighed i regnskabskvalitet (regnskabsaf-

læggelsesregler) samt at regnskabsdata er normaliseret til ikke at indeholde transitoriske poster (Petersen et al., 

2017, s. 319). 

I teorien er multiple værdiansættelser i overensstemmelse med den klassiske DCF-metode. Til at vise Value Dri-

vers bag EV/EBIT, vil sammenhængen mellem DCF-metoden og EV/EBIT blive vist i det følgende. DCF-metoden 

bygger på en grundlæggende idé om, at en virksomheds værdi er bestemt ud fra virksomhedens fremtidige pen-

gestrømme. Det frie Cash Flow udtrykkes som den del af Net Operating Profits After Taxes (NOPAT) der ikke 

reinvesteres i virksomheden: 
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 NOPATτ = EBITτ ∗ (1 − t) (2.1) 

 FCFFτ = NOPATτ − ΔInvested Capitalτ (2.2) 

2.1 viser beregningen af NOPAT, som er udtryk for overskuddet fra kernedriften efter skat (Sørensen, 2017). Det 

frie Cash Flow findes herefter i 2.2 som NOPAT fratrukket investeringer i løbende drift udtrykt ved ændringer i 

den investerede kapital (𝛥𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝜏). Det frie Cash Flow er derfor den nettopengestrøm, der genere-

res fra driften og bestemmer selskabets evne til at betale gældsforpligtelser og udbytte til ejerne (Sørensen, 

2017, s. 257).  Til at finde Enterprise Value med DCF-metoden, introduceres Weighted Average Cost of Capital 

(WACC). WACC er de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger udtrykt som: 

 
WACC =

NIBL

NIBL + Equity
∗ rd ∗ (1 + t) +

Equity

NIBL + Equity
∗ re (2.3) 

Hvor 𝑁𝐼𝐵𝐿 er nettorentebærende gæld, 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 er markedsværdien af egenkapitalen, 𝑟𝑑 er gældsomkostnin-

gerne, 𝑡 er skattesatsen og 𝑟𝑒 er ejernes afkastkrav. Udtrykket for WACC i 2.3 viser, at afkastkravet for at investere 

i virksomhedens kernedriftsaktiviteter, er et vægtet gennemsnit af ejernes og långivernes afkastkrav. Afkastkra-

vene er vægtet med den relative del af egenkapital og gæld i forhold til virksomhedens samlede værdi. I 2.3 er 

kun egenkapital og nettorentebærende gæld medtaget, men andre finansieringsformer, eksempelvis konvertible 

obligationer, kan også indgå i det vægtede gennemsnit (Sørensen, 2017). Ud fra de netop viste frie Cash Flows 

og udtrykket for WACC, kan Enterprise Value udtrykkes som summen af de tilbagediskonterede frie Cash Flows 

til tidspunkt 𝜏 som: 

 
EV0 = ∑

FCFFτ

(1 + WACC)τ

∞

τ=1

 (2.4) 

Antages en konstant vækstrate i det frie Cash Flow, 𝑔, kan 2.4 udtrykkes som følgende: 

 
EV0 =

FCFFτ+1

WACC − g
 (2.5) 

I forlængelse af udtryk 2.5, er det vigtigt at understrege, at væksten skal være mindre end WACC, da dette er en 

forudsætning for modeller bygget på konstant vækst (Hillier, Clacher, Ross, Westerfield & Jordan, 2011, s. 188). 

Ændringen i investeret kapital i 2.2 kan også skrives som: 

 ΔInvested Capitalτ = NOPATτ ∗ θτ (2.6) 
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Hvor 𝜃𝜏  er reinvesteringsraten til tidspunkt 𝜏. Ligeledes introduceres følgende sammenhæng mellem 𝑅𝑂𝐼𝐶𝜏, 𝜃𝜏  

og 𝑔, der forudsætter at 𝑔 er konstant (Schreiner, 2009, s. 34): 

 θτ =
gτ

ROICτ
 (2.7) 

Kombineres 2.2, 2.5 og 2.6, fås følgende udtryk for EV (Petersen et al., 2017, s. 320): 

 
EV0 =

NOPAT ∗ (1 − θτ)

WACC − g
 (2.8) 

Indsættes udtrykkene for NOPAT (2.1) og reinvesteringsraten (2.7) i 2.8 fås følgende udtryk for EV/EBIT: 

 

EV =
EBIT ∗ (1 − t) ∗ (1 −

g
ROIC

)

WACC − g
⇔ 

 

 EV

EBIT
=

1 −
g

ROIC
WACC − g

∗ (1 − t) ⇔ 
 

 EV

EBIT
=

ROIC − g

WACC − g
∗

1

ROIC
∗ (1 − t) (2.9) 

2.9 viser hvilke nøgletal, der driver EV/EBIT. Udtrykket viser, at EV/EBIT er en funktion af profitabilitet (𝑅𝑂𝐼𝐶), 

vækst (𝑔), kapitalomkostninger/risiko (𝑊𝐴𝐶𝐶) og skattesats (𝑡). Af 2.9 fremgår det, at en stigning i ROIC, alt 

andet lige, vil få EV/EBIT til at stige, så længe ROIC er større end nul. Som tidligere beskrevet, skal 𝑔 være mindre 

end 𝑊𝐴𝐶𝐶 for at DCF-modellen holder, da nævneren i udtrykket 2.9 alternativt vil kompromittere modellen 

(Hillier et al., 2011, s. 188). Alt andet lige, vil en stigning i 𝑔 således påvirke EV/EBIT positivt, omend 𝑔 ikke må 

overstige 𝑊𝐴𝐶𝐶. En stigning i 𝑊𝐴𝐶𝐶 vil influere EV/EBIT negativt. Dette er tilfældet, da investorerne i givet fald 

vil kræve et højere afkast af sine investeringer i den givne virksomhed, hvilket vil have negativ indvirkning på EV. 

Det samme gør sig gældende for skattesatsen, som vil have negativ indflydelse på EV/EBIT ved en stigning. 

Det vil i forbindelse med robusthedstests for udvælgelsesmodellerne blive undersøgt, hvordan et alternativt valg 

af multipel påvirker modellernes præcisionsgrad. I følsomhedsanalyserne vil multiplerne P/E og EV/Sales også 

blive anvendt, hvorfor de kort præsenteres her. De vil imidlertid ikke blive udledt fra bunden som EV/EBIT, men 

derimod blot blive præsenteret for at se de forskellige Value Drivers der ligger bag multiplerne. EV/Sales vises 

ved følgende udtryk: 
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-margin 
 EV

Sales
=

ROIC − g

WACC − g
∗

1

ROIC
∗ (1 − t) ∗ EBIT 

 
(2.10) 

De primære Value Drivers for EV/Sales er således 𝑅𝑂𝐼𝐶, 𝑊𝐴𝐶𝐶, 𝑔, 𝑡 og EBIT-margin. P/E er udledt fra nutids-

værdimetoden Dividend Discount Approach, som bygger på, at et selskabs værdi er en tilbagediskontering af 

fremtidige dividender inklusiv en likvidationsdividende (Petersen et al., 2017). Udtrykket for P/E udledt fra Divi-

dend Discount Approach ser ud som følgende: 

 P

E
=

ROE − gD

re − gD
∗

1

ROE
 (2.11) 

Hvor 𝑔𝐷  er den konstante vækst i dividenden. Udover denne, afhænger værdien af P/E af 𝑅𝑂𝐸 og 𝑟𝑒.  

2.2   Brancheklassificering 

For at kunne lave de nødvendige analyser af værdiansættelse med peers udvalgt på baggrund af branchetilknyt-

ning, er der behov for en definition af brancher. Der findes flere forskellige brancheklassificeringsmodeller, men 

dem der benyttes i denne afhandling er Global Industry Classification Standard (GICS) (MSCI, 2020a) og Bloom-

berg Industry Classification Standard (BICS) (Bloomberg, 2020). I GICS-klassificeringen tildeles hver virksomhed 

en ottecifret talkode. De første to cifre viser sektortilknytning (GICS2), de næste to cifre viser tilknytning til bran-

chegruppe (GICS4), de to næstsidste cifre viser branchetilknytning (GICS6) og de to sidste cifre viser hvilken un-

derbranche (GICS8) virksomheden tilhører. GICS-klassificeringen består således af fire hierarkiske niveauer, 

hvoraf der er 11 sektorer, 24 branchegrupper, 69 brancher og 158 underbrancher. GICS-koderne er tildelt på en 

kombineret kvantitativ og kvalitativ baggrund, hvor hver virksomhed er tildelt en GICS-klassificering ned til un-

derbrancheniveau ud fra virksomhedens specifikke forretningsaktivitet hvor omsætning, profit og markedsop-

fattelse er nøglefaktorerne i udvælgelsesprocessen (MSCI, 2020a). 

Bhojraj, Lee og Oler (2003) viser, at GICS er den bedste af de fire klassificeringsmodeller, der analyseres i deres 

studie. GICS virker således som det oplagte valg af brancheklassificeringsmodel ved udvælgelse af peers til mul-

tipel værdiansættelse. GICS er også anvendt til klassificering af brancher i tidligere studier af SARD (Knudsen et 

al., 2017; Henningsen, 2019). Ikke alle virksomheder er klassificeret med GICS-koder, og det har derfor heller ikke 

være muligt at finde GICS-koder på samtlige af selskaberne i datasættet. For at få det størst mulige datasæt, er 

BICS-klassificeringen benyttet til at brancheklassificere virksomheder uden GICS-klassificeringer. Princippet for 

BICS er meget lig GICS, idet begge er inddelt i fire forskellige hierarkiske niveauer, hvis navne er identiske: sektor, 

branchegruppe, branche og underbranche. Antallet af inddelinger på de fire forskellige niveauer er imidlertid 
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ikke identiske – eksempelvis er der på underbrancheniveau for BICS i afhandlingens datasæt 526 forskellige ind-

delinger mod 155 for GICS. I Afsnit 3.5 bliver det vist, hvordan BICS oversættes til GICS, for at mindske antallet af 

observationer der går tabt grundet manglende brancheklassificering.  

2.3   Udvælgelse af peers baseret på branchetilknytning 

En af de oftest benyttede tilgange til udvælgelse af peers i forbindelse med multipel værdiansættelse, er den 

branchetilknytningsbaserede tilgang. Porter (2008) argumenterer for, at en branches profitabilitet er bestemt af 

branchespecifikke strukturer. Porter (2008) peger på, at der er fem forskellige faktorer, som bestemmer rivalise-

ringen og profitabiliteten indenfor en branche. Han argumenterer for, at der er en sammenhæng mellem nøgletal 

på tværs af virksomheder indenfor en given branche – stor rivalisering kan eksempelvis resultere i høje R&D-

omkostninger eller lavere priser, hvorfor de forskellige faktorer der hersker i branchen, har direkte indflydelse 

på resultatopgørelsen og balancen. Ifølge Porter (2008) består grænserne for brancher af to dimensioner. Første 

dimension er produktet/servicen som virksomhederne i branchen tilbyder og anden dimension er hvilket geo-

grafisk område nævnte produkt/service udbydes i. Porter (2008) argumenterer for, at virksomheder indenfor 

samme branche i et vist omfang vil konvergere mod sammenlignelige resultatopgørelser og balancer. Porters 

fem faktorer er hvad Petersen et al. (2017) vil karakterisere som strategiske risikofaktorer som influerer på bran-

cheniveau. 

Ofte er det ligeledes tilfældet, at virksomheder indenfor samme branche er udsat for de samme eksterne risiko-

faktorer (Petersen et al., 2017, s. 353). Eksempler på eksterne risikofaktorer er lovgivning, politiske restriktioner, 

stigning i BNP, råvarepriser, etc. Alle risikofaktorerne er således som udgangspunkt udenfor virksomhedens kon-

trol. Producenter og sælgere af luksusgoder, vil eksempelvis være stærkt afhængige af en høj købekraft hos slut-

forbrugerne, hvorfor de er påvirket af den generelle økonomiske situation, da luksusgoder ofte kan substitueres 

med billigere produkter. På den måde kan udefrakommende faktorer medføre fordele og ulemper for forskellige 

brancher. Risikofaktorerne har ligeledes indflydelse på virksomheders input såsom råvarer og arbejdskraft, hvil-

ket taler for en stor branchespecifik korrelation mellem omkostninger. Virksomheder i samme branche vil såle-

des blive influeret af samme ændringer i inputfaktorer. Arbejdskrafttunge virksomheder som advokatkontorer 

eller konsulentbureauer er eksempelvis meget påvirket af lønniveauer, hvor kapitalintense brancher som bygge-

branchen er mere afhængig af renten til finansiering. Den eksterne risiko, som i høj grad er branchebestemt, har 

altså indflydelse på top- og bundlinjen i virksomheders regnskaber i deres givne brancher (Porter, 2008). Der er 

således flere argumenter for, at finansielle nøgletal for virksomheder i samme branche skulle konvergere og 
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skabe sammenlignelighed. Ydermere kan sammenligneligheden indenfor brancher styrkes af, at selskaber tilhø-

rende samme branche ofte har samme regnskabspraksis (Alford, 1992).  

Alford (1992) undersøger betydningen af udvælgelse af peers til multipel værdiansættelse med P/E baseret på 

en branchebaseret udvælgelsesmetode kombineret med approksimationer for risiko og vækst. I undersøgelsen 

evalueres præcisionen af de respektive modeller med den absolutte procentuelle afvigelse af multipel-estimatet 

i forhold til markedsobservationen. Alford (1992) viser, at en udvælgelsesmetode udelukkende baseret på bran-

chetilknytning kun forbedres marginalt, hvis den kombineres med approksimationer af risiko og vækst. Han kon-

kluderer således, at afvigelserne i P/E, som skyldes estimaterne for risiko og vækst, derfor i vid udstrækning 

allerede er forklaret af branchetilknytning. Cheng & McNamara (2000) bekræfter og udvider Alfords (1992) op-

rindelige studie. De finder overordnet, at udvælgelse af peers udelukkende baseret på nøgletal giver dårligere 

resultater sammenlignet med en branchebaseret udvælgelse. De viser imidlertid, at branchebaseret udvælgelse 

kombineret med ROE til værdiansættelse med P/E alene giver bedre resultater end en udvælgelsesmetode kun 

baseret på branchetilknytning. Cheng & McNamara (2000) viser ligeledes, at kombinationen af P/E og P/B i en 

multipel værdiansættelsesmodel giver de mest præcise værdiansættelsesestimater.  

2.4   Fundamentalbaseret udvælgelse af peers 

I udledningen af EV/EBIT viste det sig, at multiplen blandt andet var en funktion af risiko, vækst og profitabilitet. 

Derfor bør udvælgelse af peers på baggrund af fundamentale nøgletal, der approksimerer disse faktorer, føre til 

præcise værdiansættelsesestimater. Dittmann & Weiner (2005) viser, at udvælgelse af peers til multipel værdi-

ansættelse med EV/EBIT baseret på nøgletallet Return on Assets giver bedre resultater end en branchebaseret 

udvælgelsesmetode. Forfatterne baserer deres studie på et datasæt med 67.433 observationer fordelt på 29 

OECD-lande for perioden 1993-2002. I enkelte lande som USA, Storbritannien og Irland er de bedste resultater 

baseret på en udvælgelse med både Return on Assets og Total Assets. Overordnet konkluderer Dittmann & Wei-

ner (2005), at udvælgelse af peers baseret på nøgletal giver fornuftige resultater. 

Med udgangspunkt i, at udvælgelse af peers baseret på nøgletal giver gode værdiansættelsesestimater, under-

søger Nel et al. (2014) effekten af dette på det sydafrikanske marked. Forfatterne peger på, at tidligere litteratur 

ikke dækker Emerging Markets, som netop er fokus i deres studie. Nel et al. (2014) undersøger værdien af at 

tilføje flere nøgletal som udvælgelseskriterier, sammenlignet med kun at have én udvælgelsesvariabel. Deres 

analyse er baseret på estimater for profitabilitet, risiko og vækst, approksimeret ved henholdsvis Return on 

Equity (ROE), Total Assets og Revenue Growth. Kombinationer af de tre variable kulminerer i syv forskellige 
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muligheder for udvælgelse af peers, hvis nøgletal maksimalt måtte afvige med 30% fra nøgletallene for virksom-

heden, der værdiansættes. De estimerer, at udvælgelsen baseret på to nøgletal i deres studie giver de mest 

præcise estimater, mens inklusionen af flere nøgletal forringer præcisionsgraden. Nel et al. (2014) sammenligner 

ikke med en branchebaseret metode til udvælgelse af peers, men fokuserer derimod kun på værdien af at have 

flere udvælgelsesvariable. De finder frem til, at fokus skal ligge på nøgletal tilhørende profitabilitet og risiko eller 

profitabilitet og vækst.  

Bhojraj & Lee (2002) udvikler en alternativ metode til udvælgelse af peers. Metoden bygger ligeledes på udvæl-

gelse baseret på nøgletal, men de indfører hvad de referer til som en ’Warranted Multiple’ for hvert selskab i 

deres datasæt. Deres ’Warranted Multiples’ er fremtidige estimater baseret på regressionsanalyse af historiske 

nøgletal. De mest sammenlignelige selskaber, og dermed den peer-gruppe der værdiansættes ud fra, er de sel-

skaber der har en ’Warranted Multiple’ tættest på selskabet der værdiansættes. Deres studie viser, at der sker 

en stor forbedring sammenlignet med tidligere udvælgelsesmetoder, som er branchebaserede eller baseret på 

størrelse (Bhojraj & Lee, 2002). Knudsen et al. (2017) kritiserer Bhojraj & Lees (2002) model for at være meget 

influeret af outliers og antallet af observationer, hvilket kan have stor indflydelse på værdiansættelsen af selska-

ber på mindre markeder. Det samme gør sig gældende for Nel et al. (2014), som udvælger peers baseret på 

forudbestemte afvigelser i de udvalgte nøgletal, hvilket Knudsen et al. (2017) kritiserer for at udelukke mange 

potentielle peers når antallet af variable stiger. 

Knudsen et al. (2017) bygger ligeledes deres studie på udvælgelse af peers baseret på nøgletal og introducerer 

SARD som udvælgelsesredskab. SARD har ikke samme afvigelsesbegrænsning i sin udvælgelse, som blandt andet 

gør sig gældende i modellen af Nel et al. (2014). Der bliver derfor ikke frasorteret mulige peers, når man udvider 

antallet af udvælgelsesvariable i SARD, hvilket anses for at være en styrke ved modellen. SARD er i det oprindelige 

studie baseret på fem udvælgelsesvariable, der udvælges peers på baggrund af. Herefter værdiansættes de ba-

seret på den med SARD udledte peer-gruppe med multiplerne EV/EBIT, EV/Sales, P/B og P/E. Udvælgelsesvari-

ablene er udvalgt baseret på, hvilke Value Drivers, der ligger bag multiplerne og på tidligere studiers empiriske 

resultater (Cheng & McNamara, 2000; Bhojraj & Lee, 2002; Nel et al., 2014). Knudsen et al. (2017) viser værdien 

af at have flere udvælgelsesvariable med i sin udvælgelsesmetode, idet modellens præcisionsgrad generelt for-

øges ved inklusionen af flere udvælgelsesvariable. Forfatterne benytter sig af en ren SARD og en version hvor 

SARD kombineres med en branchebaseret udvælgelsesmetode. De viser i begge tilfælde, at en udvælgelsesme-

tode baseret udelukkende på branchetilknytning er mindre præcis end udvælgelse af peers baseret på SARD. 
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2.5   Værdiansættelse af mindre selskaber 

I denne afhandling er der fokus på værdiansættelsen af mindre virksomheder og virksomheder på mindre mar-

keder. Derfor er det centralt at vise, hvorfor værdiansættelsen af mindre selskaber, kan føre til nogle andre ana-

lytiske udfordringer end værdiansættelsen af større selskaber. I dette afsnit vil tidligere studier med fokus på 

værdiansættelse af mindre selskaber derfor blive introduceret. I Banz’ (1981) studie af sammenhængen mellem 

afkast og markedsværdier af selskaber noteret på New York Stock Exchange, finder han frem til, at de mindste 

selskaber handles med en risikopræmie. Et fænomen som Banz (1981) kalder for Size Effect, hvilket er en direkte 

kritik af den konventionelle Capital Asset Pricing Model (CAPM), som han dermed ikke mener holder stik for alle 

størrelser af virksomheder. Damodaran (2015) viser effekten på CAPM som følgende: 

Expected return = Risk free rate + Beta ∗ Equity Risk Premium + 𝐒𝐦𝐚𝐥𝐥 𝐂𝐚𝐩 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐮𝐦 

Banz’ oprindelige studie bygger på data for perioden 1936 til og med 1977. Damodaran (2015) har opdateret 

Banz’ resultater til at gælde for perioden 1926 til 2014 og finder, at virksomheder med markedsværdi tilhørende 

den mindste tiendedel i datasættet gav 4,33% højere afkast end den øvrige del af markedet efter at have justeret 

for risiko. Damodaran (2015) argumenterer for, at en sådan Small Cap Premium ikke er retfærdiggjort og erklærer 

sig uenig i analytikernes brug af denne. Han argumenterer med andre ord for, at markedet i dette tilfælde ikke 

er efficient. På trods af det, bekræfter hans studier dog også, at brugen af en Small Cap Premium er en realitet i 

praksis. 

Tilføjelsen af en risikopræmie i værdiansættelsen af mindre virksomheder resulterer i et højere kapitalkrav, som 

vil influere WACC, der alt andet lige vil stige. Ses der igen på udtryk 2.7, fremgår det, at en forøgelse af WACC vil 

mindske størrelsen på EV/EBIT og således direkte teoretisk influere værdien af det givne selskab. Analytikernes 

brug af en Small Cap Premium kan være med til at sløre resultater når der værdiansættes ud fra nøgletal i en 

multipel værdiansættelse på tværs af virksomhedsstørrelser. Brugen af risikopræmien kan nemlig medvirke til, 

at mindre selskaber ikke er værdiansat på samme præmisser som større selskaber. Damodaran (2015) gør lige-

ledes rede for, at størrelsen på Small Cap Premium i høj grad defineres ud fra intuition og han insinuerer således 

også, at den ikke nødvendigvis er konsistent, når analytikerne værdiansætter og investerer. På trods af sammen-

lignelighed i finansielle nøgletal indenfor risiko, profitabilitet og vækst, kan der grundet risikopræmien være in-

konsistens i markedsværdier af små virksomheder, vidnende om et ikke-efficient marked. At de mindste selska-

ber ikke nødvendigvis er efficient prisfastsat, forklares yderligere af Zhang (2006), som viser, at der for mindre 

selskaber ofte er usikkerhed forbundet med den finansielle information, de leverer. Sammenlignet med de 
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største selskaber, kan der altså ligge nogle problemer i værdiansættelsen af små selskaber, idet den relevante 

information ikke i samme grad er tilgængelig (Zhang, 2006). 

Store Bid-Ask-Spreads i priser på handlede selskaber er som regel tegn på illikvide aktier. I de fleste markeder 

sætter Market Maker (udbyder) Bid-Ask-Spreads selv, for at dække omkostningerne ved at have en beholdning 

af aktier. Damodaran (2006) vurderer, at udbyderen har tre typer af omkostninger: omkostninger forbundet med 

risikoen ved at have aktien i beholdning, administrationsomkostninger og omkostningerne ved at handle med 

bedre informerede investorer. Her er det navnlig første omkostning, nemlig risikoen forbundet med at have ak-

tier i beholdning, der gør sig gældende for de illikvide aktier. Da aktierne ikke handles så ofte, har udbyderen 

større risiko forbundet med sin beholdning, hvorfor de er nødt til at gøre Bid-Ask-Spreads større. Damodaran 

(2006) giver udtryk for, at Bid-Ask-Spreads på ikke-amerikanske markeder er ’meget højere’ end på de amerikan-

ske markeder. Årsagen til det skal i høj grad findes i lav likviditet og lavere markedsværdier. Tidligere studier 

(Tinic & West, 1972; Stoll, 1978) viser ligeledes, at Spreads som procent af pris er negativt korreleret med prisni-

veau, handelsvolumen og antal Market Makers. Lave markedsværdier og lave handelsvolumener er altså tegn på 

større Bid-Ask-Spreads, som er udtryk for et illikvidt marked, hvilket fører til analytikeres brug af en illikviditets-

rabat på aktieprisen (Damodaran, 2006). Som ved Small Cap Premium, kan der ligeledes i tilfældet med illikvidi-

tetsrabat argumenteres for, at mindre selskaber ikke er værdiansat på samme præmisser som større selskaber, 

hvilket kan vanskeliggøre multipel værdiansættelse med udvælgelse af peers baseret på nøgletal.   
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Kapitel 3 

 

Datagrundlag og metodologi 

 

I dette kapitel vil metoden til udvælgelse af peers med SARD og den branchebaserede model blive beskrevet. 

Derudover vil evalueringen af estimationsfejlen og beregningen af denne blive beskrevet, ligesom dataindsam-

lingsprocessen vil blive gennemgået. Metoden er i videst muligt omfang opbygget, så der opnås sammenligne-

lighed med Knudsen et al. (2017) og Henningsen (2019). Alle virksomheder værdiansættes således pr. 31. marts 

i perioden 2002-2019. I den første del af kapitlet vil dataudvælgelse og datasættet blive forklaret. Dernæst vil de 

centrale elementer i udvælgelsesmetoderne blive beskrevet. Således vil valget af multipel, udvælgelseskriteri-

erne i modellen og beregningsmetoderne blive defineret og forklaret. I den efterfølgende del af kapitlet vil den 

branchebaserede metode blive beskrevet, ligesom implementeringen af SARD vil blive forklaret. 

3.1   Dataudvælgelse og datasæt 

Meget af arbejdet med dette studie har været forbundet med konstruktionen af et datasæt med en tilstrækkelig 

mængde af observationer, både i de enkelte lande, men også i Norden og Europa som helhed. Valget af de nor-

diske lande som undersøgelsesområde og det særlige fokus på små selskaber, har stillet høje krav til den proces, 

da der gerne skal så mange af de specifikke landes virksomhedsobservationer med som muligt. Datasættet er 

konstrueret i Bloombergs finansielle database, som både indeholder store mængder data om finansielle marke-

der, men også masser af finansielle nøgletal fra børsnoterede selskaber verden over. Der skelnes herfra mellem 

de nationale, det nordiske og det europæiske datasæt. De nationale datasæt består udelukkende af virksom-

hedsdata fra de respektive lande; Danmark, Finland, Norge og Sverige. Det nordiske datasæt samler data fra de 

fire lande, og inkluderer også data fra Island. Det europæiske datasæt består af virksomhedsdata fra hele Europa, 

inklusive al data fra det nordiske datasæt. I det følgende, vil der blive redegjort for konstruktionen af, og moti-

vationen for, datasættene. 

De nordiske datasæt 

Den grundlæggende idé med denne afhandling er at teste SARD’s præcisionsgrad på mindre markeder som de 

nordiske. En af de store udfordringer ved det består i, at de nordiske lande har relativt små markeder for 
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børsnoterede virksomheder, og at en stor del af de børsnoterede selskaber på de markeder er små. Derfor er de 

heller ikke lige så gennemanalyserede, og det fører til, at datagrundlaget gennemgående ikke er lige så stærkt, 

som det er på større markeder og særligt på større selskaber. Netop de udfordringer, har også ført til, at der blev 

ydet en ekstra indsats for at konstruere repræsentative datasæt med tilstrækkelige observationer fra de nordiske 

lande. For Danmark, Finland, Norge og Sverige kunne indeks med samtlige børsnoterede selskaber på de respek-

tive landes fondsbørser findes tilbage til år 2002 på Bloomberg,1 hvorfor det også er blevet skæringsåret for 

studiets datasæt. For at opnå de mest omfattende nordiske datasæt, består de af alle børsnoterede virksomhe-

der, for hvilke det har været muligt at finde data på multipler, udvælgelsesvariable og brancheklassifikationer i 

Danmark, Finland, Norge og Sverige på datoen 31/03 for årene 2002-2019. Udover de fire lande, er selskaber 

noteret på den islandske fondsbørs2 inkluderet i det samlede nordiske datasæt, men kun fra 2009-2019, da der 

ikke fandtes ældre data for indekset. Island er ikke som de øvrige nordiske lande inkluderet som et særskilt ana-

lyseområde, da markedet er for småt. Dog er de inkluderet i det nordiske datasæt, så værdiansættelser med en 

nordisk peer-pool har data med fra alle de nordiske lande, i de tilfælde hvor det har været muligt at fremskaffe 

det. 

Det europæiske datasæt 

For at analysere, hvor stor en peer-pool, der er optimal til værdiansættelse af nordiske selskaber, udvides der til 

at kunne vælges peers fra hele Europa. Hvor den primære opgave i forbindelse med konstruktionen af de nordi-

ske datasæt var at få så mange observationer som muligt, har der været flere overvejelser i forbindelse med 

konstruktionen af det europæiske datasæt. En mulighed havde været at benytte et bredt europæisk indeks som 

Dow Jones Stoxx 600, som består af 600 Large, Mid og Small Cap-selskaber på tværs af Europa. Anvendelsen af 

et bredt indeks kendes blandt andet fra Knudsen et al. (2017) og af Schreiner & Spremann (2007). Fordelen ved 

den metode er, at den i praksis er forholdsvist let at bruge, og at indekset derudover er konstrueret af et aner-

kendt analysebureau, og man derfor med relativt stor sikkerhed kan sige, at det er et repræsentativt udsnit af et 

givet marked. Problemet ville i denne afhandling være, at de mindste selskaber ikke ville være repræsenteret. 

Derudover ville antallet af årlige observationer i det europæiske datasæt også være forholdsvist småt, og man 

ville derfor ikke få fuld udnyttelse af en af de store fordele ved udvidelsen af sin peer-pool, nemlig mængden af 

valgbare selskaber. En anden mulighed havde været at følge Henningsen (2019) samt Dittmann & Weiner (2005), 

som konstruerer datasæt ved at inkludere flest mulige selskaber fra de lande, der ønskes analyseret. Fordelen er 

 
1 De anvendte index er: KAX-Index (Københavns fondsbørs), HEX-Index (Helsinkis fondsbørs), OSEAX-Index (Oslos fonds-
børs) og SAX-Index (Stockholms fondsbørs). 
2 ICEXI-Index 
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her, at man kan sikre et bredt udvalg af selskaber fra forskellige lande og af forskellige størrelser. Til gengæld vil 

metoden være meget tidskrævende, og man mister den sikkerhed, der ligger i, at indekset er konstrueret af 

eksperter. 

Til konstruktionen af det europæiske datasæt i dette projekt følges udvælgelsesmetoden fra Knudsen et al. 

(2017) og Schreiner & Spremann (2007) med visse justeringer. I stedet for Dow Jones Stoxx 600, består det eu-

ropæiske datasæt af en kombination af fire MSCI-indeks for europæiske Large Cap, Mid Cap, Small Cap og Micro 

Cap selskaber i årene 2002-2019. Der findes ikke et tilsvarende indeks for selskaber i kategorien Nano Cap, men 

en god del af observationerne i MSCI Micro Cap ender alligevel i kategorien Nano Cap med de definitioner, som 

benyttes i denne afhandling.3 MSCI benytter flydende definitioner af de fire størrelseskategorier, som afhænger 

af det givne markeds størrelse, men for at kunne kategorisere selskaber i forskellige størrelser, har det her været 

nødvendigt at opstille ensformige retningslinjer for hele den analyserede periode. Derfor benyttes MSCI’s fire 

indeks kun til konstruktionen af det europæiske datasæt, mens deres størrelsesdefinitioner ikke benyttes.  

Valget af de fire indeks til konstruktionen af datasættet er foretaget for at få et repræsentativt udsnit af euro-

pæiske selskaber at udvælge sine peers fra. Afgrænsningen til det europæiske marked sker, fordi de europæiske 

lande generelt er højt udviklede åbne økonomier, der i kraft af EU er tæt forbundne. De nordiske lande er inklu-

deret i denne kategori af lande, og det er også med udgangspunkt i en forventning om, at sammenlignelige sel-

skaber kan findes i lande med lignende karakteristika, at Europa er valgt som undersøgelsesområde. Derudover 

har det siden 2005 været lovpligtigt for børsnoterede selskaber i EU at rapportere efter IFRS (Den Europæiske 

Union, 2002), hvorfor de europæiske selskaber fortrinsvist kan antages at have identisk regnskabspraksis, i hvert 

fald fra år 2005. Norge er tilsluttet samme aftale, selvom de ikke er med i EU (IFRS, 2018). Der er dog enkelte 

undtagelser i eksempelvis Schweiz, hvor det stadig er tilladt at rapportere efter lokal GAAP. Dog er det også tilladt 

at rapportere efter IFRS, hvilket en stor del af de schweiziske virksomheder gør (IFRS, 2019), og der er derfor 

heller ikke fundet grundlag for at ekskludere dem fra datasættet. I det europæiske datasæt rapporterer 90% af 

selskaberne efter IFRS over hele den analyserede periode, mens der ikke er data på regnskabspraksis i 4% af 

tilfældene. Det er derfor kun 6% af selskabsobservationerne, hvori der positivt rapporteres efter andre regn-

skabsstandarder. Markedet ser altså ud til at være forholdsvist ensformigt på tværs af landegrænser, hvilket 

indikerer at der også kan findes sammenlignelige selskaber på tværs af landegrænserne. Samlet set synes det 

europæiske datasæt at udgøre et forholdsvist repræsentativt udsnit af europæiske selskaber, både når der ses 

 
3 Se Tabel 3.1 



20 
 

på fordelingen af observationer indenfor de enkelte lande og år, men også når der ses på fordelingen i selskabs-

størrelser.4 

Definition af selskabsstørrelser 

Der findes flere forskellige definitioner af selskabsstørrelser, som både er afhængige af størrelse og type på mar-

kedet, men også af det enkelte bureau. S&P (2020) definerer eksempelvis Large Cap-selskaber som selskaber 

med en markedsværdi på mere end 8,2 mia. USD. MSCI (2020b) skelner ved definitionen af Large Cap-selskaber 

mellem Developed Markets og Emerging Markets. For selskaber på Developed Markets har et Large Cap-selskab 

en markedsværdi på minimum 17,8 mia. USD, mens et Large Cap-selskab på et Emerging Market har en mar-

kedsværdi på minimum 8,2 mia. USD. Samtidig definerer Nasdaq nordiske Large Cap-selskaber som selskaber 

med en markedsværdi på mere end én mia. Euro (Nasdaq, 2017). Der er altså ikke som sådan nogen konsensus 

på området, men da de nordiske selskaber i dette projekt også skal værdiansættes i en europæisk kontekst, er 

der valgt en inddeling, der ligger tættere på MSCI og S&P’s end den gør på Nasdaqs. Inddelingen bruges flere 

steder, blandt andet af Keppel (2018). Den fremgår af Tabel 3.1 og er konstant over tid. 

Tabel 3.1: Definition af selskabsstørrelser 

Definition Markedsværdi (mio. USD) 

Nano Cap <50 

Micro Cap 50-300 

Small Cap 300-2.000 

Mid Cap 2.000-10.000 

Large Cap >10.000 

Kilde: egen tilvirkning 

Inddelingen i selskabsstørrelser laves for at tegne et klart og konsistent billede af, om der er forskel på SARD’s 

præcisionsgrad på små og store selskaber (besvarelsen af H2). Således vurderes det ikke at være afgørende for 

udfaldet, om man bruger den ene eller den anden definition, så længe den i dette tilfælde er konsistent over tid. 

3.1.2   Variable i datasæt 

I dette afsnit beskrives konstruktionen af datasættet og de enkelte udvælgelsesvariable og multipler til brug for 

SARD. Al data er hentet fra Bloombergs finansielle database. Alle fundamentale regnskabstal er hentet fra den 

senest tilgængelige årsrapport pr. 31/03 for hvert enkelt år. Modsat tidligere studier af SARD (Knudsen et al., 

2017; Henningsen, 2019) er tallene altså ikke baseret på kvartalsrapporter. Det valg er truffet, fordi mange af de  

 
4 Se Appendiks 4.1 og Tabel 4.1.5 
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Tabel 3.2: Oversigt over datagrundlag, udvælgelsesvariable og multipler 

Sektion A: Data fra Bloomberg Beskrivelse 

Nøgletal og markedsdata   

Sales Årlig omsætning 
EBIT Årligt driftsoverskud før afskrivninger og amortiseringer 
Earnings Årligt nettoresultat før ekstraordinære poster 
LTD Langfristede gældsforpligtelser 
STD Kortfristede gældsforpligtelser 
C&CE Kontanter og kontantækvivalenter 
BV of Equity Bogført værdi af egenkapital 
Price Aktiekurs pr. 31/03 
#Shares Antal udestående aktier pr. 31/03 

Virksomhedsidentifikation og sektorspecifikationer   

Bloomberg-ticker Unikt ID for den specifikke virksomhed 
Navn Virksomhedens navn 
Forretningsland Virksomhedens forretningsland 
Regnskabspraksis Virksomhedens anvendte regnskabspraksis 
Børs Børsen virksomheden er noteret på 
GICS2-kode Sektor (Sector) 
GICS4-kode Branchegruppe (Industry Group) 
GICS6-kode Branche (Industry) 
GICS8-kode Underbranche (Sub-Industry) 
BICS1-kode Sektor (Sector) 
BICS2-kode Branchegruppe (Industry Group) 
BICS3-kode Branche (Industry) 
BICS4-kode Underbranche (Sub-Industry) 

Sektion B: Beregning multipler og udvælgelsesvariable Beregning 

Egenkapitalforrentning (ROE) 
Earnings

BV of Equity
 

Nettogæld/EBIT (Net Debt/EBIT) 
LTD + STD − C&CE

EBIT
 

Markedsværdi (Size) Price ∗ #Shares 

Omsætningsvækst (Growth) 
Salest

Salest−1
− 1 

EBIT-margin 
EBIT

Sales
 

EV/EBIT 
Price ∗ #Shares + LTD + STD − C&CE

EBIT
 

EV/SALES 
Price ∗ #Shares + LTD + STD − C&CE

Sales
 

P/E 
Price ∗ #Shares

Earnings
 

Kilde: egen tilvirkning baseret på data fra Bloomberg 

analyserede (særligt mindre) virksomheder ikke rapporterer kvartalsvist. Derfor ville en masse virksomhedsob-

servationer være gået tabt, hvis der havde været krav om kvartalsvis regnskabsdata. Det er således også en po-

tentiel udfordring i datagrundlaget, idet der ikke er korrigeret for, at virksomheders regnskabsår kan afvige fra 
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kalenderåret. Her blev det dog prioriteret, at der i studiet indgår flest mulige observationer, og derfor analyseres 

en eventuel betydning af skæve regnskabsår ikke yderligere – det anses i stedet som en praktisk udfordring for 

metoden, som i dette tilfælde skal kunne levere præcise estimater til trods for eventuelle skævheder og mangler 

i datagrundlaget. En komplet oversigt over de enkelte variable samt beregningerne af multipler og udvælgelses-

variable fremgår af Tabel 3.2.  

Alle variable er konverteret til danske kroner med Bloomberg inden de blev hentet for at undgå komplikationer 

i den senere analyse. I visse tilfælde har der manglet en variabel til konstruktion af en udvælgelsesvariabel eller 

en multipel. Til brug for sådanne tilfælde, har Bloomberg også beregnet nøgletallene ROE, Nettogæld, Markeds-

værdi, Omsætningsvækst, EBIT-margin og multiplerne EV/EBIT, EV/SALES og P/E med samme metodik som den, 

der fremgår af Tabel 3.2. Det har derfor været muligt at udfylde nogle ”blanke felter” med beregnede tal fra 

Bloomberg, i de tilfælde hvor der manglede variable. Dette har yderligere forøget datagrundlaget og sørget for, 

at flest mulige selskabsobservationer kunne forblive i datasættet.  

3.1.3   Konstruktion af datasæt 

Af Tabel 3.3 fremgår de enkelte skridt i konstruktionen i de endelige datasæt, som fremgår af Tabel 3.4. Derud-

over fremgår også udviklingen i antallet af observationer. De enkelte skridt i konstruktionen er meget lig de 

skridt, som Knudsen et al. (2017) & Henningsen (2019) har taget for forberedelsen af deres datasæt, så her sigtes 

der også efter en vis sammenlignelighed på tværs af studierne. Det fulde initiale datasæt indeholder alle enkelt-

stående variable, som fremgår af Tabel 3.2, ligesom det indeholder Bloombergs estimater for flere af nøgletal-

lene. Valget om, at erstatte de beregnede nøgletal med Bloombergs estimater, hjælper i den første ændring af 

datasættet, hvor observationer uden EV/EBIT eller udvælgelsesvariable fjernes. Dernæst fjernes observationer 

med negativ EV og EBIT, da estimationsfejlen ikke kan beregnes på baggrund af negative værdier. Ændring nr. 4 

og 5 sikrer, at selskaber ikke er repræsenteret flere gange et givet år, grundet flere aktietyper (A- og B-aktier), 

og at der er brancheklassificering på alle observationer. Det sidste skridt tages, fordi outliers i multiplerne kan 

have meget stor effekt på den centrale tendens i estimationsfejlen. Kasseringen af de yderste outliers er også i 

overensstemmelse med Knudsen et al. (2017) & Henningsen (2019), som dog kasserer en større andel af obser-

vationerne. 
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Tabel 3.3: Udvælgelse og rensning af data 

Ændringer Beskrivelse 
Antal observationer efter: 

Antal observationer 

1. Fuldt initialt datasæt Trækning fra Bloomberg 72.435 

2. Manglende data Fjerner observationer, hvor EV/EBIT eller udvælgelsesvariable 
ikke kan beregnes 

65.664 

3. Negative værdier Fjerner observationer med negativ EV og/eller EBIT 51.459 

4. Dubletter Fjerner dubletter (A/B-aktier) 42.246 

5. Manglende sektor Fjerner observationer uden brancheklassificering 42.126 

6. Outliers Fjerner observationer med de 0,5% højeste og laveste EV/EBIT 41.704 

Kilde: egen tilvirkning baseret på data fra Bloomberg 

Tabel 3.4: Endelige datasæt 

Fjerner observationer med mindre end seks potentielle peers i samme GICS2-sektor et givet år 

Datasæt Antal observationer  
Europa: 

Antal observationer  
Norden: 

Antal observationer  
Nationalt: 

1. Europa 41.704 - - 

2. Norden 9.452 9.387 - 

3. Danmark 1.859 1.843 1.496 

4. Sverige 3.582 3.570 3.443 

5. Norge 2.209 2.186 1.863 

6. Finland 1.686 1.672 1.427 

Kilde: egen tilvirkning baseret på data fra Bloomberg 

Tabel 3.4 viser antallet af observationer i de enkelte endelige datasæt, som anvendes i den videre analyse af 

SARD på de nordiske markeder. I konstruktionen af datasættene, er observationer med et utilstrækkeligt antal 

potentielle peers blevet kasseret. Den ændring har primært implikationer for de enkelte landes datasæt, fordi 

der her er eksempler, hvor der ikke findes seks potentielle peers fra samme GICS2-sektor og benchmark-model-

len derfor ikke kan anvendes som beskrevet i Afsnit 3.5. For igen at sikre det maksimale antal observationer i de 

enkelte tests af SARD på de nordiske lande, bruges de nationale datasæt kun, når der testes med en peer-pool, 

der udelukkende består af selskaber fra samme land som det, der værdiansættes selskaber i. Altså bliver der 

også flere observationer i de enkelte lande, når man udvider peer-pool til at være henholdsvis nordisk og euro-

pæisk. I en test af Sverige, vil der eksempelvis være 3.443 observationer, når der værdiansættes med en svensk 

peer-pool, 3.570 observationer når der værdiansættes med en nordisk peer-pool og 3.582 observationer ved 

den fulde europæiske peer-pool. Man kunne have valgt at ekskludere de observationer, der ekskluderes i de 

nationale peer-pools på tværs af dem alle for at sikre maksimal sammenlignelighed. Her prioriteres det i stedet 

at beholde så mange observationer som muligt på tværs af tests. Dette gøres af to årsager. Den første årsag er, 
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at det tilstræbes at opnå så signifikante resultater som muligt. Den anden årsag er, at de flere observationer er 

en praktisk fordel ved at vælge en større peer-pool, og det er blandet andet den praktiske anvendelighed af 

SARD, der bliver testet i studiet her. Når resultaterne sammenlignes på tværs af størrelsen på peer-pool, er der 

derfor også valgt signifikanstests, der kan tage højde for forskelle i antallet af observationer.  

3.2   Estimation af multipler til værdiansættelse 

3.2.1   Valg af multipel 

I den oprindelige udledning af SARD blev metoden testet med flere forskellige multipler inklusive EV/EBIT, EV/SA-

LES, P/E og P/B. Af de forskellige tests viste det sig, at man opnåede den højeste præcisionsgrad ved brug af 

EV/EBIT (Knudsen et al., 2017). Af samme årsag valgte Henningsen (2019) at benytte EV/EBIT som multipel i sit 

studie af SARD’s præcisionsgrad på tværs af OECD-lande, og for at sikre mest mulig sammenlignelighed, bliver 

EV/EBIT også anvendt i denne afhandling. EV/EBIT anvendes, selvom der arbejdes på tværs af forskellige lande 

og derfor med potentielt forskellige skattesatser, hvilket kan give udfordringer for sammenligneligheden (Peter-

sen et al., 2017). Ydermere drives EV/EBIT ikke direkte af EBIT-marginen, og som det bliver tydeliggjort senere i 

kapitlet, er netop EBIT-marginen inkluderet som udvælgelsesvariabel i SARD. For at sikre en vis robusthed i re-

sultaterne, er EV/Sales derfor også inkluderet i dele af analysen, da den direkte influeres af EBIT-marginen (Pe-

tersen et al., 2017).  

Der er dog også visse teoretiske fordele ved EV/EBIT, som styrker grundlaget for analysen. Goedhart, Koller & 

Wessels (2005) argumenterer for, at man så vidt muligt bør vælge EV-baserede multipler til værdiansættelse, da 

egenkapitalbaserede multipler systematisk er påvirket af kapitalstruktur. En virksomhed med en relativt høj 

ugearet P/E vil kunstigt kunne øge sin P/E ved at udskifte gæld med aktier (Goedhart et al., 2005, s. 10). Derud-

over er P/E baseret på nettoresultatet, som potentielt indeholder ikke-driftsrelaterede og transitoriske poster. 

Fordi EV indeholder både gæld og egenkapital, og EBIT er det driftsrelaterede overskud, vil ændringer i kapital-

strukturen ikke have en systematisk effekt (Goedhart et al., 2005, s. 10). Derfor repræsenterer EV/EBIT et estimat 

for den relative værdi af en virksomhed uafhængigt af ændringer i kapitalstrukturen. Da P/E i stort omfang er 

anvendt i litteraturen, er den på trods af kritikken også anvendt som en del af robusthedstjekket i analysen af 

SARD.  

3.2.2   Størrelsen på peer-gruppen og estimation af multipel 

Alle metoder til udvælgelse af peers er i denne afhandling baseret på samme størrelse på peer-gruppen og 

samme beregningsmetode til estimation af den forventede multipel. I størstedelen af studierne af multipel 
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værdiansættelse anvendt i undersøgelsen her, har man valgt at peer-gruppen skal udgøres af seks selskaber 

(Knudsen et al., 2017; Alford, 1992; Cheng & McNamara, 2000; Henningsen, 2019). For at sikre overensstem-

melse med de studier, er antallet af selskaber i peer-gruppen også her sat til seks. I analysen vil det dog også 

blive undersøgt, om præcisionsgraden kan yderligere forbedres ved brug af en større peer-gruppe. Der vil således 

blive foretaget tests med peer-grupper med alt imellem en og ti peers.  

Til beregning af den estimerede multipel benyttes det harmoniske gennemsnit af de givne peers’ multipler. Sam-

menlignet med et aritmetisk gennemsnit, er det harmoniske gennemsnit ikke i samme grad påvirket af outliers 

(Petersen et al., 2017). Baker & Ruback (1999) viser i deres studie af multipler baseret på peers udvalgt fra samme 

branche, at det harmoniske gennemsnit er mest præcist ved multipel værdiansættelse, og det understøttes yder-

ligere af Liu, Nissim & Thomas (2002). Det harmoniske gennemsnit benyttes også til beregning af den estimerede 

multipel af Knudsen et al. (2017). Det harmoniske gennemsnit af de udvalgte peers’ multipler, benyttes altså som 

estimat til den multiple værdiansættelse. Rent praktisk betyder det, at værdiestimatet beregnes som: 

M̂ =
n

∑
1

Mi

n
i=1

 
(3.1) 

Hvor �̂� er den estimerede multipel, 𝑛 er antallet af peers i peer-gruppen og 𝑀𝑖  er multiplen for de peers, der er 

fundet gennem de respektive udvælgelsesmetoder. Metoden benyttes igennem hele afhandlingen til beregning 

af værdiestimatet for de analyserede virksomheder. 

3.2.3   Beregning og evaluering af estimationsfejl 

Modellernes præcisionsgrad er estimeret ved deres evne til at minimere den absolutte procentuelle afvigelse 

mellem den estimerede og den observerede multipel. Dette er i overensstemmelse med lignende tidligere stu-

dier (Knudsen et al., 2017; Henningsen, 2019). Den absolutte procentuelle afvigelse benævnes herfra som esti-

mationsfejlen og er udtrykt i formel 3.2: 

Estimationsfejl = |
M̂i,τ − Mi,τ

Mi,τ
| (3.2) 

Her er �̂�𝑖,𝜏 og 𝑀𝑖,𝜏 udtryk for henholdsvis den estimerede og den observerede multipel for selskab 𝑖 på tidspunkt 

𝜏. Den absolutte procentuelle afvigelse er bredt anvendt i litteraturen til måling af forskellige metoders præcisi-

onsgrader (Alford 1992; Dittmann and Weiner 2005; Nel et al. 2014; Knudsen et al., 2017). Fejlestimatet er valgt, 

fordi det har en let økonomisk fortolkning, og valget af at gøre estimatet absolut afhjælper det bias, der ellers 
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ville ligge i, at positive fejlestimater ville veje mere end negative fejlestimater. Dittmann & Maug (2008) foreslår 

brugen af logaritmiske fejlestimater for at håndtere skævheden, men den intuitive økonomiske fortolkning mi-

ster man til gengæld ved brugen heraf. Den absolutte procentuelle afvigelse, som er vist i udtryk 3.2, anvendes 

derfor som estimationsfejl i den videre analyse. Det antages dermed, at estimationsfejlen viser med hvilken pro-

centdel et givet estimat afviger fra markedsprisen, som antages at afspejle den reelle værdi af selskabet. 

For alle metoder til udvælgelse af peers beregnes vektorer med estimationsfejl for alle virksomhedsobservatio-

ner i datasættet, der analyseres. Estimationsfejlen danner derfor grundlaget for at vurdere de forskellige udvæl-

gelsesmetoders præcisionsgrad gennem hele analysen. Estimationsfejlen vil altid have en værdi mellem nul og 

én, når �̂�𝑖,𝜏 < 𝑀𝑖,𝜏  (når værdiestimatet er lavere end den observerede multipel). Når det omvendte er tilfældet, 

er der ikke nogen øvre grænse for estimationsfejlen. Derfor vil selskaber, der er værdiansat for billigt i gennem-

snit have mindre estimationsfejl, end selskaber der er værdiansat for dyrt, hvilket fører til en højreskæv fordeling 

af estimationsfejlene. Den samme skævhed har en stor del af de lignende tidligere studiers datasæt (Knudsen et 

al., 2017; Henningsen, 2019). For at opfange den centrale tendens i estimationsfejlene, benytter de estimaterne 

middelværdi, median og interkvartilbredde. Derudover rapporterer Henningsen (2019) også andelen af estima-

tionsfejl på mindre end 15%. Valget af estimaterne er, i begge studiers tilfælde, baseret på praksis fra flere for-

skellige studier, der har analyseret præcisionsgraden af forskellige modeller til udvælgelse af peers i multipel 

værdiansættelse (Alford, 1992; Dittmann & Weiner, 2005; Hermann & Richter, 2003; Lie & Lie, 2002). I afhand-

lingen her præsenteres relativt store mængder af resultater, hvorfor det som hovedregel er begrænset til at 

være middelværdi og median, der vises. 

De forskellige udvælgelsesmetoders præcisionsgrad bliver i analysen sammenlignet ved forskellige statistiske 

tests. Da der i analysen primært sættes fokus på at præsentere den centrale tendens i estimationsfejlene gennem 

middelværdi og median, har det også været en prioritet at udvælge signifikanstests, der tester om der er forskel 

på henholdsvis middelværdi og median af estimationsfejl for de enkelte udvælgelsesmetoder. Til at teste for-

skellen i medianen af estimationsfejlen anvendes Wilcoxon Signed Rank Test (Newbold, Carlson & Thorne, 2013, 

s. 624), når de to vektorer af estimationsfejl har samme størrelse og Wilcoxon Rank Sum Test (Newbold et al., 

2013, s. 631), når de har forskellig størrelse. De to tests kan håndtere eventuel skævhed og tunge haler i forde-

lingen af forskellen på estimationsfejlene, idet de tester for forskelle på de to estimationsfejlsvektorers media-

ner. Til tests for forskelle i middelværdien benyttes to forskellige Student’s T-tests, igen afhængigt af om de to 

estimationsfejlsvektorer er lige store (Newbold et al., 2013, s. 387 & s. 391). Ved brug af en Student’s T-test er 

normalfordeling normalvis en forudsætning. Da vi har at gøre med en relativt stor stikprøve, virker det dog også 
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rimeligt at antage, at den centrale grænseværdisætning træder i kraft, og at middelværdien derfor er approksi-

mativt normalfordelt, selv hvis stikprøven har tunge haler (Newbold et al., 2013, s. 254). De statistiske tests for-

ventes at styrke validiteten i resultaterne fra analysen. 

3.3   Udvælgelse af peers gennem branchetilknytning 

Som benchmark for SARD anvendes af Knudsen et al. (2017) og Henningsen (2019) en metode, hvor peers er 

udvalgt efter branchetilknytning. Branche er, som tidligere defineret, et meget anvendt grundlag for at finde 

sammenlignelige selskaber på tværs af profitabilitet, risiko, størrelse og vækst, og en branchebaseret metode 

anvendes også som benchmark i dette studie. For at ekskludere så få observationer som muligt kombineres GICS 

og BICS, så der er større chance for at observere mindst én brancheklassifikation for en given observation. Den 

konkrete kombination af de to klassifikationer vil blive udfoldet, ligesom der vil blive redegjort for den konkrete 

metode til udvælgelse af peers gennem brancheklassifikation. 

Brancheoversættelse 

GICS-klassifikationen af brancher og underbrancher er bredt anvendt både i teorien og i praksis. Bhojraj et al. 

(2003) viser i deres studie, at GICS-klassifikationen er den mest præcise brancheklassifikation til multipel værdi-

ansættelse af de forskellige klassifikationsmetoder, som undersøges i studiet. Ved dataindsamlingen til denne 

afhandling var der dog den praktiske udfordring, at der ikke er GICS-klassifikationer på alle virksomhedsobserva-

tioner i datasættet. Særligt de mindre selskaber var i mange tilfælde ikke klassificeret og skulle derfor kasseres, 

hvis ikke der blev brugt en alternativ metode til klassificering. Bloomberg har deres egen brancheklassifikations-

metode (BICS), som derfor er benyttet som supplement i studiet her. BICS-klassificeringen minder meget om 

GICS-klassificeringen, og derfor vurderes det ikke at udgøre en stor fejlkilde, at brancheklassifikationen er en 

blanding af GICS og BICS. Rent praktisk er oversættelsen foregået således, at GICS er prioriteret først. Det med-

fører, at BICS-klassifikationen kun er blevet anvendt i de tilfælde, hvor der ikke fandtes en GICS-klassifikation, og 

den er derfor blevet anvendt til at ”udfylde huller”. For at udfylde hullerne er der lavet en oversættelse fra BICS-

klassifikation til GICS-klassifikation. På sektorniveau er den øvelse ikke kompleks, da de mere eller mindre har de 

samme klassificeringer. Når inddelingen bliver mere specifik, bliver processen dog også en smule mere kompli-

ceret. Her sker oversættelsen ved at kortlægge de virksomhedsobservationer, der både har GICS- og BICS-klassi-

ficeringer, og oversætte BICS-klassificeringen til den GICS-klassificering, der oftest forekommer. Dette er eksem-

plificeret i Figur 3.1. I eksemplet er der 63 virksomhedsobservationer i BICS4-underbranchen Animal Feed. Af de 

63 observationer ligger 26 i GICS8-underbranchen Agricultural Products og de 37 ligger i Packaged Foods & Me-

ats. Derfor oversættes Animal Feed til Packaged Foods and Meats. I dette tilfælde har alle observationerne GICS-
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klassificeringer, og derfor benyttes de, men havde der været observationer i BICS4-underbranchen Animal Feed, 

som ikke havde nogen GICS8-klassificering, ville den være blevet tildelt GICS8-klassificeringen Packaged Foods 

and Meats. I det fulde datasæt, som er trukket fra Bloomberg er der 72.435 observationer, og de 7.023 er ikke 

klassificeret med GICS. Ved at benytte og oversætte BICS-klassifikationen undgår vi at kassere de 7.023 observa-

tioner og ender i stedet med kun at kassere de 75 observationer, der hverken er klassificeret med GICS eller BICS. 

I sidste ende styrkes datagrundlaget altså ved oversættelsen fra BICS til GICS. I Appendiks 1 findes et overblik 

over hvilke GICS-klassificeringer, BICS-klassificeringerne er oversat til. 

Udvælgelse ved brancheklassifikation 

Udvælgelsen af peers gennem en branchebaseret metode er meget lig den metode, som Henningsen (2019) 

anvender til udvælgelsen af peers i sit branchebaserede benchmark. Metoden er baseret på Alfords (1992) samt 

Cheng & McNamaras (2000) studier, som anvender modeller, der udvider branchen, der kan udvælges peers fra, 

hvis der ikke er nok i en given kategori. Kategoriseringen sker ved GICS (og den oversatte BICS), og fungerer altså 

ved, at der først ledes efter seks peers på GICS8-niveau. Hvis der ikke findes tilstrækkeligt med peers, udvides 

der til GICS6-niveau, og sådan fortsættes der indtil GICS2-niveau. Metoden stemmer ikke overens med metoden 

fra Knudsen et al. (2017), da deres studie har som krav, at der er minimum 16 potentielle peers på GICS6-niveau 

for et givet år. Metoden til udvælgelse af peers med brancheklassifikation modvirker, at en stor del af observa-

tionerne skal kasseres, samtidig med at branchemetoden altid værdiansætter selskaber med multipler fra så 

sammenlignelige selskaber som muligt, målt på branchetilknytning. Metoden adskiller sig dog også en smule fra 

Henningsen (2019), idet der i metoden derfra kræves ti potentielle peers for et givet år i samme GICS-

Kilde: egen tilvirkning baseret på den anvendte brancheklassifikation 

 

Figur 3.1: Eksempel på oversættelse fra BICS til GICS 
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klassificering, mens der i denne afhandling kun kræves seks. Det valg er truffet med afsæt i de nordiske marke-

ders sammensætning, der gør at det ville være nødvendigt at kassere for mange observationer, hvis der blev 

stillet højere krav. Derfor går udvælgelsen ved brancheklassifikation ned til, at der skal være seks sammenligne-

lige selskaber i en given GICS-kategori. Hvis der er flere end seks udvælges en tilfældig sammensætning af peers 

iblandt dem.  

Figur 3.2: Eksempel på anvendelse af den branchebaserede udvælgelsesmodel 

 

Kilde: egen tilvirkning baseret på den branchebaserede udvælgelsesmodel 

I Figur 3.2 er den branchebaserede udvælgelsesmetode eksemplificeret med Pandora værdiansat med en dansk 

peer-pool. Som det ses heri, bevæger modellen sig igennem de forskellige GICS-niveauer og forsøger at finde et 

tilstrækkeligt antal potentielle peers i en så detaljeret klassificering som muligt. I dette tilfælde når vi hele vejen 

til GICS2-sektoren, inden der er et tilstrækkeligt antal peers at vælge fra. Af de ni potentielle peers bliver de seks 

tilfældigt udvalgt, og det er de seks, multiplen beregnes på baggrund af, som det er vist i udtryk 3.1.  

At der skal bruges seks peers til værdiansættelsen er primært valgt for at sikre konsistens mellem tidligere studier 

af multipel værdiansættelse med SARD (Knudsen et al., 2017; Henningsen, 2019). Valget af seks peers bygger på 

Cheng & McNamara (2000), som i deres studie af multipel værdiansættelse med P/E og P/B benytter seks peers  



30 
 

Tabel 3.5: Andele af danske virksomheder værdiansat i den branchebaserede model 

  Andel af virksomheder værdiansat med peers indenfor samme:   

Krævet antal 
peers 

Underbranche 
(GICS8) 

Branche  
(GICS6) 

Branchegruppe  
(GICS4) 

Sektor  
(GICS2) 

Udeladt 

1 64,89% 24,15% 8,03% 2,82% 0,11% 

2 42,54% 30,71% 19,37% 6,95% 0,43% 

3 24,96% 28,70% 31,42% 13,35% 1,57% 

4 18,23% 23,55% 34,40% 19,21% 4,61% 

5 12,81% 18,07% 33,70% 27,02% 8,41% 

6 9,55% 14,65% 29,73% 27,24% 18,83% 

7 8,41% 13,67% 25,56% 26,70% 25,66% 

8 6,67% 13,19% 19,86% 29,84% 30,44% 

9 6,19% 12,15% 18,39% 28,92% 34,35% 

10 5,64% 10,96% 18,39% 26,32% 38,69% 

Kilde: egen tilvirkning baseret på data fra Bloomberg 

Tabel 3.6: Andele af europæiske virksomheder værdiansat i den branchebaserede model 

  Andel af virksomheder værdiansat med peers indenfor samme:   

Krævet antal 
peers 

Underbranche 
(GICS8) 

Branche  
(GICS6) 

Branchegruppe  
(GICS4) 

Sektor  
(GICS2) 

Udeladt 

1 94,67% 5,33% 0,00% 0,00% 0,00% 
2 94,16% 5,82% 0,01% 0,00% 0,00% 
3 92,44% 7,43% 0,13% 0,00% 0,00% 
4 90,78% 8,91% 0,31% 0,00% 0,00% 
5 88,80% 10,44% 0,76% 0,00% 0,00% 
6 86,27% 12,43% 1,29% 0,00% 0,00% 
7 83,43% 14,66% 1,91% 0,00% 0,00% 
8 80,71% 16,91% 2,38% 0,00% 0,00% 
9 77,44% 19,53% 3,03% 0,00% 0,00% 

10 74,57% 21,52% 3,91% 0,00% 0,00% 

Kilde: egen tilvirkning baseret på data fra Bloomberg 

Tabel 3.7: Andele af nordiske virksomheder værdiansat i den branchebaserede model 

  Andel af virksomheder værdiansat med peers indenfor samme:   

Krævet antal 
peers 

Underbranche 
(GICS8) 

Branche  
(GICS6) 

Branchegruppe  
(GICS4) 

Sektor  
(GICS2) 

Udeladt 

1 84,99% 13,33% 1,59% 0,10% 0,00% 
2 77,48% 17,48% 4,38% 0,67% 0,00% 
3 69,35% 22,74% 6,74% 1,17% 0,00% 
4 62,33% 26,54% 8,98% 1,94% 0,21% 
5 57,46% 29,48% 10,44% 2,25% 0,37% 
6 53,65% 30,62% 12,22% 2,82% 0,69% 
7 49,13% 31,75% 14,72% 3,57% 0,84% 
8 46,00% 31,51% 17,25% 4,16% 1,09% 
9 43,62% 29,99% 20,76% 4,54% 1,09% 

10 41,08% 26,91% 25,63% 5,28% 1,09% 

Kilde: egen tilvirkning baseret på data fra Bloomberg 

indenfor samme branche defineret ud fra SIC-koder. Sammenlignet med Knudsen et al. (2017) og Henningsen 

(2019) stiller metoden i studiet her mindre krav til antallet af potentielle peers, fordi der arbejdes med små 
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markeder. Det har også været en overvejelse at slække yderligere på kravene og benytte færre peers, for til 

gengæld at kunne værdiansætte flere selskaber på et mere detaljeret GICS-niveau. I Tabel 3.5 fremgår andelen 

af danske selskaber værdiansat på hvert GICS-niveau med forskellige antal af krævede potentielle peers. Heraf 

fremgår det, at kravet om seks potentielle peers fører til, at 18,83% af de danske observationer ekskluderes fra 

den danske peer-pool. Havde man eksempelvis brugt kravet om ti peers som Henningsen (2019), havde det været 

nødvendigt at udelukke 38,69% af observationerne fra danske datasæt. Et mere omfattende krav ville altså have 

resulteret i, at det danske datasæt blev meget mindre. I det danske eksempel ses det også, at man kunne have 

bevaret en del flere observationer i datasættet, og at man kunne have værdiansat flere selskaber på et mere 

detaljeret GICS-niveau ved at sænke kravet til fem potentielle peers, idet der i så fald kun skulle udelukkes 8,41%. 

Som det ses af Appendiks 2.1-2.3, er det dog ikke det samme billede, der går igen på tværs af de nordiske lande.  

I Tabel 3.6 og 3.7 fremgår andele af selskaber, der er værdiansat med den branchebaserede metode indenfor de 

respektive GICS-niveauer afhængigt af antallet af krævede peers for hele Europa og hele Norden. For det euro-

pæiske og nordiske datasæt bliver det tydeligt, at langt hovedparten af observationerne for den branchebase-

rede metode værdiansættes i GICS8 eller GICS6, når det krævede antal peers er seks. Det er altså primært på de 

små datasæt, der kunne være nogle fordele ved at slække yderligere på det krævede antal peers. I den reste-

rende del af opgaven vil både SARD og den branchebaserede metode derfor også blive gennemført med seks 

peers til beregning af værdiansættelsesmultipel for at sikre sammenlignelighed mellem resultaterne her og re-

sultaterne fra tidligere studier af SARD (Knudsen et al., 2017; Henningsen, 2019). 

3.4   Udvælgelse af peers gennem SARD 

Som alternativ til en branchetilknytningsbaseret metode til udvælgelse af peers i forbindelse med multipel vær-

diansættelse, udvikler Knudsen et al. (2017) SARD. SARD er baseret på ideen om, at virksomheder med samme 

karakteristika indenfor profitabilitet, risiko og vækst bør handle til samme multipel. Knudsen et al. (2017) er altså 

grundlæggende enige med den fundamentalbaserede tilgang til udvælgelse af peers. I deres artikel kritiserer de 

eksisterende teori om udvælgelse af peers baseret på nøgletal, idet metoderne ofte mindsker antallet af poten-

tielle peers til værdiansættelse, særligt ved inklusionen af flere nøgletal, fordi selskaber kun udvælges som po-

tentielle peers, hvis de udvalgte nøgletal ligger indenfor et fast interval. Netop det problem stødte Nel et al. 

(2014) på i forbindelse med deres sydafrikanske studie. Her blev resultaterne allerede mærkbart forringet ved 

inklusionen af tre nøgletal, givetvis fordi der ikke var nok peers tilbage. SARD kan principielt indeholde alle typer 

af finansielle nøgletal, og kan altså præges afhængigt af datakvalitet og anvendt multipel. Derudover har meto-

den den fordel, at den altid vil kunne finde et tilstrækkeligt antal peers, da sammenligneligheden ikke baseres 
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på, at peers har nøgletal indenfor specifikke intervaller. Knudsen et al. (2017) fremhæver selv simplicitet og flek-

sibilitet som fordele ved SARD. Metoden bygger på udvælgelse af peers ud fra de nøgletal, der driver den an-

vendte multipel i en given multipel værdiansættelse. Ved anvendelse af SARD rangeres alle de udvalgte nøgletal 

fra højest til lavest. Derefter opstilles en matrice med summerne af forskellene i de enkelte selskabers nøgletals 

rangeringer. Denne beregning benævnes SARD-scoren, og udvælgelsen af peers sker ved at vælge de selskaber, 

der opnår de laveste SARD-scorer (Knudsen et al., 2017). SARD-scoren udtrykkes ved: 

 SARDi,j = |rX,i − rX,j| + |rY,i − rY,j| + ⋯ + |rZ,i − rZ,j| (3.3) 

SARD-scoren er udtryk for summen af de rangerede forskelle mellem selskab 𝑖 og selskab 𝑗. I udtrykket er 𝑟𝑋,𝑖 

rangeringen af selskab i for udvælgelsesvariabel 𝑋, 𝑟𝑋,𝑗  er rangeringen af selskab j for udvælgelsesvariabel 𝑋 og 

så fremdeles. En lav SARD-score er derfor udtryk for, at de to selskaber der sammenlignes, er meget lig hinanden 

i forhold til de givne udvælgelsesvariable. Ved udvælgelsen af peers til værdiansættelse af virksomhed 𝑖 sigter 

man således efter at minimere SARD-scoren. Virksomhederne med de laveste SARD-scorer udvælges som peer-

gruppe til virksomhed 𝑖. Som tidligere beskrevet er antallet af peers i peer-gruppen af Knudsen et al. (2017) sat 

til seks, hvilket ligeledes er tilfældet i denne afhandling. Antages det således, at udvælgelsesvariablene driver 

den anvendte multipel, bør selskaberne der sammenlignes handle til lignende priser (Knudsen et al., 2017). Me-

toden er relativt pragmatisk tænkt idet lignende nøgletal, ifølge den tilgængelige litteratur på området, bør med-

føre lignende priser. 

3.4.1   Udvælgelsesvariable 

SARD sætter ikke grænser for antallet af udvælgelsesvariable, som kan bruges i modellen, jf. udtrykket 3.3. Knud-

sen et al. (2017) baserer SARD på fem udvælgelsesvariable, som er estimater for profitabilitet, fremtidig vækst 

og risiko. Udvælgelsen af variable, som er estimater for de tre Value Drivers er i tråd med tidligere nævnte studier 

(Cheng & McNamara, 2000; Bhojraj & Lee, 2002; Nel et al., 2014). Knudsen et al. (2017) benytter sig af fem 

udvælgelsesvariable: ROE, Net Debt/EBIT, Size, Growth og EBIT-margin. I denne afhandling benyttes de samme 

udvælgelsesvariable hvilket motiveres i det følgende.  

ROE er et af estimaterne for profitabilitet. ROE har tidligere givet lovende resultater som udvælgelsesvariabel i 

forbindelse med multipel værdiansættelse (Alford, 1992; Nel et al.,2014). Den primære del af analysen i denne 

afhandling har som tidligere nævnt værdiansættelse med EV/EBIT som hovedfokus. Ser man på Value Drivers 

bag EV/EBIT i udtryk 2.9, kunne man argumentere for, at ROIC ville være et bedre estimat for profitabilitet, da 

det er en del af udtrykket for EV/EBIT. Inklusionen af ROIC ville dog kunne give en række praktiske udfordringer, 
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idet man ville være nødsaget til at beregne den investerede kapital for alle selskaber i datasættet for at beregne 

ROIC (Petersen et al., 2017). De praktiske implikationer med beregning af ROIC, synes at være en mindst lige så 

stor udfordring, som de teoretiske udfordringer, der findes ved brugen af ROE, hvilket også er en del af Henning-

sens (2019) begrundelse for brugen af ROE som estimat for profitabilitet. Som det ses i udtryk 2.11, er ROE en 

del af udtrykket for P/E, som bruges i forbindelse med følsomhedsanalyse, hvilket er med til at motivere brugen 

af ROE. ROE kan udtrykkes som en funktion af ROIC, kapitalstruktur og låneomkostninger efter skat (Petersen et 

al., 2017, s. 168): 

 
ROE = ROIC + (ROIC − NBC) ∗

NIBL

BVE
 (3.4) 

Hvor 𝑁𝐵𝐶 er nettolåneomkostningerne efter skat, 𝑁𝐼𝐵𝐿 er nettorentebærende gæld og 𝐵𝑉𝐸 er den bogførte 

værdi af egenkapitalen. Udtryk 3.4 viser en sammenhæng mellem ROE og ROIC, hvilket også er med til at moti-

vere brugen af ROE som estimat for profitabilitet i stedet for ROIC. Ydermere har tidligere studier (Knudsen et 

al., 2017; Henningsen, 2019) vist, at estimationsfejlene i forbindelse med værdiansættelse med EV/EBIT mind-

skes ved brugen af ROE som udvælgelsesvariabel.5 

Net Debt/EBIT er medtaget som estimat for risiko. Net Debt/EBIT er udtryk for en virksomheds evne til at tilba-

gebetale sine gældsposter. Knudsen et al. (2017) giver udtryk for, at Net Debt/EBIT er et ofte benyttet nøgletal i 

forbindelse med kreditanalyser, hvilket er med til at motivere forfatternes valg. Både Knudsen et al. (2017) og 

Henningsen (2019) viser, at brugen af Net Debt/EBIT som udvælgelsesvariabel signifikant mindsker estimations-

fejlene når der værdiansættes med EV/EBIT. Knudsen et al. (2017) viser ligeledes, at tilføjelsen af Net Debt/EBIT 

signifikant forbedrer estimationsfejlene for værdiansættelser med EV/Sales, P/B og P/E.  

Size, estimeret ved markedsværdi, er endnu et estimat for risiko. Som tidligere vist, er der i forbindelse med 

værdiansættelser af mindre virksomheder ofte en Small Cap Premium tillagt kapitalomkostningerne, hvilket fører 

til lavere værdiansættelsesestimater (Banz, 1981; Damodaran, 2015). Damodaran (2015) giver udtryk for, at 

denne Small Cap Premium angiveligt skulle være anvendt i praksis grundet analytikeres forventning om større 

risiko ved at handle med mindre virksomheder, hvilket han ellers selv erklærer sig uenig i. Damodaran (2006) 

giver ligeledes udtryk for, at den illikviditetspræmie, der ligger i prisen på aktier i små selskaber, sikrer at aktierne 

handles relativt billigere. Dette medfører en mindre multipel, når der værdiansættes. Markedsværdien af 

 
5 Knudsen et al. (2017) viser ligeledes, at ROE mindsker fejlestimaterne når der værdiansættes med multiplerne EV/SALES, 
P/B og P/E. 
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selskaberne i analysen er således medtaget som udvælgelsesvariabel, for at forsøge at fange førnævnte præmier 

på kapitalomkostningerne. 

Growth er medtaget som udvælgelsesvariabel, idet det er en direkte Value Driver bag EV/EBIT, jf. udtryk 2.9. 

Knudsen et al. (2017) og Henningsen (2019) bruger analytikerestimater for fremtidig EPS til at estimere vækst.6 

Henningsen (2019) gør brug af Institutional Brokers Estimates System (IBES), da empiriske undersøgelser tidligere 

har vist, at IBES leverer passende estimater for fremtidig vækst. Begge studier baserer således vækstestimatet 

på væksten fra år et i budgetperioden til år to i budgetperioden. I denne afhandling har det ikke været muligt, 

da der for langt størstedelen af de mindre selskaber i datasættet ikke kunne findes analytikerestimater for frem-

tidig EPS. Historisk omsætningsvækst er således anvendt i denne afhandling, da det blev vurderet til at være det 

bedst tilgængelige estimat for vækst. Vækstestimatet er baseret på omsætningen for de to senest tilgængelige 

regnskabsår.7 

EBIT-margin er ligeledes et estimat for profitabilitet. EBIT-marginen er én Value Driver bag EV/Sales, hvilket 

fremgår af udtryk 2.10. Datasættet i denne afhandling er baseret på et europæisk datasæt og altså flere forskel-

lige nationaliteter. EBIT-marginen er et før-skat nøgletal, som dermed er mindre tilbøjeligt til at blive influeret af 

nationale skattesatser, hvilket kan styrke analysen, når der sammenlignes på tværs af landegrænser. Knudsen et 

al. (2017) viser, at EBIT-marginen er med til at mindske estimationsfejlene ved anvendelse af EV/EBIT, omend 

der ikke er tale om en signifikant forbedring. I tilfældet med EV/Sales ser Knudsen et al. (2017) derimod en sig-

nifikant forbedring af værdiansættelsesestimaterne ved tilføjelsen af EBIT-marginen som udvælgelsesvariabel, 

hvilket er i tråd med udtryk 2.10. EBIT-marginen er medtaget her grundet tidligere studiers succes ved brug af 

denne som udvælgelsesvariabel (Knudsen et al., 2017; Henningsen, 2019), og for at kunne sammenligne resulta-

ter på tværs af studierne.  

Ovenstående udvælgelsesvariable er, med undtagelse af vækstestimatet, identiske med ækvivalenterne i studi-

erne af Knudsen et al. (2017) og Henningsen (2019). Det har været en prioritet, at modellen afviger mindst muligt 

fra tidligere studier for at sikre sammenlignelighed på tværs. Tests med alternative udvælgelsesvariable anses 

som værende udenfor denne afhandlings undersøgelsesområde, men overvejelser i forbindelse med udvælgel-

sesvariable vil blive taget i betragtning i diskussionsafsnittet.  

 
6 g =

EPSτ+2

EPSτ+1
− 1 

7 g =
Omsætningτ

Omsætningτ−1
− 1 
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I Tabel 3.8 vises et eksempel på udvælgelse af seks peers til værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S. De 11 virk-

somheder i Sektion A udgør hele den peer-pool, som Bang & Olufsens peer-gruppe kan udvælges fra. Tabellen 

viser værdierne af de fem udvælgelsesvariable for alle selskaber, ligesom udvælgelsesvariablene er rangeret ef-

ter størrelse. Sektion B viser de seks udvalgte peers til peer-gruppen udvalgt med SARD til værdiansættelse af 

Bang & Olufsen A/S. SARD-scorer i Sektion B er udregnet med udtrykket 3.3. SARD-scoren fremgår både indivi-

duelt for hver udvælgelsesvariabel samt i en summeret kolonne. Den samlede SARD-score for FLSmidth & Co 

A/S, der ifølge SARD er den mest vellignende virksomhed for Bang & Olufsen A/S er således udregnet som: 

SARDB&O,FLS = |12 − 9| + |11 − 6| + |8 − 6| + |2 − 5| + |12 − 11| = 14 

Beregnes det harmoniske gennemsnit af de seks udvalgte peers’ observerede EV/EBIT, fås SARD-estimatet for 

EV/EBIT for Bang & Olufsen A/S til 13,06. Bang & Olufsen A/S handler i eksemplet til en EV/EBIT på 13,13 hvilket 

fører til en estimationsfejl på:  

|
13,06 − 13,13

13,13
| = 0,52% 

Tabel 3.8: Eksempel på udvælgelse af seks peers baseret på SARD 

Sektion A: Nøgletal og rangeringer for de fem udvælgelsesvariable tilhørende de 12 udvalgte selskaber 

 
Nøgletal Rangeringer 

Navn 1: ROE 2: Net Debt/EBIT 3: Size (DKK) 4: Growth 5: EBIT-Margin 1 2 3 4 5 

Bang & Olufsen A/S 4,77% -8,06 2.588 mio. 11,22% 3,72% 12 11 8 2 12 

Carlsberg A/S 13,54% 2,02 126.158 mio. 3,05% 14,58% 6 5 2 6 5 

DSV PANALPINA A/S 27,39% 1,09 103.475 mio. 5,54% 6,89% 4 8 3 4 10 

FLSmidth & Co A/S 9,82% 1,58 14.734 mio. 4,17% 6,51% 9 6 6 5 11 

InterMail A/S 86,56% 6,05 57 mio. -49,92% 8,76% 1 2 12 12 9 

Luxor A/S 6,59% 11,95 438 mio. 8,87% 57,98% 11 1 10 3 1 

Matas A/S 10,69% 3,99 2.520 mio. -1,28% 10,79% 7 3 9 11 8 

Novo Nordisk A/S 74,52% -0,32 853.580 mio. 0,12% 42,25% 3 10 1 8 2 

Nordfyns Bank AB 8,78% 1,26 205 mio. 2,97% 18,17% 10 7 11 7 4 

Pandora A/S 78,59% 0,82 34.285 mio. 0,11% 28,20% 2 9 5 9 3 

Tivoli A/S 10,23% 2,23 3.876 mio. 12,82% 12,38% 8 4 7 1 7 

Tryg A/S 15,29% -13,40 55.172 mio. -0,73% 13,54% 5 12 4 10 6 
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Sektion B: Individuel og samlet SARD-score for de seks udvalgte peers til værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S 

  
SARD-scorer     

Navn Sektor 1 2 3 4 5 Samlet SARD-score EV/EBIT 

FLSmidth & Co A/S Industrials 3 5 2 3 1 14 13,67 

Tivoli A/S Consumer Discretionary 4 7 1 1 5 18 31,79 

DSV PANALPINA A/S Industrials 8 3 5 2 2 20 20,08 

Nordfyns Bank AB Financials 2 4 3 5 8 22 6,30 

Luxor A/S Financials 1 10 2 1 11 25 22,85 

Tryg A/S Financials 7 1 4 8 6 26 9,78 

Harmonisk gennemsnit EV/EBIT 
6

1
13,67 +

1
31,79 +

1
20,08 +

1
6,30 +

1
22,85 +

1
9,78

= 13,06 
 

Estimationsfejl |
13,06 − 13,13

13,13
| = 0,52% 

  

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD-algoritmen 

Til at teste SARD er der formuleret en kode i Excel-tillægsprogrammet Visual Basic for Applications (VBA). Koden 

tildeler SARD-scorer, som vist i Tabel 3.8, til samtlige virksomheder i datasættet for de enkelte år i den analyse-

rede periode. Herefter udvælges peer-gruppen baseret på virksomhederne med lavest korresponderende SARD-

scorer, hvorefter det harmoniske gennemsnit af multiplerne for peers i peer-gruppen giver SARD’s estimat for 

en multipel. I særtilfældet hvor flere selskaber har identiske SARD-scorer, vil modellen vælge den første virksom-

hed af de givne muligheder, bestemt ud fra den initiale sortering af data. Slutteligt beregnes estimationsfejlene 

i forbindelse med de multiple værdiansættelser også i VBA-koden. 

3.4.2   SARD med branche som udvælgelsesparameter 

Knudsen et al. (2017) viser, at SARD generelt har en højere præcisionsgrad, når den indskrænkes til at blive an-

vendt indenfor enkelte brancher, når der værdiansættes med multiplerne EV/EBIT og P/E. I den resterende del 

af denne afhandling vil den kombinerede branche- og SARD-metode blive benævnt BRASARD. I Afsnit 3.3 blev 

der redegjort for modellen til udvælgelse af peers baseret på branchetilknytning. Samme model tages i brug i 

BRASARD. Her vil den tilfældige udvælgelse af peers i den rene branchemodel dog blive erstattet af udvælgelse 

med SARD. SARD-scoren tildeles således på baggrund af virksomheder indenfor samme sektor, branchegruppe, 

branche eller underbranche, afhængigt af hvilket niveau, der findes et tilstrækkeligt antal peers. Peers udvælges 

således på baggrund af de laveste SARD-scorer tildelt indenfor samme branche. 
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3.4.3   Krydsvalidering 

For at sikre validitet og reliabilitet i resultaterne og duelighed af koden bag SARD i afhandlingen, er det i forbin-

delse med udviklingen af modellen sikret, at den er i overensstemmelse med det oprindelige studies model 

(Knudsen et al., 2017). Takket være forfatternes generøsitet, er koden fra denne afhandling således blevet brugt 

til at genskabe resultaterne fra det oprindelige studie ved at benytte datasættet fra den oprindelige udledning 

af SARD. Appendiks 3.1 viser resultaterne af tests med koden formuleret i denne afhandling, anvendt på data-

sættet fra studiet af Knudsen et al. (2017). Resultaterne fremgår for EV/EBIT, EV/SALES, P/B og P/E, og er identi-

ske med resultaterne fra det oprindelige studie. Denne krydsvalidering sikrer validiteten af de tests, der danner 

grundlag for analysen. 
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Kapitel 4 

 

Empiriske resultater  

 

I det følgende kapitel vil projektets empiriske resultater, der er fremkommet med henblik på at besvare problem-

formuleringen og de underliggende hypoteser, blive præsenteret. Strukturen i kapitlet er som følger: Afsnit 4.1 

beskriver SARD’s evner til udvælgelse af peers for hele det nordiske og hele det europæiske datasæt, for først at 

redegøre for, om data i sin helhed agerer som forventet. Det vil her både blive vist, hvordan den rene SARD-

model performer, men også hvordan den kombinererede branche- og SARD-model (BRASARD) performer. I Af-

snit 4.2 vil H1 blive forsøgt besvaret, og der vil derfor være tests med SARD på tværs af de enkelte nordiske lande 

med forskellige størrelser på peer-pool. I Afsnit 4.3 vil H2 blive forsøgt besvaret, og det vil derfor blive undersøgt, 

om resultaterne indikerer, at små selskaber er sværere for SARD at finde lignende peers til. I Afsnit 4.4 vil H3 

blive testet, for at afklare om peers udvalgt indenfor landets grænser betyder mere præcise estimater, eller om 

det i stedet er vigtigere med et større sæt at potentielle peers. I Afsnit 4.5 vil H4 blive undersøgt, for at se om 

SARD’s estimationsfejl kan mindskes på de mindre markeder ved at inkludere branche som et udvælgelsespara-

meter. Igennem besvarelserne af hypoteserne, vil der blive foretaget robusthedstjek på tværs af tid, størrelse på 

peer-gruppen, branche, selskabsstørrelse og anvendelse af P/E og EV/Sales i stedet for EV/EBIT. 

4.1   SARD’s samlede performance  

For at skabe et udgangspunkt for videre undersøgelser, vil denne del af kapitlet søge at vise, om SARD anvendt 

på det europæiske og nordiske datasæt giver nogle resultater, der ikke afviger betragteligt fra resultaterne af 

tidligere tests af metoden (Knudsen et al., 2017; Henningsen, 2019). Altså vil det blive vist, om SARD og BRASARD 

er mere præcise end et branchebaseret benchmark, og om bevægelsen fra 1 udvælgelsesvariabel til 5 udvælgel-

sesvariable øger modellens præcisionsgrad. Derudover vil resultaterne blive fordelt ud på de 11 forskellige bran-

cher på GICS2-niveau og på selskabsstørrelse (Large Cap, Mid Cap, Small Cap, Micro Cap og Nano Cap).8 Dette vil 

blive gjort for at klarlægge, om der er nogen specifikke grupperinger, der skiller sig ud.  

 
8 For definition af selskabsstørrelser se Tabel 3.1 
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4.1.1 Deskriptiv statistik for Europa og Norden 

I Tabel 4.1.1 og 4.1.2 vises middelværdi og median for alle variable, der benyttes i modellen for henholdsvis 

Norden og hele Europa. Derudover vises i Tabel 4.1.3-4.1.6 antallet af observationer i udvalgte brancher og for 

alle selskabsstørrelser, ligesom den deskriptive statistik for alle variable også er fordelt ud på selskabsstørrelse 

og branche. Alle beregningerne er baseret på de årlige observationer, der konstituerer datasættet for henholds-

vis alle nordiske lande og alle europæiske lande. I Tabel 4.1.1 og 4.1.2 er beregningerne af middelværdi og me-

dian for de forskellige variable lavet både inklusive og eksklusive finansielle virksomheder. Dette er gjort, fordi 

finansielle virksomheder på nogle områder adskiller sig fra de øvrige virksomhedstyper, samtidig med at tests 

med SARD senere vil vise, at finansielle virksomheder konsekvent er blandt dem med de højeste estimationsfejl. 

Forskellene på middelværdi og median viser, at der er en tendens til højreskævhed i data, hvilket kan forklares 

af datas natur. For størrelsesvariablen kan skævheden forklares af, at særligt Large Cap, men også Mid Cap-

selskaber trækker middelværdiestimatet kraftigt op. For de finansielle ratios og for multiplerne opstår meget af 

skævheden ved få ekstreme outliers, som ikke systematisk har kunnet fjernes uden at gå væsentligt på kompro-

mis med konstruktionen af datasættet og metodens robusthed. Der er dog ikke noget i resultaterne af de tests, 

der er lavet af SARD, der indikerer at skævheden fører til, at resultaterne forværres væsentligt, eller afviger på 

en uventet måde fra resultater af tidligere tests (Knudsen et al., 2017; Henningsen, 2019). Derfor er der heller 

ikke gjort en stor indsats for at gøre op med skævheden og trække i retning af en normalfordeling, og det anses 

i stedet som en praktisk udfordring, at der er en vis skævhed i data. 

Tabel 4.1.1: Deskriptiv statistik for det europæiske datasæt 

# observationer 41.521 37.028 

  
Middelværdi Median 

Middelværdi 
ekskl. Financials 

Median  
ekskl. Financials 

ROE 0,1470 0,1184 0,1498 0,1187 

Net Debt/EBIT 4,4809 1,7600 3,6745 1,7481 

Size (Mio. DKK.) 24.928,41 2.924,86 24.497,85 2.804,40 

Growth 0,1936 0,0653 0,1865 0,0656 

EBIT-Margin 0,2131 0,0979 0,1966 0,0903 

EV/EBIT 22,0978 14,0313 21,5833 13,9335 

Kilde: egen tilvirkning baseret på data fra Bloomberg 
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Tabel 4.1.2: Deskriptiv statistik for det nordiske datasæt 

# observationer 9.387 8.058 

  
Middelværdi Median 

Middelværdi 
ekskl. Financials 

Median  
ekskl. Financials 

ROE 0,1472 0,1249 0,1517 0,1277 

Net Debt/EBIT 5,6587 2,0766 4,2737 1,9255 

Size (Mio. DKK.) 14.725,13 1.783,86 14.334,86 1.858,25 

Growth 0,2042 0,0686 0,2036 0,0703 

EBIT-Margin 0,2066 0,0967 0,1840 0,0846 

EV/EBIT 24,1632 15,1256 23,7922 15,0333 

Kilde: egen tilvirkning baseret på data fra Bloomberg 

Af Tabel 4.1.1 og 4.1.2 fremgår det først og fremmest, at det nordiske datasæt ikke ser ud til at være væsentligt 

forskelligt fra det fulde europæiske datasæt, når det kommer til middelværdi- og medianestimater. Dog ses det, 

at selskaberne i gennemsnit er mindre, hvilket skyldes, at fordelingen af små og store selskaber er anderledes 

for Norden end for Europa som helhed.9 Desuden har de også gennemsnitligt højere Net Debt/EBIT, ligesom de 

nordiske selskaber også handler til en lidt højere EV/EBIT og har en marginalt lavere gennemsnitlig EBIT-margin. 

Som det fremgår af Appendiks 4.1, består det samlede datasæt af selskaber fra 18 forskellige lande, og med 

observationer fordelt forholdsvist ligeligt ud over den analyserede periode (2002-2019). Antallet af observatio-

ner i de enkelte år og for de enkelte lande giver en robusthed i analysen af modellens estimationsfejl, der udgør 

et passende statistisk grundlag til også at lave de nødvendige undersøgelser på tværs af dataudsnit. 

Eksklusionen af finansielle virksomheder fører mestendels til, at den gennemsnitlige Net Debt/EBIT bliver lavere, 

ligesom EBIT-marginen også falder. I Tabel 4.1.3 og 4.1.4 er estimaterne fordelt ud på udvalgte GICS2-klassifika-

tioner,10 og her ses det også, at Net Debt/EBIT og EBIT-marginen for de finansielle virksomheder er høj sammen-

lignet med selskaber i de øvrige sektorer. Beslutningen om at vise beregningerne med og uden finansielle virk-

somheder er dog primært relaterede til resultaterne ved tests med SARD, som vil blive uddybet senere i kapitlet. 

  

 
9 Se Tabel 4.1.5 og 4.1.6 for antal Large Cap-selskaber i henholdsvis Europa og Norden  
10 Se Appendiks 11 for deskriptiv statistik på alle GICS2-sektorer. 
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Tabel 4.1.3: Deskriptiv statistik for udvalgte brancher i det europæiske datasæt 

# Observationer 
(andel) 

1.445 (3%) 4.493 (11%) 9.867 (24%) 5.031 (12%) 

Branche Energy Financials Industrials Information Technology 

  Middelværdi Median Middelværdi Median Middelværdi Median Middelværdi Median 

ROE 0,1544 0,1122 0,1233 0,1160 0,1380 0,1272 0,1487 0,1204 

Net Debt/EBIT 5,4909 1,8873 11,1272 2,0602 3,6014 1,6200 -0,5234 -0,5391 

Size (Mio. DKK.) 59.243,64 4.873,99 28.476,75 4.238,32 14.558,17 2.732,50 8.948,21 1.002,15 

Growth 0,5042 0,1304 0,2529 0,0612 0,1336 0,0627 0,1900 0,0930 

EBIT-Margin 0,6941 0,1416 0,3493 0,2131 0,0947 0,0704 0,1593 0,0824 

EV/EBIT 24,7483 13,2613 26,3379 15,5760 19,0290 12,9193 23,3473 14,1932 

Kilde: egen tilvirkning baseret på data fra Bloomberg 

Tabel 4.1.4: Deskriptiv statistik for udvalgte brancher i det nordiske datasæt 

# Observationer 
(andel) 

523 (6%) 1.329 (14%) 2.616 (28%) 1.131 (12%) 

Branche Energy Financials Industrials Information Technology 

  Middelværdi Median Middelværdi Median Middelværdi Median Middelværdi Median 

ROE 0,1871 0,1047 0,1204 0,1168 0,1323 0,1325 0,2114 0,1370 

Net Debt/EBIT 9,2045 4,3996 14,0563 5,4761 4,8632 2,1880 -0,8489 -0,7740 

Size (Mio. DKK.) 20.843,84 3.325,78 17.091,40 1.487,09 12.649,11 1.889,50 10.023,20 652,01 

Growth 0,5856 0,1341 0,2079 0,0561 0,1366 0,0636 0,1746 0,0933 

EBIT-Margin 0,2372 0,2015 0,3432 0,2464 0,0934 0,0671 0,3277 0,0737 

EV/EBIT 25,9247 13,6736 26,4128 16,4614 21,7490 14,1869 26,0167 14,9418 

Kilde: egen tilvirkning baseret på data fra Bloomberg 

I Tabel 4.1.3 og 4.1.4 er sektorerne Energy, Financials, Industrials og Information Technology udvalgt af forskel-

lige årsager, der medfører, at de skiller sig ud fra de øvrige GICS2-sektorer. I energisektoren er der forholdsvist 

høje værdier for både profitabilitet, gearing og vækst, ligesom selskaberne generelt ser ud til at være meget 

store. For de finansielle virksomheder ser vi, som tidligere nævnt, at de har høj gearing, ligesom de også både på 

vækst og EBIT-margin ligger højt. Industriselskaber udgør den største enkeltstående sektor, hvorfor resultaterne 

for den også er inkluderet her, selvom de ikke umiddelbart stikker ud i forhold til gennemsnittet. Endeligt har IT-

sektoren både i hele Europa og Norden negativ Net Debt/EBIT i gennemsnit og har derudover meget høje profi-

tabilitetsmål (ROE og EBIT-margin). Når SARD’s præcisionsgrad undersøges senere i opgaven, vil der blandt andet 

blive sat fokus på, om modellen giver gode resultater på tværs af sektorer. 

I Tabel 4.1.5 og 4.1.6 er selskaberne i det europæiske og nordiske datasæt fordelt ud på selskabsstørrelser efter 

de definitioner, der er blevet redegjort for tidligere. Af tabellerne fremgår det, at ROE generelt falder med stør-

relsen på selskabet, samt at omsætningsvæksten generelt er højest for de mindste selskaber. I forhold til EV/EBIT 

ser der ikke ud til at være væsentlig forskel afhængig af selskabets størrelse, ligesom der heller ikke ser ud til at 

være noget entydigt billede i forhold til Net Debt/EBIT og EBIT-margin. Det skal til gengæld bemærkes, at der for 
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det europæiske datasæt er flest selskaber i den midterste størrelseskategori Small Cap, mens en større andel 

ligger i kategorien Micro Cap i det nordiske datasæt. Generelt ses det, at en større del af det nordiske marked 

udgøres af små selskaber, end det er tilfældet for hele det europæiske marked, hvilket er med til at understøtte 

nødvendigheden af, at undersøge SARD’s præcisionsgrad på de nordiske markeder med henblik på at teste me-

todens gennemgående robusthed for forskellige typer af markeder og selskaber. 

Tabel 4.1.5: Deskriptiv statistik for de forskellige selskabsstørrelser i det europæiske datasæt 

# Observationer 
(andel) 

3.441 (8%) 7.136 (17%) 14.178 (34%) 12.607 (30%) 4.159 (10%) 

Størrelse Large Cap Mid Cap Small Cap Micro Cap Nano Cap 

  
Middel-
værdi 

Median 
Middel-
værdi 

Median 
Middel-
værdi 

Median 
Middel-
værdi 

Median 
Middel-
værdi 

Median 

ROE 0,1989 0,1570 0,2002 0,1392 0,1467 0,1238 0,1255 0,1031 0,0787 0,0745 

Net Debt/EBIT 5,6912 2,2294 4,4348 1,9855 4,2636 1,8163 3,8593 1,3296 6,1840 1,7219 

Size (Mio. DKK) 219.585,83 130.508,26 27.255,89 23.306,68 5.152,54 4.335,29 886,29 798,28 176,32 177,91 

Growth 0,0843 0,0503 0,1486 0,0590 0,1793 0,0720 0,2546 0,0701 0,2256 0,0514 

EBIT-Margin 0,1768 0,1414 0,2067 0,1242 0,2430 0,1044 0,1821 0,0817 0,2458 0,0602 

EV/EBIT 21,0044 15,3661 21,1180 15,2955 21,6177 14,1219 22,9427 13,0152 23,7590 11,9314 

Kilde: egen tilvirkning baseret på data fra Bloomberg 

Tabel 4.1.6: Deskriptiv statistik for de forskellige selskabsstørrelser i det nordiske datasæt 

Kilde: egen tilvirkning baseret på data fra Bloomberg 

4.1.2   SARD’s præcisionsgrad i Europa og Norden 

I det følgende afsnit sættes der fokus på, om værdiansættelse med EV/EBIT er mere præcis, når peers er fundet 

med SARD, end når de er fundet med en branchebaseret metode. Modellernes respektive præcision estimeres 

med måltallene middelværdi og median, mens interkvartilbredde og andel af estimationsfejl under 15% også 

indgår i de to tests på hele Europa og hele Norden, for at kortlægge den generelle tendens i estimationsfejlene. 

Der udføres statistiske tests på resultaterne for at klarlægge, om de tendenser, der ses i måltallene for estimati-

onsfejlene, er signifikante. I Tabel 4.1.7 præsenteres måltallene for estimationsfejlene for både branchemodel-

len og de fem SARD-modeller med varierende antal variable til beregning af SARD-scoren (SARD1-SARD5) for 

# Observationer 
(andel) 

495 (5%) 1.233 (13%) 2.961 (32%) 3.144 (33%) 1.554 (17%) 

Størrelse Large Cap Mid Cap Small Cap Micro Cap Nano Cap 

 

Middel-
værdi 

Median 
Middel-
værdi 

Median 
Middel-
værdi 

Median 
Middel-
værdi 

Median 
Middel-
værdi 

Median 

ROE 0,1898 0,1636 0,1906 0,1579 0,1555 0,1414 0,1403 0,1161 0,0975 0,0779 

Net debt/EBIT 7,9054 1,3433 4,2868 1,9730 5,3290 2,3901 5,1095 1,5309 7,7707 3,0833 

Size (Mio. DKK) 174.861,60 127.412,74 27.514,96 23.005,30 4.990,85 4.225,40 863,12 771,33 161,38 156,40 

Growth 0,1162 0,0487 0,1866 0,0571 0,1999 0,0778 0,2335 0,0729 0,1952 0,0552 

EBIT-Margin 0,1957 0,1647 0,1925 0,1179 0,2014 0,1088 0,1651 0,0872 0,3148 0,0559 

EV/EBIT 24,5612 16,4489 20,8753 15,6389 23,8534 15,9148 24,4305 14,0587 26,6948 13,9552 
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henholdsvis det europæiske datasæt og det nordiske datasæt. Præsentationen af resultaterne stemmer overens 

med præsentationen i de tidligere studier af SARD (Knudsen et al., 2017; Henningsen, 2019). Når detaljegraden 

i tests af SARD’s præcisionsgrad øges, vil den centrale tendens i estimationsfejlene kun blive estimeret med mid-

delværdi og median for overskuelighedens skyld.  

Tabel 4.1.7: Estimationsfejl for Europa og Norden 

Middelværdi, median, interkvartilbredde og andel af estimationsfejl under 15% beregnet for hver udvælgelsesmodel. Tallet i parentes 

viser rangeringen af udvælgelsesmodeller baseret på størrelsen på estimationsfejlen. 

  Benchmark SARD1 SARD2 SARD3 SARD4 SARD5 

 

Branche ROE 
ROE  

Net Debt/EBIT 

ROE  
Net Debt/EBIT  

Size 

ROE  
Net Debt/EBIT  

Size  
Growth 

ROE  
Net Debt/EBIT  

Size  
Growth 

 EBIT-margin 

Europa             

Middelværdi 0,5414 (5) 0,5679 (6) 0,4525 (4) 0,4424 (3) 0,4409 (2) 0,4304 (1) 
Median 0,3798 (5) 0,3967 (6) 0,3164 (4) 0,3104 (2) 0,3130 (3) 0,3053 (1) 
Interkvartilbredde 0,4774 (6) 0,4612 (5) 0,4027 (3) 0,4025 (2) 0,4031 (4) 0,3949 (1) 
Andel<15% 0,2112 (5) 0,1970 (6) 0,2531 (4) 0,2580 (2) 0,2562 (3) 0,2630 (1) 

Norden             

Middelværdi 0,5666 (5) 0,5705 (6) 0,4513 (4) 0,4413 (2) 0,4421 (3) 0,4173 (1) 
Median 0,3913 (5) 0,3955 (6) 0,3094 (4) 0,3091 (3) 0,3073 (2) 0,2955 (1) 
Interkvartilbredde 0,4917 (6) 0,4589 (5) 0,3939 (2) 0,3998 (3) 0,4095 (4) 0,3873 (1) 
Andel<15% 0,2081 (5) 0,1941 (6) 0,2617 (3) 0,2609 (4) 0,2643 (2) 0,2734 (1) 

Kilde: egen tilvirkning baseret på estimationsfejlene fra SARD og Benchmark-algoritmen 

Det fremgår generelt tydeligt, at præcisionsgraden forbedres ved tilføjelsen af de udvælgelsesvariable, som dan-

ner grundlag for udvælgelsen af peer-gruppen i modellen. For både Europa og Norden er den mest præcise mo-

del på tværs af alle måltal SARD5, mens SARD1 og herefter den branchebaserede model er de mindst præcise. I 

forhold til hidtidige studier med afsæt i SARD (Knudsen et al., 2017; Henningsen, 2019), kunne noget dog tyde 

på, at omsætningsvækst ikke bidrager lige så positivt til modellens præcisionsgrad som det vækstestimat, der 

blev anvendt i de undersøgelser. Allerede her kan det være en praktisk udfordring i forhold til anvendelse af 

SARD på mindre selskaber, da analytikerestimater for fremtidig EPS ikke altid er tilgængelige her, hvilket netop 

er årsagen til, at realiseret omsætningsvækst er anvendt som vækstestimat i dette studie af metoden. 

Udover afvigelsen forbundet med vækstestimatet ser resultaterne ud som forventet indenfor hver af de respek-

tive tests. Dette indikerer, at de udvalgte estimater for Value Drivers bag EV/EBIT er gode approksimationer, og 

at modellen er god til udvælgelse af peers i en europæisk og nordisk kontekst. Det er til gengæld værd at be-

mærke, at SARD5 umiddelbart ser ud til at give mere præcise estimater for det nordiske datasæt, end for det 

europæiske på trods af, at det europæiske datasæt er større. For eksempel er den gennemsnitlige estimationsfejl 
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for SARD5 i Norden 41,73%, mens den tilsvarende for Europa er 43,04%. Ligeledes er medianen og interkvartil-

bredden mindre for Norden end for Europa, mens andelen af selskaber med estimationsfejl under 15% er højere 

for Norden end for Europa. Dette kunne indikere, at den større sammenlignelighed på tværs af de nordiske mar-

keder fører til mere præcise estimater, end for det mere diversificerede europæiske marked, og altså at geografi 

har en betydning for præcisionsgraden. Dette kan enten skyldes, at forklaringsgraden i nøgletallene varierer af-

hængigt af geografi, eller at SARD’s resultater også er afhængig af, at landene i den potentielle peer pool ligner 

hinanden. Til gengæld ser vi, at benchmark-modellen for Europa er mere præcis end Nordens ditto, hvilket er 

forventeligt, da den nordiske branchemodel automatisk må udvælge peers fra et mindre detaljeret GICS-niveau 

end den europæiske. Gennem hele testen ses det dog, at SARD5 er den mest præcise model til udvælgelse af 

peers. 

 I Tabel 4.1.8 er output fra signifikanstests (Wilcoxon og tosidet T-test) præsenteret, og det fremgår her, om de 

enkelte tilføjelser af variable som udvælgelseskriterier til SARD signifikant forbedrer metodens præcisionsgrad. 

Som det fremgår af modellen, går billedet fra Tabel 4.1.7 generelt igen her, men det er interessant at bemærke, 

at udviklingen i det europæiske datasæt er mere signifikant end i det nordiske datasæt. Der synes at være to 

konklusioner, der springer i øjnene på tværs af de to datasat. For både Europa og Norden giver bevægelsen fra 

SARD3 til SARD4 ikke signifikante ændringer i forhold til forbedring af præcisionsgraden. Wilcoxon-testen i Eu-

ropa og begge tests i Norden giver indikationer af, at SARD4 er mere upræcis end SARD3, hvilket der også ses 

indikationer på i Tabel 4.1.7. Dog er ændringen af præcisionsgraden ikke signifikant ved nogen konventionelle 

signifikansniveauer. I Norden ses det desuden, at estimationsfejlen ikke ændres signifikant ved bevægelsen fra  

Tabel 4.1.8: Signifikanstest af de fem SARD-kombinationer og branchemodellen 

Resultaterne af den tosidede Wilcoxon Signed Rank Test er præsenteret under den tomme diagonal og den tosidede T-test er præ-
senteret over den tomme diagonal. ”+” indikerer, at modellen i kolonnen har en højere estimationsfejl end modellen i rækken, og ”-” 
indikerer det modsatte. ”*” indikerer, at resultatet er signifikant ved 5% signifikansniveau, mens ”**” indikerer, at resultatet er signi-
fikant ved 1% signifikansniveau. 

  BM SARD1 SARD2 SARD3 SARD4 SARD5   BM SARD1 SARD2 SARD3 SARD4 SARD5 

  Europa  Norden 

BM  +** -** -** -** -**   + -** -** -** -** 

SARD1 +  -** -** -** -**  +  -** -** -** -** 

SARD2 +** +**  -** -** -**  +** +**  - - -** 

SARD3 +** +** +*  - -**  +** +** -  + -** 

SARD4 +** +** +** -  -**  +** +** + +  -** 

SARD5 +** +** +** +** +**     +** +** +** +** +**   

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og benchmark-algoritmen 
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branchemodellen til SARD1. Derudover viser begge tests for Norden også, at bevægelserne imellem SARD2 og 

SARD4 ikke ser ud til signifikant at forbedre modellen, og altså at man både kan diskutere størrelse og omsæt-

ningsvækst som signifikante udvælgelsesvariable i metoden. Samlet ses resultaterne af de respektive signifikans-

tests at være i fornuftig overensstemmelse med resultaterne fra Tabel 4.1.7, hvilket er med til at understøtte 

disse. 

Tabel 4.1.9: Estimationsfejl for Europa fordelt ud på GICS2-sektor 

Middelværdi og median beregnet for hver udvælgelsesmodel. Tallet i parentes viser rangeringen af udvælgelsesmodeller baseret på 
størrelsen på estimationsfejlen. 

  Benchmark SARD1 SARD2 SARD3 SARD4 SARD5 

 

Branche ROE 
ROE 

 Net Debt/EBIT 

ROE 
 Net Debt/EBIT  

Size  

ROE 
 Net Debt/EBIT  

Size  
Growth 

ROE 
 Net Debt/EBIT  

Size  
Growth  

EBIT-margin 

Europa             

Communication Services             

Middelværdi 0,5814 (6) 0,5794 (5) 0,5002 (4) 0,4661 (3) 0,4553 (2) 0,4435 (1) 
Median 0,4158 (6) 0,4021 (5) 0,3563 (3) 0,3491 (2) 0,3600 (4) 0,3387 (1) 

Consumer Discretionary             

Middelværdi 0,4889 (5) 0,5193 (6) 0,4253 (4) 0,4173 (3) 0,4133 (2) 0,4126 (1) 
Median 0,3599 (5) 0,3734 (6) 0,3143 (4) 0,3096 (3) 0,3026 (2) 0,3004 (1) 

Consumer Staples             

Middelværdi 0,4051 (5) 0,4281 (6) 0,3542 (4) 0,3308 (2) 0,3303 (1) 0,3408 (3) 
Median 0,2962 (5) 0,3261 (6) 0,2776 (4) 0,2545 (2) 0,2492 (1) 0,2580 (3) 

Energy             

Middelværdi 0,6269 (5) 0,6968 (6) 0,5645 (3) 0,5647 (4) 0,5621 (2) 0,5290 (1) 
Median 0,4488 (6) 0,4457 (5) 0,3643 (3) 0,3664 (4) 0,3452 (1) 0,3533 (2) 

Financials             

Middelværdi 0,8243 (5) 0,8914 (6) 0,6124 (2) 0,6320 (3) 0,6482 (4) 0,6098 (1) 
Median 0,5373 (5) 0,5761 (6) 0,3224 (1) 0,3460 (2) 0,3707 (4) 0,3696 (3) 

Health Care             

Middelværdi 0,5056 (6) 0,4782 (5) 0,4522 (4) 0,4408 (3) 0,4343 (2) 0,4138 (1) 
Median 0,3596 (1) 0,4306 (6) 0,4200 (5) 0,4014 (4) 0,3892 (3) 0,3797 (2) 

Industrials             

Middelværdi 0,5022 (5) 0,5565 (6) 0,4351 (4) 0,4145 (3) 0,4053 (1) 0,4132 (2) 
Median 0,3612 (5) 0,3667 (6) 0,3012 (4) 0,2857 (3) 0,2804 (2) 0,2776 (1) 

Information Technology             

Middelværdi 0,5424 (6) 0,5344 (5) 0,4818 (4) 0,4610 (3) 0,4567 (2) 0,4405 (1) 
Median 0,3915 (4) 0,4029 (6) 0,3917 (5) 0,3758 (3) 0,3754 (2) 0,3547 (1) 

Materials             

Middelværdi 0,4729 (5) 0,5350 (6) 0,4201 (4) 0,4131 (2) 0,4145 (3) 0,4107 (1) 
Median 0,3538 (6) 0,3528 (5) 0,2792 (3) 0,2776 (2) 0,2855 (4) 0,2762 (1) 

Real Estate             

Middelværdi 0,5321 (6) 0,4754 (5) 0,3296 (2) 0,3418 (3) 0,3576 (4) 0,3173 (1) 
Median 0,3833 (5) 0,3917 (6) 0,2276 (1) 0,2401 (3) 0,2610 (4) 0,2397 (2) 

Utilities             

Middelværdi 0,4509 (6) 0,4259 (5) 0,3299 (1) 0,3536 (3) 0,3542 (4) 0,3306 (2) 
Median 0,3018 (5) 0,3327 (6) 0,2218 (1) 0,2240 (2) 0,2487 (4) 0,2477 (3) 

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og benchmark-algoritmen 
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I Tabel 4.1.9 og 4.1.10 er middelværdi og median af estimationsfejl præsenteret for Europa og Norden, men 

fordelt ud på de 11 GICS2-sektorer. Som det fremgår, mudres billedet fra Tabel 4.1.7 en smule, når resultaterne 

fordeles ud som her. Først og fremmest ses det, at virksomheder i sektorerne Financials og Energy er sværere at 

værdiansætte end de øvrige sektorer. Herudover er der flere sektorer, hvor estimationsfejlen for SARD5 er højere 

Tabel 4.1.10: Estimationsfejl for Norden fordelt ud på GICS2-sektor 

Middelværdi og median beregnet for hver udvælgelsesmodel. Tallet i parentes viser rangeringen af udvælgelsesmodeller baseret på 
størrelsen på estimationsfejlen. 

  Benchmark SARD1 SARD2 SARD3 SARD4 SARD5 

 

Branche ROE 
ROE  

Net Debt/EBIT 

ROE  
Net Debt/EBIT 

Size 

ROE  
Net Debt/EBIT 

Size 
Growth 

ROE 
Net Debt/EBIT 

Size 
Growth 

EBIT-margin 

Norden             

Communication Services             
Middelværdi 0,5528 (6) 0,4883 (4) 0,5044 (5) 0,4316 (2) 0,4328 (3) 0,4168 (1) 
Median 0,3876 (6) 0,3634 (5) 0,3566 (4) 0,3264 (2) 0,3395 (3) 0,3128 (1) 

Consumer Discretionary             

Middelværdi 0,4600 (6) 0,4538 (5) 0,3870 (4) 0,3596 (2) 0,3579 (1) 0,3730 (3) 
Median 0,3427 (5) 0,3510 (6) 0,2919 (4) 0,2890 (3) 0,2701 (2) 0,2688 (1) 

Consumer Staples             
Middelværdi 0,4959 (6) 0,4786 (5) 0,3577 (3) 0,3639 (4) 0,3524 (1) 0,3526 (2) 
Median 0,3311 (5) 0,3363 (6) 0,2872 (4) 0,2616 (3) 0,2451 (2) 0,2359 (1) 

Energy             

Middelværdi 0,6728 (5) 0,8280 (6) 0,6233 (2) 0,6705 (4) 0,6647 (3) 0,6039 (1) 
Median 0,5017 (6) 0,4605 (5) 0,3681 (2) 0,3898 (4) 0,3847 (3) 0,3509 (1) 

Financials             
Middelværdi 0,8856 (5) 0,9096 (6) 0,6384 (3) 0,6360 (2) 0,6437 (4) 0,5290 (1) 
Median 0,5687 (5) 0,5804 (6) 0,3034 (1) 0,3363 (2) 0,3594 (4) 0,3377 (3) 

Health Care             

Middelværdi 0,4841 (5) 0,4730 (4) 0,4917 (6) 0,4682 (3) 0,4577 (2) 0,4514 (1) 
Median 0,3574 (1) 0,4619 (5) 0,4720 (6) 0,4525 (4) 0,4345 (3) 0,4324 (2) 

Industrials             
Middelværdi 0,4979 (5) 0,5184 (6) 0,3965 (4) 0,3761 (1) 0,3839 (2) 0,3879 (3) 
Median 0,3562 (6) 0,3450 (5) 0,2839 (4) 0,2718 (2) 0,2731 (3) 0,2654 (1) 

Information Technology             

Middelværdi 0,5371 (6) 0,5088 (5) 0,4429 (4) 0,4359 (3) 0,4198 (2) 0,4023 (1) 
Median 0,3714 (3) 0,4049 (6) 0,3716 (4) 0,3818 (5) 0,3479 (2) 0,3385 (1) 

Materials             
Middelværdi 0,4947 (5) 0,4953 (6) 0,3800 (2) 0,3936 (3) 0,4040 (4) 0,3756 (1) 
Median 0,3857 (6) 0,3826 (5) 0,2704 (1) 0,2919 (4) 0,2878 (3) 0,2849 (2) 

Real Estate             

Middelværdi 0,4544 (6) 0,4488 (5) 0,3149 (2) 0,3331 (3) 0,3475 (4) 0,2960 (1) 
Median 0,3207 (5) 0,3869 (6) 0,2197 (2) 0,2352 (3) 0,2580 (4) 0,2008 (1) 

Utilities             
Middelværdi 0,5473 (6) 0,5067 (5) 0,4260 (2) 0,4470 (4) 0,4265 (3) 0,3910 (1) 
Median 0,4050 (6) 0,3832 (5) 0,3177 (1) 0,3559 (2) 0,3636 (4) 0,3610 (3) 

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og benchmark-algoritmen 
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end for nogle af de øvrige modeller. Det gør sig både gældende i Europa for Consumer Staples og Utilities, hvor 

middelværdi og median er lavere i andre modeller, men også i flere andre sektorer i både Europa og Norden, er 

der steder, hvor SARD5 ikke er den mest præcise model. Samlet set, ses der stadig en klar tendens til, at modellen 

forbedres, når der tilføjes flere udvælgelsesvariable, og SARD5 er da også den model, der oftest er den mest 

præcise på tværs af datasæt og sektorer. For at teste, om de finansielle virksomheder i væsentlig grad kompro-

mitterer kvaliteten i resultaterne, er der lavet tests på det europæiske og det nordiske datasæt uden finansielle 

virksomheder. Resultaterne fremgår af Appendiks 5, og det er tydeligt, at forskellen i præcisionsgraden er yderst 

begrænset, hvorfor finansielle virksomheder som udgangspunkt ikke ekskluderes i den videre analyse. Dog kan 

de gennemsnitligt høje estimationsfejl for virksomheder i sektorerne Financials og Energy have større betydning 

for mindre peer-pools, hvilket vil blive tydeligt senere i kapitlet. 

Et af denne afhandlings store fokusområder er SARD’s præcisionsgrad på mindre virksomheder. Som udgangs-

punkt for den analyse danner Tabel 4.1.11, som fordeler resultaterne for både Europa og Norden ud på fem 

kategorier af selskabsstørrelser, ramme om den videre analyse. Den første konklusion, der kan udledes af tabel-

len er, at modellen forbedres ved inklusionen af flere variable, ligesom det har været tilfældet hidtil. Dog skal 

det bemærkes, at det for de mindste selskaber både i hele Europa og i Norden er SARD3, der giver de mest 

præcise estimater, mens SARD5 kun er næstmest præcis. Derudover ses det, at estimationsfejlene generelt bliver 

højere ved bevægelsen imod mindre selskaber, hvilket synes at understøtte H2, altså at SARD ikke giver lige så 

præcise estimater for små selskaber som for store. Dog er det værd at bemærke, at estimationsfejlene for Large 

Cap i Norden også er relativt høje, og at der jf. Tabel 4.1.5 og 4.1.6 er relativt få Large- og Nano Cap-selskaber i 

de respektive datasæt. Derfor kan det ikke udelukkes, at forklaringen på, at mindre selskaber synes at have hø-

jere estimationsfejl, helt eller delvist kan ligge i, at der er færre observationer af den slags. Dog ser vi også, at 

estimationsfejlen for selskaber i størrelsen Micro Cap ser ud til at være højere end Mid- og Small Cap, selvom 

der er rigeligt med observationer i den kategori. Tendensen ser derfor ud til at være, at det er sværere at finde 

vellignende peers til mindre selskaber med SARD. Dette vil blive udfoldet yderligere i senere afsnit. 
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Tabel 4.1.11: Estimationsfejl for Europa og Norden fordelt ud på selskabsstørrelse 

Middelværdi og median beregnet for hver udvælgelsesmodel. Tallet i parentes viser rangeringen af udvælgelsesmodeller baseret på 

størrelsen på estimationsfejlen. 

  Benchmark SARD1 SARD2 SARD3 SARD4 SARD5 

  

Branche ROE 
ROE  

Net Debt/EBIT 

ROE  
Net Debt/EBIT  

Size 

ROE  
Net Debt/EBIT  

Size  
Growth 

ROE  
Net Debt/EBIT  

Size  
Growth 

 EBIT-margin 

Europa             
Large Cap             

Middelværdi 0,3990 (5) 0,4484 (6) 0,3616 (3) 0,3569 (2) 0,3623 (4) 0,3504 (1) 
Median 0,2969 (5) 0,3724 (6) 0,2818 (4) 0,2618 (1) 0,2704 (3) 0,2665 (2) 

Mid Cap             

Middelværdi 0,4263 (5) 0,4635 (6) 0,3786 (2) 0,3901 (4) 0,3849 (3) 0,3744 (1) 
Median 0,3265 (5) 0,3748 (6) 0,2967 (4) 0,2774 (2) 0,2775 (3) 0,2696 (1) 
Small Cap             

Middelværdi 0,4884 (5) 0,5118 (6) 0,4159 (1) 0,4287 (4) 0,4252 (3) 0,4163 (2) 
Median 0,3565 (5) 0,3726 (6) 0,3032 (2) 0,3046 (3) 0,3068 (4) 0,2973 (1) 

Micro Cap             

Middelværdi 0,6175 (5) 0,6207 (6) 0,4896 (4) 0,4752 (3) 0,4723 (2) 0,4600 (1) 
Median 0,4329 (6) 0,4193 (5) 0,3405 (4) 0,3384 (2) 0,3395 (3) 0,3317 (1) 
Nano Cap             

Middelværdi 0,8068 (5) 0,8774 (6) 0,6666 (4) 0,5504 (1) 0,5598 (3) 0,5511 (2) 
Median 0,5258 (6) 0,5040 (5) 0,3921 (4) 0,3725 (1) 0,3916 (3) 0,3763 (2) 

Norden             

Large Cap             

Middelværdi 0,5317 (5) 0,5692 (6) 0,4458 (2) 0,4625 (3) 0,4743 (4) 0,4408 (1) 
Median 0,3829 (5) 0,4430 (6) 0,3271 (4) 0,3270 (3) 0,3251 (2) 0,3048 (1) 

Mid Cap             

Middelværdi 0,4492 (6) 0,4421 (5) 0,3534 (2) 0,3730 (4) 0,3673 (3) 0,3530 (1) 
Median 0,3369 (5) 0,3463 (6) 0,2878 (4) 0,2659 (1) 0,2744 (3) 0,2661 (2) 

Small Cap             

Middelværdi 0,4764 (5) 0,4801 (6) 0,3759 (1) 0,4067 (4) 0,4029 (3) 0,3845 (2) 
Median 0,3409 (5) 0,3694 (6) 0,2803 (3) 0,2820 (4) 0,2788 (2) 0,2678 (1) 

Micro Cap             

Middelværdi 0,5809 (5) 0,5864 (6) 0,4722 (4) 0,4618 (3) 0,4439 (2) 0,4131 (1) 
Median 0,4160 (6) 0,4060 (5) 0,3208 (2) 0,3308 (4) 0,3238 (3) 0,3118 (1) 

Nano Cap             

Middelværdi 0,8140 (6) 0,8131 (5) 0,6321 (4) 0,5130 (1) 0,5624 (3) 0,5320 (2) 
Median 0,5133 (6) 0,4823 (5) 0,3719 (4) 0,3495 (1) 0,3606 (3) 0,3533 (2) 

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og benchmark-algoritmen 

For Tabel 4.1.12 er det, ligesom for Tabel 4.1.8, testet om tilføjelsen af ekstra variable øger præcisionsgraden i 

modellen fra Tabel 4.1.11. Også her ses modellen generelt at blive signifikant forbedret ved tilføjelsen af flere 

variable. Dog er signifikansniveauerne mere svingende, og det ses igen, at tilføjelsen af omsætningsvækst til 

modellen (SARD4) ikke signifikant øger præcisionsgraden i modellen. Det kan altså tyde på, at seneste års om-

sætningsvækst ikke er et ideelt estimat for vækst, og at det derfor kan være en udfordring for SARD, at det kan 

være svært at finde bedre vækstestimater for små virksomheder i praksis. Med fokus på de mindre selskaber, 
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bliver det dog stadig tydeligt, at SARD generelt giver mere præcise estimater for både Europa og Norden, end 

den branchebaserede model.  

Tabel 4.1.12: Signifikanstest af de fem SARD-kombinationer og branchemodellen 

Resultaterne af den tosidede Wilcoxon Signed Rank Test er præsenteret under den tomme diagonal og den tosidede T-test er præsente-

ret over den tomme diagonal. ”+” indikerer, at modellen i kolonnen har en højere estimationsfejl end modellen i rækken, og ”-” indike-

rer det modsatte. ”*” indikerer, at resultatet er signifikant ved 5% signifikansniveau, mens ”**” indikerer, at resultatet er signifikant ved 

1% signifikansniveau. 

  BM SARD1 SARD2 SARD3 SARD4 SARD5   BM SARD1 SARD2 SARD3 SARD4 SARD5 

  Europa  Norden 
Large Cap                           

BM  +** -** -** -** -**   + -** -** -* -** 
SARD1 -**  -** -** -** -**  -**  -** -** -** -** 
SARD2 +** +**  - + -  +** +**  + + - 
SARD3 +** +** +**  + -  +** +** -  + - 
SARD4 +** +** +** -  -*  +** +** - -  -* 
SARD5 +** +** +** + +    +** +** + + +*   

Mid Cap                           

BM  +** -** -** -** -**   - -** -** -** -** 
SARD1 -**  -** -** -** -**  -  -** -** -** -** 
SARD2 +** +**  +* + -  +** +**  +* + - 
SARD3 +** +** +**  - -**  +** +** +*  - -* 
SARD4 +** +** +** +  -**  +** +** + +  -* 
SARD5 +** +** +** +** +**    +** +** +* + +   

Small Cap                           

BM  +** -** -** -** -**   + -** -** -** -** 
SARD1 -**  -** -** -** -**  -  -** -** -** -** 
SARD2 +** +**  +** + +  +** +**  +** +** + 
SARD3 +** +** -*  - -**  +** +** -  - -** 
SARD4 +** +** - +  -**  +** +** -* -  -** 
SARD5 +** +** +* +** +**    +** +** + +* +**   

Micro Cap                           

BM  + -** -** -** -**   + -** -** -** -** 
SARD1 +**  -** -** -** -**  +  -** -** -** -** 
SARD2 +** +**  -** -** -**  +** +**  - -* -** 
SARD3 +** +** +  - -**  +** +** -  -* -** 
SARD4 +** +** + -  -**  +** +** + +  -** 
SARD5 +** +** +** +** +**    +** +** +** +** +**   

Nano Cap                           

BM  +** -** -** -** -**   - -** -** -** -** 
SARD1 +  -** -** -** -**  +**  -** -** -** -** 
SARD2 +** +**  -** -** -**  +** +**  -** -** -** 
SARD3 +** +** +**  + +  +** +** +**  +** + 
SARD4 +** +** +** -*  -  +** +** + -  - 
SARD5 +** +** +** + +*     +** +** +** + +**   

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og benchmark-algoritmen 

4.1.3   BRASARD’s præcisionsgrad i Europa og Norden 

Følgende afsnit vil præsentere resultaterne af tests med BRASARD på det europæiske og nordiske datasæt. Det 

vil således blive undersøgt, om præcisionsgraden ved udvælgelse af peers med BRASARD er højere end det 
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branchebaserede benchmark, samt hvordan resultaterne ændres ved tilføjelsen af flere udvælgelsesvariable. 

Det vil ligeledes blive undersøgt, om resultaterne af tests med BRASARD er forskellige fra tidligere studiers resul-

tater (Knudsen et al., 2017; Henningsen, 2019). I denne afhandling afdækkes præcisionsgraden af SARD på min-

dre markeder og selskaber med lavere markedsværdi sammenlignet med tidligere studier (Knudsen et al., 2017; 

Henningsen, 2019). BRASARD er derfor udformet til at have et minimum på seks potentielle peers indenfor et 

givet GICS-niveau.  

Tabel 4.1.13: Andel af peers fundet på de respektive GICS-niveauer med BRASARD 

  GICS8 GICS6 GICS4 GICS2 

Norden 57,86% 29,68% 10,19% 2,27% 

Europa 88,80% 10,44% 0,76% 0,00% 

Kilde: egen tilvirkning baseret på BRASARD-algoritmen 

For Norden er 57,86% af virksomhederne værdiansat baseret på peers fra samme GICS8-sektor, hvor den tilsva-

rende andel i Europa ligger på 88,80%. Det fremgår klart, at der vælges peer-gruppe til virksomheder i det euro-

pæiske datasæt på et mere specifikt GICS-niveau end til virksomheder i det nordiske datasæt. Det skyldes det 

markant større europæiske datasæt, som fører til at der er flere virksomheder indenfor hver enkelt GICS-niveau. 

Tabel 4.1.14: Estimationsfejl for Europa og Norden 

Middelværdi, median, interkvartilbredde og andel af estimationsfejl under 15% beregnet for hver udvælgelsesmodel. Tallet i parentes 

viser rangeringen af udvælgelsesmodeller baseret på størrelsen på estimationsfejlen.   

 Benchmark BRASARD1 BRASARD2 BRASARD3 BRASARD4 BRASARD5 

 

Branche ROE 
ROE  

Net Debt/EBIT 

ROE 
Net Debt/EBIT  

Size 

ROE  
Net Debt/EBIT  

Size  
Growth 

ROE  
Net Debt/EBIT  

Size  
Growth 

 EBIT-margin 

Europa             

Middelværdi 0,5414 (6) 0,5071 (5) 0,4342 (4) 0,4298 (2) 0,4312 (3) 0,4265 (1) 

Median 0,3798 (6) 0,3514 (5) 0,3110 (4) 0,3072 (2) 0,3079 (3) 0,3044 (1) 

Interkvartilbredde 0,4774 (6) 0,4485 (5) 0,4161 (4) 0,4149 (3) 0,4109 (2) 0,4038 (1) 

Andel<15% 0,2112 (6) 0,2309 (5) 0,2636 (3) 0,2669 (2) 0,2630 (4) 0,2675 (1) 

Norden             

Middelværdi 0,5666 (6) 0,5136 (5) 0,4374 (1) 0,4450 (2) 0,4547 (4) 0,4457 (3) 

Median 0,3913 (6) 0,3600 (5) 0,3113 (1) 0,3161 (3) 0,3211 (4) 0,3158 (2) 

Interkvartilbredde 0,4917 (6) 0,4492 (5) 0,4096 (1) 0,4157 (2) 0,4170 (4) 0,4168 (3) 

Andel<15% 0,2081 (6) 0,2209 (5) 0,2568 (1) 0,2502 (3) 0,2431 (4) 0,2555 (2) 

Kilde: egen tilvirkning baseret på BRASARD- og benchmark-algoritmen 

For det europæiske datasæt er det over hele linjen BRASARD5 der performer bedst, hvilket er i overensstem-

melse med tidligere studier (Knudsen et al., 2017; Henningsen, 2019). Tabel 4.1.14 viser samtidig, at benchmark-

modellen er den der performer værst, hvorefter estimationsfejlene rimelig systematisk bliver mindre ved øgnin-

gen af antallet af udvælgelsesvariable. Som ved tests med SARD uden branche (Tabel 4.1.7), kan der ved brug af 
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BRASARD stilles spørgsmål ved forklaringsgraden af vækstestimatet (bevægelsen fra BRASARD3 til BRASARD4), 

da tilføjelsen ser ud til at forringe modellen i de fleste tilfælde. Tilføjelsen af EBIT-marginen i BRASARD5 tilføjer 

dog så meget værdi for modellen, at BRASARD5 trods alt bliver den model der performer bedst på det europæi-

ske datasæt. 

De overordnede resultater for BRASARD på det nordiske datasæt er lidt mere tvetydige. Det branchebaserede 

benchmark er gennemgående den model, der leverer de højeste estimationsfejl på det nordiske datasæt. 

BRASARD1 er herefter den mindst præcise af BRASARD-modellerne. Ved bevægelsen fra BRASARD3 til BRASARD4 

ser der, som ved tidligere tilfælde, ikke ud til at være en forbedring, hvilket igen understreger, at vækstestimatet 

ikke nødvendigvis forbedrer modellens præcision. Hvad der derimod springer i øjnene er, at BRASARD2 over hele 

linjen er den model, der performer bedst, hvilket ikke er i tråd med tidligere studiers resultater (Knudsen et al., 

2017; Henningsen, 2019). Årsagen til de afvigende resultater kan ligge i det mindre datasæt, som gør, at der er 

så få sammenlignelige virksomheder på de respektive GICS-niveauer, at tilføjelsen af flere udvælgelsesvariable 

skaber støj i stedet for yderligere præcision. Derudover tilhører store dele af selskaberne kategorierne Micro Cap 

og Nano Cap,11 hvilket også kan ligge til grund for afvigelserne fra tidligere studier, som ikke har haft den type 

selskaber med i undersøgelserne. 

Tabel 4.1.15: Gennemsnitligt antal peers i branchebaseret peer-pool 

  GICS8 GICS6 GICS4 GICS2 Vægtet gennemsnit 

Norden 16,52 16,68 26,92 48,12 18,34 

Europa 33,33 52,56 64,56 N/A 35,58 

Kilde: egen tilvirkning baseret på BRASARD-algoritmen 

Tabel 4.1.15 viser, at der for det europæiske data generelt har været flere virksomheder i den peer-pool som 

hver virksomhed er blevet værdiansat på baggrund af. Da ingen virksomheder i Europa er værdiansat ud fra 

GICS2, er antallet lig nul. Sidste kolonne er et vægtet gennemsnit, hvor Tabel 4.1.13 kombineres med det gen-

nemsnitlige antal af peers på de forskellige GICS-niveauer i Tabel 4.1.15, for at give et klart billede af, at antallet 

af peers i virksomhedernes peer-pools er vidt forskellige i de to datasæt. Jo større peer-pools for de enkelte 

virksomheder ved anvendelse af BRASARD, jo større må det ligeledes antages, at sandsynligheden for at finde 

sammenlignelige virksomheder er. Dette er ligeledes afspejlet i resultaterne, hvor det overordnet ses, at den 

europæiske test har marginalt bedre resultater end den nordiske. Til gengæld ses det, at der er en vis inkonsi-

stens i resultaterne af tests med BRASARD på det nordiske datasæt. Output fra signifikanstests anvendt på 

 
11 Se Tabel 4.1.6 
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resultaterne af tests med BRASARD fremgår af Tabel 4.1.16, som overordnet understreger det indtryk man får 

af Tabel 4.1.14.  

Tabel 4.1.16: Signifikanstest af de fem BRASARD-kombinationer og branchemodellen 

Resultaterne af den tosidede Wilcoxon Signed Rank Test er præsenteret under den tomme diagonal og den tosidede T-test er præsenteret 

over den tomme diagonal. ”+” indikerer, at modellen i kolonnen har en højere estimationsfejl end modellen i rækken, og ”-” indikerer det 

modsatte. ”*” indikerer, at resultatet er signifikant ved 5% signifikansniveau, mens ”**” indikerer, at resultatet er signifikant ved 1% 

signifikansniveau.    

 
BM BS1 BS2 BS3 BS4 BS5  BM BS1 BS2 BS3 BS4 BS5 

  Europa   Norden 

BM  -** -** -** -** -**   -** -** -** -** -** 

BS1 +**  -** -** -** -**  +**  -** -** -** -** 

BS2 +** +**  -** -* -**  +** +**  +** +** +** 

BS3 +** +** +*  + -**  +** +** -**  +** + 

BS4 +** +** + -**  -**  +** +** -** -**  -** 

BS5 +** +** +** +* +**     +** +** -* + +**   

Kilde: egen tilvirkning baseret på BRASARD- og benchmark-algoritmen 

I resultaterne for Norden fremgår det af Wilcoxon-testen, at medianen af estimationsfejlene for BRASARD2 er 

signifikant lavere end for både BRASARD3, BRASARD4 og BRASARD5. Det billede er i overensstemmelse med 

Tabel 4.1.14, hvoraf det også fremgik, at BRASARD2 havde de laveste estimationsfejl i Norden. I Europa er for-

tegnene i signifikanstestene også som forventet, da modellen forbedres hele vejen igennem ved tilføjelsen af 

ekstra udvælgelsesvariable. Den eneste undtagelse er tilføjelsen af omsætningsvækst (bevægelsen fra 

BRASARD3 til BRASARD4), som både i Wilcoxon-testen og T-testen ser ud til at forværre modellen – dog er for-

værringen kun signifikant i Wilcoxon-testen. Ser man på T-testen for det Nordiske datasæt, ser BRASARD2 ud til 

at være den mest præcise, da dens gennemsnitlige estimationsfejl er signifikant lavere end de øvrige modellers 

ved et signifikansniveau på 1%. For det europæiske datasæt er T-testen ligeledes i overensstemmelse med Tabel 

4.1.14, og her ses det, at BRASARD5 har en signifikant lavere gennemsnitlig estimationsfejl end de øvrige model-

ler ved et signifikansniveau på 1%. For det europæiske datasæt ser resultaterne overordnet ud som forventet, 

men for det nordiske datasæt, ser modellen ud til at blive forværret ved tilføjelsen af flere variable end ROE og 

Net Debt/EBIT, hvilket ikke er i overensstemmelse med tidligere studier (Knudsen et al., 2017; Henningsen, 

2019). Dette kunne indikere, at modellen har sværere ved værdiansættelse, når peer-pool er mindre, hvilket vil 

blive undersøgt yderligere i forbindelse med besvarelse af H4. 
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Tabel 4.1.17: Estimationsfejl for Europa og Norden fordelt ud på selskabsstørrelse 

Middelværdi og median beregnet for hver udvælgelsesmodel. Tallet i parentes viser rangeringen af udvælgelsesmodeller baseret på stør-

relsen på estimationsfejlen.   

 Benchmark BRASARD1 BRASARD2 BRASARD3 BRASARD4 BRASARD5 

 

Branche ROE 
ROE 

Net Debt/EBIT 

ROE 
Net Debt/EBIT 

Size 

ROE 
Net Debt/EBIT 

Size 
Growth 

ROE 
Net Debt/EBIT 

Size 
Growth 

EBIT-margin 

Europa       
Large Cap       
Middelværdi 0,3990 (6) 0,3766 (5) 0,3082 (2) 0,3048 (1) 0,3108 (3) 0,3121 (4) 
Median 0,2969 (6) 0,2857 (5) 0,2400 (4) 0,2278 (1) 0,2299 (2) 0,2302 (3) 

Mid Cap       
Middelværdi 0,4263 (6) 0,4027 (5) 0,3501 (4) 0,3475 (3) 0,3469 (2) 0,3412 (1) 
Median 0,3265 (6) 0,3133 (5) 0,2685 (4) 0,2545 (1) 0,2551 (2) 0,2557 (3) 

Small Cap       
Middelværdi 0,4884 (6) 0,4507 (5) 0,3904 (1) 0,3985 (3) 0,3993 (4) 0,3915 (2) 
Median 0,3565 (6) 0,3310 (5) 0,2919 (4) 0,2896 (2) 0,2902 (3) 0,2875 (1) 

Micro Cap       
Middelværdi 0,6175 (6) 0,5706 (5) 0,4929 (4) 0,4832 (3) 0,4816 (2) 0,4793 (1) 
Median 0,4329 (6) 0,3918 (5) 0,3556 (3) 0,3602 (4) 0,3535 (2) 0,3496 (1) 

Nano Cap       
Middelværdi 0,8068 (6) 0,7944 (5) 0,6542 (4) 0,6198 (1) 0,6317 (3) 0,6263 (2) 
Median 0,5258 (6) 0,4945 (5) 0,4469 (4) 0,4360 (3) 0,4350 (2) 0,4278 (1) 

Norden       
Large Cap       
Middelværdi 0,5317 (6) 0,5154 (5) 0,4055 (1) 0,4317 (2) 0,4354 (3) 0,4466 (4) 
Median 0,3829 (6) 0,3721 (5) 0,3092 (3) 0,3077 (2) 0,3060 (1) 0,3195 (4) 

Mid Cap       
Middelværdi 0,4492 (6) 0,3994 (5) 0,3545 (2) 0,3560 (3) 0,3606 (4) 0,3533 (1) 
Median 0,3369 (6) 0,3076 (5) 0,2810 (4) 0,2732 (2) 0,2757 (3) 0,2698 (1) 

Small Cap       
Middelværdi 0,4764 (6) 0,4214 (5) 0,3659 (1) 0,3775 (3) 0,3831 (4) 0,3737 (2) 
Median 0,3409 (6) 0,3096 (5) 0,2697 (3) 0,2692 (2) 0,2729 (4) 0,2665 (1) 

Micro Cap       
Middelværdi 0,5809 (6) 0,5095 (5) 0,4384 (1) 0,4464 (2) 0,4596 (4) 0,4481 (3) 
Median 0,4160 (6) 0,3760 (5) 0,3243 (1) 0,3341 (3) 0,3428 (4) 0,3288 (2) 

Nano Cap       
Middelværdi 0,8140 (6) 0,7877 (5) 0,6473 (2) 0,6458 (1) 0,6619 (4) 0,6510 (3) 
Median 0,5133 (6) 0,4954 (5) 0,4392 (1) 0,4497 (3) 0,4587 (4) 0,4458 (2) 

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og benchmark-algoritmen 

For BRASARD er der ikke samme konsistens som ved tidligere studier, hvis man ser på værdien af at tilføje flere 

udvælgelsesvariable til modellen. Tabel 4.1.17 viser, at der er relativt stor forskel på, hvilken model der estimerer 

den laveste fejl, hvis man ser bort fra BRASARD1, der generelt har de højeste estimationsfejl udover benchmark-

modellen. For det europæiske datasæt ses det, at BRASARD5 er den model, der har de laveste estimationsfejl i 

5/10 tilfælde, mens BRASARD3 har det i 4/10 tilfælde. BRASARD4 virker således til at være skillepunktet for hvil-

ken model der er mest præcis, hvilket antyder, at tilføjelsen af omsætningsvækst som udvælgelsesparameter 

igen skaber støj i modellen. Estimationsfejlen bliver konsistent og gradvist større når man bevæger sig fra Large 

Cap til Nano Cap, hvilket overordnet er i tråd med H2, som vil blive undersøgt i senere afsnit. Estimationsfejlen 
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er omtrent fordoblet når man bevæger sig fra den bedste model i Large Cap (BRASARD3) til bedste model i Nano 

Cap (BRASARD3 og BRASARD5 for henholdsvis middelværdi og median). Virksomhederne med lav markedsværdi 

ser således ud til at være sværere at udvælge peers til med BRASARD. 

For det nordiske datasæt ses det ligeledes, at der ikke er fuldkommen konsistens i, hvilken model der leverer den 

bedste præcisionsgrad. Estimationsfejlene for Large Cap-selskaberne er ikke de laveste for de nordiske selskaber, 

Tabel 4.1.18: Signifikanstest af de fem BRASARD-kombinationer og branchemodellen 

Resultaterne af den tosidede Wilcoxon Signed Rank Test er præsenteret under den tomme diagonal og den tosidede T-test er præsen-
teret over den tomme diagonal. ”+” indikerer, at modellen i kolonnen har en højere estimationsfejl end modellen i rækken, og ”-” indi-
kerer det modsatte. ”*” indikerer, at resultatet er signifikant ved 5% signifikansniveau, mens ”**” indikerer, at resultatet er signifikant 
ved 1% signifikansniveau. 

  BM BS1 BS2 BS3 BS4 BS5   BM BS1 BS2 BS3 BS4 BS5 

  Europa  Norden 

Large Cap                           

BM  -** -** -** -** -**   - -** -** -** -** 
BS1 +**  -** -** -** -**  +  -** -** -** -** 
BS2 +** +**  - + +  +** +**  +* +* +** 
BS3 +** +** +**  +* +*  +** +** -  + + 
BS4 +** +** +** -  +  +** +** - -  + 
BS5 +** +** +* -* -    +** +** -* -** -*   

Mid Cap                           

BM  -** -** -** -** -**   -** -** -** -** -** 
BS1 +**  -** -** -** -**  +**  -** -** -** -** 
BS2 +** +**  - - -**  +** +**  + + - 
BS3 +** +** +**  - -**  +** +** +  + - 
BS4 +** +** +** -  -*  +** +** - -  - 
BS5 +** +** +** + +    +** +** + + +*   

Small Cap                           

BM  -** -** -** -** -**   -** -** -** -** -** 
BS1 +**  -** -** -** -**  +**  -** -** -** -** 
BS2 +** +**  +** +** +  +** +**  +** +** +* 
BS3 +** +** -  + -**  +** +** -  +* - 
BS4 +** +** -* -*  -**  +** +** -** -**  -** 
BS5 +** +** + + +**    +** +** - + +**   

Micro Cap                           

BM  -** -** -** -** -**   -** -** -** -** -** 
BS1 +**  -** -** -** -**  +**  -** -** -** -** 
BS2 +** +**  -** -** -**  +** +**  +* +** +* 
BS3 +** +** -*  - -  +** +** -**  +** + 
BS4 +** +** - -  -  +** +** -** -**  -** 
BS5 +** +** + +** +**    +** +** - + +**   

Nano Cap                           

BM  - -** -** -** -**   - -** -** -** -** 
BS1 +**  -** -** -** -**  +**  -** -** -** -** 
BS2 +** +**  -** -** -**  +** +**  - + + 
BS3 +** +** +  +* +  +** +** -*  + + 
BS4 +** +** - -**  -  +** +** -** -  - 
BS5 +** +** + - +**     +** +** - + +**   

Kilde: egen tilvirkning baseret på BRASARD- og benchmark-algoritmen 
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hvor det henholdsvis er Mid- og Small Cap-selskaber, der har de laveste og næstlaveste estimationsfejl. Årsagen 

til dette kan sandsynligvis findes i det lave antal Large Cap-selskaber i det nordiske datasæt. De mindste selskaber 

i det nordiske datasæt er også de selskaber med størst estimationsfejl, hvilket er i overensstemmelse med resul-

taterne fra det europæiske datasæt. I de nordiske resultater fra Tabel 4.1.17 er BRASARD2 den model med den 

laveste estimationsfejl i 5/10 tilfælde når man kigger på både middelværdi og median. Den tendens er en smule 

overraskende og ikke i overensstemmelse med de europæiske resultater. 

Som resultaterne i Tabel 4.1.17 gav indtryk af, er der også i Tabel 4.1.18 en vis inkonsistens i resultaterne. For 

Europæiske Large Cap-selskaber ser det i Wilcoxon-testen ud til, at BRASARD3 er mere præcis end BRASARD4 og 

BRASARD5, og tilmed signifikant mere præcis end BRASARD5. T-testen virker ligeledes til at fange, at middelvær-

dien af estimationsfejlene for BRASARD3 for Large Cap-selskaberne er lavere end for BRASARD4 og BRASARD5. 

Ses der på Large Cap for Norden, fremgik det af Tabel 4.1.17, at BRASARD2 var modellen med den laveste mid-

delværdi, hvilket ligeledes afspejles i Tabel 4.1.18, hvor BRASARD2 har signifikant lavere estimationsfejl end alle 

andre modeller. Præcis som det er tilfældet for Large Cap i Norden, er det også BRASARD2, der har de laveste 

estimationsfejl for selskaber i Small Cap og Micro Cap, når man ser på T-testen. Indtrykket fra Tabel 4.1.17 går 

således igen i Tabel 4.1.18 og BRASARD2 ser endda ud til at være signifikant bedre i mange tilfælde.  

Signifikanstestene viser især inkonsistens i tilføjelsen af flere udvælgelsesvariable, når man ser på Nano Cap. Her 

er der ikke nogen klare indikationer på, hvilken model der er bedst. I begge datasæt er der for Nano Cap-selskaber 

ikke en signifikant forbedring ved bevægelsen fra benchmark-modellen til BRASARD1, når man kigger på T-te-

sten, omend fortegnet vidner om en forbedring. For Nano Cap gav BRASARD generelt høje estimationsfejl, og 

der var ligeledes kun marginale forbedringer ved tilføjelsen af flere udvælgelsesvariable, navnlig for det nordiske 

datasæt. Disse marginale forskelle er udpenslet i signifikanstesten, hvor der for Nano Cap-selskaber i det nordiske 

datasæt er store variationer i fortegn og Z-scorer. Det vidner om, at BRASARD ser ud til at have problemer på 

mindre datasæt og virksomheder med små markedsværdier. BRASARD’s udfordringer med udvælgelse af peers 

i mindre datasæt vil blive analyseret yderligere i Afsnit 4.5, hvor antallet af peers i hver peer-pool vil falde, når 

der værdiansættes på nationalt plan. 

Som ved tests med SARD, er det i høj grad de finansielle virksomheder, som BRASARD har problemer med at 

finde vellignende peers til, når man ser på Tabel 4.1.19 og 4.1.20. De finansielle virksomheder har, både i Europa 

og Norden, de højeste estimationsfejl på tværs af de 11 sektorer for BRASARD5. Udover de finansielle virksom-

heder har virksomhederne i energisektoren relativt høje estimationsfejl. Som det tidligere er blevet redegjort 

for, har virksomhederne i den finansielle sektor og energisektoren hver deres særegne karakteristika, hvilket kan  



56 
 

være medvirkende til de relativt høje estimationsfejl i Tabel 4.1.19 og 4.1.20. På det europæiske datasæt virker 

tilføjelsen af flere udvælgelsesvariable til modellen generelt til at have større positiv indflydelse end på det nor-

diske datasæt. Dette er eksemplificeret ved, at BRASARD5 i Europa er den mest præcise model i 12/26 tilfælde, 

når man ser på både middelværdi og median, mens det kun er 6/26 for testen i Norden. I sidstnævnte tilfælde, 

ser der således ud til at være mere forskel på, hvilken model der giver højest og lavest præcisionsgrad, når man 

ser bort fra branchemodellen og BRASARD1, som rimelig konsekvent har de højeste estimationsfejl. Til 

Tabel 4.1.19: Estimationsfejl for Europa og Norden fordelt ud på GICS2-sektorer 

 Benchmark BRASARD1 BRASARD2 BRASARD3 BRASARD4 BRASARD5 

 

Branche ROE 
ROE                    

Net Debt/EBIT 

ROE                    
Net Debt/EBIT        

Size 

ROE                    
Net Debt/EBIT        

Size                
Growth 

ROE                    
Net Debt/EBIT        

Size                
Growth              

EBIT-margin 

Europa             
Communication Services           

Middelværdi 0,5814 (6) 0,5372 (5) 0,4968 (4) 0,4832 (3) 0,4777 (2) 0,4684 (1) 
Median 0,4158 (6) 0,3752 (5) 0,3697 (4) 0,3543 (2) 0,3504 (1) 0,3556 (3) 

Consumer Discretionary           

Middelværdi 0,4889 (6) 0,4684 (5) 0,4392 (4) 0,4339 (3) 0,4261 (2) 0,421 (1) 
Median 0,3599 (6) 0,3369 (5) 0,3205 (4) 0,3125 (3) 0,311 (2) 0,3034 (1) 

Consumer Staples             

Middelværdi 0,4051 (6) 0,3758 (5) 0,3479 (4) 0,3402 (3) 0,3386 (2) 0,3347 (1) 
Median 0,2962 (6) 0,2743 (5) 0,2654 (4) 0,2525 (2) 0,262 (3) 0,2498 (1) 

Energy             

Middelværdi 0,6269 (6) 0,5689 (5) 0,5082 (3) 0,512 (4) 0,5029 (1) 0,5061 (2) 
Median 0,4488 (6) 0,4081 (5) 0,3671 (3) 0,364 (1) 0,364 (2) 0,368 (4) 

Financials             

Middelværdi 0,8243 (6) 0,7787 (5) 0,5069 (1) 0,5346 (2) 0,5534 (3) 0,5592 (4) 
Median 0,5373 (6) 0,5090 (5) 0,3326 (1) 0,361 (2) 0,3707 (3) 0,3786 (4) 

Health Care             

Middelværdi 0,5056 (6) 0,4832 (5) 0,4544 (3) 0,4528 (2) 0,4551 (4) 0,4488 (1) 
Median 0,3596 (6) 0,338 (5) 0,3354 (3) 0,3369 (4) 0,3329 (2) 0,3298 (1) 

Industrials             

Middelværdi 0,5022 (6) 0,4732 (5) 0,4111 (4) 0,3961 (2) 0,399 (3) 0,3926 (1) 
Median 0,3612 (6) 0,3334 (5) 0,3057 (4) 0,2888 (1) 0,2888 (1) 0,2892 (3) 

Information Technology           

Middelværdi 0,5424 (6) 0,5159 (5) 0,4935 (4) 0,4704 (3) 0,4663 (2) 0,4591 (1) 
Median 0,3915 (6) 0,3685 (4) 0,3712 (5) 0,3599 (3) 0,3465 (1) 0,3504 (2) 

Materials             

Middelværdi 0,4729 (6) 0,4275 (5) 0,3874 (2) 0,3882 (3) 0,3921 (4) 0,3853 (1) 
Median 0,3538 (6) 0,3105 (5) 0,2922 (4) 0,2879 (3) 0,2866 (2) 0,2836 (1) 

Real Estate             

Middelværdi 0,5321 (6) 0,4646 (5) 0,3326 (1) 0,3427 (2) 0,3513 (4) 0,3428 (3) 
Median 0,3833 (6) 0,3258 (5) 0,2254 (2) 0,2326 (3) 0,2438 (4) 0,2252 (1) 

Utilities             

Middelværdi 0,4509 (6) 0,4046 (5) 0,3380 (1) 0,3532 (3) 0,3545 (4) 0,3515 (2) 
Median 0,3018 (6) 0,2693 (5) 0,2303 (2) 0,2349 (4) 0,2285 (1) 0,2305 (3) 

Kilde: egen tilvirkning baseret på BRASARD- og benchmark-algoritmen 
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sammenligning er BRASARD2 i Norden den bedste model i 8/26 tilfælde, hvilket igen vidner om, at tilføjelsen af 

flere udvælgelsesvariable ikke entydigt ser ud til at øge præcisionen på mindre datasæt. 

Tabel 4.1.20: Estimationsfejl for Europa og Norden fordelt ud på GICS2-sektorer 

 Benchmark BRASARD1 BRASARD2 BRASARD3 BRASARD4 BRASARD5 

 

Branche ROE 
ROE                    
Net Debt/EBIT 

ROE                    
Net Debt/EBIT        
Size 

ROE                    
Net Debt/EBIT        
Size                
Growth 

ROE                    
Net Debt/EBIT        
Size                
Growth              
EBIT-margin 

Norden             

Communication Services           

Middelværdi 0,5528 (6) 0,5207 (5) 0,5142 (3) 0,5038 (1) 0,5187 (4) 0,5055 (2) 
Median 0,3876 (5) 0,3733 (2) 0,3741 (3) 0,3598 (1) 0,3915 (6) 0,3830 (4) 

Consumer Discretionary           

Middelværdi 0,4600 (6) 0,4258 (5) 0,3960 (4) 0,3912 (1) 0,3958 (3) 0,3915 (2) 
Median 0,3427 (6) 0,3131 (5) 0,3014 (4) 0,2972 (3) 0,2931 (2) 0,2931 (1) 

Consumer Staples             

Middelværdi 0,4959 (6) 0,4077 (5) 0,3643 (2) 0,3719 (3) 0,3731 (4) 0,3467 (1) 
Median 0,3311 (6) 0,2934 (5) 0,2529 (2) 0,2635 (4) 0,2545 (3) 0,2416 (1) 

Energy             

Middelværdi 0,6728 (6) 0,6267 (5) 0,526 (1) 0,5502 (2) 0,5619 (4) 0,5519 (3) 
Median 0,5017 (6) 0,4511 (5) 0,3791 (1) 0,3944 (4) 0,3889 (3) 0,3836 (2) 

Financials             

Middelværdi 0,8856 (6) 0,7782 (5) 0,5044 (1) 0,5448 (2) 0,5719 (4) 0,5706 (3) 
Median 0,5687 (6) 0,5400 (5) 0,3424 (1) 0,3904 (2) 0,4041 (3) 0,4061 (4) 

Health Care             

Middelværdi 0,4841 (6) 0,4610 (4) 0,4553 (1) 0,4616 (5) 0,4610 (3) 0,4601 (2) 
Median 0,3574 (6) 0,3482 (3) 0,3473 (2) 0,3483 (4) 0,3466 (1) 0,3544 (5) 

Industrials             

Middelværdi 0,4979 (6) 0,4628 (5) 0,4140 (3) 0,4125 (1) 0,4217 (4) 0,4130 (2) 
Median 0,3562 (6) 0,3252 (5) 0,2992 (3) 0,2897 (1) 0,2997 (4) 0,2920 (2) 

Information Technology           

Middelværdi 0,5371 (6) 0,4888 (5) 0,478 (4) 0,4714 (2) 0,4719 (3) 0,4592 (1) 
Median 0,3714 (6) 0,3475 (5) 0,3434 (4) 0,3367 (2) 0,3373 (3) 0,3192 (1) 

Materials             

Middelværdi 0,4947 (6) 0,4573 (5) 0,4361 (3) 0,4317 (1) 0,4433 (4) 0,4357 (2) 
Median 0,3857 (6) 0,3527 (4) 0,3544 (5) 0,3507 (3) 0,3498 (2) 0,3482 (1) 

Real Estate             

Middelværdi 0,4544 (6) 0,4441 (5) 0,2837 (1) 0,3239 (3) 0,3338 (4) 0,3142 (2) 
Median 0,3207 (6) 0,2956 (5) 0,1707 (1) 0,1992 (3) 0,2017 (4) 0,1834 (2) 

Utilities             

Middelværdi 0,5473 (6) 0,4972 (5) 0,4914 (4) 0,4904 (1) 0,4911 (2) 0,4913 (3) 
Median 0,4050 (6) 0,3657 (5) 0,3500 (1) 0,3638 (2) 0,3647 (3) 0,3647 (3) 

Kilde: egen tilvirkning baseret på BRASARD- og benchmark-algoritmen 

4.1.4   Følsomhed i præcisionsgraden for SARD og BRASARD 

For at sikre at resultaterne af de foreløbige tests af branchemodellen, SARD og BRASARD er robuste, vil meto-

dernes resultater i afsnittet her blive præsenteret for hele den analyserede periode, med alternative størrelser 

på peer-gruppen og med multiplerne P/E og EV/Sales. Præsentationen af resultaterne i disse formater, vil vise 

om metoderne giver robuste estimater over tid, ligesom de vil vise om man kan eller bør vælge en mindre eller 

større peer-gruppe og en anden multipel. Af Figur 4.1.1 fremgår medianen af estimationsfejlene for 
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branchemodellen, SARD5 og BRASARD5 fordelt over tid for Europa og Norden. Som det ses af Figur 4.1.1, er 

estimationsfejlene relativt stabile over tid. Dog er der i perioden 2008-2010 en stigning i estimationsfejlene, som 

går igen på tværs af metode og geografi. Det billede kan muligvis give anledning til en diskussion om, hvorvidt 

metoderne har sværere ved at værdiansætte selskaber i krisetider, da stigningen sker omkring finanskrisen. Dog 

vil det nok være en for drastisk konklusion at drage kun på baggrund af det, men det kunne være et oplæg til 

yderligere undersøgelser. Alt i alt ser resultaterne ud til at være stabile over tid, hvilket understøtter validiteten 

i undersøgelsen og metoden. 

Figur 4.1.1: Median af estimationsfejl over tid 

 

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og benchmark-algoritmen 

I Figur 4.1.2 er medianen af estimationsfejlene for branchemetoden, SARD og BRASARD præsenteret med for-

skellige antal peers i deres peer-gruppe for Europa og Norden. Der ses et klart billede af, at præcisionsgraden 

forbedres mærkbart ved at øge størrelsen af peer-gruppen op til cirka 4, hvorefter udviklingen flader ud. Det ses 

dog også flere steder, at den yderligere forøgelse af peer-gruppen sænker estimationsfejlen en smule mere, når 

man rammer 6-8 peers. Når det niveau er nået, ser det dog rimelig konsekvent ud til, at kurverne bliver flade, 

hvilket også er i overensstemmelse med lignende tidligere studier (Knudsen et al., 2017; Henningsen, 2019). 
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Samlet set, ser valget af 6 peers ikke ud til at kompromittere præcisionsgraden i undersøgelsen af SARD. Derud-

over ser metoden ud til at give robuste resultater, så snart man når en peer-gruppe på 3-4 selskaber og derover. 

I Figur 4.1.3 og 4.1.4 er medianen af estimationsfejlen med de tre multipler EV/EBIT, EV/SALES og P/E afbilledet. 

Af figurerne fremgår det gennemgående, at de mest præcise estimater opnås med EV/EBIT, hvilket tidligere stu-

dier også har vist (Knudsen et al., 2017; Henningsen, 2019). Dog ses det også, at estimationsfejlen ikke forværres 

markant ved overgangen til andre multipler, som altså også kan anvendes til lignende tests. Det fulde overblik 

over estimationsfejlene ved tests med EV/Sales og P/E fremgår af Appendiks 6. Billedet fra Figur 4.1.3 og 4.1.4 

ser generelt ud til at blive udfordret af, at P/E har mærkbart højere estimationsfejl, når det analyserede område 

bliver mindre. Det ses dog også, at brugen af EV/EBIT rimelig konsekvent resulterer i de laveste estimationsfejl. 

Dette kan måske virke overraskende idet særligt EBIT-margin som udvælgelsesvariabel bør have en større for-

klaringsgrad for en given virksomheds EV/Sales. En yderligere undersøgelse af sammensætningen af udvælgel-

sesvariable og multipler kunne derfor være oplagt, og det vil blive drøftet yderligere i diskussionsafsnittet. Det 

samlede billede af resultaterne på tværs af tid, antal af peers og forskellige multipler er dog, at de ser ud til at 

være forholdsvis robuste, og at grundlaget for videre undersøgelse derfor er stærkt. 

  

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og benchmark-algoritmen 

Figur 4.1.2: Median af estimationsfejl med forskellige antal peers i peer-gruppen 
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Figur 4.1.3: Medianen af estimationsfejl med forskellige multipler i Europa 

 

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og benchmark-algoritmen 

Figur 4.1.4: Medianen af estimationsfejl med forskellige multipler i Norden 

 

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og benchmark-algoritmen 

4.1.5   Sammenligning af præcisionsgraden i SARD og BRASARD 

Efter tests af både SARD og BRASARD på Norden og Europa, tegner der sig et billede af, at BRASARD er mest 

anvendelig, når man har et stort datasæt med selskaber. BRASARD giver marginalt lavere estimationsfejl, end 

SARD på hele det europæiske datasæt, men så snart der indskrænkes til kun at analysere på Norden, ser SARD 

ud til at give mere præcise estimater. Når denne afhandlings primære formål er at undersøge SARD’s 
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præcisionsgrad på mindre markeder som de nordiske, er det derfor tvivlsomt, om udvælgelse af peers indenfor 

samme branche giver undersøgelsen ny værdi i forbindelse med besvarelsen af H1, H2 og H3. I Tabel 4.1.21 

testes det, om SARD gennemgående giver signifikant lavere estimationsfejl end BRASARD, når det nordiske og 

europæiske datasæt analyseres. 

Tabel 4.1.21: Signifikanstests af SARD mod BRASARD for Europa og Norden 

I tabellen nedenfor er estimationsfejlene for SARD- og BRASARD-metoden sammenlignet. I de to signifikanstests indikerer ”+”, at SARD-

modellen har højere estimationsfejl end BRASARD-modellen, og ”-” indikerer det modsatte. ”*” indikerer, at resultatet er signifikant ved 

5% signifikansniveau, mens ”**” indikerer, at resultatet er signifikant ved 1% signifikansniveau. 

 SARD BRASARD SARD vs. BRASARD 

 Middelværdi Median Middelværdi Median T-test Wilcoxon 

Europa             

1 0,5679 0,3967 0,5071 0,3514 17,9541 (+**) 23,4169 (+**) 

2 0,4525 0,3164 0,4342 0,3110 5,7093 (+**) 2,5876 (+**) 

3 0,4424 0,3104 0,4298 0,3072 4,5576 (+**) 1,4290 (+) 

4 0,4409 0,3130 0,4312 0,3079 3,6686 (+**) 0,7600 (+) 

5 0,4304 0,3053 0,4265 0,3044 1,4498 (+) -1,7422 (-) 

Norden             

1 0,5705 0,3955 0,5136 0,3600 7,8808 (+**) 7,9131 (+**) 

2 0,4513 0,3094 0,4374 0,3113 2,0467 (+*) -1,8281 (-) 

3 0,4413 0,3091 0,4450 0,3161 -0,6311 (-) -2,9472 (-**) 

4 0,4421 0,3073 0,4547 0,3211 -2,0953 (-*) -5,6848 (-**) 

5 0,4173 0,2955 0,4457 0,3158 -5,3596 (-**) -7,6745 (-**) 

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og BRASARD-algoritmen 

Som det fremgår, er forskellen på medianen af estimationsfejlene for SARD og BRASARD i Europa gennemgående 

insignifikante, med undtagelse af de respektive modeller med en og to udvælgelsesvariable. For de respektive 

modellers middelværdi, har BRASARD signifikant lavere estimationsfejl på alle niveauer bortset fra den fulde 

SARD5-model (BRASARD5). For Norden ser der til gengæld ud til at opstå signifikante forskelle med omvendt 

fortegn, når vi kommet til SARD3 (BRASARD3), SARD4 (BRASARD4) og SARD5 (BRASARD5). Det kunne altså tyde 

på, at vi ved tilføjelsen af flere udvælgelsesvariable i modellen for Norden, når til et punkt, hvor det kun skaber 

støj i modellen at udvælge peers indenfor samme branche. Med resultaterne fra Tabel 4.1.21 in mente synes det 

rimeligt at konkludere, at det ikke tilføjer nogen værdi til SARD kun at udvælge peers indenfor samme branche, 

når det nordiske marked analyseres. Dette vil også blive analyseret yderligere i Afsnit 4.5, hvor det igen ses, at 

SARD i de fleste tilfælde giver mere præcise estimater, end de tilsvarende BRASARD-modeller. Derfor vil der i de 

næste tre afsnit fortrinsvist blive sat fokus på SARD til besvarelse af H1, H2 og H3, mens BRASARD vil blive ind-

draget i besvarelsen af H4 (Afsnit 4.5). Her vil det blive testet, om inklusionen af branche som 
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udvælgelsesparameter i SARD forbedrer modellens præcisionsgrad, når de nordiske markeder analyseres sær-

skilt, som det har været tilfældet ved tidligere studier af SARD på andre markeder (Knudsen et al., 2017; Hen-

ningsen, 2019). 

4.2   SARD’s performance på de nordiske markeder 

I dette afsnit undersøges præcisionsgraden for SARD, når man indsnævrer sit analyserede område til kun at være 

enkelte lande som hver af de nordiske. Det vil altså blive undersøgt, om præcisionsgraden for landene Danmark, 

Sverige, Norge og Finland er højere ved brug af SARD, end ved brug af den branchebaserede metode. Præcisi-

onsgraden undersøges på tværs af forskellige størrelser på peer-pool. Afsnittet relaterer sig derfor primært til 

besvarelse af H1, og det bliver altså undersøgt, om SARD giver mere præcise værdiestimater end branchemeto-

den for de enkelte lande, både når gruppen af potentielle peers er national, nordisk og europæisk. 

4.2.1   Deskriptiv statistik for de nordiske markeder 

For først at give et overblik over, om de nordiske markeder på visse områder adskiller sig fra Europa som helhed, 

eller fra hinanden, følger her et overblik over deskriptiv statistik for data i de fire nordiske lande Danmark, Sve-

rige, Norge og Finland. Tabel 4.2.1 viser for hvert land antallet af observationer over den analyserede periode, 

ligesom den viser middelværdi og median for SARD’s udvælgelsesvariable og EV/EBIT. Som det ses af Tabel 4.2.1, 

har de fire markeder væsentlige fundamentale forskelle, selvom de minder om hinanden geografisk og 

Tabel 4.2.1: Deskriptiv statistik for selskaberne i de nordiske datasæt 

# observationer 1.496 # observationer 3.443 

Danmark Middelværdi Median Sverige Middelværdi Median 

ROE 0,1165 0,1038 ROE 0,1603 0,1474 

Net debt/EBIT 6,7959 2,5633 Net debt/EBIT 3,5111 1,4229 

Market Cap 15.050,62 927,25 Market Cap 18.519,86 2.339,44 

Growth 0,1376 0,0543 Growth 0,2090 0,0761 

EBIT-Margin 0,1949 0,0984 EBIT-Margin 0,1798 0,0940 

EV/EBIT 24,9830 14,9014 EV/EBIT 22,9904 15,2120       

# observationer 1.863 # observationer 1.427 

Norge Middelværdi Median Finland Middelværdi Median 

ROE 0,1556 0,1116 ROE 0,1459 0,1214 

Net debt/EBIT 10,4062 4,2567 Net debt/EBIT 4,0261 1,7273 

Market Cap 9.560,43 1.563,78 Market Cap 13.475,93 1.813,87 

Growth 0,3170 0,0865 Growth 0,1501 0,0514 

EBIT-Margin 0,1907 0,1286 EBIT-Margin 0,2836 0,0718 

EV/EBIT 27,4212 15,6917 EV/EBIT 22,9278 14,5746 

Kilde: egen tilvirkning baseret på data fra Bloomberg 
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størrelsesmæssigt.12 Som det fremgår af Tabel 4.2.2 og 4.2.3, kan en del af det blandt andet forklares af forde-

lingen mellem sektorer og selskabsstørrelser i de respektive lande, men nogle af de afgørende forskelle vil der 

blive redegjort for i dette afsnit. 

En af de forskelle, der synes at være åbenlys, er at danske selskaber gennemsnitligt har lavere ROE, end de tre 

øvrige landes selskaber. Dette ser ud til at skyldes den høje andel af finansielle virksomheder og ejendomssel-

skaber i Danmark, som begge ligger med lave rentabilitetsgrader i perioden 2002-2019.13 Derudover ses det, at 

både danske og norske selskaber har meget høje værdier for Net Debt/EBIT sammenlignet med de svenske og 

finske selskaber, men også sammenlignet med Europa som helhed.14 Dette hænger ligeledes sammen med den 

store andel af finansielle virksomheder i de to lande. Det ses også, at de norske selskaber gennemsnitligt er 

mindre end de øvrige nordiske selskaber, ligesom der ses at være stor forskel på omsætningsvæksten i de fire 

landes selskaber. For EBIT-marginen ligger Finlands middelværdi meget højt, men det bemærkes, at medianen 

omvendt ligger lavest af alle fire, hvilket indikerer, at der nok snarere er tale om nogle få observationer med 

meget høje EBIT-marginer end en egentlig tendens. Slutteligt ses det, at Sverige og Finlands EV/EBIT lægger sig 

meget tæt op ad hinanden både for middelværdi og median, mens Danmark og Norges ditto ligger noget højere. 

Tabel 4.2.2: fordeling af selskaber i de forskellige GICS2-sektorer for de nordiske landes nationale datasæt 

# Observationer (Andel) Danmark Sverige Norge Finland 

Communication Services 0 (0%) 127 (4%) 14 (1%) 115 (8%) 

Consumer Discretionary 203 (14%) 538 (16%) 93 (5%) 160 (11%) 

Consumer Staples 51 (3%) 82 (2%) 161 (9%) 112 (8%) 

Energy 0 (0%) 7 (0%) 452 (24%) 0 (0%) 

Financials 460 (31%) 314 (9%) 405 (22%) 90 (6%) 

Health Care 133 (9%) 314 (9%) 7 (0%) 0 (0%) 

Industrials 474 (32%) 1064 (31%) 519 (28%) 534 (37%) 

Information Technology 15 (1%) 528 (15%) 212 (11%) 279 (20%) 

Materials 77 (5%) 201 (6%) 0 (0%) 137 (10%) 

Real Estate 83 (6%) 268 (8%) 0 (0%) 0 (0%) 

Utilities 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Kilde: egen tilvirkning baseret på data fra Bloomberg 

Som det ses i Tabel 4.2.2, er der væsentlige forskelle i fordelingerne af selskaber i de forskellige GICS2-sektorer. 

For Danmarks vedkommende kan den lave ROE formentlig forklares af, at der er meget få selskaber i sektorerne 

Communication Services og Consumer Staples, som generelt er de sektorer, der har de højeste estimater for 

 
12 Det svenske marked er omtrent dobbelt så stort som de tre øvrige, der ligner hinanden mere i størrelse. 
13 Se Appendiks 11 
14 Se Tabel 4.1.3 
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ROE.15 De høje Net Debt/EBIT-ratioer i Danmark og Norge kan ligeledes forklares af, at der er mange selskaber i 

særligt Financials, men for Danmarks vedkommende også Real Estate. Begge de to sektorer har gennemsnitligt 

meget høje gearinger, så den høje andel af selskaber i de kategorier for Danmark og Norge forklarer en stor del 

af det billede. Som det ses af Tabel 4.2.3, er der derudover færre selskaber i kategorien Large Cap i Norge, end 

der er i de øvrige lande, hvilket forklarer, at selskaberne gennemsnitligt er mindre her, end i de øvrige nordiske 

lande. Endeligt kan de høje EV/EBIT-multipler i Norge forklares af, at næsten alle de børsnoterede norske selska-

ber ligger i sektorerne Financials, Energy, Industrials og Information Technology, og at de sektorer i gennemsnit 

handler til relativt høje EV/EBIT-multipler. Den høje andel af Financials og Industrials i Danmark kan ligeledes 

forklare, at danske selskaber gennemsnitligt handles med lidt dyrere EV/EBIT end svenske og finske. Alle disse 

fundamentale forskelle i de nordiske landes sammensætning af børsnoterede selskaber kan have indflydelse på 

præcisionsgraden i SARD for de enkelte lande, og dette skal holdes for øje i de videre tests gennem senere afsnit 

i analysen af metodens præcisionsgrad. 

Tabel 4.2.3: Fordeling af selskaber i de forskellige selskabskategorier for de nordiske landes nationale datasæt 

# Observationer (Andel) Danmark Sverige Norge Finland 

Large Cap 76 (5%) 233 (7%) 49 (3%) 63 (4%) 

Mid Cap 187 (13%) 545 (16%) 161 (9%) 186 (13%) 

Small Cap 335 (22%) 1132 (33%) 664 (36%) 463 (32%) 

Micro Cap 474 (32%) 1101 (32%) 687 (37%) 495 (35%) 

Nano Cap 424 (28%) 432 (13%) 302 (16%) 220 (15%) 

Kilde: egen tilvirkning baseret på data fra Bloomberg 

4.2.2   SARD’s præcisionsgrad på de nordiske markeder 

I dette afsnit vil SARD’s præcisionsgrad, sammenlignet med den branchebaserede metodes ditto, blive analyse-

ret. Som det tidligere er blevet præciseret, er kravet til antallet af potentielle peers seks på GICS2-niveau, og det 

ses af Tabel 3.4, hvor mange potentielle peers, der som følge deraf er i de enkelte grupperinger (national, nor-

disk, europæisk). Valget af seks peers på GICS2-niveau som skæring er først og fremmest taget for at skulle fjerne 

så lidt data som muligt fra analysen, men det har også været en prioritet at sikre sammenlignelighed med tidli-

gere studier af SARD (Knudsen et al., 2017; Henningsen, 2019). Derfor er der ikke blevet skruet ned for størrelsen 

på peer-gruppen for til gengæld at få flere observationer. 

Den første del af kapitlet gav et forholdsvist klart billede af, at SARD5 var den mest præcise model til værdian-

sættelse med EV/EBIT på de brede datasæt, og der var generelt også statistisk evidens for, at modellen blev 

 
15 Se Appendiks 11 
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forbedret løbende ved tilføjelse af flere variable. Det er således også det billede, der i denne del skal udfordres 

og ses at være robust, når markedet der analyseres, er småt og i høj grad består af små selskaber. I Tabel 4.2.4 

fremgår middelværdien og medianen af estimationsfejlene for de enkelte lande med en henholdsvis national, 

nordisk og europæisk peer-pool. 

Tabel 4.2.4: Estimationsfejl på de nordiske markeder 

 Benchmark SARD1 SARD2 SARD3 SARD4 SARD5 

 

Branche ROE 
ROE                    

Net Debt/EBIT 

ROE                    
Net Debt/EBIT        

Size 

ROE                    
Net Debt/EBIT        

Size                
Growth 

ROE                    
Net Debt/EBIT        

Size                
Growth              

EBIT-margin 

National peer pool             

Danmark             
Middelværdi 0,6629 (5) 0,7074 (6) 0,4956 (4) 0,4553 (1) 0,4799 (3) 0,4792 (2) 
Median 0,4601 (5) 0,4745 (6) 0,3390 (2) 0,3282 (1) 0,3520 (3) 0,3568 (4) 

Sverige             

Middelværdi 0,4771 (5) 0,5131 (6) 0,4326 (4) 0,4286 (3) 0,4272 (2) 0,4075 (1) 
Median 0,3279 (5) 0,3605 (6) 0,3122 (4) 0,2982 (3) 0,2982 (2) 0,2857 (1) 

Norge             
Middelværdi 0,6806 (6) 0,6170 (5) 0,4376 (1) 0,4454 (2) 0,4658 (4) 0,4610 (3) 
Median 0,4655 (6) 0,4312 (5) 0,2971 (1) 0,3237 (2) 0,3408 (4) 0,3328 (3) 

Finland             

Middelværdi 0,4889 (6) 0,4383 (5) 0,3892 (4) 0,3790 (3) 0,3783 (2) 0,3767 (1) 
Median 0,3506 (6) 0,3107 (5) 0,2754 (3) 0,2677 (1) 0,2760 (4) 0,2736 (2) 

Nordisk peer pool             
Danmark             

Middelværdi 0,6937 (5) 0,7160 (6) 0,5718 (4) 0,4866 (2) 0,4960 (3) 0,4746 (1) 
Median 0,4287 (5) 0,4375 (6) 0,3389 (4) 0,3193 (1) 0,3278 (2) 0,3300 (3) 

Sverige             

Middelværdi 0,4849 (5) 0,4959 (6) 0,4094 (2) 0,4225 (4) 0,4161 (3) 0,3823 (1) 
Median 0,3425 (5) 0,3714 (6) 0,3036 (3) 0,3040 (4) 0,2977 (2) 0,2764 (1) 

Norge             

Middelværdi 0,6260 (5) 0,6396 (6) 0,4780 (2) 0,4932 (3) 0,5011 (4) 0,4708 (1) 
Median 0,4784 (6) 0,4501 (5) 0,3232 (1) 0,3409 (3) 0,3461 (4) 0,3332 (2) 

Finland             

Middelværdi 0,5089 (6) 0,4801 (5) 0,3734 (4) 0,3658 (3) 0,3657 (2) 0,3595 (1) 
Median 0,3726 (6) 0,3397 (5) 0,2872 (4) 0,2798 (3) 0,2664 (2) 0,2605 (1) 

Europæisk peer pool           

Danmark             

Middelværdi 0,7488 (6) 0,6728 (5) 0,4883 (4) 0,4534 (3) 0,4508 (2) 0,4418 (1) 
Median 0,4451 (6) 0,4383 (5) 0,3171 (3) 0,3105 (1) 0,3194 (4) 0,3145 (2) 

Sverige             

Middelværdi 0,4578 (5) 0,4982 (6) 0,4050 (4) 0,4036 (2) 0,4047 (3) 0,3790 (1) 
Median 0,3385 (5) 0,3798 (6) 0,3016 (2) 0,3110 (4) 0,3086 (3) 0,2917 (1) 

Norge             

Middelværdi 0,5713 (5) 0,5994 (6) 0,4572 (3) 0,4518 (2) 0,4709 (4) 0,4428 (1) 
Median 0,4433 (6) 0,4419 (5) 0,3141 (1) 0,3184 (2) 0,3378 (4) 0,3291 (3) 

Finland             

Middelværdi 0,4602 (6) 0,4431 (5) 0,3690 (4) 0,3500 (1) 0,3502 (2) 0,3603 (3) 
Median 0,3591 (6) 0,3331 (5) 0,2923 (4) 0,2754 (1) 0,2831 (3) 0,2823 (2) 

 Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD-algoritmen 
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Det ser gennemgående ud til, at SARD leverer mindre estimationsfejl end den branchebaserede metode, og altså 

at billedet fra tidligere går igen på tværs af alle fire lande. Dog er der eksempler, hvor SARD5 ikke er den mest 

præcise model, så for at give et klart billede for de fire lande, vil deres resultater hver især blive gennemgået her. 

For selskaber noteret på den københavnske fondsbørs ses det, at SARD5 ikke entydigt er den mest præcise model 

både med tests med dansk, nordisk og europæisk peer-pool. Som det tidligere er blevet præciseret, er en stor 

del af danske børsnoterede virksomheder finansielle, og det er tidligere blevet vist, at netop den type virksomhed 

har høje estimationsfejl. I Appendiks 7 fremgår tests af de nordiske markeder med en europæisk peer-pool eks-

klusiv finansielle virksomheder, og som det ses heraf, gør det ikke nogen nævneværdig forskel at trække finan-

sielle virksomheder ud af de danske tests, selvom en stor andel af virksomhederne ellers er finansielle. Dette kan 

dog også skyldes, at det danske marked uden finansielle virksomheder bliver meget småt. En stor del af forkla-

ringen på de upræcise danske estimater, kan derfor stadig ligge i sektorfordelingen på det danske marked. Her 

ligger samlet 63% af alle observationerne i GICS2-sektorerne Financials og Industrials, og de samlede estimati-

onsfejl er derfor også i høj grad styret af fejlene indenfor de specifikke sektorer. I Appendiks 8.1 er de danske 

resultater med europæisk peer-pool fordelt ud på GICS2-sektorer, og her kan man se, at særligt Financials, men 

også Industrials, har forholdsvist høje estimationsfejl. På trods af, at det ikke løftede de samlede resultater syn-

derligt at ekskludere Financials, så er det altså stadig resultaterne i de to sektorer, der driver de samlede estima-

tionsfejl. 

De norske resultater ligner de danske på flere områder, idet estimationsfejlene også her ligger i den høje ende, 

og det heller ikke entydigt er SARD5, der har de laveste estimationsfejl. For det norske marked ses det af Tabel 

4.2.4, at størstedelen af det norske marked ligger centreret i få sektorer, hvilket burde medføre mange potenti-

elle peers, hvis det antages, at sammenlignelighed i branche er et godt udgangspunkt for sammenlignelighed i 

selskaber. Alligevel ses der her lidt blandede resultater for det norske marked, både for branchemodellen og 

SARD. Også her kan en stor del af forklaringen formentlig findes i, at de afgørende og store sektorer på det norske 

marked har forholdsvist høje estimationsfejl. I Appendiks 8.3 ses det, at både Energy og Information Technology, 

som udgør samlet 35% af de norske observationer, har relativt høje estimationsfejl, hvilket påvirker de samlede 

resultater negativt. 

De svenske og finske resultater er generelt mere lovende, end de danske og norske – dog viser den finske test 

på en europæisk peer pool, at SARD5 ikke er den mest præcise metode i det tilfælde. Årsagen til, at estimations-

fejlene er lavere på de markeder, skal sandsynligvis findes i, at de i højere grad indeholder selskaber fra sektorer, 

der er nemmere at værdiansætte. Begge lande har relativt mange observationer i sektorerne Consumer 
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Discretionary og Industrials, og som Tabel 4.1.9 og 4.1.10 viser, er det nogle af de sektorer, som på tværs af SARD 

og branchemetoden giver de laveste estimationsfejl. For Sveriges vedkommende kan en del af forklaringen også 

ligge i, at det børsnoterede svenske marked målt på antallet af selskaber, er omtrent dobbelt så stort som de 

øvrige tre, hvilket i sagens natur giver flere potentielle peers at vælge fra. Det forklarer dog ikke, hvorfor et 

lignende billede ses i Finland, hvorfor forklaringen her meget vel kunne findes i den førnævnte fordeling af sel-

skaber i de respektive sektorer.  

I Appendiks 8 findes samme resultater som i Tabel 4.2.4 med europæisk peer-pool, men fordelt ud på GICS2-

sektorer, så det bliver synliggjort, hvis der er enkelte sektorer, der i de enkelte lande synes at være vanskelige at 

værdiansætte. Vi ser for de enkelte lande, at der ikke er nogen sektorer, der stikker ud i en sådan grad, at det 

forvrænger det generelle billede af resultaterne. Dog får vi bekræftet, at nogle af de sektorer, som havde høje 

estimationsfejl i Tabel 4.1.9 og 4.1.10 også har relativt høje estimationsfejl her. Derfor understøtter det også 

forklaringen af, at forskellene i de enkelte landes resultater kan være drevet af forskellige fordelinger af GICS2-

sektorerne. En anden forklaring på forskellene i estimationsfejlene landene imellem kan muligvis findes i forde-

lingen af selskaber i de forskellige størrelseskategorier, hvilket vil blive udfoldet yderligere i Afsnit 4.4. 

Tabel 4.2.5 viser på samme måde som tidligere, om tilføjelsen af ekstra udvælgelsesvariable til SARD, mindsker 

estimationsfejlen for modellen. Generelt tyder signifikanstestene på, at selvom det testede område nu er ind-

skrænket til enkelte lande, så er resultaterne statistisk signifikante og altså forholdsvist pålidelige. Overordnet 

ser vi også fortsat, at modellerne forbedres ved tilføjelse af flere variable. Vi ser dog også, at der for Danmarks 

og Norges vedkommende er forholdsvist insignifikante ændringer, når vi bevæger os fra SARD3-SARD5. Dette 

understøtter resultaterne i Tabel 4.2.4, hvor det også fremgik, at modellerne ikke entydigt blev forbedret af 

tilføjelsen af flere udvælgelsesvariable. De svenske resultater ser som ventet mere robuste ud, men også her ses 

det, at modellen ikke signifikant forbedres ved bevægelsen fra SARD2-SARD4. Finlands resultater har ligeledes 

svingende signifikansniveauer, når vi når til bevægelsen fra SARD2-SARD4, men det er også kun i testen med den 

nordiske peer-pool, at SARD5 er signifikant mere præcis end SARD4, og det er kun ved Wilcoxon-testen. Her ses 

det også, at billedet fra Tabel 4.2.4 går igen, og at det med en europæisk peer-pool ikke er SARD5, der nødven-

digvis er den mest præcise model. Dog er forværringen ved bevægelsen fra SARD3-SARD5 ikke statistisk signifi-

kant ved nogen konventionelle signifikansniveauer. 
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Tabel 4.2.5: Signifikanstest af de fem SARD-kombinationer og branchemodellen 

Resultaterne af den tosidede Wilcoxon Signed Rank Test er præsenteret under den tomme diagonal og den tosidede T-test er præsente-

ret over den hvide diagonal. ”+” indikerer, at modellen i kolonnen har en højere estimationsfejl end modellen i rækken, og ”-” indikerer 

det modsatte. ”*” indikerer, at resultatet er signifikant ved 5% signifikansniveau, mens ”**” indikerer, at resultatet er signifikant ved 1% 

signifikansniveau. 

  BM S1 S2 S3 S4 S5   BM S1 S2 S3 S4 S5   BM S1 S2 S3 S4 S5 

Danmark Dansk peer-pool   Nordisk peer-pool   Europæisk peer-pool 

BM  + -** -** -** -**   + -** -** -** -**   -** -** -** -** -** 

S1 -  -** -** -** -**  -  -** -** -** -**  +  -** -** -** -** 

S2 +** +**  -** - -  +** +**  -** -** -**  +** +**  -* -** -** 

S3 +** +** +*  +** +**  +** +** +**  + -  +** +** +  - - 

S4 +** +** + -**  -  +** +** +* -  -  +** +** + -  - 

S5 +** +** + -** +     +** +** +* - +     +** +** + + +   

Sverige Svensk peer-pool   Nordisk peer-pool   Europæisk peer-pool 

BM  +** -** -** -** -**   + -** -** -** -**   +** -** -** -** -** 

S1 -**  -** -** -** -**  -**  -** -** -** -**  -**  -** -** -** -** 

S2 +** +**  - - -**  +** +**  +* + -**  +** +**  - - -** 

S3 +** +** +  - -**  +** +** -  - -**  +** +** -*  + -** 

S4 +** +** + -  -**  +** +** + +  -**  +** +** - -  -** 

S5 +** +** +** +** +**     +** +** +** +** +**     +** +** +** +** +**   

Norge Norsk peer-pool   Nordisk peer-pool   Europæisk peer-pool 

BM  -** -** -** -** -**   + -** -** -** -**   + -** -** -** -** 

S1 +**  -** -** -** -**  +**  -** -** -** -**  +  -** -** -** -** 

S2 +** +**  + +* +  +** +**  + +* -  +** +**  - + - 

S3 +** +** -**  +** +  +** +** -**  + -*  +** +** -  +* - 

S4 +** +** -** -**  -  +** +** -** -*  -**  +** +** -** -**  -** 

S5 +** +** -** - +     +** +** - + +**     +** +** - + +**   

Finland Finsk peer-pool   Nordisk peer-pool   Europæisk peer-pool 

BM  -** -** -** -** -**   - -** -** -** -**   - -** -** -** -** 

S1 +**  -** -** -** -**  +**  -** -** -** -**  +**  -** -** -** -** 

S2 +** +**  - - -  +** +**  - - -  +** +**  -* -* - 

S3 +** +** +  - -  +** +** -  - -  +** +** +  + + 

S4 +** +** + -  -  +** +** + +  -  +** +** + -  + 

S5 +** +** + + +     +** +** +** +** +*     +** +** + - +   

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og benchmark-algoritmen 

4.2.3   Følsomhed i resultaterne på tværs af de nordiske lande 

I Afsnit 4.2 har det generelt været tydeligt, at SARD sikrer lavere estimationsfejl, end det branchebaserede bench-

mark. For at teste robustheden i resultaterne vises det i det følgende, om resultaterne er stabile over tid, ved 

ændring af størrelsen på peer-gruppen og ved værdiansættelser med andre multipler end EV/EBIT på tværs af 

de nordiske markeder. I første omgang ses det af Figur 4.2.1, at estimationsfejlene over tid generelt holder sig 

indenfor et forholdsvist smalt interval. Derudover fremgår det også ganske tydeligt, at SARD5 gennemgående 

over tid har lavere estimationsfejl end deres respektive branchebaserede benchmark. Ligesom det var tilfældet 
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ved den brede analyse af Europa og Norden i Afsnit 4.1, ser der ud til at være et højdepunkt i estimationsfejlene 

for SARD i perioden 2008-2010. En anden interessant udvikling er, at estimationsfejlen for SARD5 på det danske 

marked var blandt de laveste af de nordiske i perioden 2002-2007, hvorefter der sker en stigning i estimations-

fejlene. Der er ikke nogen tydelige indikatorer på, hvorfor udviklingen ser sådan ud, men en delvis forklaring kan 

findes i, at der over tid er kommet færre børsnoterede danske selskaber. I år 2002 er medianen af estimations-

fejlen i Figur 4.2.1 baseret på 112 observationer fra Danmark. I samme år er der 157 observationer i Sverige, som 

faktisk har højere estimationsfejl for SARD5 end Danmark i perioden 2002-2006. Til sammenligning er de respek-

tive estimater for 2019 baseret på 93 observationer i Danmark og 263 observationer i Sverige. Mens den danske 

fondsbørs er blevet mindre målt på antallet af børsnoterede selskaber, er den svenske altså blevet markant 

større. Størrelsen på børsen ser altså også her ud til at have en indflydelse på modellernes præcisionsgrad. 

Figur 4.2.1: Median af estimationsfejl over tid for de nordiske lande med en europæisk peer-pool 

 

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og benchmark-algoritmen 

Af Figur 4.2.2 fremgår medianen af estimationsfejlene for de nordiske lande testet med en europæisk peer-pool 

og med forskellige størrelser på peer-gruppen. Det ses, at de mest markante forbedringer af estimationsfejlene 

sker, når man går fra ét selskab i peer-gruppen til to eller tre selskaber i peer-gruppen, hvorefter forbedringerne 

bliver mindre tydelige og kurverne flader ud. Billedet ligner meget det, der ses af Figur 4.1.2, og altså ser vi også 
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her, at estimaterne er forholdsvist robuste på tværs af størrelsen på peer-gruppen, ligesom vi ikke ser nogen 

klare indikationer på, at en peer-gruppe med seks selskaber giver anledning til problemer. 

Figur 4.2.3: Medianen af estimationsfejl med forskellige multipler i de nordiske lande 

 

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og benchmark-algoritmen 
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I Figur 4.2.3 fremgår medianen af estimationsfejlene for de nordiske lande med tests på den europæiske peer-

pool med varierende multipler til værdiansættelse. Gennemgående ses det, at de bedste estimater opnås med 

EV/EBIT, hvilket både er i overensstemmelse med tidligere studier (Knudsen et al., 2017), men også med det 

billede, der fremgår af Figur 4.1.3 og 4.1.4. Til gengæld ses det også her, at estimationsfejlene de fleste steder 

er markant højere ved brug af P/E, ligesom der også er steder, hvor den er højere ved brug af EV/SALES. Dette 

kan indikere, at udvælgelsesvariablene muligvis ikke er ideelle, når andre multipler tages i brug. Det kan dog også 

være en indikator, for nogle af de udfordringer der eksempelvis er med værdiansættelse med P/E.16 Generelt ser 

resultaterne fortsat robuste ud, men resultaterne i Figur 4.2.3 giver dog anledning til at overveje, om andre 

udvælgelsesvariable skal vælges, hvis der benyttes en anden multipel. 

4.2.4   Delkonklusion om præcisionsgraden af SARD på de nordiske markeder  

Resultaterne i dette afsnit giver stærk evidens for, at SARD på tværs af de nordiske lande og uanset størrelsen 

på peer-pool, giver lavere estimationsfejl end en branchebaseret metode. Samlet set, må H1 altså på baggrund 

heraf kunne bekræftes, og SARD har altså helt afgjort sin berettigelse, selvom markederne, man værdiansætter 

selskaber fra, er små. Branchemodellen er, på tværs af alle tests, konsekvent enten den mindst eller næstmindst 

præcise model, og der er konsekvent SARD-modeller, der giver signifikant mere præcise estimater. Tidligere er 

det også blevet vist, at der på tværs af de nordiske lande er markante forskelle på præcisionsgraden i estima-

terne, hvilket indtil videre er blevet forklaret af markedernes størrelse, fordelingen af selskaber indenfor de en-

kelte selskabsstørrelser og fordelingen af selskaber i de enkelte GICS-sektorer. Selvom SARD generelt giver mere 

præcise estimater end den branchebaserede metode, så er der altså ganske markante forskelle på, hvor mange 

udvælgelsesvariable, der skal være i modellen, ligesom der er forskelle på, hvor præcise modellerne er. 

For Sverige og Finland er estimationsfejlene relativt lave på tværs af tests med de forskellige peer-pools. For 

Danmark og Norge er estimationsfejlene noget højere, og modellen ser altså ud til at kunne være udfordret, når 

selskaber fra specifikke sektorer skal værdiansættes, ligesom der ser ud til at kunne være problemer med mindre 

selskaber. Som det fremgik af de indledende tests på det europæiske og nordiske datasæt, ser det ud til at være 

tvivlsomt, om tilføjelsen af omsætningsvækst som udvælgelsesvariabel forbedrer modellens præcisionsgrad. 

Dette kan også i praksis udgøre en udfordring for SARD, når selskaber fra mindre markeder som de nordiske skal 

værdiansættes, da der ikke altid kan findes analytikerestimater for fremtidig indtjening, der ellers i tidligere stu-

dier har været brugt til at estimere væksten (Knudsen et al., 2017; Henningsen, 2019). Som det ses af afsnittet 

 
16 Se Afsnit 3.2.1 
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her, så giver SARD bedre estimater end den branchebaserede model, men det ses også, at resultaterne ikke er 

helt så konsistente og præcise, som studier af store selskaber i USA og OECD-landene (Knudsen et al., 2017; 

Henningsen, 2019) tidligere har indikeret. Dermed åbnes der også op for, at metoden kan have visse udfordrin-

ger, da man som analytiker ofte vil stå over for at skulle værdiansætte små selskaber på små markeder – og 

netop her ser modellen ud til at have nogle problemer. 

4.3   SARD’s performance på små børsnoterede selskaber 

En stor del af motivationen for at teste SARD’s robusthed på de nordiske markeder består i, at netop de markeder 

har en høj andel af små virksomheder.17 I praksis er det meget ofte mindre og ofte også unoterede selskaber, 

som Corporate Finance analytikere og særligt Private Equity fonde, skal bruge metoder til at værdiansætte. Det 

er derfor også centralt for SARD’s anvendelighed i praksis, at metoden kan bruges til værdiansættelse af små 

virksomheder. Henningsens (2019) studie af SARD’s anvendelighed på tværs af OECD-lande har dog vist, at præ-

cisionsgraden forringes, når man går fra Large Cap til Small Cap – også selvom selskaberne i Small Cap stadigvæk 

er store med en markedsværdi på mindst 300 millioner USD (cirka 2 milliarder DKK). Det fremgår også af Tabel 

4.1.11, at der både for hele Europa og hele Norden ser ud til at være samme tendens. I dette afsnit vil der blive 

sat fokus på SARD’s præcisionsgrad på de små selskaber i de nordiske lande. Der vil blive sat fokus på, om SARD 

giver mere præcise estimater end den branchebaserede model på tværs af selskabsstørrelser, ligesom der vil 

blive sat fokus på, om der er synlige forskelle mellem estimationsfejlene på tværs af selskabsstørrelser. Forskelle 

i præcisionsgraden som følge af forskellig størrelse peer-pool, vil der blive sat fokus på i Afsnit 4.4. 

4.3.1   SARD’s præcisionsgrad på små selskaber i Norden 

Danmark 

I Danmark ligger cirka 60% af alle virksomhedsobservationerne i kategorierne Micro- og Nano Cap. Hvis SARD 

har svært ved at værdiansætte små selskaber, som Tabel 4.1.11 indikerer, er det helt tydeligt, at det vil være 

en stor del af forklaringen på, hvorfor modellen, jf. Tabel 4.2.4, havde relativt høje estimationsfejl på det dan-

ske marked. I Tabel 4.3.1 nedenfor fremgår de danske resultater fra Tabel 4.2.4, men fordelt ud på de enkelte 

selskabsstørrelser, så det bliver gjort tydeligt, om der er en reel forskel på modellens evne til at værdiansætte 

store og små selskaber. 

  

 
17 Se Tabel 4.2.3 
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Tabel 4.3.1: Estimationsfejl for det danske marked fordelt ud på selskabsstørrelse. 

 Benchmark SARD1 SARD2 SARD3 SARD4 SARD5 

 

Branche ROE 
ROE  

Net Debt/EBIT 

ROE  

Net Debt/EBIT 
 Size 

ROE 
Net Debt/EBIT 

Size  
Growth 

ROE  
Net Debt/EBIT  

Size  
Growth  

EBIT-margin 

Dansk Peer pool             

Large Cap            

Middelværdi 0,5395 (3) 0,5363 (2) 0,5207 (1) 0,5833 (4) 0,5951 (5) 0,6094 (6) 
Median 0,5561 (6) 0,5542 (5) 0,5075 (1) 0,5423 (3) 0,5357 (2) 0,5440 (4) 

Mid Cap             

Middelværdi 0,5426 (5) 0,5866 (6) 0,4707 (1) 0,4907 (3) 0,5144 (4) 0,4761 (2) 
Median 0,3890 (4) 0,4821 (6) 0,3915 (5) 0,3037 (1) 0,3663 (3) 0,3596 (2) 

Small Cap             

Middelværdi 0,5211 (6) 0,5168 (5) 0,3727 (1) 0,3783 (2) 0,3950 (3) 0,4191 (4) 
Median 0,4141 (5) 0,4449 (6) 0,3005 (3) 0,2696 (1) 0,2772 (2) 0,3059 (4) 

Micro Cap             

Middelværdi 0,6669 (5) 0,6972 (6) 0,4580 (4) 0,4262 (1) 0,4390 (2) 0,4503 (3) 
Median 0,4722 (6) 0,4294 (5) 0,3021 (2) 0,2969 (1) 0,3377 (4) 0,3361 (3) 

Nano Cap             

Middelværdi 0,8456 (5) 0,9532 (6) 0,6414 (4) 0,5103 (1) 0,5570 (3) 0,5369 (2) 

Median 0,5199 (6) 0,4997 (5) 0,3524 (1) 0,3629 (2) 0,3895 (4) 0,3726 (3) 

Nordisk peer pool            

Large Cap             

Middelværdi 0,5240 (5) 0,5690 (6) 0,4457 (4) 0,4286 (1) 0,4427 (2) 0,4434 (3) 
Median 0,4663 (5) 0,5196 (6) 0,4297 (3) 0,4248 (2) 0,4120 (1) 0,4345 (4) 

Mid Cap             

Middelværdi 0,4488 (5) 0,4968 (6) 0,4384 (3) 0,4430 (4) 0,4167 (2) 0,4157 (1) 

Median 0,3041 (1) 0,3839 (6) 0,3584 (5) 0,3098 (2) 0,3118 (3) 0,3268 (4) 

Small Cap             

Middelværdi 0,5279 (6) 0,5149 (5) 0,3658 (1) 0,3993 (2) 0,4054 (3) 0,4268 (4) 

Median 0,3608 (5) 0,3894 (6) 0,2549 (1) 0,2572 (2) 0,2815 (3) 0,2832 (4) 

Micro Cap             

Middelværdi 0,7861 (6) 0,7413 (5) 0,5818 (4) 0,5049 (3) 0,4725 (2) 0,4394 (1) 
Median 0,4579 (6) 0,4363 (5) 0,3266 (3) 0,3262 (2) 0,3227 (1) 0,3271 (4) 

Nano Cap             

Middelværdi 0,8531 (5) 0,9675 (6) 0,8048 (4) 0,5641 (1) 0,6399 (3) 0,5854 (2) 
Median 0,5029 (6) 0,4953 (5) 0,3952 (4) 0,3439 (1) 0,3653 (2) 0,3671 (3) 

Europæisk peer pool            

Large Cap             

Middelværdi 0,4479 (5) 0,5566 (6) 0,4232 (2) 0,4281 (4) 0,4228 (1) 0,4258 (3) 
Median 0,4075 (2) 0,5693 (6) 0,4415 (5) 0,4092 (3) 0,3672 (1) 0,4167 (4) 

Mid Cap             

Middelværdi 0,4311 (5) 0,4958 (6) 0,4150 (2) 0,4272 (4) 0,4211 (3) 0,3922 (1) 
Median 0,3275 (3) 0,4183 (6) 0,3938 (5) 0,3458 (4) 0,3089 (2) 0,2991 (1) 

Small Cap             

Middelværdi 0,5616 (6) 0,4738 (5) 0,3456 (1) 0,3896 (4) 0,3740 (2) 0,3886 (3) 
Median 0,3945 (6) 0,3804 (5) 0,2732 (2) 0,2776 (3) 0,2716 (1) 0,2825 (4) 

Micro Cap             

Middelværdi 0,7759 (6) 0,7103 (5) 0,4574 (4) 0,4499 (3) 0,4339 (2) 0,4180 (1) 
Median 0,4652 (6) 0,4389 (5) 0,2842 (1) 0,3018 (2) 0,3060 (4) 0,3055 (3) 

Nano Cap             

Middelværdi 1,0589 (6) 0,8842 (5) 0,6832 (4) 0,5244 (1) 0,5505 (3) 0,5369 (2) 
Median 0,5494 (6) 0,4844 (5) 0,3542 (3) 0,3275 (1) 0,3630 (4) 0,3513 (2) 

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og benchmark-algoritmen 
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Som det fremgår af Tabel 4.3.1, bliver det meget tydeligt, at SARD5 ikke nødvendigvis er den mest præcise model 

på tværs af selskabsstørrelser på det danske marked, og at introduktionen af flere udvælgelsesvariable i flere 

tilfælde ser ud til at skabe støj. Dette ser ud til at være tilfældet uanset hvilken peer-pool, der analyseres på, så 

det ser ikke ud til at være mangel på sammenlignelige selskaber, der ligger til grund for de afvigende resultater. 

På alle de forskellige niveauer fremgår der signifikanstests i Appendiks 10, men som det også deraf bliver tyde-

liggjort, er det svært at se klare tendenser i udviklingen af modellen som følge af tilføjelsen af flere udvælgelses-

variable. SARD-modellerne er gennemgående mere præcise end branchemodellerne på tværs af de forskellige 

peer-pools, men det er forskelligt fra selskabsstørrelse til selskabsstørrelse, hvilken SARD-model, der giver de 

mest præcise estimater. For de små selskaber, der i projektet her analyseres for første gang med SARD, er det 

for Nano Cap-selskaber SARD3, der giver de laveste estimationsfejl i 5/6 tilfælde. For Micro Cap-selskaberne i 

Danmark er det mere forskelligt hvilken model, der giver mest præcise estimater, men der ses ikke et tydeligt 

billede af, at SARD5 er den absolut mest præcise. Sammenligner vi størrelsen af estimationsfejl på tværs af sel-

skabsstørrelser, bliver det tydeligt, at bevægelsen fra Micro Cap til Nano Cap er den, der øger SARD’s estimati-

onsfejl betragteligt. Estimationsfejlene for selskaber i kategorien Micro Cap ligger generelt kun en smule højere, 

end for de øvrige selskabsstørrelser, så her ser det ikke ud som om, modellen har nævneværdige problemer. Til 

gengæld bliver estimationsfejlene for Nano Cap-selskaber væsentligt højere, uanset om man udvælger peers fra 

en dansk, nordisk eller europæisk peer-pool. Som det fremgår af Tabel 4.2.3, er der relativt mange danske sel-

skaber, der tilhører netop den kategori. Sammenlignet med de øvrige ligger antallet af Nano Cap-selskaber i den 

høje ende, så det tyder ikke på, at det er datamangel, der øger estimationsfejlene for den type af selskaber. 

Tabel 4.3.2: Deskriptiv statistik for Nano Cap-selskaber i Danmark 

# observationer 1.072 424   

  Danmark ex. Nano Cap Nano Cap Forskel 

  Middelværdi Median Middelværdi Median Middelværdi Median 

ROE 0,1454 0,1199 0,0436 0,0623 0,1018 0,0576 

Net Debt/EBIT 6,0266 2,2581 8,7407 3,5638 -2,7141 -1,3058 

Size (Mio. DKK) 20.946,99 2.267,17 142,84 127,81 20.804,14 2.139,36 

Growth 0,1381 0,0636 0,1364 0,0271 0,0017 0,0366 

EBIT-Margin 0,2009 0,1153 0,1795 0,0614 0,0214 0,0539 

EV/EBIT 25,3756 15,4771 23,9906 13,4480 1,3850 2,0291 

Kilde: egen tilvirkning baseret på data fra Bloomberg 

Fokuserer vi på de små selskaber i Danmark, ser det altså ud til, at H2 understøttes for så vidt angår de mindste 

selskaber. Modellen giver forholdsvist jævne estimationsfejl på tværs af selskabsstørrelser (Large Cap værdiansat 

med en dansk peer-pool er høj, fordi der er meget få observationer), med undtagelse af Nano Cap-selskaber, 
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som konsekvent har højere estimationsfejl. I Tabel 4.3.2 er middelværdien og medianen for de enkelte udvæl-

gelsesvariable og EV/EBIT opstillet for hele det danske datasæt eksklusive Nano Cap-selskaber og eksklusivt for 

Nano Cap-selskaber. Som det ses, ligger de største forskelle mellem de to grupper i markedsværdi, men derud-

over ligger der også væsentlige forskelle i ROE og Net Debt/EBIT. At der er nogle fundamentale forskelle på Nano 

Cap-selskaber og de øvrige selskaber, kan være en del af forklaringen på, at modellen har svært ved at værdian-

sætte Nano Cap-selskaberne, og det vil blive holdt for øje, om billedet går igen i de øvrige nordiske lande. 

Sverige 

Det svenske børsnoterede marked er det største af de nordiske, og selskabernes gennemsnitlige markedsværdi 

er også større end for de øvrige lande i Norden. I det svenske datasæt ligger omtrent 45% af selskabsobservati-

onerne i kategorierne Micro- og Nano Cap, og kun 13% af selskaberne ligger i Nano Cap. Heri kan en del af for-

klaringen på, at de svenske estimationsfejl i Tabel 4.2.4 generelt ligger på et meget lavt niveau, sandsynligvis 

også findes. På det danske marked så vi, at det generelt er Nano Cap-selskaberne, der øger estimationsfejlene i 

SARD, og for at undersøge om det samme billede gør sig gældende på det svenske marked, opstilles her Tabel 

4.3.3, som ligesom Tabel 4.3.1 fordeler de svenske resultater af SARD ud på selskabsstørrelser. 

Resultaterne for det svenske marked er langt mere stabile, end det danske markeds ditto. SARD5 har gennem-

gående de bedste resultater næsten uanset selskabsstørrelse og peer-pool, og modellens resultater ser generelt 

ud til at være i langt bedre overensstemmelse med resultaterne for det nordiske og europæiske datasæt. Hele 

vejen gennem Tabel 4.3.3 ses det også, at SARD (med undtagelse af SARD1), giver mere præcise estimater, end 

branchemodellen. Selskaberne i kategorien Nano Cap har dog også her, på tværs af de forskellige peer-pools, de 

højeste estimationsfejl efterfulgt af Micro Cap, som har de næsthøjeste. Igen ser det altså ud som om, SARD 

generelt har sværere ved at finde vellignende peers til mindre selskaber. Selv i dette tilfælde, hvor det svenske 

marked egentlig giver indikationer af, at SARD er rigtig god til at udvælge peers, har de mindste selskaber de 

højeste estimationsfejl, hvilket yderligere understøtter H2.  
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Tabel 4.3.3: Estimationsfejl for det svenske marked fordelt ud på selskabsstørrelse. 

 Benchmark SARD1 SARD2 SARD3 SARD4 SARD5 

 

Branche ROE 
ROE  

Net Debt/EBIT 

ROE  

Net Debt/EBIT 
 Size 

ROE 
Net Debt/EBIT 

Size  
Growth 

ROE  
Net Debt/EBIT  

Size  
Growth  

EBIT-margin 

Svensk Peer pool            

Large Cap             

Middelværdi 0,5461 (6) 0,5190 (5) 0,3900 (2) 0,4167 (4) 0,3978 (3) 0,3777 (1) 
Median 0,3733 (5) 0,3749 (6) 0,2977 (3) 0,3221 (4) 0,2908 (2) 0,2788 (1) 

Mid Cap             

Middelværdi 0,4535 (5) 0,4733 (6) 0,3604 (2) 0,3672 (4) 0,3634 (3) 0,3388 (1) 
Median 0,3241 (5) 0,3445 (6) 0,2808 (4) 0,2642 (1) 0,2650 (2) 0,2686 (3) 

Small Cap             

Middelværdi 0,4032 (3) 0,4620 (6) 0,4020 (2) 0,4173 (5) 0,4083 (4) 0,3819 (1) 
Median 0,2809 (4) 0,3450 (6) 0,2832 (5) 0,2773 (3) 0,2628 (2) 0,2591 (1) 

Micro Cap             

Middelværdi 0,4733 (4) 0,5225 (6) 0,4737 (5) 0,4447 (2) 0,4507 (3) 0,4344 (1) 
Median 0,3436 (5) 0,3492 (6) 0,3399 (4) 0,3133 (2) 0,3182 (3) 0,3109 (1) 

Nano Cap             

Middelværdi 0,6727 (6) 0,6700 (5) 0,5223 (4) 0,5010 (1) 0,5131 (3) 0,5088 (2) 

Median 0,4995 (6) 0,4942 (5) 0,3861 (4) 0,3746 (2) 0,3778 (3) 0,3505 (1) 

Nordisk peer pool            

Large Cap             

Middelværdi 0,4291 (5) 0,5151 (6) 0,3580 (2) 0,3792 (3) 0,3876 (4) 0,3481 (1) 
Median 0,3233 (5) 0,4319 (6) 0,2887 (3) 0,2954 (4) 0,2831 (2) 0,2649 (1) 

Mid Cap             

Middelværdi 0,4190 (5) 0,4427 (6) 0,3397 (2) 0,3698 (4) 0,3664 (3) 0,3348 (1) 

Median 0,3110 (5) 0,3371 (6) 0,2745 (3) 0,2672 (2) 0,2856 (4) 0,2547 (1) 

Small Cap             

Middelværdi 0,4237 (5) 0,4534 (6) 0,3827 (2) 0,4063 (4) 0,3947 (3) 0,3610 (1) 

Median 0,2885 (5) 0,3539 (6) 0,2860 (4) 0,2713 (3) 0,2689 (2) 0,2560 (1) 

Micro Cap             

Middelværdi 0,5043 (5) 0,5067 (6) 0,4513 (3) 0,4547 (4) 0,4365 (2) 0,4053 (1) 
Median 0,3603 (5) 0,3672 (6) 0,3240 (3) 0,3414 (4) 0,3220 (2) 0,2990 (1) 

Nano Cap             

Middelværdi 0,7127 (6) 0,6406 (5) 0,4909 (3) 0,4740 (2) 0,5004 (4) 0,4598 (1) 
Median 0,5018 (6) 0,4547 (5) 0,3647 (3) 0,3536 (2) 0,3654 (4) 0,3314 (1) 

Europæisk peer pool            

Large Cap             

Middelværdi 0,4488 (5) 0,5011 (6) 0,3396 (2) 0,3564 (4) 0,3543 (3) 0,3375 (1) 
Median 0,3366 (5) 0,4646 (6) 0,2937 (4) 0,2727 (3) 0,2542 (1) 0,2618 (2) 

Mid Cap             

Middelværdi 0,3898 (5) 0,4562 (6) 0,3332 (3) 0,3347 (4) 0,3270 (2) 0,3123 (1) 
Median 0,3120 (5) 0,3576 (6) 0,2656 (4) 0,2463 (3) 0,2460 (2) 0,2438 (1) 

Small Cap             

Middelværdi 0,4207 (5) 0,4731 (6) 0,3752 (2) 0,3829 (3) 0,3928 (4) 0,3501 (1) 
Median 0,3125 (5) 0,3796 (6) 0,2874 (2) 0,2985 (4) 0,2972 (3) 0,2671 (1) 

Micro Cap             

Middelværdi 0,4659 (5) 0,4963 (6) 0,4596 (4) 0,4462 (3) 0,4442 (2) 0,4250 (1) 
Median 0,3483 (3) 0,3713 (6) 0,3471 (2) 0,3565 (5) 0,3552 (4) 0,3312 (1) 

Nano Cap             

Middelværdi 0,6288 (6) 0,6229 (5) 0,4710 (4) 0,4626 (3) 0,4617 (2) 0,4449 (1) 
Median 0,4573 (6) 0,4202 (5) 0,3124 (1) 0,3599 (3) 0,3703 (4) 0,3465 (2) 

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og benchmark-algoritmen 
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Tabel 4.3.4: Deskriptiv statistik for Nano Cap-selskaber i Sverige 

# observationer 3.011 432   

  Sverige ex. Nano Cap Nano Cap Forskel 

  Middelværdi Median Middelværdi Median Middelværdi Median 

ROE 0,1709 0,1538 0,0867 0,0938 0,0841 0,0600 

Net Debt/EBIT 3,5135 1,4510 3,4940 1,0960 0,0195 0,3551 

Size (Mio. DKK) 21.151,35 3.253,12 178,60 181,16 20.972,75 3.071,96 

Growth 0,1964 0,0768 0,2963 0,0688 -0,0999 0,0080 

EBIT-Margin 0,1935 0,1023 0,0841 0,0444 0,1094 0,0578 

EV/EBIT 22,4494 15,4428 26,7612 12,8244 -4,3118 2,6184 

Kilde: egen tilvirkning baseret på data fra Bloomberg 

Tabel 4.3.4 er ligesom Tabel 4.3.2 lavet for den svenske børs med Nano Cap-selskaber holdt for sig selv. Igen ses 

det, at der er markante forskelle i ROE og markedsværdi, men til gengæld er forskellen i Net Debt/EBIT ikke lige 

så stor, som den var i Danmark. Til gengæld er der stor forskel mellem EBIT-marginen i Nano Cap-selskaber og 

de øvrige selskaber, ligesom der også er større forskel på EV/EBIT. Her handler svenske Nano Cap-selskaber re-

lativt dyrere end resten af markedet, hvilket er omvendt for danske Nano Cap-selskaber. Umiddelbart ser vi altså 

ikke mange fællesnævnere i forhold til forskelle mellem Nano Cap-selskaber og de øvrige markeder, ligesom der 

også er ret klare fundamentale forskelle på Nano Cap selskaber i Danmark og Sverige.  

Norge 

Det børsnoterede norske marked ligner med hensyn til størrelsesfordeling det danske en del, idet 53% af selska-

berne er enten Micro- eller Small Cap. Som det blev vist i Tabel 4.2.4, minder resultaterne på det norske marked 

også meget om resultaterne på det danske marked, og SARD så altså ikke ud til at give lige så konsekvente og 

positive resultater, som det ellers har været tilfældet i andre sammenhænge. For at se, om det også her bliver 

synligt, at de mindre selskaber er sværere for SARD at værdiansætte, er de norske resultater fra Tabel 4.2.4 

fordelt ud på selskabsstørrelser i Tabel 4.3.5 nedenfor. 
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Tabel 4.3.5: Estimationsfejl for det norske marked fordelt ud på selskabsstørrelse 

 Benchmark SARD1 SARD2 SARD3 SARD4 SARD5 

 

Branche ROE 
ROE  

Net Debt/EBIT 

ROE  

Net Debt/EBIT 
 Size 

ROE 
Net Debt/EBIT 

Size  
Growth 

ROE  
Net Debt/EBIT  

Size  
Growth  

EBIT-margin 

Norsk Peer pool             

Large Cap             

Middelværdi 1,0912 (6) 1,0528 (5) 0,6987 (1) 0,7983 (2) 0,8640 (4) 0,8376 (3) 
Median 0,5306 (6) 0,4883 (5) 0,3770 (1) 0,3801 (2) 0,4359 (4) 0,4241 (3) 

Mid Cap             

Middelværdi 0,6280 (6) 0,4579 (5) 0,3730 (1) 0,4021 (2) 0,4205 (3) 0,4457 (4) 
Median 0,3865 (6) 0,3359 (5) 0,3085 (3) 0,2928 (1) 0,3186 (4) 0,3043 (2) 

Small Cap             

Middelværdi 0,5876 (6) 0,5077 (5) 0,3752 (1) 0,4152 (3) 0,4211 (4) 0,4101 (2) 
Median 0,4491 (6) 0,3970 (5) 0,2751 (1) 0,3252 (3) 0,3253 (4) 0,3129 (2) 

Micro Cap             

Middelværdi 0,6864 (6) 0,6327 (5) 0,4214 (1) 0,4267 (2) 0,4405 (4) 0,4395 (3) 
Median 0,4965 (6) 0,4534 (5) 0,2947 (1) 0,3153 (2) 0,3364 (4) 0,3362 (3) 

Nano Cap             

Middelværdi 0,8332 (5) 0,8359 (6) 0,6037 (4) 0,5202 (1) 0,5811 (3) 0,5689 (2) 

Median 0,4457 (5) 0,5518 (6) 0,3424 (1) 0,3467 (2) 0,3862 (4) 0,3742 (3) 

Nordisk peer pool             

Large Cap             

Middelværdi 0,7778 (5) 0,7555 (4) 0,6188 (1) 0,7969 (6) 0,7519 (3) 0,7240 (2) 
Median 0,4849 (6) 0,4787 (5) 0,3855 (3) 0,4576 (4) 0,3724 (2) 0,3614 (1) 

Mid Cap             

Middelværdi 0,5603 (6) 0,4891 (5) 0,4058 (1) 0,4273 (2) 0,4352 (4) 0,4315 (3) 

Median 0,4018 (6) 0,3689 (5) 0,3231 (4) 0,3031 (2) 0,2978 (1) 0,3196 (3) 

Small Cap             

Middelværdi 0,5747 (6) 0,5733 (5) 0,4107 (1) 0,4629 (3) 0,4719 (4) 0,4445 (2) 

Median 0,4347 (6) 0,4206 (5) 0,2866 (1) 0,3220 (3) 0,3287 (4) 0,3125 (2) 

Micro Cap             

Middelværdi 0,6265 (5) 0,6500 (6) 0,4912 (3) 0,4929 (4) 0,4828 (2) 0,4441 (1) 
Median 0,5070 (6) 0,4539 (5) 0,3352 (2) 0,3551 (4) 0,3493 (3) 0,3320 (1) 

Nano Cap             

Middelværdi 0,7393 (5) 0,8232 (6) 0,6052 (4) 0,5229 (1) 0,5830 (3) 0,5495 (2) 
Median 0,5127 (5) 0,5335 (6) 0,3668 (2) 0,3646 (1) 0,3856 (4) 0,3809 (3) 

Europæisk peer pool            

Large Cap             

Middelværdi 0,6094 (1) 0,8563 (6) 0,6449 (3) 0,6870 (4) 0,6408 (2) 0,7139 (5) 
Median 0,4734 (5) 0,5123 (6) 0,4083 (4) 0,3647 (3) 0,3185 (1) 0,3499 (2) 

Mid Cap             

Middelværdi 0,5190 (6) 0,5180 (5) 0,4162 (2) 0,3872 (1) 0,4454 (4) 0,4232 (3) 
Median 0,3603 (5) 0,3766 (6) 0,3199 (4) 0,3093 (2) 0,3070 (1) 0,3165 (3) 

Small Cap             

Middelværdi 0,5199 (6) 0,5076 (5) 0,4013 (1) 0,4194 (3) 0,4332 (4) 0,4067 (2) 
Median 0,4112 (6) 0,4077 (5) 0,2902 (1) 0,3010 (2) 0,3132 (4) 0,3078 (3) 

Micro Cap             

Middelværdi 0,5693 (5) 0,5778 (6) 0,4453 (3) 0,4434 (2) 0,4556 (4) 0,4264 (1) 
Median 0,4511 (5) 0,4590 (6) 0,3250 (1) 0,3330 (3) 0,3488 (4) 0,3250 (2) 

Nano Cap             

Middelværdi 0,7144 (5) 0,8407 (6) 0,5883 (4) 0,5235 (2) 0,5632 (3) 0,5048 (1) 
Median 0,5259 (6) 0,5071 (5) 0,3512 (2) 0,3433 (1) 0,4111 (4) 0,3651 (3) 

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og benchmark-algoritmen 
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Som det ses af resultaterne i Tabel 4.3.5, er de forskellige SARD-modeller generelt mere præcise end den bran-

chebaserede model, men til gengæld er det meget forskelligt, hvilken af SARD-modellerne, der har de laveste 

estimationsfejl. Ligesom for det danske marked, er det ikke muligt at udpege en SARD-model, der er overlegen i 

forhold til de andre, og der er heller ikke synlig evidens for at tilføjelsen af flere udvælgelsesvariable end to, 

tilføjer signifikant præcisionsgrad til modellen.18 I forhold til de forskellige selskabsstørrelser, er der nogenlunde 

samme tendens, som på det danske marked. I kategorien Large Cap er der kun 49 observationer over hele peri-

oden (2002-2019), så estimationsfejlen her vægter ikke tungt. Kategorierne Mid Cap, Small Cap og Micro Cap 

ligger gennemgående meget tæt på hinanden, mens Nano Cap igen har højere estimationsfejl. Billedet fra Dan-

mark og Sverige går altså i den forstand igen for Norge, og bidrager med yderligere understøttelse til H2. Derud-

over ses det også, at de mindste selskaber er en stor del af årsagen til de varierende resultater for de enkelte 

nordiske lande, og det ser altså ud til, at en stor del af udfordringen i at anvende SARD på mindre markeder som 

de nordiske, opstår ved værdiansættelsen af de små selskaber. I Tabel 4.3.6 sammenlignes de i analysen udvalgte 

nøgletal for Nano Cap-selskaber i Norge, med de samme tal for de øvrige selskaber i Norge. 

Tabel 4.3.6: Deskriptiv statistik for Nano Cap-selskaber i Norge 

# observationer 1.561 302   

  Norge ex. Nano Cap Nano Cap Forskel 

  Middelværdi Median Middelværdi Median Middelværdi Median 

ROE 0,1579 0,1213 0,1437 0,0752 0,0142 0,0461 

Net Debt/EBIT 9,5326 3,7349 14,9214 6,9532 -5,3888 -3,2183 

Size (Mio. DKK) 11.378,18 2.249,76 164,69 169,00 11.213,50 2.080,77 

Growth 0,3460 0,0902 0,1671 0,0719 0,1788 0,0183 

EBIT-Margin 0,1883 0,1373 0,2027 0,0799 -0,0144 0,0574 

EV/EBIT 27,3728 15,5132 27,6716 16,8482 -0,2988 -1,3350 

Kilde: egen tilvirkning baseret på data fra Bloomberg 

Den forskel, der i Danmark og Sverige har været tydelig i ROE, er ikke lige så tydelig her, hvor der til gengæld er 

stor forskel i Net Debt/EBIT. Der er ligeledes stor forskel i den gennemsnitlige omsætningsvækst, men medianen 

er der ikke stor forskel på, så det tyder på, at forskellen stammer fra nogle få outliers i datasættet. For det danske 

marked, ses en lignende forskel i Net Debt/EBIT. Det kunne altså tyde på, at Nano Cap-selskabernes driftsover-

skud er mere gearet end de øvrige selskabers, og at det muligvis kan føre til, at de peers, der udvælges med SARD 

til værdiansættelse af Nano Cap-selskaber derfor bliver andre Nano Cap-selskaber, selvom de måske ikke ligner 

hinanden på de øvrige parametre. Dette problem vil naturligvis også være relateret til markedsværdien, som 

også vil trække i den retning, men forskellen her er, at det parameter netop er udvalgt for at finde selskaber, der 

 
18 Se Appendiks 10.3 for signifikanstests af det norske marked. 
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ligner det værdiansatte selskab på størrelsen, mens Net Debt/EBIT skal udvælge selskaber, der har samme gea-

ring. Hvis de parametre overlapper, kan det være med til at sætte hindringer i vejen for udvælgelsen af peers, og 

dermed skabe støj i modellens estimater. 

Finland 

På det finske marked tilhører cirka 50% af selskaberne enten kategorien Micro Cap eller Nano Cap, mens yderli-

gere 32% af selskaberne tilhører Small Cap. Ligesom på det danske og norske marked, er der altså i Finland en 

helt klar overvægt af mindre selskaber, og da det fremgår af Tabel 4.2.4, at SARD generelt har en høj præcisions-

grad på det finske marked, vil det derfor også være interessant at se, om de små selskaber også her, forøger 

modellens estimationsfejl. For det finske marked viser Tabel 4.3.7 estimationsfejlene fordelt ud på selskabsstør-

relse. 

Resultaterne fra det finske marked er mere stabile end for de danske og norske, og det ses oftest også, at tilfø-

jelsen af flere udvælgelsesvariable forbedrer modellens præcisionsgrad. Det eneste tilfælde, hvor præcisionsgra-

den i SARD ikke ser ud til at være bedre, end præcisionsgraden i den branchebaserede metode er for Large Cap-

selskaber, værdiansat med en europæisk peer-pool. SARD ser altså generelt ud til at give gode resultater på det 

finske marked. Derudover ses det også, at niveauet for estimationsfejlene generelt er helt nede omkring niveauet 

for den svenske test, så meget tyder på, at det finske marked er velegnet til brug af SARD. På tværs af selskabs-

størrelser, ses der også en meget klar tendens til, at selskaber i kategorien Nano Cap igen er dem, der har de 

højeste estimationsfejl. På tværs af de andre kategorier ligger estimationsfejlene på et stabilt og lavt niveau, og 

særligt for Mid Cap leverer SARD rigtig gode resultater. 
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Tabel 4.3.7: Estimationsfejl for det finske marked fordelt ud på selskabsstørrelse 

 Benchmark SARD1 SARD2 SARD3 SARD4 SARD5 

 

Branche ROE 
ROE  

Net Debt/EBIT 

ROE  

Net Debt/EBIT 
 Size 

ROE 
Net Debt/EBIT 

Size  
Growth 

ROE  
Net Debt/EBIT  

Size  
Growth  

EBIT-margin 

Finsk Peer pool             

Large Cap             

Middelværdi 0,3751 (6) 0,3494 (5) 0,3141 (2) 0,3317 (4) 0,3292 (3) 0,3115 (1) 
Median 0,2672 (5) 0,2558 (4) 0,2937 (6) 0,2489 (2) 0,2496 (3) 0,2234 (1) 

Mid Cap             

Middelværdi 0,3466 (6) 0,3096 (5) 0,2860 (4) 0,2827 (2) 0,2767 (1) 0,2830 (3) 
Median 0,2725 (6) 0,2685 (5) 0,2456 (4) 0,2247 (3) 0,2094 (1) 0,2225 (2) 

Small Cap             

Middelværdi 0,4187 (6) 0,3495 (5) 0,3253 (1) 0,3351 (2) 0,3475 (4) 0,3441 (3) 
Median 0,3378 (6) 0,2785 (4) 0,2612 (3) 0,2435 (1) 0,2807 (5) 0,2585 (2) 

Micro Cap             

Middelværdi 0,4852 (6) 0,4382 (5) 0,3795 (4) 0,3691 (3) 0,3596 (2) 0,3558 (1) 
Median 0,3808 (6) 0,3364 (5) 0,2810 (3) 0,2751 (1) 0,2784 (2) 0,2972 (4) 

Nano Cap             

Middelværdi 0,7977 (6) 0,7593 (5) 0,6542 (4) 0,5887 (2) 0,5854 (1) 0,5900 (3) 

Median 0,4464 (6) 0,4116 (5) 0,3437 (1) 0,3493 (2) 0,3709 (4) 0,3670 (3) 

Nordisk peer pool             

Large Cap             

Middelværdi 0,5446 (6) 0,5194 (5) 0,5173 (4) 0,3745 (1) 0,4603 (3) 0,3940 (2) 
Median 0,3330 (4) 0,3351 (5) 0,3682 (6) 0,2736 (2) 0,2548 (1) 0,3016 (3) 

Mid Cap             

Middelværdi 0,3731 (6) 0,3503 (5) 0,2645 (1) 0,2709 (3) 0,2675 (2) 0,2745 (4) 

Median 0,3008 (5) 0,3052 (6) 0,2274 (4) 0,2049 (1) 0,2106 (2) 0,2227 (3) 

Small Cap             

Middelværdi 0,4420 (6) 0,3949 (5) 0,3286 (2) 0,3459 (4) 0,3336 (3) 0,3284 (1) 

Median 0,3504 (6) 0,3309 (5) 0,2784 (3) 0,2795 (4) 0,2511 (2) 0,2429 (1) 

Micro Cap             

Middelværdi 0,4898 (5) 0,4906 (6) 0,3673 (2) 0,3835 (4) 0,3742 (3) 0,3531 (1) 
Median 0,3999 (6) 0,3331 (5) 0,2877 (2) 0,3002 (4) 0,2991 (3) 0,2866 (1) 

Nano Cap             

Middelværdi 0,8232 (6) 0,7618 (5) 0,5492 (4) 0,4587 (1) 0,4839 (2) 0,5158 (3) 
Median 0,5052 (6) 0,3984 (5) 0,3536 (4) 0,3408 (3) 0,3257 (2) 0,2954 (1) 

Europæisk peer pool           

Large Cap             

Middelværdi 0,3042 (1) 0,4015 (5) 0,4057 (6) 0,3838 (3) 0,3585 (2) 0,3969 (4) 
Median 0,2217 (1) 0,2775 (5) 0,3139 (6) 0,2426 (4) 0,2388 (3) 0,231 (2) 

Mid Cap             

Middelværdi 0,3462 (6) 0,3410 (5) 0,2801 (4) 0,2715 (3) 0,2706 (2) 0,2611 (1) 
Median 0,2951 (5) 0,2963 (6) 0,2505 (4) 0,2409 (3) 0,2207 (2) 0,2175 (1) 

Small Cap             

Middelværdi 0,4117 (6) 0,3975 (5) 0,3332 (3) 0,3304 (1) 0,3310 (2) 0,3421 (4) 
Median 0,3521 (6) 0,3271 (5) 0,2817 (3) 0,2670 (1) 0,2843 (4) 0,2800 (2) 

Micro Cap             

Middelværdi 0,4628 (6) 0,4400 (5) 0,3622 (4) 0,3622 (3) 0,3553 (2) 0,3532 (1) 
Median 0,3785 (6) 0,3493 (5) 0,2959 (2) 0,2916 (1) 0,3081 (4) 0,2981 (3) 

Nano Cap             

Middelværdi 0,7294 (6) 0,6667 (5) 0,5387 (4) 0,4304 (1) 0,4554 (2) 0,5005 (3) 
Median 0,4673 (6) 0,4008 (5) 0,3636 (4) 0,3332 (1) 0,3368 (2) 0,3554 (3) 

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og benchmark-algoritmen 
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Tabel 4.3.8: Deskriptiv statistik for Nano Cap-selskaber i Finland 

# observationer 1.207 220   

  Finland ex. Nano Cap Nano Cap Forskel 

  Middelværdi Median Middelværdi Median Middelværdi Median 

ROE 0,1385 0,1288 0,1863 0,1017 -0,0477 0,0271 

Net debt/EBIT 3,7667 1,6501 5,4494 2,6238 -1,6827 -0,9737 

Market Cap 15.902,49 2.684,09 162,98 160,05 15.739,51 2.524,04 

Growth 0,1509 0,0505 0,1454 0,0711 0,0055 -0,0206 

EBIT-Margin 0,1016 0,0758 1,2821 0,0511 -1,1805 0,0247 

EV/EBIT 22,2942 14,9240 26,4042 12,5957 -4,1100 2,3283 

Kilde: egen tilvirkning baseret på data fra Bloomberg 

Af Tabel 4.3.8 ses det igen, at selskaberne i kategorien Nano Cap har højere Net Debt/EBIT end de øvrige selska-

ber i landet, og det understøtter altså muligvis den tendens, som også kunne ses i Danmark og Norge. Derudover 

ses det, at den gennemsnitlige EBIT-margin for Nano Cap-selskaber ligger meget højt, hvilket formentlig skyldes 

få outliers (medianen ligger på et mere fornuftigt niveau). Med hensyn til ROE ses det, at middelværdien er 

højere for Nano Cap-selskaber, mens medianen er lavere, så det er svært entydigt at sige, om det understøtter 

observationerne fra de andre lande. Der kan dog potentielt ligge en bias i det estimat, ligesom der muligvis gør i 

Net Debt/EBIT, hvis de trækker i retning af, at der kun bliver udvalgt peers indenfor samme størrelseskategori. 

4.3.2   Delkonklusion om SARD’s præcisionsgrad på små nordiske selskaber 

I denne del af analysen, er det blevet forsøgt afklaret, om SARD har sværere ved at værdiansætte mindre selska-

ber på de nordiske markeder. De foregående delanalyser viser ganske entydigt, at SARD har højere estimations-

fejl ved værdiansættelsen af de mindste selskaber, end større selskaber. På den baggrund må H2 siges at kunne 

bekræftes. Det skal dog nævnes, at resultaterne gennemgående også viser, at SARD stadig giver mere præcise 

estimater, end den branchebaserede metode – derfor kan en del af forklaringen godt ligge i, at de helt små 

virksomheder er sværere at værdiansætte. Resultaterne i analysen viser også, at der ikke er en gennemgående 

sammenhæng mellem selskabsstørrelse og modellens præcisionsgrad. På tværs af landene, var der ikke noget 

klart tegn på, at modellen var signifikant mindre præcis ved værdiansættelsen af Small- og Micro Cap-selskaber, 

end den var ved værdiansættelsen af Large- og Mid Cap-selskaber. Derfor tyder resultaterne altså på, at det er 

helt nede ved de mindste selskaber, at modellen får problemer med præcisionsgraden. Igennem analysen har 

der været visse fundamentale ligheder mellem Nano Cap-selskaberne på tværs af landene, og som det er blevet 

nævnt, kan det betyde at modellen får tendens til at vælge Nano Cap-selskaber som peers i værdiansættelsen af 

Nano Cap-selskaber i højere grad, end det egentlig er tilsigtet. Dog er der på tværs af alle landene observationer, 

der mudrer det billede, så der er også den mulighed, at estimaterne er så gode, som de kan være, men at de 
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mindste selskabers høje Bid-Ask-Spreads (Damodaran, 2006) og den arbitrært fastsatte risikopræmie (Banz, 

1981; Damodaran, 2015) fører til, at de mindste selskaber er sværere at værdiansætte. Derudover kan informa-

tionsusikkerhed om de mindste selskaber også være en del af forklaringen på, at de er vanskeligere at værdian-

sætte (Zhang, 2006). 

4.4   Præcisionsgradens afhængighed af størrelsen på peer-pool 

I Afsnit 4.2 blev SARD’s præcisionsgrad på de nordiske markeder undersøgt, og det blev vist, at metoden gen-

nemgående havde lavere estimationsfejl, end den branchebaserede model. I analysen blev selskaberne i de nor-

diske lande værdiansat med forskellige størrelser på de enkelte peer-pools, og denne del af analysen skal vise, 

om estimationsfejlene bliver mindre, når størrelsen på den potentielle peer-pool udvides. Henningsen (2019) 

viser i sit studie af SARD’s præcisionsgrad på tværs af OECD-landene, at geografien i den potentielle peer-pool 

har en betydning, og at en for bred peer-pool skaber støj fremfor øget præcision. For at besvare H3, vil denne 

del af afhandlingen derfor sammenligne præcisionsgraden på tværs af de forskellige peer-pools i de nordiske 

lande. Analysen vil vise, om præcisionsgraden i SARD anvendt på de nordiske lande er højest med en national, 

nordisk eller europæisk peer-pool. 

4.4.1   SARD’s præcisionsgrad ved forskellig størrelse peer-pool på de nordiske markeder 

Danmark 

Det børsnoterede danske marked er karakteriseret ved at indeholde en stor andel af mindre selskaber, ligesom 

det er karakteriseret ved, at 63% af selskaberne tilhører sektorerne Financials og Industrials. De to faktorer driver 

præcisionsgraden af SARD på det danske marked til at ligge på et forholdsvist lavt niveau – spørgsmålet er så, 

hvilken peer-pool, der skal vælges for, at estimationsfejlene på det danske marked minimeres. I Tabel 4.4.1 ne-

denfor, er de tre tests med SARD på det danske marked sammenlignet og navngivet ved deres respektive peer-

pool. I de to første tests fra venstre i tabellen er resultaterne af testen på det danske marked med en udeluk-

kende dansk peer-pool sammenlignet med testen med en nordisk peer-pool. I første omgang ses det her, at det 

kun er forskellen på SARD2 i T-testen og SARD5 i Wilcoxon-testen, der er signifikante og kun ved et signifikans-

niveau på 5%. Gennemgående tyder det altså ikke på, at der er signifikant forskel på de to tests. Fortegnene i Z-

scorerne i de to tests indikerer, at middelværdien af estimationsfejlene gennemgående er lavere med dansk-

peer-pool end nordisk, mens de indikerer, at det omvendte er tilfældet for medianen. Dette understøtter ind-

trykket fra Tabel 4.3.1, ligesom det også viser, at det ikke entydigt hverken forbedrer eller forværrer modellen, 

at gå fra dansk til nordisk peer-pool. 
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Når sammenligningen i stedet sker mellem dansk- og europæisk peer-pool, bliver tendensen mere entydigt, at 

der leveres lavest estimationsfejl ved den europæiske peer-pool. Selvom det kun er 2/12 tests, der viser, at for-

skellen er signifikant ved 5% eller 1% signifikansniveau, så har 11/12 tests samme fortegn, og flere af dem er 

signifikante ved 10% signifikansniveau. Den eneste undtagelse er for branchemodellen, hvor T-testen viser, at 

estimationsfejlen ved en dansk peer-pool er lavere end ved en europæisk.  Ved sammenligning mellem nordisk- 

og europæisk peer-pool, er der igen flere udsving i fortegnene. Dog ser det også her ud til, at de tests, der indi-

kerer, at tests med nordisk peer-pool har højere estimationsfejl end med europæisk peer-pool, er mere signifi-

kante, hvilket igen taler lidt til den europæiske peer-pools fordel. Derudover ses det, at den nordiske peer-pool 

resulterer i mindre estimationsfejl for benchmark-modellen, selvom dette ikke er signifikant. 

Tabel 4.4.1: Test af signifikant ændring af estimationsfejlen ved forskellige størrelse peer-pool for de danske selskaber. 

I tabellen nedenfor er estimationsfejlene for udvælgelsesmodellerne på tværs af forskellige størrelser peer-pools sammenlignet. I de to 

signifikanstests indikerer ”+”, at modellen har højest estimationsfejl ved anvendelse af den peer-pool, der ligger før ”vs.”, og ”-” indike-

rer det modsatte. ”*” indikerer, at resultatet er signifikant ved 5% signifikansniveau, mens ”**” indikerer, at resultatet er signifikant ved 

1% signifikansniveau. 

 Danmark vs. Norden Danmark vs. Europa Norden vs. Europa 

 T-test Wilcoxon T-test Wilcoxon T-test Wilcoxon 

Danmark             

Benchmark -0,8027 (-) 1,9045 (+) -1,8701 (-) 0,4570 (+) -1,2119 (-) -1,5938 (-) 

SARD1 -0,2076 (-) 1,3128 (+) 0,8777 (+) 1,6078 (+) 1,1524 (+) 0,2683 (+) 

SARD2 -2,0676 (-*) 0,0804 (+) 0,2639 (+) 1,7589 (+) 2,3643 (+*) -0,8286 (-) 

SARD3 -1,2988 (-) 0,1539 (+) 0,0914 (+) 1,1237 (+) 1,4104 (+) -0,0963 (-) 

SARD4 -0,6142 (-) 1,1557 (+) 1,2393 (+) 2,3568 (+*) 1,8389 (+) -0,3709 (-) 

SARD5 0,1992 (+) 2,0885 (+*) 1,6306 (+) 2,9754 (+**) 1,4246 (+) 0,0488 (+) 

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og benchmark-algoritmen 

Samlet set er det for det danske marked svært at give et klart svar på, hvilken peer-pool, der er den optimale for 

SARD. Tabel 4.4.1 giver små indikationer på, at den europæiske peer-pool resulterer i de laveste estimationsfejl, 

men der er undtagelser, ligesom billedet generelt ikke er signifikant. På baggrund af tabellen synes det dog ty-

deligt, at modellens præcisionsgrad ikke forværres ved udvidelsen af peer-pool, og at det altså ikke ser ud til at 

skabe støj at inkludere selskaber fra andre lande end Danmark. En del af forklaringen på, at forbedringen ikke er 

mere signifikant ved udvidelsen af peer-pool, kan ligge i, at det danske marked er centreret om så få sektorer. 

Det kan betyde, at de peers, der bliver valgt til værdiansættelsen med SARD, ofte ender med at blive de samme, 

uanset størrelsen på peer-pool. Samlet set understøtter billedet i Tabel 4.4.1 ikke H3. 
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Sverige 

Det svenske marked er det største og mest veldiversificerede af de nordiske markeder, når det kommer til for-

deling af selskaber i de forskellige GICS2-sektorer. Der var lave estimationsfejl på det svenske marked, uanset 

størrelsen på peer-pool, og størrelsen på markedet i Sverige kunne meget vel være den faktor, der sørger for at 

understøtte H3, fordi der vil være tilstrækkeligt med sammenlignelige selskaber indenfor Sverige. Dette er i mod-

sætning til eksempelvis Danmark, hvor vi så, at estimationsfejlene så ud til at blive mindre ved en større peer-

pool. I Tabel 4.4.2 ses det igen, at der ikke er mange Z-scorer, der er signifikante ved 5% eller 1% signifikansni-

veau. Fortegnene og størrelsen på de individuelle Z-scorer, giver dog stadigvæk indikationer på, hvilken peer-

pool, der i Sveriges tilfælde resulterer i de laveste estimationsfejl for SARD. 

I sammenligningen mellem den svenske og den nordiske peer-pool ses der flest +’er, hvilket indikerer, at den 

svenske peer-pool generelt resulterer i højere estimationsfejl end den nordiske. Det samme billede går igen, 

både når sammenligningen er mellem svensk- og europæisk peer-pool, og når den er mellem nordisk- og euro-

pæisk peer-pool. Tendensen ser generelt ud til at være mest tydelig, ved T-testen for forskelle i middelværdien, 

mens Wilcoxon-testens resultater er svære at få en klar tendens fra. Særligt i sammenligningen mellem den 

svenske- og europæiske peer-pool, ser der ud til at være en tendens til, at middelværdien af estimationsfejlene 

er højere for den svenske peer-pool, end for den europæiske. Den gennemgående tendens i T-testene på det 

svenske marked er, at middelværdien af estimationsfejlene bliver mindre ved en større peer-pool. 

Tabel 4.4.2: Test af signifikant ændring af estimationsfejlen ved forskellige størrelse peer-pool for de svenske selskaber. 

I tabellen nedenfor er estimationsfejlene for udvælgelsesmodellerne på tværs af forskellige størrelser peer-pools sammenlignet. I de to 

signifikanstests indikerer ”+”, at modellen har højest estimationsfejl ved anvendelse af den peer-pool, der ligger før ”vs.”, og ”-” indike-

rer det modsatte. ”*” indikerer, at resultatet er signifikant ved 5% signifikansniveau, mens ”**” indikerer, at resultatet er signifikant ved 

1% signifikansniveau. 

 Sverige vs. Norden Sverige vs. Europa Norden vs. Europa 

 T-test Wilcoxon T-test Wilcoxon T-test Wilcoxon 

Sverige             

Benchmark -0,4425 (-) -1,0772 (-) 1,1283 (+) -0,0055 (-) 1,6715 (+) -0,6337 (-) 

SARD1 1,1092 (+) -0,8840 (-) 0,8913 (+) -0,8450 (-) -0,1516 (-) 0,0921 (+) 

SARD2 1,6371 (+) 1,2933 (+) 1,9575 (+) 1,3806 (+) 0,3394 (+) 0,0728 (+) 

SARD3 0,4096 (+) -0,0692 (-) 1,8723 (+) -0,3105 (-) 1,4189 (+) -0,2768 (-) 

SARD4 0,7697 (+) 0,7562 (+) 1,6956 (+) -0,7937 (-) 0,8753 (+) -1,5730 (-) 

SARD5 1,9862 (+*) 1,2477 (+) 2,2748 (+*) 0,2724 (+) 0,2877 (+) -1,0607 (-) 

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og benchmark-algoritmen 

Samlet set understøtter billedet i Tabel 4.4.2 ikke H3, da resultaterne indikerer, at middelværdien af estimati-

onsfejlene bliver mindre ved inklusionen af flere selskaber i den valgte peer-pool. Tendensen er ikke lige så klar 
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for medianen, men der er ikke noget, der indikerer, at den svenske peer-pool skulle sørge for højere præcisions-

grad end den nordiske og europæiske, ligesom der ikke er noget, der indikerer, at den nordiske peer-pool skulle 

sørge for højere præcisionsgrad end den europæiske. Resultaterne tyder på, at selvom det svenske marked er 

forholdsvist stort, så kan man stadig finde mere vellignende peers til værdiansættelse ved at kigge ud over lan-

dets grænser. 

Norge 

Det norske marked ligner det danske i den forstand, at det børsnoterede marked er centreret omkring ganske få 

sektorer, der er en stor andel af små virksomheder, og som følge deraf er SARD’s estimationsfejl forholdsvist 

høje. At markedet er centreret omkring få sektorer, burde igen tale for, at en peer-pool bestående udelukkende 

af norske selskaber vil give den bedste præcisionsgrad, men som det blev tydeligt ved analysen af det danske 

marked, spiller mængden af selskaber også kraftigt ind på præcisionsgraden ved de forskellige størrelser af peer-

pools. 

 Af Tabel 4.4.3 ses det, at resultaterne afviger ganske betragteligt fra de danske og svenske resultater. For SARD 

indikerer både T-tests og Wilcoxon-tests, at den norske peer-pool giver de laveste estimationsfejl, om end det 

kun er signifikant i få tilfælde. I sammenligningen af den norske- og nordiske peer-pool har SARD mindre estima-

tionsfejl i 9/10 tilfælde. I to tilfælde er det signifikant ved et signifikansniveau på 5%, mens det i yderligere 3 

tilfælde er signifikant ved et signifikansniveau på 10%. Ved sammenligningen af en norsk- og europæisk peer-

pool er tendensen mindre tydelig, men den norske peer-pool resulterer stadig i den laveste estimationsfejl i de 

fleste tilfælde – her er der dog ingen signifikante resultater ved nogen konventionelle signifikansniveauer. I begge  

Tabel 4.4.3: Test af signifikant ændring af estimationsfejlen ved forskellige størrelse peer-pool for de norske selskaber. 

I tabellen nedenfor er estimationsfejlene for udvælgelsesmodellerne på tværs af forskellige størrelser peer-pools sammenlignet. I de to 
signifikanstests indikerer ”+”, at modellen har højest estimationsfejl ved anvendelse af den peer-pool, der ligger før ”vs.”, og ”-” indike-
rer det modsatte. ”*” indikerer, at resultatet er signifikant ved 5% signifikansniveau, mens ”**” indikerer, at resultatet er signifikant 
ved 1% signifikansniveau. 

 Norge vs. Norden Norge vs. Europa Norden vs. Europa 

 T-test Wilcoxon T-test Wilcoxon T-test Wilcoxon 

Norge             

Benchmark 1,6664 (+) -0,6371 (-) 3,4617 (+**) 2,1762 (+*) 2,2986 (+*) -1,7672 (-) 

SARD1 -0,7680 (-) -1,1449 (-) 0,6443 (+) -0,1215 (-) 1,3917 (+) 0,1143 (+) 

SARD2 -1,6903 (-) -1,9992 (-*) -0,8559 (-) -1,3323 (-) 0,9549 (+) 0,4884 (+) 

SARD3 -2,3298 (-*) -1,7504 (-) -0,3310 (-) 0,0146 (+) 2,0120 (+*) -0,6128 (-) 

SARD4 -1,7295 (-) -1,1546 (-) -0,2714 (-) -0,6002 (-) 1,5174 (+) 0,5796 (+) 

SARD5 -0,4749 (-) 0,2314 (+) 0,9284 (+) 0,6735 (+) 1,4654 (+) 0,4480 (+) 

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og benchmark-algoritmen 
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tests stikker branchemodellen ud med den modsatte konklusion, nemlig at en større peer-pool giver mere præ-

cise estimater. I sammenligningen mellem en nordisk- og europæisk peer-pool tyder det på, at den europæiske 

peer-pool giver mere præcise estimater end den nordiske. For Norges vedkommende ser det altså ud til at SARD 

giver de mest præcise estimater, hvis man kun udvælger peers blandt andre norske selskaber, men man kan ikke 

drage den konklusion, at estimaterne bliver mindre præcise for hver gang man udvider sin peer-pool, da sam-

menligningen af den nordiske- og europæiske peer-pool indikerer det modsatte. 

På det norske marked tegner der sig et anderledes billede, end det har været tilfældet for den danske og svenske. 

Det lader til, at de norske selskaber værdiansættes mest præcist med SARD, hvis man kun udvælger sine peers 

blandt andre norske selskaber, og at udvidelsen af peer-pool skaber støj i modellen. Det norske marked ligner 

det danske, og i den forstand er det derfor lidt overraskende, at resultaterne for de to lande giver modsatrettede 

konklusioner, når det drejer sig om den optimale peer-pool. Noget kunne tyde på, at branchefordelingen på det 

norske marked er sat bedre sammen i forhold til at finde vellignende peers indenfor landets grænser, end det 

var tilfældet for det danske marked. Samlet set må resultaterne i Tabel 4.4.3 siges at understøtte H3. 

Finland 

Det finske marked minder størrelsesmæssigt om det danske og det norske marked, men når det kommer til 

fordeling af selskaber i de forskellige brancher, er det finske marked mere veldiversificeret. Derfor er der også 

relativt færre observationer i de enkelte GICS2-sektorer, og det vil derfor også være nærliggende at tro, at det 

finske marked, ligesom det svenske og danske, opnår lavere estimationsfejl ved brug af en større peer-pool. I 

Tabel 4.4.4 er det også den tendens, der ser ud til at fremgå. Ved testen af den finske peer-pool mod den nordiske 

Tabel 4.4.4: Test af signifikant ændring af estimationsfejlen ved forskellige størrelse peer-pool for de finske selskaber. 

I tabellen nedenfor er estimationsfejlene for udvælgelsesmodellerne på tværs af forskellige størrelser peer-pools sammenlignet. I de 
to signifikanstests indikerer ”+”, at modellen har højest estimationsfejl ved anvendelse af den peer-pool, der ligger før ”vs.”, og ”-” 
indikerer det modsatte. ”*” indikerer, at resultatet er signifikant ved 5% signifikansniveau, mens ”**” indikerer, at resultatet er signi-
fikant ved 1% signifikansniveau. 

 Finland vs. Norden Finland vs. Europa Norden vs. Europa 

 T-test Wilcoxon T-test Wilcoxon T-test Wilcoxon 

Finland             

Benchmark -0,8884 (-) -1,4987 (-) 1,3659 (+) 0,1499 (+) 2,4060 (+*) -0,9094 (-) 

SARD1 -1,7613 (-) -2,3527 (-*) -0,2386 (-) -2,0393 (-*) 1,6452 (+) 0,3351 (+) 

SARD2 0,8877 (+) 0,2039 (+) 1,1985 (+) -0,0396 (-) 0,2715 (+) -0,3049 (-) 

SARD3 0,8231 (+) 0,0049 (+) 1,9466 (+) 0,1270 (+) 1,2370 (+) 0,1827 (+) 

SARD4 0,7492 (+) 0,6152 (+) 1,8789 (+) -0,0844 (-) 1,1183 (+) -0,7783 (-) 

SARD5 1,0354 (+) 1,1929 (+) 1,0287 (+) -0,2355 (-) -0,0549 (-) -1,5280 (-) 

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og benchmark-algoritmen 
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ses det, at SARD2-SARD5 har højere estimationsfejl ved brug af en finsk peer-pool end ved brug af en nordisk. 

Det billede går for T-testen igen ved testen af en finsk peer-pool mod en europæisk peer-pool, mens billedet for 

Wilcoxon-testen er mere tvetydigt. Testen af den nordiske peer-pool mod den europæiske giver ikke lige så klare 

svar, som de øvrige, men der ser ud til også her at være en lille tendens til, at der er højest estimationsfejl ved 

brug af en nordisk peer-pool. 

Samlet set giver Tabel 4.4.4 indtryk af, at det finske marked har resultater, der ligger fint i tråd med resultaterne 

fra det danske og svenske marked. En større peer-pool ser ud til at resultere i mindre estimationsfejl og altså 

højere præcisionsgrad. Igen er resultaterne ikke meget signifikante, men tendensen i fortegnene ser ud til at 

understøtte en afvisning af H3, ligesom det sås af testen i Danmark og Sverige. Med de danske og svenske resul-

tater in mente, var det også forventeligt, med tanke på fordelingen af selskaber i de forskellige GICS2-sektorer 

på det finske marked. 

4.4.2   Delkonklusion om præcisionsgradens afhængighed af størrelsen på peer-pool 

Resultaterne af de forskellige signifikanstests på tværs af peer-pools peger, med undtagelse af de norske resul-

tater, i en og samme retning, nemlig mod en afvisning af H3. På det danske, svenske og finske marked, forbedres 

præcisionsgraden gennemgående, når gruppen af selskaber, der kan udvælges peers fra, forstørres. Henningsen 

(2019) konkluderer, at man bør sigte efter en peer-pool der, hvis markedet er tilstrækkelig stort, består af sel-

skaber fra samme land som det værdiansatte. Analysen her ser ud til at kunne nuancere den konklusion, idet det 

ser ud som om, den ikke holder på mindre markeder som de nordiske. Her bliver det i stedet afgørende at have 

en tilstrækkelig stor gruppe af selskaber at udvælge peers fra. Den kraftigere størrelsesmæssige diversitet i da-

tasættet, hvor små selskaber også indgår i denne analyse, kan også spille en rolle. Det fremgår således af resul-

taterne i Afsnit 4.3, at estimationsfejlene for særligt Nano Cap-selskaber mindskes ganske kraftigt ved udvidelsen 

af peer-pool.  

Af de norske resultater fremgår det dog også, at der på de nordiske markeder er undtagelser til tendensen, som 

ellers har kunnet ses af Afsnit 4.4. De laveste estimationsfejl på det norske marked opnåede man således ved 

brug af en udelukkende norsk peer-pool. Da det ikke var tilfældet på det svenske marked, kan det også konklu-

deres, at det ikke kun er størrelsen på markedet, der er afgørende for, hvilken peer-pool der minimerer estima-

tionsfejlen på et givet marked. Andre faktorer som branche- og størrelsesfordeling kan også have afgørende 

betydning for SARD’s præcisionsgrad på et givet marked. Her kan man af Tabel 4.2.2 se, at en stor del af de 

norske selskaber er i GICS-sektorerne Energy og Financials, hvilket kan være med til at påvirke modellernes præ-

cisionsgrad negativt. 
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4.5   Forbedring af præcisionsgraden ved brug af BRASARD 

Tidligere studier (Knudsen et al., 2017; Henningsen, 2019) har vist, at præcisionsgraden i SARD øges med udvæl-

gelses af peers indenfor samme branche. Resultaterne af tests med BRASARD i Europa og Norden blev introdu-

ceret i Afsnit 4.1, hvor modellen overordnet havde lavere estimationsfejl i Europa end i Norden. I følgende afsnit 

vil BRASARD blive testet på de nordiske markeder med peers fra en national, nordisk og europæisk peer-pool. 

Her vil det blive testet hvilke estimationsfejl, der fremkommer ved brug af BRASARD. Derudover vil det blive 

testet, om inklusionen af branche som udvælgelsesparameter i SARD øger præcisionsgraden og sænker estima-

tionsfejlene, på de små nordiske markeder, ligesom det har været tilfældet i tidligere studier af metoden (Knud-

sen et al., 2017; Henningsen, 2019).  

4.5.1   BRASARD’s præcisionsgrad på de nordiske markeder 

I den første del af afsnittet vil resultaterne af tests med BRASARD blive præsenteret for de nordiske lande vær-

diansat med en henholdsvis national, nordisk og europæisk peer-pool. Tabel 4.5.1 viser således middelværdien 

og medianen af estimationsfejlene for de nordiske lande i de forskellige datasæt. Overordnet ses det, at 

BRASARD har lavere estimationsfejl end benchmark-modellen, så inklusionen af SARD’s udvælgelsesvariable 

øger præcisionsgraden. Derudover ses det, at BRASARD1 har de højeste estimationsfejl af BRASARD-modellerne. 

Den bedste model i hvert datasæt på tværs af landende bliver gradvist og konsistent bedre, når man udvider den 

potentielle peer-pool fra at være national til at være europæisk, både når man ser på middelværdien og media-

nen. Man får således samme indtryk som tidligere indikeret, nemlig at BRASARD kræver en relativt stor peer-

pool for at levere præcise estimater. Kigges der igen på de bedste modeller i samtlige tilfælde, ses konsekvent 

følgende rækkefølge fra laveste til højeste estimationsfejl for både middelværdi og median: Sverige, Finland, 

Norge og Danmark. Danmark er således, i alle de mest præcise tilfælde for både middelværdi og median, landet 

med lavest præcisionsgrad. Norge følger trop ved at levere næstlavest præcisionsgrad i alle tilfælde. Der virker 

ikke til at være den store konsistens i hvilken BRASARD-model der giver de bedste resultater. Mest inkonsistens 

ses på nationalt plan, hvor BRASARD2 og BRASARD3 er de mest præcise modeller i 7/8 tilfælde. For både Norden 

og Europa ser tilføjelsen af udvælgelsesvariablen fra BRASARD4 til BRASARD5 ud til at skabe højere præcisions-

grad, sammenlignet med de nationale peer-pools’ ækvivalenter. 
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Tabel 4.5.1: Estimationsfejl på de nordiske markeder 

 Benchmark BRASARD1 BRASARD2 BRASARD3 BRASARD4 BRASARD5 

 

Branche ROE 
ROE                    

Net Debt/EBIT 

ROE                    
Net Debt/EBIT        

Size 

ROE                    
Net Debt/EBIT        

Size                
Growth 

ROE                    
Net Debt/EBIT        

Size                
Growth              

EBIT-margin 
National peer pool             

Danmark             

Middelværdi 0,6629 (6) 0,6326 (5) 0,5288 (2) 0,5273 (1) 0,5387 (3) 0,5478 (4) 
Median 0,4601 (6) 0,4457 (5) 0,3675 (2) 0,3640 (1) 0,3773 (3) 0,3890 (4) 

Sverige             

Middelværdi 0,4771 (6) 0,4466 (5) 0,4169 (1) 0,4222 (3) 0,4246 (4) 0,4186 (2) 
Median 0,3279 (6) 0,3100 (5) 0,2936 (3) 0,2938 (4) 0,2914 (2) 0,2896 (1) 

Norge             

Middelværdi 0,6806 (6) 0,6164 (5) 0,5175 (1) 0,5276 (2) 0,5412 (4) 0,5327 (3) 
Median 0,4655 (6) 0,4173 (5) 0,3632 (1) 0,3695 (3) 0,3776 (4) 0,3655 (2) 

Finland             

Middelværdi 0,4889 (6) 0,4507 (5) 0,4447 (2) 0,4380 (1) 0,4469 (3) 0,4472 (4) 
Median 0,3506 (6) 0,3352 (5) 0,3269 (4) 0,3193 (1) 0,3247 (3) 0,3240 (2) 

Nordisk peer pool             

Danmark             

Middelværdi 0,6937 (6) 0,6351 (5) 0,4981 (1) 0,4998 (2) 0,5145 (4) 0,5141 (3) 
Median 0,4287 (6) 0,4224 (5) 0,3520 (1) 0,3539 (2) 0,3623 (3) 0,3623 (3) 

Sverige             
Middelværdi 0,4849 (6) 0,4386 (5) 0,3965 (1) 0,4029 (3) 0,4083 (4) 0,3992 (2) 
Median 0,3425 (6) 0,3152 (5) 0,2910 (3) 0,2861 (2) 0,2910 (4) 0,2832 (1) 

Norge             

Middelværdi 0,6260 (6) 0,5808 (5) 0,4730 (1) 0,4901 (3) 0,5039 (4) 0,4886 (2) 
Median 0,4784 (6) 0,4207 (5) 0,3299 (1) 0,3532 (3) 0,3567 (4) 0,3452 (2) 

Finland             
Middelværdi 0,5089 (6) 0,4515 (5) 0,4141 (2) 0,4182 (3) 0,4242 (4) 0,4140 (1) 
Median 0,3726 (6) 0,3247 (5) 0,3064 (2) 0,3074 (3) 0,3097 (4) 0,3031 (1) 

Europæisk peer pool           

Danmark             

Middelværdi 0,7488 (6) 0,6739 (5) 0,4504 (2) 0,4500 (1) 0,4561 (3) 0,4604 (4) 
Median 0,4451 (6) 0,4096 (5) 0,3384 (1) 0,3432 (2) 0,3515 (4) 0,3476 (3) 
Sverige             

Middelværdi 0,4578 (6) 0,4172 (5) 0,3660 (2) 0,3687 (3) 0,3694 (4) 0,3652 (1) 
Median 0,3385 (6) 0,3338 (5) 0,2802 (4) 0,2765 (2) 0,2765 (1) 0,2795 (3) 

Norge             

Middelværdi 0,5713 (6) 0,5458 (5) 0,4367 (1) 0,4403 (2) 0,4590 (4) 0,4438 (3) 
Median 0,4433 (6) 0,3972 (5) 0,3116 (1) 0,3281 (3) 0,3394 (4) 0,3265 (2) 
Finland             

Middelværdi 0,4602 (6) 0,4202 (5) 0,3826 (4) 0,3725 (2) 0,3727 (3) 0,3693 (1) 
Median 0,3591 (6) 0,3199 (5) 0,2998 (4) 0,2908 (2) 0,2905 (1) 0,2980 (3) 

Kilde: egen tilvirkning baseret på BRASARD- og benchmark-algoritmen 
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Tabel 4.5.2: Signifikanstest af de fem BRASARD-kombinationer og branchemodellen 

Resultaterne af den tosidede Wilcoxon Signed Rank Test er præsenteret under den tomme diagonal og den tosidede T-test er præsente-

ret over den hvide diagonal. ”+” indikerer, at modellen i kolonnen har en højere estimationsfejl end modellen i rækken, og ”-” indikerer 

det modsatte. ”*” indikerer, at resultatet er signifikant ved 5% signifikansniveau, mens ”**” indikerer, at resultatet er signifikant ved 1% 

signifikansniveau. 

  BM BS1 BS2 BS3 BS4 BS5   BM BS1 BS2 BS3 BS4 BS5   BM BS1 BS2 BS3 BS4 BS5 

Danmark Dansk peer-pool   Nordisk peer-pool   Europæisk peer-pool 

BM  - -** -** -** -**   -** -** -** -** -**   -** -** -** -** -** 
BS1 +*  -** -** -** -**  +**  -** -** -** -**  +**  -** -** -** -** 
BS2 +** +**  - + +*  +** +**  + +** +*  +** +**  - + + 
BS3 +** +** -  +** +**  +** +** -  +** +*  +** +** -  + + 
BS4 +** +** - -*  +  +* + - -  -  +** +** -** -*  + 
BS5 +** +** -** -** -*     +** + - - +     +** +** -** -* +   

Sverige Svensk peer-pool   Nordisk peer-pool   Europæisk peer-pool 

BM  -** -** -** -** -**   -** -** -** -** -**   -** -** -** -** -** 
BS1 +**  -** -** -** -**  +**  -** -** -** -**  +  -** -** -** -** 
BS2 +** +**  + +* +  +** +**  +* +** +  +** +  + + - 
BS3 +** +** -  + -  +** +** -  + -  +** + -  + - 
BS4 +** +** - +  -**  +** +** - -  -**  +** + - -  - 
BS5 +** +** + +* +**     +** +** + + +**     +** +* + + +   

Norge Norsk peer-pool   Nordisk peer-pool   Europæisk peer-pool 

BM  -** -** -** -** -**   -** -** -** -** -**   - -** -** -** -** 
BS1 +**  -** -** -** -**  +**  -** -** -** -**  +**  -** -** -** -** 
BS2 +** +**  +* +** +**  +** +**  +** +** +**  +** +**  + +** + 
BS3 +** +** -**  +** +  +** +** -**  +* -  +** +** -**  +** + 
BS4 +** +** -** -**  -  +** +** -** -*  -**  +** +** -** -**  -** 
BS5 +** +** - + +**     +** +** -** + +**     +** +** -** - +**   

Finland Finsk peer-pool   Nordisk peer-pool   Europæisk peer-pool 

BM  -** -** -** -** -**   -** -** -** -** -**   -** -** -** -** -** 
BS1 +**  - -** - -  +**  -** -** -** -**  +**  -** -** -** -** 
BS2 +** +  - + +  +** +**  + + -  +** +**  -* - -* 
BS3 +** +** +  +* +*  +** +** -  + -  +** +** +  + - 
BS4 +** + - -**  +  +** +* - -  -**  +** +** + -  - 
BS5 +** + - -* +     +** +** + +* +**     +** +** + - +   

Kilde: egen tilvirkning baseret på BRASARD- og benchmark-algoritmen 

Det fremgår af Tabel 4.5.2, at benchmark-modellen og BRASARD1 generelt har de højeste estimationsfejl, og i 

de fleste tilfælde med et signifikansniveau på 1%. Derudover ses det gennemgående, at det ved tilføjelsen af 

udvælgelsesvariabel #3 (markedsværdi) og derefter er meget svingende, om modellerne forbedres, ligesom der 

generelt er mange insignifikante udviklinger. Som følge af det lave antal observationer, er grupperne af selskaber 

indenfor samme branche som selskabet der værdiansættes relativt små, hvorfor forskellen i estimationsfejlene 

for branchemodellen og BRASARD-modellerne i mange tilfælde er lig nul. Dette gør, at Wilcoxon-testen baseres 

på et endnu mindre datasæt, da observationer, hvor forskellen er nul, ikke tæller med. Det ses dog også, at T-

testene i mange tilfælde viser, at middelværdien af estimationsfejlene ikke sænkes signifikant ved bevægelsen 

fra BRASARD2-BRASARD5. Dette er også med til at understøtte billedet fra Tabel 4.1.21, hvor det også var tyde-

ligt, at BRASARD havde højere estimationsfejl end SARD, så snart peer-pool blev mindre, og der kom flere 
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udvælgelsesvariable. I næsten alle tilfælde, er benchmark-modellen og BRASARD1 i T-testen for middelværdien 

de mindst præcise modeller med et signifikansniveau på 1%, hvilket er i overensstemmelse med indtrykket fra 

Tabel 4.5.1. Til gengæld er der ikke noget klart billede af, hvilken BRASARD-model, der har lavest estimationsfejl, 

og de to signifikanstests understøtter altså det lidt mudrede billede fra Tabel 4.5.1. 

4.5.2   BRASARD vs. SARD i de nordiske lande 

I Afsnit 4.1.5 blev BRASARD sammenlignet med SARD på hele det europæiske og hele det nordiske datasæt. Af 

resultaterne fremgik det, at BRASARD havde de laveste estimationsfejl, når hele det europæiske datasæt blev 

analyseret. Ved overgangen fra det europæiske til det nordiske datasæt, blev konklusionen dog omvendt, og her 

var det SARD, der havde de laveste estimationsfejl af de to. Noget kunne altså tyde på, at BRASARD fungerer 

bedst på større datasæt, med mange selskaber, og at indskrænkning af markedet gør, at tilføjelsen af branche 

som udvælgelsesparameter i SARD skaber støj. Dette vil blive testet yderligere i dette afsnit, hvor de to metoder 

vil blive sammenlignet ved tests på de enkelte nordiske markeder.  

Tabel 4.5.3: Signifikanstests af SARD vs. BRASARD for de nordiske lande 

I tabellen nedenfor er estimationsfejlene for SARD- og BRASARD-metoden sammenlignet. I de to signifikanstests indikerer ”+”, at SARD-

modellen har højere estimationsfejl end BRASARD-modellen, og ”-” indikerer det modsatte. ”*” indikerer, at resultatet er signifikant ved 

5% signifikansniveau, mens ”**” indikerer, at resultatet er signifikant ved 1% signifikansniveau. 

SARD vs. BRASARD 
National peer-pool               

 Danmark Sverige Norge Finland 
  T-test Wilcoxon T-test Wilcoxon T-test Wilcoxon T-test Wilcoxon 

1 3,21 (+**) 0,95 (+) 6,26 (+**) 1,64 (+) 0,03 (+) 0,68 (+) -1,21 (-) -1,77 (-) 
2 -1,61 (-) -1,99 (-*) 1,63 (+) -1,51 (-) -5,36 (-**) -3,03 (-**) -5,64 (-**) -1,86 (-) 
3 -4,18 (-**) -4,46 (-**) 0,68 (+) -1,77 (-) -5,15 (-**) -3,63 (-**) -5,83 (-**) -2,86 (-**) 
4 -3,18 (-**) -3,11 (-**) 0,27 (+) -0,87 (-) -5,04 (-**) -3,42 (-**) -6,83 (-**) -2,66 (-**) 
5 -4,16 (-**) -3,02 (-**) -1,19 (-) -1,42 (-) -4,33 (-**) -2,46 (-*) -7,39 (-**) -3,08 (-**) 

Nordisk peer-pool               

 Danmark Sverige Norge Finland 
  T-test Wilcoxon T-test Wilcoxon T-test Wilcoxon T-test Wilcoxon 

1 4,19 (+**) 0,34 (+) 6,66 (+**) 3,31 (+**) 3,00 (+**) -2,48 (-*) 2,09 (+*) 1,03 (+) 
2 2,85 (+**) 0,30 (+) 1,72 (+) -0,11 (-) 0,42 (+) -1,54 (-) -3,37 (-**) -1,22 (-) 
3 -0,76 (-) -1,73 (-) 2,36 (+*) 2,05 (+*) 0,24 (+) -2,78 (-**) -4,46 (-**) -1,70 (-) 
4 -1,12 (-) -2,47 (-*) 0,91 (+) 0,06 (+) -0,21 (-) -4,52 (-**) -4,75 (-**) -2,16 (-*) 
5 -2,83 (-**) -0,36 (-) -2,41 (-*) -0,20 (-) -1,34 (-) -4,46 (-**) -5,15 (-**) -0,31 (-) 

Europæisk peer-pool               

 Danmark Sverige Norge Finland 
  T-test Wilcoxon T-test Wilcoxon T-test Wilcoxon T-test Wilcoxon 

1 -0,05 (-) 2,85 (+**) 8,78 (+**) 4,18 (+**) 3,31 (+**) 3,06 (+**) 2,18 (+*) -1,20 (-) 
2 2,47 (+*) -0,55 (-) 5,31 (+**) 2,30 (+*) 1,86 (+) 0,05 (+) -1,45 (-) 0,53 (+) 
3 0,25 (+) 0,07 (+) 5,09 (+**) 2,43 (+*) 0,98 (+) -1,20 (-) -2,54 (-*) -1,54 (-) 
4 -0,39 (-) -0,68 (-) 5,24 (+**) 3,94 (+**) 1,10 (+) -1,46 (-) -2,67 (-**) -1,06 (-) 
5 -1,35 (-) 0,08 (+) 1,93 (+) 1,67 (+) -0,09 (-) -0,11 (-) -0,99 (-) -0,93 (-) 

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og BRASARD-algoritmen 
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Tabel 4.5.3 giver et overblik over BRASARD’s præcisionsgrad sammenlignet med SARD’s. Med den europæiske 

peer-pool ses det, at BRASARD1 i de fleste tilfælde ser ud til at levere mere præcise resultater end SARD1. I 

Danmark, Norge og Finland, ser der ud til at være stor variation i fortegnene og således i, hvilken model der 

leverer de mest præcise resultater med europæisk peer-pool. Tabellen giver altså, for de tre lande, ikke et klart 

billede af, om BRASARD eller SARD giver de laveste estimationsfejl når der værdiansættes. Resultaterne er lige-

ledes kun i få tilfælde signifikante ved enten 1% eller 5% signifikansniveau. Der danner sig imidlertid et lidt an-

derledes billede, når man ser på de svenske selskaber værdiansat med en europæisk peer-pool. Både T-testen 

og Wilcoxon-testen giver evidens for, at BRASARD-modellerne 1-4 leverer bedre resultater end de tilsvarende 

SARD-modeller, ved et signifikansniveau på enten 1% eller 5%. Ved tilføjelsen af den sidste udvælgelsesvariabel 

ændrer billedet sig lidt, idet estimationsfejlen for BRASARD5 ikke er signifikant lavere end estimationsfejlen for 

SARD5. Z-scoren for BRASARD5 i de svenske tests for både middelværdien og medianen i den europæiske peer-

pool er imidlertid udtryk for, at der er en signifikant forskel på et 10% signifikansniveau. BRASARD ser altså ud til 

at levere bedre resultater på de svenske virksomheder end SARD. For BRASARD2-BRASARD5 ser tilføjelsen af 

branche som udvælgelsesvariabel dog ikke ud til at tilføje signifikant forbedring i præcisionsgraden for Danmark, 

Norge og Finland når der værdiansættes med europæisk peer-pool. 

I det nordiske datasæt er de gennemsnitlige værdier af estimationsfejlene (T-testen) for BRASARD1 signifikant 

bedre end SARD1 i samtlige lande, med et signifikansniveau på enten 1% eller 5%. For Danmark, Norge og Finland 

ser det på nordisk niveau ud til, at SARD3-SARD5 leverer bedre resultater end de tilsvarende BRASARD-modeller, 

med en enkelt undtagelse. For Sverige er BRASARD3 fortsat signifikant bedre end SARD3 på et 5%-signifikansni-

veau, hvilket ændres når man går over til BRASARD4 og BRASARD5. I Sverige ser SARD5 i T-testen og Wilcoxon-

testen ud til at være mere præcis end BRASARD5. Med fem udvælgelsesvariable, er SARD altså mere præcis end 

BRASARD for både middelværdien og medianen på tværs af alle lande. BRASARD har signifikant højere estimati-

onsfejl i halvdelen af tilfældene.  

Med en national peer-pool ser BRASARD gennemgående ud til at have markant højere estimationsfejl end SARD. 

Resultaterne med én udvælgelsesvariabel er svingende, men så snart der tilføjes flere, dannes et klart mønster, 

nemlig at SARD2-SARD5 har lavere estimationsfejl end BRASARD2-BRASARD5. For Danmark, Norge og Finland 

har SARD3-SARD5 nærmest konsekvent lavere estimationsfejl ved et 1%-signifikansniveau sammenholdt med 

BRASARD3-BRASARD5. Igen skiller Sverige sig ud ved ikke at følge de andre nordiske lande, idet SARD ikke synes 

at være overlegen i samme grad som for Danmark, Norge og Finland. I det svenske tilfælde er forskellene mellem 

SARD og BRASARD med 2-5 udvælgelsesvariable ikke signifikant i nogen tilfælde. BRASARD ser altså ud til at klare 
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sig relativt bedre end SARD sammenlignet med resultaterne for Danmark, Norge og Finland, hvor SARD2-SARD5 

leverer konsekvent bedre resultater end BRASARD2-BRASARD5. Overordnet ses ikke samme billede som tidligere 

studier har vist (Knudsen et al., 2017; Henningsen, 2019), hvilket taler for en forkastning af H4.  

4.5.3   Følsomhed i resultaterne på tværs af de nordiske lande 

Som i Afsnit 4.2, vil der for resultaterne præsenteret i Afsnit 4.5 blive lavet et robusthedstjek, for at se hvordan 

BRASARD klarer sig over tid og med forskellige antal selskaber i peer-gruppen. Ydermere vil resultaterne blive 

præsenteret med multiplerne EV/Sales og P/E. Af Figur 4.5.1 ses det først og fremmest, at resultaterne over tid 

er rimeligt stabile. Der er meget få tilfælde, hvor det branchebaserede benchmark har lavere estimationsfejl end 

BRASARD5, så overordnet tyder alt på, at BRASARD5 er mere præcis end det branchebaserede benchmark. Det 

ses af Figur 4.5.1, at estimationsfejlene i flere tilfælde er lavest i 2007. Usikkerheden i markedet i forbindelse 

med finanskrisen omkring 2008 er også afspejlet i resultaterne for BRASARD5, idet estimationsfejlene for perio-

den 2008-2012 er relativt høje. Ser man på perioderne inden og efter perioden 2008-2012, synes der ikke at 

være lige så markante udsving i estimationsfejlene for BRASARD5.  

Figur 4.5.1: Median af estimationsfejl over tid for de nordiske lande med en europæisk peer-pool 

 

Kilde: egen tilvirkning baseret på BRASARD- og benchmark-algoritmen 

Følsomheden i forbindelse med variationen i antallet af peers er meget lig tidligere analyser af dette. Det fremgår 

af Figur 4.5.2, at estimationsfejlene falder, når antallet af peers udvides fra én peer til at være to eller tre. 
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Efterfølgende begynder estimationsfejlene at stagnere og blive relativt konstante allerede ved fire peers, med 

mindre variationer i estimationsfejlene for modellerne med flere end fire peers. Brugen af seks peers i analysen 

ser således ikke ud til at kompromittere resultaterne i særlig grad, når der udvælges peers med BRASARD. 

Figur 4.5.2: Median af estimationsfejl med forskellige antal peers  

i peer-gruppen for de nordiske lande med europæisk peer-pool 

 

Kilde: egen tilvirkning baseret på BRASARD- og benchmark-algoritmen 

Figur 4.5.3: Medianen af estimationsfejl med forskellige multipler i de nordiske lande med europæisk peer-pool 

 

Kilde: egen tilvirkning baseret på BRASARD- og benchmark-algoritmen 
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BRASARD er ligeledes testet med alternative multipler. Figur 4.5.3 giver klart indtryk af, at EV/EBIT giver lavere 

estimationsfejl end EV/Sales og P/E. Denne observation er i overensstemmelse med tidligere studier (Knudsen 

et al., 2017). Det ses, som i Afsnit 4.2, at P/E har de højeste estimationsfejl. Knudsen et al. (2017) ser ikke samme 

mønster i forbindelse med værdiansættelse med P/E, hvilket indikerer en forskel mellem deres data og data fra 

denne afhandling. Som tidligere nævnt, virker det til, at de anvendte udvælgelsesvariable ikke har samme for-

klaringskraft, når der værdiansættes med EV/Sales eller P/E. Dette leder igen til overvejelsen om, at andre ud-

vælgelsesvariable kan være mere passende for anvendelsen af andre multipler end EV/EBIT. Det ses slutteligt af 

Figur 4.5.3, at der danner sig et mønster i præcisionsgraden for modellerne. Med undtagelse af estimatet for 

benchmark-modellen i Danmark, er EV/EBIT bedst, EV/SALES næstbedst og P/E dårligst.  

4.5.4   Delkonklusion om præcisionsgraden af BRASARD på de nordiske markeder  

Sammenlignes BRASARD først med benchmark-modellen, ses det af de foregående afsnit, at man opnår lavere 

estimationsfejl ved brug af BRASARD. Derudover fremgik det af estimationsfejlene i Tabel 4.5.3, at præcisions-

graden blev øget med størrelsen af peer-pool. Dette er i overensstemmelse med Afsnit 4.1.5, hvor det blev vist, 

at BRASARD havde lavere estimationsfejl end SARD på det europæiske datasæt, mens det omvendte var tilfældet 

for det nordiske datasæt.  

I sammenligningen mellem BRASARD og SARD for de nordiske lande, var der flere konklusioner, der blev tydelig-

gjort. Blev modellerne begrænset til én udvælgelsesvariabel, så BRASARD ud til at være bedste model i de fleste 

tilfælde. Dette er et forventet resultat, da BRASARD i den sammenligning drager fordel af at have branche som 

ekstra udvælgelseskriterie. I den europæiske peer-pool så der ikke ud til at være signifikant forskel på BRASARD 

og SARD for Danmark, Norge og Finland. Ved at indskrænke sin peer-pool til nordisk eller nationalt niveau, opstod 

der imidlertid en signifikant forskel på SARD’s og BRASARD’s estimationsfejl, og her var det tydeligt, at SARD var 

mest præcis. Dog viste analysen også, at det svenske marked skilte sig ud fra de tre andre nordiske lande. Dan-

mark, Norge og Finland havde meget lignende resultater, når det kom til sammenligningen af BRASARD og SARD. 

Samme indtryk fik man ikke ved at se på de svenske resultater, hvor BRASARD så ud til at levere bedre resultater 

relativt til SARD, når man ser det i lyset af resultaterne for de tre øvrige nordiske lande. Resultaterne for de 

svenske virksomheder ser således i højere grad ud til at være i overensstemmelse med resultaterne fra tidligere 

studier, hvilket delvist kan skyldes størrelsen på den svenske fondsbørs, som kan føre til, at der kan findes flere 

vellignende peers indenfor samme branche (Knudsen et al., 2017; Henningsen, 2019). Samlet set leder resulta-

terne i Afsnit 4.5 til en forkastelse af H4, idet præcisionsgraden af SARD ikke kan siges at blive forbedret ved 

udvælgelse af peers indenfor samme branche. Konklusionen er mest tydelig på mindre datasæt, mens 
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resultaterne er mere tvetydige på det større europæiske datasæt. Der er altså indikationer på, at en større peer-

pool vil føre til, at BRASARD også har sin berettigelse for de nordiske markeder, men det punkt er ikke nået ved 

at benytte det størst tilgængelige datasæt for denne afhandling. 
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Kapitel 5 

 

Diskussion 

 

Resultaterne af analysen i Kapitel 4 giver anledning til en lang række af overvejelser. Dette kapitel er dedikeret 

til en diskussion og fortolkning af resultaterne fra Kapitel 4. I den første del af kapitlet, vil resultaterne blive 

relateret til og sammenlignet med lignende studier af udvælgelse af peers til multipel værdiansættelse – særligt 

med fokus på tidligere studier af SARD. Dernæst vil resultaterne blive drøftet i relation til de praktiske udfordrin-

ger og anvendeligheder, som forefindes ved anvendelse af SARD på de nordiske markeder. I den sidste del af 

kapitlet vil afhandlingens begrænsninger blive diskuteret, ligesom der vil blive lagt op til områder og emner, der 

kan undersøges yderligere i fremtidige projekter. 

5.1   Sammenligning med tidligere studier 

I dette afsnit vil resultaterne fra tidligere tests af SARD (Knudsen et al., 2017; Henningsen, 2019), blive sammen-

lignet med resultaterne fra Kapitel 4. Det vil blive diskuteret, hvordan resultaterne varierer imellem de nordiske 

lande, samt hvad der ifølge empirien ser ud til at være den rette størrelse på peer-pool. Resultaterne i Afsnit 4.5 

ledte til en forkastelse af H4, idet det kun i få tilfælde forbedrede præcisionsgraden at benytte BRASARD i stedet 

for SARD. Det vil i den forbindelse blive drøftet, i hvilke situationer man bør anvende henholdsvis SARD og 

BRASARD. Estimationsfejlene viser sig at være relativt høje ved anvendelse af P/E som multipel sammenlignet 

med tidligere studier (Knudsen et al., 2017), hvorfor dette også vil blive adresseret i afsnittet. 

Som det ses af Afsnit 4.2 er der forholdsvist stor variation i estimationsfejlene ved anvendelse af SARD på tværs 

af de nordiske lande. Dittmann & Weiner (2005) viser i deres studie, at de med få undtagelser får de mest præcise 

værdiansættelsesestimater for europæiske virksomheder, når de værdiansættes på baggrund af andre europæ-

iske virksomheder. Den samme tendens ses for de nordiske virksomheder i denne undersøgelse. For alle de nor-

diske virksomheder, med undtagelse af de norske, gælder det således, at de laveste estimationsfejl opnås ved 

brug af den europæiske peer-pool. Tendensen i Dittmann og Weiners (2005) studie er dog med undtagelse af 

virksomheder fra Danmark, Storbritannien og Grækenland, hvorfra de bedste resultater opnås, når der udvælges 

peers indenfor landets grænser. Henningsen (2019) drager ikke samme konklusion som Dittmann og Weiner 
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(2005) på baggrund af sine tests med SARD, hvor danske selskaber har lavere estimationsfejl, når peers er valgt 

fra en europæisk peer-pool. Af Tabel 4.4.1 ses det, at medianen af estimationsfejlene ved anvendelse af SARD5 

for danske virksomheder værdiansat med danske peers er signifikant højere end for danske virksomheder vær-

diansat med peers fra hele Europa. Resultaterne i denne afhandling indikerer altså, at danske selskaber bør vær-

diansættes med en europæisk peer-pool, hvilket er i tråd med Henningsens (2019) resultater. Resultaterne i 

Afsnit 4.4 ledte til en afvisning af H3, idet præcisionsgraden for Danmark, Sverige og Finland blev bedst, når der 

blev udvalgt peers fra en europæisk peer-pool. Dette skal sandsynligvis forklares med, at antallet af børsnoterede 

selskaber i de respektive lande er relativt lavt. Henningsen (2019) viser, at lande med flere børsnoterede virk-

somheder, og dermed flere virksomhedsobservationer, har tendens til at opnå lavere estimationsfejl ved at be-

grænse peer-poolen til kun at indeholde selskaber indenfor landets grænser, mens det omvendte er tilfældet for 

små nationale markeder. Den konklusion er i overensstemmelse med det billede, der ses af Tabel 4.2.4, hvor de 

små nordiske markeder generelt opnår lavest estimationsfejl ved udvælgelse af peers fra en europæisk peer-

pool. 

Som det ses af Tabel 4.3.5, afviger de norske selskaber dog fra de øvrige idet den højeste præcisionsgrad for 

SARD blev opnået ved at benytte en norsk peer-pool. Forklaringen på det ligger sandsynligvis i, at den norske 

sektorfordeling er markant anderledes end for de øvrige nordiske markeder. 19 Henningsen (2019) peger ligeledes 

på, at sektorfordelingen har stor indflydelse på præcisionsgraden af SARD i de enkelte lande. For Norges ved-

kommende skyldes præferencen for udvælgelse af peers indenfor landets grænser således sandsynligvis, at 24% 

af virksomhedsobservationerne ligger i GICS-sektoren Energy. Til sammenligning er der kun 3% energiselskaber 

i hele det europæiske datasæt, og da netop de selskaber har forholdsvist særegne karakteristika,20 kan det meget 

vel være afgørende for, at udvidelsen af peer-pool skaber mere støj end øget præcisionsgrad. 

I Afsnit 4.5 sammenlignes præcisionsgraden af SARD og BRASARD. Tidligere studier har vist, at præcisionsgraden 

for SARD forbedres ved at kombinere den med en branchebaseret udvælgelsesmetode (Knudsen et al., 2017; 

Henningsen, 2019). Knudsen et al. (2017) viser, at præcisionsgraden for SARD forbedres ved inklusionen af bran-

che som udvælgelsesparameter ved anvendelsen af tre ud af fire multipler inklusiv EV/EBIT. De viser dog ikke, at 

forøgelsen af præcisionsgraden er statistisk signifikant. Af Tabel 4.1.21 fremgår det, at BRASARD har signifikant 

lavere estimationsfejl end SARD på tværs af de fleste udvælgelsesmodeller på det europæiske datasæt. Billedet 

ændrer sig imidlertid, når der testes på det nordiske datasæt, hvor SARD er signifikant bedre end BRASARD i 

 
19 Se Tabel 4.2.2 
20 Se Tabel 4.1.3 og 4.1.4 
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størstedelen af modellerne. Denne observation peger altså i retning af, at BRASARD kræver en betydelig mængde 

peers for at levere præcise resultater, hvilket er i overensstemmelse med studiet af Henningsen (2019) og nuan-

cerer det billede, der ses i studiet af Knudsen et al. (2017). For præcisionsgraden på enkeltstående landes virk-

somheder viser Henningsen (2019), at estimationsfejlene generelt er lavere ved den kombinerede branche- og 

SARD-metode. Billedet ændres dog også her, når der udvælges peers fra en national peer-pool. Denne tendens 

ses også af Afsnit 4.5, hvorfor der altså er stærke indikationer på, at BRASARD kun skal anvendes i tilfælde, hvor 

gruppen af virksomheder man udvælger peers fra, er relativt stor. 

Af figurerne 4.1.3 og 4.1.4, ses det, at estimationsfejl baseret på P/E er rimelig robuste for de tre modeller både 

i Norden og Europa. EV/EBIT er konsekvent den bedste multipel, mens EV/Sales og P/E har lidt højere estimati-

onsfejl på tværs af model og peer-pool. Resultaterne for Europa og Norden er således i overensstemmelse med 

resultaterne fra studiet af Knudsen et al. (2017). I deres studie blev robustheden dog kun testet på det ameri-

kanske marked og altså ikke på tværs af landegrænser. Henningsen (2019) testede robustheden på tværs af 16 

forskellige lande, og her fremstod robustheden på tværs af de anvendte multipler ikke lige så stærkt. Der var 

således højere estimationsfejl ved anvendelse af P/E, når virksomhederne i de enkelte lande blev værdiansat. 

Tendensen går igen i Figur 4.2.3, hvor P/E i syv af otte tilfælde giver mærkbart højere estimationsfejl end EV/EBIT 

og EV/Sales. Resultaterne tyder altså på, at P/E ikke er egnet til udvælgelse af peers med SARD på mindre mar-

keder med de udvælgelsesvariable, der benyttes i denne afhandling. 

5.2   Fortolkninger og praktiske udfordringer 

I denne afhandling undersøges for første gang SARD’s præcisionsgrad med et dybdeborende fokus på små mar-

keder, og yderligere med et særligt fokus på små selskaber. Undersøgelsen har vist, at der er visse afvigelser fra 

tidligere studiers resultater, men samtidig har den også vist en vis praktisk robusthed, idet alt tyder på, at SARD 

også for de nordiske markeder er en bedre metode til udvælgelse af peers, end en branchebaseret metode. 

Resultaterne har dog også vist, at præcisionsgraden i metoden afhænger meget af det marked, der undersøges. 

Undersøgelserne af de nordiske markeder indikerer, at de laveste estimationsfejl opnås ved brug af den størst 

mulige peer-pool (den europæiske). Her er resultaterne altså generelt på linje med den fundamentalbaserede 

tankegang, og det vises, at landespecifikke faktorer ikke ser ud til at bryde med den. Til gengæld ses det af resul-

taterne, at landespecifikke faktorer har indflydelse på præcisionsgraden på tværs af de enkelte lande. Forskellen 

i præcisionsgraden på tværs af de nordiske lande ser flere steder ud til at kunne forklares af to centrale faktorer. 

Den første er fordelingen af selskaber i forskellige brancher. Den anden faktor er andelen af henholdsvis små og 

store selskaber på markedet. Faktorerne ser gennemgående ud til at være helt centrale for SARD’s 
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præcisionsgrad, og årsagen til deres påvirkning vil derfor blive diskuteret. Med det er det forhåbningen, at fak-

torerne vil blive taget med i overvejelserne ved fremtidig analyse og brug af SARD til udvælgelse af peers ved 

multipel værdiansættelse af virksomheder. 

5.2.1   Præcisionsgradens afhængighed af størrelsen på peer-pool 

I analysen af SARD’s præcisionsgrad på de nordiske lande, er det tydeligt, at man opnår lavere estimationsfejl 

ved brug af SARD (eller BRASARD), end man gør ved brug af en udelukkende branchebaseret udvælgelsesmetode. 

Henningsen (2019) viser, at den ideelle størrelse på den enkelte virksomheds peer-pool er korreleret med stør-

relsen på det marked, virksomheden stammer fra. Den tendens kan ikke måles her, hvor det kun er Norske sel-

skaber, der får de laveste estimationsfejl ved brug af en national peer-pool ved anvendelse af SARD. Derimod ses 

det generelt, at estimationsfejlene mindskes ved udvidelse af den gruppe af selskaber, der kan udvælges peers 

fra, også selvom tendensen ikke altid er statistisk signifikant. Henningsen (2019) peger på, at forskelle i regn-

skabspraksis kan være en af de afgørende faktorer i præferencen for en national peer-pool. Resultaterne i denne 

afhandling er baseret på et rent europæisk datasæt, og mere end 90% af virksomhedsobservationerne rappor-

terer med IFRS som regnskabsstandard. Selvom der utvivlsomt stadig vil være praktiske forskelle i virksomheder-

nes regnskaber, ser det altså ikke ud til at skabe så meget støj, at SARD ikke forbedres ved udvidelsen af peer-

pool. Dette er med til at styrke grundlaget for SARD, idet præcisionsgraden gerne skal forøges, når gruppen af 

potentielle sammenlignelige selskaber bliver større.  

Udvælgelsen af peer-gruppen er helt central i multipel værdiansættelse, og derfor er det altafgørende, at den 

gruppe af selskaber man udvælger peers fra, har de rigtige karakteristika. I afhandlingen her, fremgår det, at en 

af de vigtigste karakteristika er, at man maksimerer sine muligheder for at finde relevante peers. Ved inklusionen 

af flere selskaber i sin peer-pool, øger man ifølge resultaterne chancen for at finde peers, der ligner det værdi-

ansatte selskab. Studiet her antyder, at man finder den rigtige balance ved at afgrænse sin peer-pool til at inklu-

dere selskaber med samme regnskabspraksis, og at det altså vil være ideelt at værdiansætte europæiske selska-

ber fra mindre lande med en europæisk peer-pool. Konklusionen havde sandsynligvis været en anden, hvis nogle 

af de større europæiske markeder var blevet analyseret, idet andre landespecifikke faktorer kan have indflydelse 

på modellens præcisionsgrad. Henningsen (2019) viser for eksempel, at det er tilfældet i Frankrig, hvor en nati-

onal peer-pool foretrækkes. Derfor skal anbefalingen om brugen af en europæisk peer-pool også kun fremstå, 

som en forsigtig anbefaling, som ser ud til at gælde når selskabet, der skal værdiansættes, stammer fra et mindre 

marked og er europæisk. 
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5.2.2   Værdiansættelse af små og store virksomheder 

Igennem analysen af SARD’s præcisionsgrad på de nordiske markeder har det været tydeligt, at præcisionsgraden 

er meget afhængig af størrelsen på det selskab, man værdiansætter. Dette billede er også tydeligt i Tabel 4.1.11, 

hvor hele det nordiske og hele det europæiske datasæt blev testet. Selskaberne i kategorien Large Cap får høje 

estimationsfejl, når der ikke er tilstrækkeligt med potentielle peers, der også tilhører kategorien Large Cap. Der-

for er estimationsfejlene, når man anvender et nordisk eller nationalt datasæt også høje for den kategori. Det 

viser analysen dog også, at man kan håndtere, ved at sørge for, at gruppen af potentielle peers er stor nok, og at 

der er tilstrækkeligt med store selskaber inkluderet i den. I dette tilfælde var det kun den fulde europæiske peer-

pool, der levede op til det. Den store størrelsesrelaterede udfordring opstår, når det er selskaber i kategorierne 

Micro- og Nano Cap, der skal værdiansættes. På tværs af størrelsen på peer-pool og analyseret område, har de 

to kategorier højere estimationsfejl end de øvrige. Særligt selskaberne i kategorien Nano Cap ser ud til at være 

meget svære at værdiansætte. Som det fremgår af Afsnit 2.5, kan der være flere årsager til, at de mindste sel-

skaber er sværere at værdiansætte. Selskaberne handler med større Bid-Ask-Spreads, hvilket viser, at deres ak-

tier generelt er mindre likvide, og dermed ikke bliver lige så hyppigt prisfastsat af markedet (Damodaran, 2006). 

Likviditetsproblematikken understøttes yderligere af Liu (2006), som peger på, at den lave likviditet i de små 

selskabers aktier fører til, at investorerne kræver en likviditetspræmie ved investering. I relation til det, kan det 

påvises, at små virksomheder handles med en risikopræmie, som lader til at være arbitrært fastsat, og derfor 

også er svær at indarbejde i sin værdiansættelse (Banz, 1981; Damodaran, 2015). Tendensen viser sig at holde 

på tværs af de nordiske lande, og da koncentrationen af små selskaber på de nordiske markeder er relativt høj, 

har det en afgørende indflydelse på præcisionsgraden for netop de markeder. 

Henningsen (2019) viste ligeledes, at de mindste selskaber i hans analyse, havde de højeste estimationsfejl. I sit 

studie peger han på, at de største selskaber bør blive værdiansat med en bredere peer-pool, for at få tilstrække-

ligt med store selskaber at vælge fra, mens de mindste selskaber bør værdiansættes med en national peer-pool. 

Argumentet bygger på Schreiner (2009), som beskriver, at mindre selskaber er mere tilbøjelige til at blive påvirket 

af den økonomiske situation i den region, de opererer i. I analysen af de mindste selskaber på de nordiske mar-

keder, ser det argument ikke ud til at holde vand. I langt de fleste af tilfældene forbedres præcisionsgraden for 

de mindste selskaber ved udvidelsen af peer-pool. De anomalier, der findes ved mindre selskaber, ser altså helt 

tydeligt ud til at påvirke den generelle præcisionsgrad i estimaterne, men de fører ikke til, at der opstår en præ-

ference for at vælge peers udelukkende fra en peer-pool med selskaber fra samme land.  
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At estimationsfejlene ved værdiansættelse af mindre selskaber er så høje, fører til en række praktiske udfordrin-

ger, som man vil skulle håndtere ved anvendelse af SARD. Det store spørgsmål ved værdiansættelsen af de små 

selskaber er, om de fem udvælgelsesvariable, som benyttes i analysen her, også er de bedste ved værdiansæt-

telsen af små selskaber. Som det blev vist i Afsnit 4.3 ser der ud til at være en vis interdependens mellem nogle 

af udvælgelsesvariablene, og sammensætningen af dem skal derfor overvejes grundigt, inden man benytter 

SARD ved værdiansættelse af små virksomheder. For de mindste selskaber i de nordiske lande, var der en ten-

dens til, at Net Debt/EBIT var højere end for de øvrige selskaber. Da både Net Debt/EBIT og Size er inkluderet 

som udvælgelsesvariable for at estimere risiko for de værdiansatte selskaber, kan man overveje, om en af dem 

skal udskiftes, hvis de er gensidigt afhængige. Ligeledes ses det, at inklusionen af omsætningsvækst næsten kon-

sekvent forværrer præcisionsgraden for de mindste selskaber, og man vil formentlig derfor gøre klogt i at an-

vende et andet estimat for vækst. Den praktiske udfordring heri består i, at det kan være en vanskelig opgave at 

finde gode estimater for fremtidig vækst for mindre selskaber, ligesom man har gjort i tidligere studier (Knudsen 

et al., 2017; Henningsen, 2019). Udover sammensætningen af udvælgelsesvariable, bør man formentlig også 

overveje sammensætningen af sin peer-pool. Analysen viser, at de mest præcise estimater opnås ved brug af 

den europæiske peer-pool. 

5.2.3   Sektorfordelingen på markedet 

Knudsen et al. (2017) undersøger SARD’s præcisionsgrad for de 1.500 selskaber i S&P1500 over en periode på 20 

år. I deres studie lægger de op til, at man yderligere undersøger metodens præcisionsgrad på markeder med 

færre selskaber i de enkelte brancher. I denne afhandling er der fokus på netop den type markeder, og resulta-

terne indikerer da også, at fordelingen af brancher på sådanne markeder har en klar effekt på præcisionsgraden. 

Tabel 4.1.9 og 4.1.10 viser for både hele Europa og hele Norden, at selskaber i visse GICS-sektorer har højere 

estimationsfejl end andre. Dykker man ned i resultaterne for de enkelte lande, ses det også, at Danmark og Norge 

har markant højere estimationsfejl end Finland og Sverige, og en stor del af det ser ud til at kunne tilskrives 

fordelingen af selskaberne i de respektive sektorer. Virksomheder i sektorerne Energy og Financials, ses gennem-

gående at have store estimationsfejl ved de forskellige udvælgelsesmodeller. Derfor kan forklaringen på de høje 

estimationsfejl i Danmark og Norge, formentlig også findes i, at der er mange selskaber fra netop de sektorer på 

landenes markeder. Dette understøttes også af billedet i Appendiks 8, hvor den centrale tendens i estimations-

fejlene for de enkelte nordiske lande er fordelt ud på GICS-sektorer. Omvendt har de finske selskaber gennem-

gående nogle meget lave estimationsfejl, selvom markedet har samme størrelse som det danske og norske. Det 

ser ligeledes ud til at skyldes, at det finske marked er mere sektordiversificeret og ikke har ret mange selskaber i 
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hverken Energy eller Financials. Tabel 4.1.3 og 4.1.4 viser, at der kan være flere årsager til, at netop sektorerne 

Energy og Financials er problematiske at værdiansætte. Selskaberne i sektorerne er gennemsnitligt meget store, 

har høj omsætningsvækst og høje EBIT-marginer sammenlignet med selskaber fra andre sektorer. Hvis selskaber 

i visse sektorer stikker ud fra gennemsnittet, bliver det naturligt sværere at udvælge passende peers, og det vil 

således påvirke præcisionsgraden negativt.  

Knudsen et al. (2017) viser, at SARD er forholdsvist robust på tværs af GICS-sektorer i USA, men Henningsen 

(2019) viser omvendt, at robustheden bliver noget svagere, når de 16 udvalgte OECD-lande i hans studie analy-

seres. Dette billede understøttes i analysen her: på mindre kapitalmarkeder end det amerikanske, er det ikke alle 

sektorer, der er lige velegnede til udvælgelse af peers med SARD med de fem udvælgelsesvariable, som er an-

vendt på tværs af denne afhandling. Nogle af de mest tydelige eksempler er GICS-sektorerne Financials og 

Energy. Ved Financials opnås den bedste model generelt allerede ved to udvælgelsesvariable, hvilket giver en 

indikation af, at valget af udvælgelsesvariable formentlig ikke er ideelt i forbindelse med udvælgelse af peers til 

de selskaber. For energiselskaber afhænger det ideelle antal af udvælgelsesvariable af analyseret område og 

peer-pool, men estimationsfejlene for sektoren er gennemgående høje. Udfordringerne med visse sektorer og 

de mindste selskaber lægger op til, at man går mere i dybden med undersøgelser af netop de problemområder. 

Det vil være oplagt at arbejde med tests af andre udvælgelsesvariable og sammensætning af peer-pools, for at 

afklare, hvordan man bedst muligt udvælger peers til de typer af virksomheder. Den modificering af metoden er 

dog udenfor denne afhandlings undersøgelsesområde, og vil derfor være en opfordring til fremtidige studier af 

SARD som udvælgelsesmetode.  

5.3   Begrænsninger 

Et af de undersøgelsesområder indenfor SARD, der stadig synes at være meget potentiale i, er valget og sam-

mensætningen af udvælgelsesvariable. Knudsen et al. (2017) benytter fem nøgletal til at approksimere profita-

bilitet, vækst og risiko, og det er de fem udvælgelsesvariable, som danner grundlag for undersøgelsen af Hen-

ningsen (2019) og denne analyse. I afhandlingen her kunne der dog være tegn på, at netop den sammensætning 

af udvælgelsesvariable ikke er ideel i alle tilfælde, og at man muligvis kan forbedre sine resultater ved brug af 

andre nøgletal. Fokus har i denne afhandling været på anvendelsen af SARD, som defineret af Knudsen et al. 

(2017), på de nordiske markeder, og en potentiel begrænsning i resultaterne kan være, at de sandsynligvis kunne 

have været forbedret ved brug af andre udvælgelsesvariable. I den forbindelse udgør det datamæssige grundlag 

dog også en begrænsning. Det anvendte estimat for vækst, ser ikke ud til at forbedre modellens præcisionsgrad, 

og det må derfor konkluderes, at et andet estimat skal anvendes. Som tidligere nævnt har det dog ikke været 
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muligt at konstruere et vækstestimat lig det, der anvendes af Knudsen et al. (2017) & Henningsen (2019). Der-

udover var det en overvejelse at basere vækstestimatet på gennemsnitlig omsætningsvækst over en længere 

periode, men det kunne ikke gøres uden, at en stor del af observationerne ville gå tabt. Derfor er det også en 

udfordring for resultaterne, at vækstestimatet ikke ser ud til at være en god approksimation for virksomhedernes 

vækst, og det er en begrænsning ved studiet, at det er vanskeligere at finde data for små europæiske selskaber, 

end det eksempelvis har været at finde data på selskaber i S&P1500.  

Valget om at indskrænke det undersøgte område til Europa, kan ligeledes udgøre en begrænsning. Beslutningen 

om at fokusere på Europa og udelade det amerikanske marked, blev truffet ud fra tanken om, at man ville finde 

de mest sammenlignelige peers til nordiske selskaber i Europa. Det amerikanske marked er desuden blevet ana-

lyseret i tidligere studier, ligesom arbejdet med konstruktionen af datasættet også medførte nogle begrænsnin-

ger. Derudover er valget af undersøgelsesområde i tråd med Dittmann og Weiner (2005), som viser, at de fleste 

selskaber på europæiske markeder værdiansættes mest præcist med peers udvalgt fra Europa. Det amerikanske 

marked er dog som bekendt verdens største, og det kan derfor ikke afvises, at præcisionsgraden kunne have 

været forøget ved inklusionen af amerikanske selskaber. Foruden den geografiske indskrænkning udgør forskelle 

i regnskabsår og kalenderår og generelle forskelle i regnskabspraksis også en udfordring for datagrundlaget. Der 

er således ikke korrigeret for forskelle i regnskabsår og kalenderår, ligesom forskelle i regnskabspraksis også kan 

føre til, at data ikke bliver helt sammenligneligt. I den kontekst kan det til gengæld vise sig at have været en 

fordel at indskrænke undersøgelsen til Europa, idet man så undgår rapportering efter US GAAP. Forskelle i regn-

skabspraksis og regnskabsår anses som en praktisk udfordring ved brug af SARD, og samme udfordring gør sig 

gældende ved tidligere studier af metoden (Knudsen et al., 2017; Henningsen, 2019). 

5.4   Oplæg til yderligere undersøgelser 

SARD er stadigvæk en relativt ny tilgang til udvælgelse af peers, og der er flere aspekter, som kunne være oplagte 

til yderligere undersøgelser. Knudsen et al. (2017) lagde oprindeligt op til, at fremtidige studier kunne undersøge, 

hvorledes præcisionsgraden ændres, hvis forskellige udvælgelsesvariable blev tildelt forskellige vægte. Dette sy-

nes også at være nærliggende at undersøge yderligere på baggrund af denne afhandling, idet vækstestimaterne 

ikke så ud til at forbedre præcisionsgraden. Det kunne således undersøges, om præcisionsgraden ved anvendelse 

af SARD ville stige, hvis man tildelte vækstestimatet en mindre vægt end de øvrige udvælgelsesvariable. Derud-

over kunne et vækstestimat baseret på en længere periode også være oplagt at benytte, hvis der ikke findes 

analytikerestimater for den fremtidige vækst. På baggrund af variationerne i robustheden på tværs af multipler, 

kunne det ligeledes være oplagt at undersøge, om man kunne skræddersy SARD til at have bestemte 
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udvælgelsesvariable til forskellige multipler for at forbedre præcisionsgraden. Det ses i udviklingen af præcisi-

onsgraden over tid, at der er stigninger i estimationsfejlene i årene omkring finanskrisen (2007 og 2008). Tidligere 

studier af SARD (Knudsen et al., 2017; Henningsen, 2019) viser samme billede, ligesom der også ser ud til at have 

været stigninger i estimationsfejlen omkring IT-boblen i slutningen af 1990’erne. Det kunne i den forbindelse 

være relevant at undersøge om, og i givet fald hvorfor, SARD er påvirket af markedskonjunkturer og finansielle 

kriser. Det virker derudover oplagt at undersøge, om man kan basere en handelsstrategi på SARD. Hvis SARD-

estimaterne antages at være en god approksimation for den værdi, en aktie bør handles til, vil man på baggrund 

af estimationsfejlene kunne vurdere, om en aktie er over- eller undervurderet. Hvis det er tilfældet, bør man 

kunne opnå et overnormalt afkast ved at tage en lang position i undervurderede aktier og en kort position i 

overvurderede aktier, da de bør konvergere mod den pris, som er defineret ved den multiple værdiansættelse. 

Dette studie viser, at SARD som udvælgelsesmetode til små virksomheder og virksomheder i visse sektorer er 

problematisk. De problemer bør fremtidige studier også undersøge yderligere, hvis modellen skal gøres mere 

robust og praktisk anvendelig. Igen kan man overveje sammensætningen af udvælgelsesvariable og undersøgel-

sesområde, for at finde ud af, om der er måder, hvorpå præcisionsgraden kan forbedres. Man kunne foretage 

en vurdering af, om udvælgelsesvariablene skal afhænge af den sektor, man værdiansætter selskaber fra. Der-

udover kunne en modificering af BRASARD være et interessant oplæg til fremtidige studier. Som alternativ til 

den eksisterende metode kunne det være interessant at undersøge, om modellen kunne forbedres ved, i stedet 

for at begrænse peer-pool til kun at indeholde selskaber fra samme branche, at bruge brancheklassifikationerne 

til at understøtte SARD-scoren. Man kunne således for eksempel gange SARD-scoren med en faktor på 0,9 hvis 

to virksomheder var indenfor samme sektor, hvorefter faktoren kunne mindskes, hvis de to virksomheder var i 

samme branchegruppe, branche eller underbranche. Dette ville alt andet lige være med til at øge sandsynlighe-

den for, at de to virksomheder ville blive placeret i samme peer-gruppe, hvis de hører til i lignende brancher. På 

den måde kunne både branche og nøgletal indgå som udvælgelsesvariable, uden at sænke antallet af selskaber 

i peer-poolen.   
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Kapitel 6 

 

Konklusion 

 

Denne afhandling har været dedikeret til at undersøge, hvordan SARD præsterer i relation til udvælgelse af peers 

på mindre markeder som de nordiske. For første gang er fokus udelukkende på små markeder, som indeholder 

en stor andel af små selskaber. Sammensætningen af analysen blev lavet med afsæt i de fire underliggende hy-

poteser, der skulle belyse problemformuleringen bedst muligt. På baggrund af H1 blev det undersøgt, om SARD 

på de nordiske markeder gav mere præcise multipel-estimater end en udvælgelsesmetode baseret på branche-

tilknytning. I besvarelsen af H2 var fokus på præcisionsgraden med anvendelse af SARD på de små selskaber. H3 

skulle belyse, om det for de nordiske markeder var ideelt at udvælge peers nationalt, eller om det gav mere 

præcise estimater at udvælge peers fra et større område. Slutteligt var det formålet med H4 at vise, hvorvidt 

præcisionsgraden for SARD kunne forbedres yderligere ved at kombinere metoden med udvælgelse baseret på 

branchetilknytning. 

H1 bekræftes af de empiriske resultater, idet SARD med to udvælgelsesvariable og derover konsekvent giver 

anledning til lavere estimationsfejl, end det branchebaserede benchmark. På tværs af de nordiske lande varierer 

den centrale tendens i estimationsfejlene dog, hvilket indikerer at der er landsspecifikke faktorer, der har indfly-

delse på modellens præcisionsgrad. Resultaterne er robuste på tværs af størrelsen på peer-pool, og altså har 

SARD en højere præcisionsgrad end sit benchmark, uanset om peers udvælges fra en national, nordisk eller eu-

ropæisk peer-pool. Den eneste model, der ikke entydigt har lavere estimationsfejl end den branchebaserede 

model, er SARD1 hvori ROE er eneste udvælgelsesvariabel. 

De empiriske resultater bekræfter også H2. De mindste selskaber i analysen har konsekvent de højeste estimati-

onsfejl, både ved udvælgelse gennem en branchebaseret metode og SARD. Flere forskellige teoretiske og prak-

tiske udfordringer, ligger til grund for den konklusion, og der er på baggrund af dette studie entydige beviser for, 

at de mindste selskaber er sværere at værdiansætte med SARD. Det var dog også tydeligt, at SARD på trods af 

forholdsvist høje estimationsfejl stadigvæk gav anledning til en højere præcisionsgrad end den branchebaserede 

udvælgelsesmetode. Selvom H2 bekræftes, tyder resultaterne altså stadig på, at SARD har sin berettigelse, og 

måske med nogle modificeringer kan gøres endnu mere anvendelig til udvælgelse af peers for de mindste sel-

skaber. 
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H3 forkastes i den empiriske analyse. For de nordiske markeder øger det generelt præcisionsgraden at udvide 

peer-pool til at inkludere selskaber fra hele Europa. Resultaterne indikerer, at udvælgelsesområdet bliver for 

snævert, hvis man indskrænker det til at være indenfor landets grænser, og at SARD godt kan håndtere eventu-

elle landsspecifikke faktorer. Den eneste undtagelse findes hos selskaber fra Norge, hvor den højeste præcisi-

onsgrad opnås med en norsk peer-pool. Resultaterne indikerer, at sektorfordelingen på det givne marked har en 

stor indflydelse på, hvilken peer-pool der foretrækkes.  

Til sidst forkastes også H4, idet de empiriske resultater ikke understøtter, at præcisionsgraden af SARD på de 

nordiske markeder forbedres ved at kombinere med en branchebaseret udvælgelsesmetode. De empiriske re-

sultater tyder på, at BRASARD stiller større krav til størrelsen på det analyserede marked end SARD, da SARD 

generelt har de laveste estimationsfejl, når der værdiansættes med national og nordisk peer-pool, mens resulta-

terne bliver mere utydelige, når der værdiansættes med en europæisk peer-pool. Resultaterne viser også, at 

BRASARD ser ud til at være relativt mere præcis i Sverige end i de øvrige nordiske lande i forhold til SARD, hvilket 

kan være relateret til markedets størrelse og fordelingen af selskaber i forskellige sektorer. 

Den empiriske analyse viser gennemgående, at SARD er anvendelig til udvælgelse af peers i forbindelse med 

multipel værdiansættelse med EV/EBIT på de nordiske markeder. SARD tilbyder en kvantitativ ramme om udvæl-

gelse af peers til multipel værdiansættelse, der gør metoden praktisk anvendelig og målbar. Til trods for det, 

findes der dog også indikationer på, at der er områder, hvor man bør overveje at modificere SARD, eller have en 

anden tilgang til konstruktionen i sin peer-pool. De mest tydelige eksempler er ved udvælgelsen af peers til de 

mindste selskaber og selskaber i visse brancher. Derudover viser de empiriske resultater også, at kombinationen 

af branche og SARD ikke nødvendigvis tilføjer værdi til modellen, når markedet man analyserer, ikke er det ame-

rikanske. Brugen af SARD er ikke færdiganalyseret, og den anvendte sammensætning af multipel og udvælgel-

sesvariable er ikke nødvendigvis den ideelle i alle sammenhænge. En af de vigtigste konklusioner er derfor også, 

at SARD skal testes yderligere og med andre sammensætninger af udvælgelsesvariable, hvis det skal være muligt 

at komme med bud på, hvordan man bedst sammensætter modellen så den finder de mest vellignende peers på 

tværs af branche, virksomhedsstørrelse og geografi. De gennemførte tests af SARD på de nordiske markeder, 

understøtter dog brugen og ikke mindst potentialet i modellen. Allerede i dens nuværende form tilbyder SARD 

en robust ramme for udvælgelse af peers til multipel værdiansættelse, og der er utvivlsomt stadig muligheder 

for forbedringer i forskellige kontekster, der skal undersøges yderligere, hvis SARD skal nå sit fulde potentiale. 

Baseret på undersøgelserne forbundet med denne afhandling, virker det dog rimeligt at konkludere, at SARD 

godt kan anvendes på små markeder som de nordiske med en forholdsvist høj præcisionsgrad til følge. 
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Appendiks 

Appendiks 1: Brancheoversættelse 

Appendiks 1.1: Oversættelse af sektor fra BICS til GICS 

Sektoroversættelse 

BICS1-Sektor BICS1-Kode GICS2-Sektor GICS2-Kode 

Communications 10 Communication Services 50 

Consumer Discretionary 11 Consumer Discretionary 25 

Consumer Staples 12 Consumer Staples 30 

Energy 13 Energy 10 

Financials 14 Financials 40 

Health Care 15 Health Care 35 

Industrials 16 Industrials 20 

Materials 17 Materials 15 

Technology 18 Information Technology 45 

Utilities 19 Utilities 55 

Kilde: egen tilvirkning baseret på brancheoversættelsen 
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Appendiks 1.2: Oversættelse af branchegruppe fra BICS til GICS 

Branchegruppeoversættelse 

BICS2 branchegruppe BICS2 Kode GICS4 Branchegruppe GICS4 Kode 

Aerospace & Defense 1610 Capital Goods 2010 

Apparel & Textile Products 1110 Consumer Durables & Apparel 2520 

Asset Management 1410 Diversified Financials 4020 

Automotive 1111 Automobiles & Components 2510 

Banking 1411 Banks 4010 

Biotech & Pharma 1510 Pharmaceuticals, Biotechnology 3520 

Chemicals 1710 Materials 1510 

Commercial Services 1114 Commercial & Professional Serv 2020 

Construction Materials 1711 Materials 1510 

Consumer Products 1210 Food, Beverage & Tobacco 3020 

Consumer Services 1115 Consumer Services 2530 

Containers & Packaging 1712 Materials 1510 

Design, Mfg & Distribution 1813 Technology Hardware & Equipmen 4520 

Distributors - Consumer Staples 1211 Food, Beverage & Tobacco 3020 

Distributors – Discretionary 1119 Retailing 2550 

Electrical Equipment 1611 Capital Goods 2010 

Engineering & Construction Svcs 1615 Capital Goods 2010 

Forest & Paper Products 1713 Materials 1510 

Gaming, Lodging & Restaurants 1116 Consumer Services 2530 

Hardware 1810 Technology Hardware & Equipmen 4520 

Health Care Facilities & Svcs 1511 Health Care Equipment & Servic 3510 

Home & Office Products 1112 Consumer Durables & Apparel 2520 

Industrial Services 1616 Capital Goods 2010 

Institutional Financial Svcs 1413 Diversified Financials 4020 

Insurance 1414 Insurance 4030 

Iron & Steel 1714 Materials 1510 

Leisure Products 1113 Consumer Durables & Apparel 2520 

Machinery 1612 Capital Goods 2010 

Manufactured Goods 1613 Capital Goods 2010 

Media 1010 Media & Entertainment 5020 

Medical Equipment & Devices 1512 Health Care Equipment & Servic 3510 

Metals & Mining 1715 Materials 1510 

Oil, Gas & Coal 1310 Energy 1010 

Passenger Transportation 1117 Transportation 2030 

Real Estate 1415 Real Estate 6010 

Recreation Facilities & Svcs 1118 Consumer Services 2530 

Renewable Energy 1311 Capital Goods 2010 

Retail - Consumer Staples 1212 Food & Staples Retailing 3010 

Retail – Discretionary 1120 Retailing 2550 

Semiconductors 1811 Semiconductors & Semiconductor 4530 

Software 1812 Software & Services 4510 

Specialty Finance 1412 Diversified Financials 4020 

Technology Services 1814 Software & Services 4510 

Telecom 1011 Telecommunication Services 5010 

Transportation & Logistics 1617 Transportation 2030 

Transportation Equipment 1614 Capital Goods 2010 

Utilities 1910 Utilities 5510 

Waste & Environ Svcs & Equip 1618 Commercial & Professional Serv 2020 

Kilde: egen tilvirkning baseret på brancheoversættelsen 
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Appendiks 2: Andele af virksomheder værdiansat i den branchebaserede model 

Appendiks 2.1: Andele af svenske virksomheder værdiansat i den branchebaserede model 

I denne tabel vises det, hvor stor en andel peers, der udvælges på de respektive GICS-niveauer ved forskellige krav til antallet af potentielle 
peers, ligesom det vises hvor stor en andel der udelades ved de forskellige krav. 

  Andel af virksomheder værdiansat med peers indenfor samme:   

Krævet antal 
peers 

Underbranche 
(GICS8) 

Branche  
(GICS6) 

Branchegruppe  
(GICS4) 

Sektor  
(GICS2) 

Udeladt 

1 77,93% 16,64% 4,57% 0,73% 0,14% 

2 65,04% 21,90% 9,22% 3,31% 0,53% 

3 53,03% 25,41% 15,21% 5,32% 1,04% 

4 41,37% 29,36% 18,88% 9,02% 1,37% 

5 32,27% 29,19% 24,93% 11,40% 2,21% 

6 26,39% 26,41% 30,90% 12,75% 3,56% 

7 20,90% 25,10% 33,67% 14,43% 5,91% 

8 17,03% 22,27% 36,50% 16,50% 7,70% 

9 13,45% 21,74% 37,62% 17,48% 9,72% 

10 10,90% 17,73% 41,32% 18,10% 11,96% 

Kilde: egen tilvirkning baseret på den branchebaserede udvælgelsesmodel 

Appendiks 2.2: Andele af norske virksomheder værdiansat i den branchebaserede model 

I denne tabel vises det, hvor stor en andel peers, der udvælges på de respektive GICS-niveauer ved forskellige krav til antallet af potentielle 
peers, ligesom det vises hvor stor en andel der udelades ved de forskellige krav. 

 Andel af virksomheder værdiansat med peers indenfor samme:  
 

Krævet antal 
peers 

Underbranche 
(GICS8) 

Branche  
(GICS6) 

Branchegruppe  
(GICS4) 

Sektor  
(GICS2) 

Udeladt 

1 67,75% 19,81% 8,74% 3,16% 0,55% 

2 55,40% 17,75% 17,15% 8,60% 1,10% 

3 49,63% 14,68% 19,12% 13,27% 3,29% 

4 45,29% 14,36% 18,57% 15,37% 6,40% 

5 39,98% 14,27% 16,51% 16,65% 12,58% 

6 38,61% 10,93% 18,98% 16,70% 14,78% 

7 36,69% 11,25% 19,26% 15,46% 17,34% 

8 34,49% 12,35% 19,62% 15,83% 17,70% 

9 30,38% 13,17% 19,53% 17,15% 19,76% 

10 24,43% 15,00% 21,32% 16,74% 22,51% 

Kilde: egen tilvirkning baseret på den branchebaserede udvælgelsesmodel 

 



115 
 

 

Appendiks 2.3: Andele af finske virksomheder værdiansat i den branchebaserede model 

I denne tabel vises det, hvor stor en andel peers, der udvælges på de respektive GICS-niveauer ved forskellige krav til antallet af potentielle 
peers, ligesom det vises hvor stor en andel der udelades ved de forskellige krav. 

 Andel af virksomheder værdiansat med peers indenfor samme:  
 

Krævet antal 
peers 

Underbranche 
(GICS8) 

Branche  
(GICS6) 

Branchegruppe  
(GICS4) 

Sektor  
(GICS2) 

Udeladt 

1 61,24% 18,72% 11,66% 7,36% 1,02% 

2 44,14% 14,53% 25,78% 13,82% 1,73% 

3 33,37% 12,38% 30,62% 19,74% 3,89% 

4 23,56% 9,51% 35,89% 23,33% 7,72% 

5 15,49% 7,30% 32,89% 33,61% 10,71% 

6 9,03% 8,73% 27,21% 40,37% 14,65% 

7 7,78% 6,22% 28,53% 32,36% 25,12% 

8 6,34% 6,22% 27,15% 24,16% 36,12% 

9 5,26% 6,76% 24,46% 22,55% 40,97% 

10 4,67% 4,96% 20,87% 21,95% 47,55% 

Kilde: egen tilvirkning baseret på den branchebaserede udvælgelsesmodel  
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Appendiks 3: Replikering af resultater fra det oprindelige studie af SARD 

Appendiks 3.1: Replikering af resultaterne fra det oprindelige studie af SARD 

I tabellen er den centrale tendens i estimationsfejlene beregnet med denne afhandlings SARD- og BRASARD-algoritmer på det originale 

studies data. Estimationsfejlene er identiske med dem, der præsenteres af i Tabel 5 og Tabel 6 i Knudsen, Kold og Plenborg (2017). Både 

SARD og BRASARD er inkluderet, selvom BRASARD-algoritmen i afhandlingen afviger fra det oprindelige studies. Her er koden blevet 

justeret en smule for at sikre, at det var muligt at genskabe resultaterne. 

  SARD1 SARD2 SARD3 SARD4 SARD5 

EV/EBIT           

Median 0,292 0,260 0,250 0,228 0,222 
Middelværdi 0,390 0,351 0,343 0,309 0,307 
Interkvartilbredde 0,364 0,335 0,330 0,297 0,291 

EV/Sales      
Median 0,531 0,504 0,477 0,470 0,254 
Middelværdi 0,761 0,720 0,696 0,671 0,360 
Interkvartilbredde 0,499 0,483 0,480 0,481 0,332 

P/B      
Median 0,298 0,283 0,275 0,241 0,240 
Middelværdi 0,377 0,360 0,348 0,316 0,313 
Interkvartilbredde 0,352 0,347 0,335 0,312 0,313 

P/E      
Median 0,297 0,286 0,279 0,244 0,240 
Middelværdi 0,375 0,363 0,354 0,325 0,325 
Interkvartilbredde 0,352 0,347 0,340 0,321 0,321 

      
  BRASARD1 BRASARD2 BRASARD3 BRASARD4 BRASARD5 

EV/EBIT           
Median 0,244 0,219 0,215 0,206 0,203 
Middelværdi 0,321 0,295 0,290 0,279 0,275 
Interkvartilbredde 0,311 0,296 0,292 0,280 0,279 

EV/Sales      
Median 0,380 0,364 0,344 0,338 0,271 
Middelværdi 0,537 0,514 0,492 0,483 0,369 
Interkvartilbredde 0,452 0,439 0,426 0,423 0,357 

P/B      
Median 0,247 0,249 0,243 0,240 0,241 
Middelværdi 0,318 0,322 0,312 0,310 0,307 
Interkvartilbredde 0,317 0,319 0,311 0,310 0,304 
P/E      
Median 0,247 0,244 0,241 0,228 0,225 
Middelværdi 0,322 0,322 0,320 0,307 0,306 
Interkvartilbredde 0,319 0,327 0,331 0,316 0,311 

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og BRASARD-algoritmen fra denne afhandling, men data fra det oprindelige studie af SARD 
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Appendiks 5: Estimationsfejl for Europa og Norden eksklusiv finansielle virksomheder 

Appendiks 5.1: Estimationsfejl for Europa fordelt ud på selskabsstørrelser (eksklusiv finansielle virksomheder) 

Middelværdi og median beregnet for hver udvælgelsesmodel. Tallet i parentes viser rangeringen af udvælgelsesmodeller baseret på stør-

relsen på estimationsfejlen.   

  Benchmark SARD1 SARD2 SARD3 SARD4 SARD5 

 

Branche ROE 
ROE 

Net Debt/EBIT 

ROE                     
Net Debt/EBIT         

Size 

ROE                     
Net Debt/EBIT         

Size                 
Growth 

ROE                     
Net Debt/EBIT         

Size                 
Growth               

EBIT-margin 

Europa             

Total             

Middelværdi 0,5240 (5) 0,5474 (6) 0,4504 (4) 0,4055 (1) 0,4158 (3) 0,4134 (2) 
Median 0,3994 (5) 0,4047 (6) 0,3277 (4) 0,3124 (2) 0,3112 (1) 0,3145 (3) 

Large Cap             

Middelværdi 0,5199 (6) 0,5096 (5) 0,4474 (4) 0,4442 (3) 0,4233 (2) 0,4230 (1) 
Median 0,3937 (2) 0,5036 (6) 0,4728 (5) 0,4139 (4) 0,3663 (1) 0,4090 (3) 

Mid Cap             

Middelværdi 0,3783 (5) 0,4023 (6) 0,3749 (4) 0,3583 (3) 0,3534 (2) 0,3382 (1) 
Median 0,3256 (3) 0,3764 (6) 0,3611 (5) 0,3283 (4) 0,3190 (2) 0,2964 (1) 

Small Cap             

Middelværdi 0,4796 (6) 0,4629 (5) 0,3762 (1) 0,3969 (3) 0,3853 (2) 0,4138 (4) 
Median 0,3807 (6) 0,3721 (5) 0,3085 (3) 0,3029 (2) 0,3144 (4) 0,3014 (1) 

Micro Cap             

Middelværdi 0,4852 (5) 0,5288 (6) 0,3958 (4) 0,3884 (3) 0,3865 (2) 0,3782 (1) 
Median 0,3943 (5) 0,4122 (6) 0,2844 (1) 0,2934 (2) 0,2963 (3) 0,3064 (4) 

Nano Cap             

Middelværdi 0,6651 (5) 0,7042 (6) 0,5949 (4) 0,4434 (1) 0,4952 (3) 0,4819 (2) 
Median 0,5212 (6) 0,4495 (5) 0,3419 (3) 0,3035 (1) 0,3228 (2) 0,3443 (4) 

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og benchmark-algoritmen 
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Appendiks 5.2: Estimationsfejl for Norden fordelt ud på selskabsstørrelser (eksklusiv finansielle virksomheder) 

Middelværdi og median beregnet for hver udvælgelsesmodel. Tallet i parentes viser rangeringen af udvælgelsesmodeller baseret på stør-

relsen på estimationsfejlen.   

  Benchmark SARD1 SARD2 SARD3 SARD4 SARD5 

 

Branche ROE 
ROE                     

Net Debt/EBIT 

ROE                     
Net Debt/EBIT         

Size 

ROE                     
Net Debt/EBIT         

Size                 
Growth 

ROE                     
Net Debt/EBIT         

Size                 
Growth               

EBIT-margin 

Norden             

Total             

Middelværdi 0,5070 (6) 0,5052 (5) 0,4307 (4) 0,4170 (2) 0,4186 (3) 0,4063 (1) 
Median 0,3649 (6) 0,3582 (5) 0,3032 (4) 0,2990 (3) 0,2973 (2) 0,2925 (1) 

Large Cap             

Middelværdi 0,4829 (5) 0,4900 (6) 0,4300 (3) 0,4298 (2) 0,4300 (4) 0,4268 (1) 
Median 0,3094 (4) 0,3601 (6) 0,3321 (5) 0,2940 (2) 0,2913 (1) 0,2949 (3) 

Mid Cap             

Middelværdi 0,3963 (6) 0,3771 (5) 0,3263 (2) 0,3300 (4) 0,3265 (3) 0,3203 (1) 
Median 0,3076 (5) 0,3107 (6) 0,2687 (4) 0,2477 (1) 0,2589 (3) 0,2578 (2) 

Small Cap             

Middelværdi 0,4469 (6) 0,4370 (5) 0,3664 (1) 0,3886 (3) 0,3905 (4) 0,3793 (2) 
Median 0,3221 (5) 0,3342 (6) 0,2763 (3) 0,2809 (4) 0,2751 (2) 0,2666 (1) 

Micro Cap             

Middelværdi 0,4989 (5) 0,5035 (6) 0,4313 (3) 0,4324 (4) 0,4196 (2) 0,3995 (1) 
Median 0,3828 (6) 0,3619 (5) 0,3073 (2) 0,3118 (3) 0,3146 (4) 0,3048 (1) 

Nano Cap             

Middelværdi 0,7361 (5) 0,7498 (6) 0,6398 (4) 0,5098 (1) 0,5436 (3) 0,5366 (2) 
Median 0,4998 (6) 0,4552 (5) 0,3817 (4) 0,3589 (2) 0,3606 (3) 0,3540 (1) 

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og benchmark-algoritmen 
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Appendiks 6: Estimationsfejl for Norden og Europa med alternative multipler 

Appendiks 6.1: Estimationsfejl for Europa med EV/Sales som multipel 

Middelværdi og median beregnet for hver udvælgelsesmodel. Tallet i parentes viser rangeringen af udvælgelsesmodeller baseret på stør-

relsen på estimationsfejlen.   

  Benchmark SARD1 SARD2 SARD3 SARD4 SARD5 

 

Branche ROE 
ROE                     

Net Debt/EBIT 

ROE                     
Net Debt/EBIT         

Size 

ROE                     
Net Debt/EBIT         

Size                 
Growth 

ROE                     
Net Debt/EBIT         

Size                 
Growth               

EBIT-margin 
Europa             

Total             

Middelværdi 0,5995 (4) 0,6990 (6) 0,6196 (5) 0,5806 (3) 0,5508 (2) 0,4056 (1) 
Median 0,4529 (2) 0,5892 (6) 0,5157 (5) 0,4970 (4) 0,4802 (3) 0,3209 (1) 

Large Cap             

Middelværdi 0,4734 (2) 0,5622 (6) 0,5213 (5) 0,5181 (4) 0,5015 (3) 0,3364 (1) 
Median 0,4220 (2) 0,5017 (6) 0,4635 (5) 0,4499 (4) 0,4328 (3) 0,2695 (1) 

Mid Cap             

Middelværdi 0,4966 (2) 0,5988 (6) 0,5341 (3) 0,5669 (5) 0,5397 (4) 0,3538 (1) 
Median 0,4311 (2) 0,5490 (6) 0,4767 (3) 0,4863 (5) 0,4804 (4) 0,2803 (1) 

Small Cap             

Middelværdi 0,5380 (3) 0,6635 (6) 0,5732 (5) 0,5662 (4) 0,5339 (2) 0,3831 (1) 
Median 0,4214 (2) 0,5753 (6) 0,4912 (5) 0,4824 (4) 0,4620 (3) 0,2998 (1) 

Micro Cap             

Middelværdi 0,6554 (4) 0,7512 (6) 0,6679 (5) 0,5968 (3) 0,5616 (2) 0,4308 (1) 
Median 0,4709 (2) 0,6204 (6) 0,5465 (5) 0,5129 (4) 0,4938 (3) 0,3481 (1) 

Nano Cap             

Middelværdi 0,8251 (5) 0,8723 (6) 0,7865 (4) 0,6337 (3) 0,6119 (2) 0,5083 (1) 
Median 0,5746 (4) 0,6828 (6) 0,6218 (5) 0,5514 (3) 0,5366 (2) 0,4179 (1) 

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og benchmark-algoritmen 
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Appendiks 6.2: Estimationsfejl for Europa med P/E som multipel 

Middelværdi og median beregnet for hver udvælgelsesmodel. Tallet i parentes viser rangeringen af udvælgelsesmodeller baseret på stør-

relsen på estimationsfejlen.   

  Benchmark SARD1 SARD2 SARD3 SARD4 SARD5 

 

Branche ROE 
ROE                     

Net Debt/EBIT 

ROE                     
Net Debt/EBIT         

Size 

ROE                     
Net Debt/EBIT         

Size                 
Growth 

ROE                     
Net Debt/EBIT         

Size                 
Growth               

EBIT-margin 

Europa             

Total             

Middelværdi 0,5330 (6) 0,5293 (5) 0,5114 (4) 0,4934 (3) 0,4900 (2) 0,4779 (1) 
Median 0,4020 (5) 0,4028 (6) 0,3907 (4) 0,3746 (3) 0,3728 (2) 0,3652 (1) 
Large Cap       
Middelværdi 0,4207 (2) 0,4579 (6) 0,4266 (3) 0,4396 (5) 0,4301 (4) 0,4187 (1) 
Median 0,3361 (3) 0,4033 (6) 0,3841 (5) 0,3395 (4) 0,3305 (1) 0,3318 (2) 

Mid Cap       
Middelværdi 0,4774 (3) 0,4858 (4) 0,4693 (2) 0,4894 (6) 0,4879 (5) 0,4673 (1) 
Median 0,3819 (4) 0,4053 (5) 0,4100 (6) 0,3691 (2) 0,3710 (3) 0,3581 (1) 
Small Cap       
Middelværdi 0,5135 (5) 0,5224 (6) 0,4876 (2) 0,4936 (4) 0,4913 (3) 0,4752 (1) 
Median 0,3918 (5) 0,4003 (6) 0,3802 (4) 0,3769 (3) 0,3738 (2) 0,3642 (1) 

Micro Cap       
Middelværdi 0,5775 (6) 0,5469 (5) 0,5337 (4) 0,4956 (3) 0,4885 (2) 0,4832 (1) 
Median 0,4358 (6) 0,3987 (5) 0,3843 (4) 0,3812 (3) 0,3772 (2) 0,3742 (1) 
Nano Cap       
Middelværdi 0,6931 (5) 0,6630 (4) 0,7088 (6) 0,5491 (1) 0,5571 (3) 0,5543 (2) 
Median 0,4889 (6) 0,4278 (4) 0,4329 (5) 0,3948 (1) 0,4031 (2) 0,4047 (3) 

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og benchmark-algoritmen 
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Appendiks 6.3: Estimationsfejl for Norden med EV/Sales som multipel 

Middelværdi og median beregnet for hver udvælgelsesmodel. Tallet i parentes viser rangeringen af udvælgelsesmodeller baseret på stør-

relsen på estimationsfejlen.   

  Benchmark SARD1 SARD2 SARD3 SARD4 SARD5 

 

Branche ROE 
ROE                     

Net Debt/EBIT 

ROE                     
Net Debt/EBIT         

Size 

ROE                     
Net Debt/EBIT         

Size                 
Growth 

ROE                     
Net Debt/EBIT         

Size                 
Growth               

EBIT-margin 

Norden             

Total             

Middelværdi 0,6277 (5) 0,7464 (6) 0,6232 (4) 0,6013 (3) 0,5837 (2) 0,4291 (1) 
Median 0,4578 (2) 0,6084 (6) 0,4995 (5) 0,4921 (3) 0,4986 (4) 0,3458 (1) 
Large Cap             

Middelværdi 0,5421 (6) 0,5370 (5) 0,4443 (2) 0,4884 (4) 0,4798 (3) 0,3921 (1) 
Median 0,4731 (5) 0,5282 (6) 0,3872 (2) 0,4130 (4) 0,4128 (3) 0,3137 (1) 

Mid Cap             

Middelværdi 0,4757 (2) 0,5738 (6) 0,4844 (3) 0,5292 (4) 0,5415 (5) 0,3650 (1) 
Median 0,3867 (2) 0,4943 (6) 0,4442 (4) 0,4352 (3) 0,4555 (5) 0,2967 (1) 
Small Cap             

Middelværdi 0,5222 (2) 0,6753 (6) 0,5422 (3) 0,5932 (5) 0,5620 (4) 0,3929 (1) 
Median 0,4155 (2) 0,5959 (6) 0,4688 (3) 0,4763 (4) 0,4771 (5) 0,3058 (1) 

Micro Cap             

Middelværdi 0,6692 (5) 0,7703 (6) 0,6469 (4) 0,6165 (3) 0,5948 (2) 0,4342 (1) 
Median 0,4749 (2) 0,6309 (6) 0,5149 (4) 0,5082 (3) 0,5238 (5) 0,3566 (1) 
Nano Cap             

Middelværdi 0,8226 (4) 0,9658 (6) 0,8296 (5) 0,6595 (3) 0,6485 (2) 0,5209 (1) 
Median 0,5594 (4) 0,7179 (6) 0,6287 (5) 0,5534 (3) 0,5520 (2) 0,4275 (1) 

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og benchmark-algoritmen 
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Appendiks 6.4: Estimationsfejl for Norden med P/E som multipel 

Middelværdi og median beregnet for hver udvælgelsesmodel. Tallet i parentes viser rangeringen af udvælgelsesmodeller baseret på stør-

relsen på estimationsfejlen.   

  Benchmark SARD1 SARD2 SARD3 SARD4 SARD5 

 

Branche ROE 
ROE                    

Net Debt/EBIT 

ROE                    
Net Debt/EBIT        

Size 

ROE                    
Net Debt/EBIT        

Size                
Growth 

ROE                    
Net Debt/EBIT        

Size                
Growth              

EBIT-margin 

Norden             

Total             

Middelværdi 0,5021 (5) 0,5070 (6) 0,4783 (4) 0,4714 (3) 0,4687 (2) 0,4628 (1) 
Median 0,4022 (5) 0,4063 (6) 0,3791 (3) 0,3810 (4) 0,3762 (2) 0,3739 (1) 

Large Cap             

Middelværdi 0,4026 (2) 0,4359 (6) 0,4082 (4) 0,4156 (5) 0,4033 (3) 0,3883 (1) 
Median 0,3330 (3) 0,3907 (6) 0,3561 (5) 0,3299 (2) 0,3403 (4) 0,3171 (1) 

Mid Cap             

Middelværdi 0,4525 (5) 0,4692 (6) 0,4189 (1) 0,4311 (3) 0,4321 (4) 0,4214 (2) 
Median 0,3464 (5) 0,3941 (6) 0,3332 (2) 0,3417 (4) 0,3398 (3) 0,3301 (1) 

Small Cap             

Middelværdi 0,4824 (5) 0,5123 (6) 0,4564 (3) 0,4580 (4) 0,4534 (2) 0,4450 (1) 
Median 0,3943 (5) 0,4170 (6) 0,3790 (3) 0,3809 (4) 0,3697 (1) 0,3735 (2) 

Micro Cap             

Middelværdi 0,5177 (6) 0,5013 (5) 0,4938 (4) 0,4719 (1) 0,4780 (3) 0,4731 (2) 
Median 0,4144 (6) 0,3932 (5) 0,3866 (3) 0,3890 (4) 0,3866 (2) 0,3779 (1) 

Nano Cap             

Middelværdi 0,6003 (6) 0,5754 (4) 0,5794 (5) 0,5640 (3) 0,5450 (1) 0,5508 (2) 
Median 0,4661 (6) 0,4408 (5) 0,4207 (1) 0,4346 (2) 0,4370 (3) 0,4372 (4) 

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og benchmark-algoritmen 
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Appendiks 6.5: Estimationsfejl for Europa med EV/Sales som multipel 

Middelværdi og median beregnet for hver udvælgelsesmodel. Tallet i parentes viser rangeringen af udvælgelsesmodeller baseret på stør-

relsen på estimationsfejlen.   

  Benchmark BRASARD1 BRASARD2 BRASARD3 BRASARD4 BRASARD5 

 

Branche ROE 
ROE                     

Net Debt/EBIT 

ROE                     
Net Debt/EBIT         

Size 

ROE                     
Net Debt/EBIT         

Size                 
Growth 

ROE                     
Net Debt/EBIT         

Size                 
Growth               

EBIT-margin 

Europa             
Total             

Middelværdi 0,5995 (6) 0,5682 (5) 0,5394 (4) 0,5257 (3) 0,5160 (2) 0,4599 (1) 
Median 0,4529 (6) 0,4257 (5) 0,4120 (4) 0,4010 (3) 0,3984 (2) 0,3552 (1) 

Large Cap             

Middelværdi 0,4734 (6) 0,4416 (5) 0,4201 (4) 0,4172 (3) 0,4114 (2) 0,3561 (1) 
Median 0,4220 (6) 0,3954 (5) 0,3789 (4) 0,3523 (3) 0,3506 (2) 0,3024 (1) 

Mid Cap             

Middelværdi 0,4966 (6) 0,4742 (5) 0,4503 (3) 0,4517 (4) 0,4480 (2) 0,3846 (1) 
Median 0,4311 (6) 0,4003 (5) 0,3856 (4) 0,3703 (2) 0,3758 (3) 0,3201 (1) 
Small Cap             

Middelværdi 0,5380 (6) 0,5115 (5) 0,4818 (3) 0,4869 (4) 0,4754 (2) 0,4189 (1) 
Median 0,4214 (6) 0,3964 (5) 0,3802 (4) 0,3764 (3) 0,3723 (2) 0,3300 (1) 

Micro Cap             

Middelværdi 0,6554 (6) 0,6157 (5) 0,5885 (4) 0,5653 (3) 0,5525 (2) 0,4989 (1) 
Median 0,4709 (6) 0,4458 (5) 0,4373 (4) 0,4258 (3) 0,4210 (2) 0,3855 (1) 

Nano Cap             

Middelværdi 0,8251 (6) 0,7918 (5) 0,7508 (4) 0,6871 (3) 0,6797 (2) 0,6273 (1) 
Median 0,5746 (6) 0,5395 (5) 0,5349 (4) 0,5173 (3) 0,5040 (2) 0,4766 (1) 

Kilde: egen tilvirkning baseret på BRASARD- og benchmark-algoritmen 
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Appendiks 6.6: Estimationsfejl for Europa med P/E som multipel 

Middelværdi og median beregnet for hver udvælgelsesmodel. Tallet i parentes viser rangeringen af udvælgelsesmodeller baseret på stør-

relsen på estimationsfejlen.   

  Benchmark BRASARD1 BRASARD2 BRASARD3 BRASARD4 BRASARD5 

 

Branche ROE 
ROE                     

Net Debt/EBIT 

ROE                     
Net Debt/EBIT         

Size 

ROE                     
Net Debt/EBIT         

Size                 
Growth 

ROE                     
Net Debt/EBIT         

Size                 
Growth               

EBIT-margin 

Europa             
Total             

Middelværdi 0,5330 (6) 0,4718 (5) 0,4713 (4) 0,4616 (1) 0,4647 (3) 0,4632 (2) 
Median 0,4020 (6) 0,3637 (4) 0,3650 (5) 0,3578 (1) 0,3601 (3) 0,3589 (2) 

Large Cap             

Middelværdi 0,4207 (6) 0,3705 (4) 0,3769 (5) 0,3616 (1) 0,3645 (2) 0,3657 (3) 
Median 0,3361 (6) 0,3237 (5) 0,3164 (4) 0,2832 (1) 0,2921 (3) 0,2900 (2) 

Mid Cap             

Middelværdi 0,4774 (6) 0,4257 (5) 0,4216 (1) 0,4217 (2) 0,4246 (4) 0,4240 (3) 
Median 0,3819 (6) 0,3587 (5) 0,3543 (4) 0,3364 (1) 0,3443 (3) 0,3439 (2) 

Small Cap             

Middelværdi 0,5135 (6) 0,4466 (1) 0,4477 (2) 0,4499 (4) 0,4533 (5) 0,4484 (3) 
Median 0,3918 (6) 0,3550 (1) 0,3576 (4) 0,3564 (3) 0,3596 (5) 0,3552 (2) 

Micro Cap             

Middelværdi 0,5775 (6) 0,5069 (4) 0,5081 (5) 0,4898 (1) 0,4927 (2) 0,4933 (3) 
Median 0,4358 (6) 0,3794 (2) 0,3829 (5) 0,3792 (1) 0,3797 (3) 0,3803 (4) 

Nano Cap             

Middelværdi 0,6931 (6) 0,6567 (5) 0,6438 (4) 0,6003 (1) 0,6033 (2) 0,6043 (3) 
Median 0,4889 (6) 0,4332 (4) 0,4403 (5) 0,4271 (2) 0,4266 (1) 0,4275 (3) 

Kilde: egen tilvirkning baseret på BRASARD- og benchmark-algoritmen 
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Appendiks 6.7: Estimationsfejl for Norden med EV/Sales som multipel 

Middelværdi og median beregnet for hver udvælgelsesmodel. Tallet i parentes viser rangeringen af udvælgelsesmodeller baseret på stør-

relsen på estimationsfejlen.   

  Benchmark BRASARD1 BRASARD2 BRASARD3 BRASARD4 BRASARD5 

 

Branche ROE 
ROE                     

Net Debt/EBIT 

ROE                     
Net Debt/EBIT         

Size 

ROE                     
Net Debt/EBIT         

Size                 
Growth 

ROE                     
Net Debt/EBIT         

Size                 
Growth               

EBIT-margin 

Norden             
Total             

Middelværdi 0,6277 (6) 0,5849 (5) 0,5562 (4) 0,5514 (3) 0,5427 (2) 0,5022 (1) 
Median 0,4578 (6) 0,4267 (5) 0,4064 (4) 0,4020 (2) 0,4040 (3) 0,3731 (1) 

Large Cap             

Middelværdi 0,5421 (6) 0,4760 (5) 0,4249 (1) 0,4455 (4) 0,4450 (3) 0,4282 (2) 
Median 0,4731 (6) 0,3985 (5) 0,3545 (2) 0,3557 (3) 0,3595 (4) 0,3404 (1) 

Mid Cap             

Middelværdi 0,4757 (6) 0,4669 (4) 0,4493 (2) 0,4701 (5) 0,4542 (3) 0,4192 (1) 
Median 0,3867 (6) 0,3598 (5) 0,3581 (3) 0,3595 (4) 0,3449 (2) 0,3214 (1) 
Small Cap             

Middelværdi 0,5222 (6) 0,5036 (5) 0,4769 (2) 0,4847 (4) 0,4782 (3) 0,4326 (1) 
Median 0,4155 (6) 0,3989 (5) 0,3682 (3) 0,3676 (2) 0,3717 (4) 0,3338 (1) 

Micro Cap             

Middelværdi 0,6692 (6) 0,6062 (5) 0,5800 (4) 0,5729 (3) 0,5668 (2) 0,5214 (1) 
Median 0,4749 (6) 0,4286 (5) 0,4129 (3) 0,4069 (2) 0,4188 (4) 0,3810 (1) 

Nano Cap             

Middelværdi 0,8226 (6) 0,7650 (5) 0,7286 (4) 0,6874 (3) 0,6729 (2) 0,6393 (1) 
Median 0,5594 (6) 0,5573 (5) 0,5396 (4) 0,5092 (3) 0,5000 (2) 0,4821 (1) 

Kilde: egen tilvirkning baseret på BRASARD- og benchmark-algoritmen 
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Appendiks 6.8: Estimationsfejl for Norden med P/E som multipel 

Middelværdi og median beregnet for hver udvælgelsesmodel. Tallet i parentes viser rangeringen af udvælgelsesmodeller baseret på stør-

relsen på estimationsfejlen.   

  Benchmark BRASARD1 BRASARD2 BRASARD3 BRASARD4 BRASARD5 

 

Branche ROE 
ROE                     

Net Debt/EBIT 

ROE                     
Net Debt/EBIT         

Size 

ROE                     
Net Debt/EBIT         

Size                 
Growth 

ROE                     
Net Debt/EBIT         

Size                 
Growth               

EBIT-margin 

Norden             

Total             

Middelværdi 0,5021 (6) 0,4425 (2) 0,4401 (1) 0,4472 (3) 0,4484 (5) 0,4484 (4) 
Median 0,4022 (6) 0,3797 (5) 0,3641 (1) 0,3707 (2) 0,3750 (4) 0,3736 (3) 

Large Cap             

Middelværdi 0,4026 (2) 0,4094 (5) 0,3941 (1) 0,4077 (4) 0,4122 (6) 0,4055 (3) 
Median 0,3330 (1) 0,4253 (5) 0,4215 (4) 0,4253 (6) 0,3944 (3) 0,3806 (2) 

Mid Cap             

Middelværdi 0,4525 (4) 0,4305 (1) 0,4453 (3) 0,4586 (6) 0,4530 (5) 0,4432 (2) 
Median 0,3464 (1) 0,4194 (6) 0,4074 (4) 0,4049 (3) 0,4148 (5) 0,3782 (2) 

Small Cap             

Middelværdi 0,4824 (6) 0,3693 (1) 0,3786 (2) 0,3832 (4) 0,3819 (3) 0,3877 (5) 
Median 0,3943 (6) 0,2893 (1) 0,2977 (2) 0,3130 (3) 0,3168 (4) 0,3212 (5) 

Micro Cap             

Middelværdi 0,5177 (6) 0,4420 (2) 0,4328 (1) 0,4426 (3) 0,4459 (4) 0,4500 (5) 
Median 0,4144 (6) 0,3901 (5) 0,3618 (1) 0,3688 (3) 0,3666 (2) 0,3767 (4) 

Nano Cap             

Middelværdi 0,6003 (6) 0,5276 (5) 0,5168 (1) 0,5178 (3) 0,5216 (4) 0,5172 (2) 
Median 0,4661 (6) 0,4147 (4) 0,4138 (3) 0,4095 (1) 0,4307 (5) 0,4095 (1) 

Kilde: egen tilvirkning baseret på BRASARD- og benchmark-algoritmen 
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Appendiks 7: Estimationsfejl for de nordiske lande eksklusiv finansielle virksomheder 

Appendiks 7.1: Estimationsfejl for Danmark med europæisk peer-pool eksklusiv finansielle virksomheder 

Middelværdi og median beregnet for hver udvælgelsesmodel. Tallet i parentes viser rangeringen af udvælgelsesmodeller baseret på stør-

relsen på estimationsfejlen.   

  Benchmark SARD1 SARD2 SARD3 SARD4 SARD5 

 

Branche ROE 
ROE                    

Net Debt/EBIT 

ROE                    
Net Debt/EBIT        

Size 

ROE                    
Net Debt/EBIT        

Size                
Growth 

ROE                    
Net Debt/EBIT        

Size                
Growth              

EBIT-margin 

Danmark             

Total             

Middelværdi 0,5303 (5) 0,5474 (6) 0,4504 (4) 0,4055 (1) 0,4158 (3) 0,4134 (2) 
Median 0,4077 (6) 0,4047 (5) 0,3277 (4) 0,3124 (2) 0,3112 (1) 0,3145 (3) 

Large Cap       
Middelværdi 0,4312 (3) 0,5096 (6) 0,4474 (5) 0,4442 (4) 0,4233 (2) 0,4230 (1) 
Median 0,3677 (2) 0,5036 (6) 0,4728 (5) 0,4139 (4) 0,3663 (1) 0,4090 (3) 

Mid Cap       
Middelværdi 0,3612 (4) 0,4023 (6) 0,3749 (5) 0,3583 (3) 0,3534 (2) 0,3382 (1) 
Median 0,2805 (1) 0,3764 (6) 0,3611 (5) 0,3283 (4) 0,3190 (3) 0,2964 (2) 

Small Cap       
Middelværdi 0,4971 (6) 0,4629 (5) 0,3762 (1) 0,3969 (3) 0,3853 (2) 0,4138 (4) 
Median 0,3490 (5) 0,3721 (6) 0,3085 (3) 0,3029 (2) 0,3144 (4) 0,3014 (1) 

Micro Cap       
Middelværdi 0,4875 (5) 0,5288 (6) 0,3958 (4) 0,3884 (3) 0,3865 (2) 0,3782 (1) 
Median 0,4092 (5) 0,4122 (6) 0,2844 (1) 0,2934 (2) 0,2963 (3) 0,3064 (4) 

Nano Cap       
Middelværdi 0,6976 (5) 0,7042 (6) 0,5949 (4) 0,4434 (1) 0,4952 (3) 0,4819 (2) 
Median 0,5066 (6) 0,4495 (5) 0,3419 (3) 0,3035 (1) 0,3228 (2) 0,3443 (4) 

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og benchmark-algoritmen 
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Appendiks 7.2: Estimationsfejl for Sverige med europæisk peer-pool eksklusiv finansielle virksomheder 

Middelværdi og median beregnet for hver udvælgelsesmodel. Tallet i parentes viser rangeringen af udvælgelsesmodeller baseret på stør-

relsen på estimationsfejlen.   

  Benchmark SARD1 SARD2 SARD3 SARD4 SARD5 

 

Branche ROE 
ROE                     

Net Debt/EBIT 

ROE                     
Net Debt/EBIT         

Size 

ROE                     
Net Debt/EBIT         

Size                 
Growth 

ROE                     
Net Debt/EBIT         

Size                 
Growth               

EBIT-margin 

Sverige             

Total             

Middelværdi 0,4191 (5) 0,4344 (6) 0,3762 (4) 0,3682 (2) 0,3693 (3) 0,3542 (1) 
Median 0,3270 (5) 0,3541 (6) 0,2933 (3) 0,2922 (2) 0,3006 (4) 0,2809 (1) 
Large Cap             

Middelværdi 0,3572 (5) 0,3630 (6) 0,3213 (4) 0,2923 (2) 0,2956 (3) 0,2793 (1) 
Median 0,2985 (4) 0,3273 (6) 0,2999 (5) 0,2386 (3) 0,2253 (2) 0,2212 (1) 

Mid Cap             

Middelværdi 0,3529 (5) 0,3967 (6) 0,3006 (1) 0,3049 (4) 0,3026 (3) 0,3010 (2) 
Median 0,2953 (5) 0,3234 (6) 0,2526 (4) 0,2395 (3) 0,2240 (1) 0,2296 (2) 
Small Cap             

Middelværdi 0,3684 (5) 0,3992 (6) 0,3370 (3) 0,3304 (2) 0,3415 (4) 0,3216 (1) 
Median 0,2938 (5) 0,3587 (6) 0,2721 (3) 0,2711 (2) 0,2881 (4) 0,2614 (1) 

Micro Cap             

Middelværdi 0,4406 (6) 0,4312 (5) 0,4238 (4) 0,4091 (3) 0,4061 (2) 0,3850 (1) 
Median 0,3459 (5) 0,3505 (6) 0,3252 (2) 0,3452 (4) 0,3426 (3) 0,3164 (1) 
Nano Cap             

Middelværdi 0,5937 (5) 0,6022 (6) 0,4656 (4) 0,4638 (3) 0,4540 (2) 0,4500 (1) 
Median 0,4657 (6) 0,4246 (5) 0,3279 (1) 0,3594 (3) 0,3736 (4) 0,3514 (2) 

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og benchmark-algoritmen 
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Appendiks 7.3: Estimationsfejl for Norge med europæisk peer-pool eksklusiv finansielle virksomheder 

Middelværdi og median beregnet for hver udvælgelsesmodel. Tallet i parentes viser rangeringen af udvælgelsesmodeller baseret på stør-

relsen på estimationsfejlen.   

  Benchmark SARD1 SARD2 SARD3 SARD4 SARD5 

 

Branche ROE 
ROE                    

Net Debt/EBIT 

ROE                    
Net Debt/EBIT        

Size 

ROE                    
Net Debt/EBIT        

Size                
Growth 

ROE                    
Net Debt/EBIT        

Size                
Growth              

EBIT-margin 

Norge             

Total             

Middelværdi 0,5903 (6) 0,5754 (5) 0,4839 (3) 0,4832 (2) 0,4964 (4) 0,4611 (1) 
Median 0,4444 (6) 0,4073 (5) 0,3366 (1) 0,3481 (3) 0,3489 (4) 0,3403 (2) 

Large Cap             

Middelværdi 0,6387 (1) 0,9165 (6) 0,7508 (2) 0,8063 (4) 0,7907 (3) 0,8103 (5) 
Median 0,4638 (4) 0,5379 (6) 0,4996 (5) 0,3856 (1) 0,4282 (3) 0,3936 (2) 

Mid Cap             

Middelværdi 0,5472 (6) 0,4244 (5) 0,3974 (1) 0,4047 (2) 0,4184 (4) 0,4072 (3) 
Median 0,4186 (6) 0,3619 (5) 0,3371 (2) 0,3512 (4) 0,3035 (1) 0,3436 (3) 

Small Cap             

Middelværdi 0,5302 (6) 0,4942 (5) 0,4224 (1) 0,4384 (3) 0,4675 (4) 0,4274 (2) 
Median 0,4107 (6) 0,3834 (5) 0,3047 (1) 0,3135 (2) 0,3282 (3) 0,3331 (4) 

Micro Cap             

Middelværdi 0,5863 (6) 0,5507 (5) 0,4720 (2) 0,4814 (4) 0,4728 (3) 0,4470 (1) 
Median 0,4418 (6) 0,4061 (5) 0,3407 (2) 0,3660 (4) 0,3495 (3) 0,3379 (1) 

Nano Cap             

Middelværdi 0,7728 (5) 0,8546 (6) 0,6577 (4) 0,5676 (2) 0,5993 (3) 0,5214 (1) 
Median 0,5100 (6) 0,4951 (5) 0,3777 (2) 0,3860 (3) 0,4595 (4) 0,3641 (1) 

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og benchmark-algoritmen 
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Appendiks 7.4: Estimationsfejl for Finland med europæisk peer-pool eksklusiv finansielle virksomheder 

Middelværdi og median beregnet for hver udvælgelsesmodel. Tallet i parentes viser rangeringen af udvælgelsesmodeller baseret på stør-

relsen på estimationsfejlen. 

  Benchmark SARD1 SARD2 SARD3 SARD4 SARD5 

 

Branche ROE 
ROE                     

Net Debt/EBIT 

ROE                     
Net Debt/EBIT         

Size 

ROE                     
Net Debt/EBIT         

Size                 
Growth 

ROE                     
Net Debt/EBIT         

Size                 
Growth               

EBIT-margin 

Finland             

Total             

Middelværdi 0,4359 (6) 0,4155 (5) 0,3669 (4) 0,3374 (1) 0,3441 (2) 0,3445 (3) 
Median 0,3426 (6) 0,3153 (5) 0,2943 (4) 0,2660 (1) 0,2745 (3) 0,2673 (2) 
Large Cap             

Middelværdi 0,3087 (6) 0,2977 (4) 0,2979 (5) 0,2545 (3) 0,2462 (1) 0,2523 (2) 
Median 0,2563 (4) 0,2576 (5) 0,2899 (6) 0,1922 (1) 0,2101 (3) 0,2025 (2) 

Mid Cap             

Middelværdi 0,2956 (5) 0,2994 (6) 0,2878 (4) 0,2613 (3) 0,2518 (2) 0,2513 (1) 
Median 0,2556 (5) 0,2411 (4) 0,2596 (6) 0,2246 (3) 0,2074 (2) 0,1932 (1) 
Small Cap             

Middelværdi 0,4181 (6) 0,3773 (5) 0,3356 (4) 0,3301 (3) 0,3280 (1) 0,3300 (2) 
Median 0,3528 (6) 0,3061 (5) 0,2880 (4) 0,2639 (1) 0,2742 (3) 0,2717 (2) 

Micro Cap             

Middelværdi 0,4048 (6) 0,3964 (5) 0,3443 (4) 0,3385 (3) 0,3354 (2) 0,3343 (1) 
Median 0,3454 (6) 0,3313 (5) 0,2927 (4) 0,2700 (1) 0,2898 (3) 0,2826 (2) 
Nano Cap             

Middelværdi 0,7067 (6) 0,6810 (5) 0,5761 (4) 0,4459 (1) 0,5117 (3) 0,5104 (2) 
Median 0,4962 (6) 0,4069 (5) 0,3687 (3) 0,3363 (1) 0,3736 (4) 0,3396 (2) 

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og benchmark-algoritmen 
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Appendiks 8: Estimationsfejl for de nordiske lande fordelt på GICS2-sektor 

Appendiks 8.1: Estimationsfejl for Danmark med europæisk peer-pool 

Middelværdi og median beregnet for hver udvælgelsesmodel. Tallet i parentes viser rangeringen af udvælgelsesmodeller baseret på stør-

relsen på estimationsfejlen.   

  Benchmark SARD1 SARD2 SARD3 SARD4 SARD5 

 

Branche ROE 
ROE                     

Net Debt/EBIT 

ROE                     
Net Debt/EBIT         

Size 

ROE                     
Net Debt/EBIT         

Size                 
Growth 

ROE                     
Net Debt/EBIT         

Size                 
Growth               

EBIT-margin 

Danmark             

Communication Services             

Middelværdi 0,7799 (6) 0,7101 (5) 0,6942 (4) 0,5198 (3) 0,5012 (2) 0,4666 (1) 
Median 0,5855 (6) 0,3715 (2) 0,3962 (5) 0,3505 (1) 0,3962 (4) 0,3759 (3) 

Consumer Discretionary             

Middelværdi 0,5345 (6) 0,5104 (5) 0,4567 (4) 0,3714 (1) 0,4421 (3) 0,4343 (2) 
Median 0,4627 (6) 0,4177 (5) 0,3406 (2) 0,3252 (1) 0,3555 (3) 0,3884 (4) 

Consumer Staples             

Middelværdi 0,4202 (5) 0,4450 (6) 0,3052 (2) 0,3103 (3) 0,2629 (1) 0,3227 (4) 
Median 0,2587 (5) 0,2814 (6) 0,1928 (2) 0,2075 (3) 0,1763 (1) 0,2222 (4) 

Energy             

Middelværdi 0,4800 (5) 0,1864 (2) 0,3289 (3) 0,4807 (6) 0,0947 (1) 0,3366 (4) 
Median 0,4800 (5) 0,1864 (2) 0,3289 (3) 0,4807 (6) 0,0947 (1) 0,3366 (4) 

Financials             

Middelværdi 1,3123 (6) 1,0566 (5) 0,6300 (4) 0,6157 (3) 0,5771 (2) 0,5348 (1) 
Median 0,6485 (6) 0,5650 (5) 0,2849 (1) 0,3188 (4) 0,3148 (3) 0,2889 (2) 

Health Care             

Middelværdi 0,5007 (2) 0,5278 (6) 0,5177 (5) 0,5083 (3) 0,5100 (4) 0,4825 (1) 
Median 0,3714 (1) 0,5311 (5) 0,5578 (6) 0,4710 (3) 0,4850 (4) 0,4478 (2) 

Industrials             

Middelværdi 0,6223 (5) 0,6465 (6) 0,4663 (4) 0,4044 (1) 0,4157 (2) 0,4429 (3) 
Median 0,4178 (6) 0,4084 (5) 0,3071 (4) 0,2732 (1) 0,2847 (2) 0,3005 (3) 

Information Technology             

Middelværdi 0,4208 (1) 0,4868 (6) 0,4494 (3) 0,4640 (4) 0,4788 (5) 0,4223 (2) 
Median 0,3751 (1) 0,4501 (3) 0,4631 (5) 0,4835 (6) 0,4517 (4) 0,4183 (2) 

Materials             

Middelværdi 0,3647 (5) 0,3908 (6) 0,3050 (3) 0,3131 (4) 0,2961 (2) 0,2701 (1) 

Median 0,2947 (5) 0,3680 (6) 0,2649 (2) 0,2793 (4) 0,2699 (3) 0,2218 (1) 

Real Estate             

Middelværdi 0,5330 (6) 0,4704 (5) 0,3454 (3) 0,3148 (1) 0,3533 (4) 0,3227 (2) 
Median 0,3942 (5) 0,4063 (6) 0,2469 (2) 0,2385 (1) 0,2808 (4) 0,2735 (3) 

Utilities             

Middelværdi 0,4760 (4) 0,4569 (3) 0,3945 (1) 0,5082 (6) 0,4006 (2) 0,5050 (5) 

Median 0,4671 (4) 0,5066 (5) 0,3891 (1) 0,4446 (3) 0,4185 (2) 0,5608 (6) 

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og benchmark-algoritmen 
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Appendiks 8.2: Estimationsfejl for Sverige med europæisk peer-pool 

Middelværdi og median beregnet for hver udvælgelsesmodel. Tallet i parentes viser rangeringen af udvælgelsesmodeller baseret på stør-

relsen på estimationsfejlen.   

  Benchmark SARD1 SARD2 SARD3 SARD4 SARD5 

 

Branche ROE 
ROE                     

Net Debt/EBIT 

ROE                     
Net Debt/EBIT         

Size 

ROE                     
Net Debt/EBIT         

Size                 
Growth 

ROE                     
Net Debt/EBIT         

Size                 
Growth               

EBIT-margin 

Sverige             

Communication Services             

Middelværdi 0,4626 (5) 0,5243 (6) 0,4321 (1) 0,4517 (3) 0,4560 (4) 0,4424 (2) 
Median 0,3516 (1) 0,3821 (2) 0,3871 (3) 0,4188 (5) 0,4308 (6) 0,3999 (4) 

Consumer Discretionary             
Middelværdi 0,3748 (5) 0,3921 (6) 0,3521 (4) 0,3411 (2) 0,3434 (3) 0,3360 (1) 
Median 0,3027 (5) 0,3329 (6) 0,3010 (4) 0,2945 (3) 0,2883 (2) 0,2769 (1) 

Consumer Staples             

Middelværdi 0,2872 (3) 0,3419 (6) 0,2978 (5) 0,2854 (2) 0,2693 (1) 0,2939 (4) 
Median 0,2192 (1) 0,2770 (6) 0,2636 (5) 0,2323 (3) 0,2201 (2) 0,2358 (4) 

Energy             
Middelværdi 0,6097 (4) 0,8410 (6) 0,5729 (3) 0,5568 (2) 0,6528 (5) 0,5531 (1) 
Median 0,4443 (4) 0,5872 (6) 0,3171 (1) 0,3846 (3) 0,4473 (5) 0,3454 (2) 

Financials             

Middelværdi 0,8185 (5) 1,0527 (6) 0,7324 (2) 0,7431 (3) 0,7705 (4) 0,6583 (1) 
Median 0,5817 (5) 0,6779 (6) 0,3976 (1) 0,4313 (3) 0,4334 (4) 0,4134 (2) 

Health Care             
Middelværdi 0,4672 (2) 0,4890 (4) 0,5264 (6) 0,5210 (5) 0,4860 (3) 0,4654 (1) 
Median 0,3389 (1) 0,4793 (4) 0,4845 (5) 0,4984 (6) 0,4617 (3) 0,4541 (2) 

Industrials             

Middelværdi 0,3813 (5) 0,4101 (6) 0,3264 (4) 0,3133 (2) 0,3143 (3) 0,3000 (1) 
Median 0,3094 (5) 0,3123 (6) 0,2703 (4) 0,2587 (3) 0,2468 (2) 0,2389 (1) 

Information Technology             
Middelværdi 0,4342 (5) 0,4214 (4) 0,4052 (2) 0,4376 (6) 0,4207 (3) 0,3977 (1) 
Median 0,3478 (2) 0,3639 (4) 0,3572 (3) 0,3935 (6) 0,3775 (5) 0,3449 (1) 

Materials             

Middelværdi 0,5078 (5) 0,5706 (6) 0,4154 (2) 0,4215 (4) 0,4158 (3) 0,4041 (1) 
Median 0,4337 (6) 0,3860 (5) 0,2735 (3) 0,2620 (2) 0,2792 (4) 0,2324 (1) 

Real Estate             
Middelværdi 0,4655 (5) 0,4924 (6) 0,2646 (2) 0,2587 (1) 0,3046 (4) 0,2657 (3) 
Median 0,3035 (5) 0,4480 (6) 0,1524 (1) 0,1931 (2) 0,2320 (4) 0,1970 (3) 

Utilities             

Middelværdi 0,5956 (4) 0,6889 (5) 0,7944 (6) 0,5839 (3) 0,4776 (2) 0,3902 (1) 
Median 0,4224 (2) 0,4999 (5) 0,5126 (6) 0,4886 (4) 0,4364 (3) 0,3017 (1) 

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og benchmark-algoritmen 

  



134 
 

Appendiks 8.3: Estimationsfejl for Norge med europæisk peer-pool 

Middelværdi og median beregnet for hver udvælgelsesmodel. Tallet i parentes viser rangeringen af udvælgelsesmodeller baseret på stør-

relsen på estimationsfejlen.   

  Benchmark SARD1 SARD2 SARD3 SARD4 SARD5 

 

Branche ROE 
ROE                     

Net Debt/EBIT 

ROE                     
Net Debt/EBIT         

Size 

ROE                     
Net Debt/EBIT         

Size                 
Growth 

ROE                     
Net Debt/EBIT         

Size                 
Growth               

EBIT-margin 

Norge             

Communication Services             

Middelværdi 0,6198 (6) 0,5521 (4) 0,5471 (3) 0,5634 (5) 0,4908 (2) 0,4778 (1) 
Median 0,4059 (1) 0,4724 (6) 0,4633 (4) 0,4475 (3) 0,4667 (5) 0,4319 (2) 

Consumer Discretionary             

Middelværdi 0,4076 (5) 0,4406 (6) 0,3592 (4) 0,3141 (2) 0,3296 (3) 0,3134 (1) 
Median 0,3127 (6) 0,3036 (5) 0,2600 (3) 0,2400 (2) 0,2709 (4) 0,2251 (1) 

Consumer Staples             

Middelværdi 0,5770 (6) 0,5340 (5) 0,4165 (2) 0,4179 (3) 0,4386 (4) 0,4161 (1) 
Median 0,4162 (6) 0,3646 (5) 0,2858 (2) 0,2730 (1) 0,2999 (4) 0,2996 (3) 

Energy             

Middelværdi 0,6509 (5) 0,7456 (6) 0,5840 (2) 0,6131 (3) 0,6235 (4) 0,5676 (1) 
Median 0,4644 (6) 0,4598 (5) 0,3528 (2) 0,3702 (4) 0,3605 (3) 0,3491 (1) 

Financials             

Middelværdi 0,6580 (5) 0,6724 (6) 0,3877 (2) 0,3538 (1) 0,4104 (4) 0,3930 (3) 
Median 0,5273 (5) 0,5717 (6) 0,2536 (1) 0,2618 (2) 0,3234 (4) 0,3221 (3) 

Health Care             

Middelværdi 0,5483 (3) 0,5316 (1) 0,5517 (4) 0,5722 (6) 0,5471 (2) 0,5629 (5) 
Median 0,5483 (3) 0,5387 (1) 0,5418 (2) 0,5842 (6) 0,5543 (4) 0,5801 (5) 

Industrials             

Middelværdi 0,5503 (5) 0,5540 (6) 0,4175 (3) 0,4069 (1) 0,4310 (4) 0,4153 (2) 
Median 0,4375 (6) 0,4012 (5) 0,3088 (2) 0,3096 (3) 0,3148 (4) 0,3003 (1) 

Information Technology             

Middelværdi 0,5608 (6) 0,5179 (5) 0,4898 (4) 0,4668 (3) 0,4649 (2) 0,4433 (1) 
Median 0,4526 (6) 0,4342 (4) 0,4013 (3) 0,3902 (1) 0,4389 (5) 0,4013 (2) 

Materials             

Middelværdi 0,5850 (5) 0,5976 (6) 0,4531 (4) 0,4491 (3) 0,4476 (2) 0,4314 (1) 
Median 0,4919 (6) 0,4062 (5) 0,3435 (4) 0,3182 (2) 0,3087 (1) 0,3274 (3) 

Real Estate             

Middelværdi 0,5108 (6) 0,4358 (5) 0,3514 (2) 0,3710 (3) 0,4190 (4) 0,2913 (1) 

Median 0,4582 (6) 0,3175 (4) 0,3041 (2) 0,3394 (5) 0,3069 (3) 0,2541 (1) 

Utilities             

Middelværdi 0,6588 (6) 0,4668 (4) 0,3667 (1) 0,4249 (3) 0,4940 (5) 0,3907 (2) 

Median 0,4352 (6) 0,2554 (1) 0,2614 (2) 0,3177 (3) 0,3284 (5) 0,3216 (4) 

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og benchmark-algoritmen 
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Appendiks 8.4: Estimationsfejl for Finland med europæisk peer-pool 

Middelværdi og median beregnet for hver udvælgelsesmodel. Tallet i parentes viser rangeringen af udvælgelsesmodeller baseret på stør-

relsen på estimationsfejlen.   

  Benchmark SARD1 SARD2 SARD3 SARD4 SARD5 

 

Branche ROE 
ROE                     

NET DEBT/EBIT 

ROE                     
NET DEBT/EBIT         

Size 

ROE                     
NET DEBT/EBIT         

Size                 
Growth 

ROE                     
NET DEBT/EBIT         

Size                 
Growth               

EBIT-margin 

Finland             

Communication Services             

Middelværdi 0,3842 (6) 0,3572 (5) 0,3296 (3) 0,3322 (4) 0,3128 (2) 0,3055 (1) 
Median 0,3165 (6) 0,3074 (4) 0,3120 (5) 0,2738 (2) 0,2744 (3) 0,2574 (1) 

Consumer Discretionary             

Middelværdi 0,4341 (6) 0,3873 (5) 0,3251 (3) 0,3013 (1) 0,3381 (4) 0,3232 (2) 
Median 0,3404 (6) 0,3052 (5) 0,2785 (4) 0,2503 (1) 0,2625 (2) 0,2675 (3) 

Consumer Staples             

Middelværdi 0,3408 (5) 0,3508 (6) 0,2940 (3) 0,2734 (1) 0,2892 (2) 0,2964 (4) 
Median 0,2872 (6) 0,2735 (5) 0,2533 (4) 0,2181 (1) 0,2516 (3) 0,2310 (2) 

Energy             

Middelværdi 0,3749 (6) 0,2918 (1) 0,3017 (3) 0,2984 (2) 0,3476 (5) 0,3373 (4) 
Median 0,2452 (4) 0,2017 (1) 0,2786 (5) 0,2359 (3) 0,2962 (6) 0,2287 (2) 

Financials             

Middelværdi 0,5865 (5) 0,7042 (6) 0,4848 (1) 0,4945 (2) 0,5033 (3) 0,5054 (4) 
Median 0,5259 (5) 0,5666 (6) 0,2898 (1) 0,3385 (2) 0,3649 (3) 0,3668 (4) 

Health Care             

Middelværdi 0,4526 (6) 0,3875 (3) 0,3741 (1) 0,3908 (5) 0,3886 (4) 0,3768 (2) 
Median 0,4231 (6) 0,3643 (4) 0,3167 (1) 0,3365 (2) 0,3679 (5) 0,3367 (3) 

Industrials             

Middelværdi 0,4408 (5) 0,4424 (6) 0,3642 (3) 0,3379 (2) 0,3354 (1) 0,3676 (4) 
Median 0,3444 (6) 0,3252 (5) 0,2753 (4) 0,2636 (2) 0,2702 (3) 0,2614 (1) 

Information Technology             

Middelværdi 0,5351 (6) 0,5131 (5) 0,4743 (4) 0,4340 (3) 0,4110 (1) 0,4209 (2) 
Median 0,3975 (4) 0,3966 (3) 0,4144 (6) 0,3993 (5) 0,3518 (1) 0,3685 (2) 

Materials             

Middelværdi 0,3895 (6) 0,3828 (5) 0,2784 (2) 0,2757 (1) 0,2879 (3) 0,2899 (4) 
Median 0,3888 (6) 0,3147 (5) 0,2471 (3) 0,2430 (2) 0,2497 (4) 0,2085 (1) 

Real Estate             

Middelværdi 0,5905 (6) 0,4224 (5) 0,3422 (4) 0,3128 (3) 0,3049 (2) 0,2983 (1) 
Median 0,3535 (6) 0,3342 (5) 0,2400 (3) 0,1869 (1) 0,2584 (4) 0,2204 (2) 

Utilities             

Middelværdi 0,2097 (3) 0,2646 (6) 0,2215 (5) 0,2137 (4) 0,1873 (1) 0,2077 (2) 

Median 0,1989 (4) 0,2279 (6) 0,2023 (5) 0,1374 (2) 0,1121 (1) 0,1631 (3) 

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og benchmark-algoritmen 

  



136 
 

Appendiks 9: Følsomhed i estimationsfejl for nordiske lande 

Appendiks 9.1: Median af estimationsfejl over tid for de nordiske lande med en Nordisk peer-pool 

 

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og benchmark-algoritmen 
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Appendiks 9.2: Median af estimationsfejl over tid for de nordiske lande med en National peer-pool 

 

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og benchmark-algoritmen 
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Appendiks 10: Signifikanstests for de nordiske markeder 

Appendiks 10.1: Signifikanstesten af de fem SARD-kombinationer og branchemodellen for Danmark 

Resultaterne af den tosidede Wilcoxon Signed Rank Test er præsenteret under den tomme diagonal og den tosidede t-test er præsenteret 

over den hvide diagonal. ”+” indikerer, at modellen i kolonnen har en højere estimationsfejl end modellen i rækken, og ”-” indikerer det 

modsatte. ”*” indikerer, at resultatet er signifikant ved 5% signifikansniveau, mens ”**” indikerer, at resultatet er signifikant ved 1% 

signifikansniveau.    

  BM S1 S2 S3 S4 S5   BM S1 S2 S3 S4 S5   BM S1 S2 S3 S4 S5 

  Dansk peer-pool   Nordisk peer-pool   Europæisk peer-pool 

Total                                         

BM  + -** -** -** -**   + -** -** -** -**   -** -** -** -** -** 

S1 -  -** -** -** -**  -  -** -** -** -**  +  -** -** -** -** 

S2 +** +**  -** - -  +** +**  -** -** -**  +** +**  -* -** -** 

S3 +** +** +*  +** +**  +** +** +**  + -  +** +** +  - - 

S4 +** +** + -**  -  +** +** +* -  -  +** +** + -  - 

S5 +** +** + -** +   +** +** +* - +   +** +** + + +  
Large Cap                                         

BM  - - + + +   + - -* - -   +** - - - - 

S1 -  - + + +  -  -** -** -** -**  -**  -** -** -** -** 

S2 + -  + + +*  + +**  - - -  - +**  + - + 

S3 + + -  + +  + +** +  + +  + +** +  - - 

S4 + + - -  +  + +** + -  +  + +** + +  + 

S5 - + - - -   + +** + - +   + +** + + -  
Mid Cap                                         

BM  + - - - -*   + - - - -   + - - - - 

S1 -**  -* -** -** -**  -**  -* -** -** -**  -**  -** -** -** -** 

S2 + +**  + + +  - +  + - -  - +**  + + - 

S3 +* +** +**  + -  + +** +**  - -  + +** +  - -* 

S4 + +** + -*  -  + +** +** +  -  + +** +** +  - 

S5 +* +** +** - +*   + +** +** + -   +* +** +** +** +  
Small Cap                                         

BM  - -** -** -** -**   - -** -** -** -**   -** -** -** -** -** 

S1 -  -** -** -** -**  -  -** -** -** -**  +  -** -** -** -** 

S2 +** +**  + + +*  +** +**  + +* +*  +** +**  +** + +* 

S3 +** +** +  + +**  +** +** -  + +  +** +** -  - - 

S4 +** +** + -  +  +** +** -* -  +  +** +** - +  + 

S5 +** +** - -** -   +** +** -** - -   +** +** -* - -  
Micro Cap                                         

BM  + -** -** -** -**   - -** -** -** -**   - -** -** -** -** 

S1 +  -** -** -** -**  +  -** -** -** -**  +  -** -** -** -** 

S2 +** +**  -* - -  +** +**  -* -* -**  +** +**  - - - 

S3 +** +** +  + +  +** +** +  - -*  +** +** -  - - 

S4 +** +** - -*  +  +** +** + -  -  +** +** - -  - 

S5 +** +** - -* -   +** +** +* + +   +** +** + + +  
Nano Cap                                         

BM  + -** -** -** -**   +* - -** -** -**   -* -** -** -** -** 

S1 +  -** -** -** -**  -  -** -** -** -**  +**  -** -** -** -** 

S2 +** +**  -** -** -*  +** +**  -** -** -**  +** +**  -** -** -** 

S3 +** +** +  + +  +** +** +**  +* +  +** +** +**  + + 

S4 +** +** - -  -  +** +** +* -  -  +** +** + -*  - 

S5 +** +** + - +     +** +** +** - +     +** +** + - +   

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og benchmark-algoritmen 
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Appendiks 10.2: Signifikanstesten af de fem SARD-kombinationer og branchemodellen for Sverige 

Resultaterne af den tosidede Wilcoxon Signed Rank Test er præsenteret under den tomme diagonal og den tosidede t-test er præsenteret 

over den hvide diagonal. ”+” indikerer, at modellen i kolonnen har en højere estimationsfejl end modellen i rækken, og ”-” indikerer det 

modsatte. ”*” indikerer, at resultatet er signifikant ved 5% signifikansniveau, mens ”**” indikerer, at resultatet er signifikant ved 1% 

signifikansniveau.    

  BM S1 S2 S3 S4 S5   BM S1 S2 S3 S4 S5   BM S1 S2 S3 S4 S5 

  Svensk peer-pool   Nordisk peer-pool   Europæisk peer-pool 

Total                                         

BM  +** -** -** -** -**   + -** -** -** -**   +** -** -** -** -** 

S1 -**  -** -** -** -**  -**  -** -** -** -**  -**  -** -** -** -** 

S2 +** +**  - - -**  +** +**  +* + -**  +** +**  - - -** 

S3 +** +** +  - -**  +** +** -  - -**  +** +** -*  + -** 

S4 +** +** + -  -**  +** +** + +  -**  +** +** - -  -** 

S5 +** +** +** +** +**   +** +** +** +** +**   +** +** +** +** +**  
Large Cap                                         

BM  - -** -** -** -**   +** -* -* - -**   + -** -** -** -** 

S1 +  -** -** -** -**  -**  -** -** -** -**  -**  -** -** -** -** 

S2 +** +**  + + -  +* +**  + + -  +** +**  + + - 

S3 +** +** -  - -*  + +** -  + -  +** +** -  - - 

S4 +** +** + +  -  + +** - -  -*  +** +** + -  - 

S5 +** +** + +* +*   +** +** + +* +*   +** +** + + +  
Mid Cap                                         

BM  + -** -** -** -**   + -** -** -** -**   +** -** -** -** -** 

S1 -  -** -** -** -**  -  -** -** -** -**  -**  -** -** -** -** 

S2 +** +**  + + -  +** +**  +* + -  +** +**  + - - 

S3 +** +** -  - -*  +** +** +  - -**  +** +** +*  - - 

S4 +** +** + +  -*  +** +** - -  -**  +** +** + +  - 

S5 +** +** + + +   +** +** + + +*   +** +** +** + +  
Small Cap                                         

BM  +** - + + -   + -** - - -**   +** -** -** - -** 

S1 -**  -** -** -** -**  -**  -** -** -** -**  -**  -** -** -** -** 

S2 + +**  + + -  +* +**  +* + -*  +** +**  + + -** 

S3 + +** +  - -*  +** +** +  - -**  +* +** -  + -** 

S4 + +** + +  -**  +** +** + +  -**  +* +** - -  -** 

S5 +** +** +** +** +**   +** +** +** +* +**   +** +** +** +** +**  
Micro Cap                                         

BM  +* + - - -*   + -** -* -** -**   + - - - -* 

S1 -  -** -** -** -**  -  -** -** -** -**  -  -* -** -** -** 

S2 + +**  -* - -**  +** +**  + - -**  + +*  - - -* 

S3 +** +** +  + -  +* +** -  - -**  + + -  - - 

S4 +** +** - -  -  +** +** + +*  -*  + + - -  - 

S5 +** +** +* + +**   +** +** +** +** +**   +** +** + +** +**  
Nano Cap                                         

BM  - -** -** -** -**   - -** -** -** -**   - -** -** -** -** 

S1 +  -** -** -** -**  +**  -** -** -** -**  +  -** -** -** -** 

S2 +** +**  - - -  +** +**  - + -  +** +**  - - - 

S3 +** +** -  + +  +** +** -  + -  +** +** -**  - - 

S4 +** +** - -  -  +** +** - +  -  +** +** -* +  - 

S5 +** +** + + +*     +** +** + +** +**     +** +** - +* +*   

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og benchmark-algoritmen 
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Appendiks 10.3: Signifikanstesten af de fem SARD-kombinationer og branchemodellen for Norge 

Resultaterne af den tosidede Wilcoxon Signed Rank Test er præsenteret under den tomme diagonal og den tosidede t-test er præsenteret 

over den hvide diagonal. ”+” indikerer, at modellen i kolonnen har en højere estimationsfejl end modellen i rækken, og ”-” indikerer det 

modsatte. ”*” indikerer, at resultatet er signifikant ved 5% signifikansniveau, mens ”**” indikerer, at resultatet er signifikant ved 1% 

signifikansniveau.    

  BM S1 S2 S3 S4 S5   BM S1 S2 S3 S4 S5   BM S1 S2 S3 S4 S5 

  Norsk peer-pool   Nordisk peer-pool   Europæisk peer-pool 

Total                                         

BM  -** -** -** -** -**   + -** -** -** -**   + -** -** -** -** 

S1 +**  -** -** -** -**  +**  -** -** -** -**  +  -** -** -** -** 

S2 +** +**  + +* +  +** +**  + +* -  +** +**  - + - 

S3 +** +** -**  +** +  +** +** -**  + -*  +** +** -  +* - 

S4 +** +** -** -**  -  +** +** -** -*  -**  +** +** -** -**  -** 

S5 +** +** -** - +   +** +** - + +**   +** +** - + +**  
Large Cap                                         

BM  - -* -* - -   - - + - -   +** + + + + 

S1 -  -** -* - -*  -  -* + - -  -*  -** -** -** -* 

S2 +** +**  + + +  + +*  +** +* +  - +**  + - + 

S3 +* +* -  + +  - + -*  - -  - +** -  - + 

S4 + + -* -  -  + + - +  -  + +** + +  + 

S5 +* + - - -   + + - +* +   - +* - + -  
Mid Cap                                         

BM  - -* -* -* -**   - -** -** -** -**   - -* -** - -* 

S1 +  -** - - -  +*  -** -* - -  +  -** -** -* -** 

S2 +** +  + + +  +** +*  + + +  +** +**  - + + 

S3 +** +* +  + +  +** +** +  + +  +** +** +  +** + 

S4 +** + - -  +  +** +* + -  -  + +** - -  - 

S5 +** + - - +   +** +** + - +   +** +** + - +  
Small Cap                                         

BM  -** -** -** -** -**   - -** -** -** -**   - -** -** -** -** 

S1 +**  -** -** -** -**  +*  -** -** -** -**  +  -** -** -** -** 

S2 +** +**  +** +** +**  +** +**  +** +** +*  +** +**  + +* + 

S3 +** +** -**  + -  +** +** -**  + -  +** +** -*  + - 

S4 +** +** -** -  -  +** +** -** -  -*  +** +** -** -  -* 

S5 +** +** -* + +   +** +** -** + +*   +** +** - + +  
Micro Cap                                         

BM  - -** -** -** -**   + -** -** -** -**   + -** -** -** -** 

S1 +*  -** -** -** -**  +  -** -** -** -**  +  -** -** -** -** 

S2 +** +**  + + +  +** +**  + - -**  +** +**  - + - 

S3 +** +** -*  + +  +** +** -  - -**  +** +** -  + - 

S4 +** +** -** -  -  +** +** - -  -**  +** +** -* -  -* 

S5 +** +** -** - +   +** +** + + +*   +** +** + + +**  
Nano Cap                                         

BM  + -** -** -** -**   + -** -** -** -**   + -** -** -** -** 

S1 -  -** -** -** -**  +  -** -** -** -**  -  -** -** -** -** 

S2 +** +**  - - -  +** +**  -* - -  +** +**  -* - - 

S3 +** +** +  +* +*  +** +** +  + +  +** +** +  + - 

S4 +** +** -* -**  -  +** +** - -*  -  +** +** - -**  -* 

S5 +** +** - - +     +** +** - - +     +** +** - - +*   

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og benchmark-algoritmen 
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Appendiks 10.4: Signifikanstesten af de fem SARD-kombinationer og branchemodellen for Finland 

Resultaterne af den tosidede Wilcoxon Signed Rank Test er præsenteret under den tomme diagonal og den tosidede t-test er præsenteret 

over den hvide diagonal. ”+” indikerer, at modellen i kolonnen har en højere estimationsfejl end modellen i rækken, og ”-” indikerer det 

modsatte. ”*” indikerer, at resultatet er signifikant ved 5% signifikansniveau, mens ”**” indikerer, at resultatet er signifikant ved 1% 

signifikansniveau.    

  BM S1 S2 S3 S4 S5   BM S1 S2 S3 S4 S5   BM S1 S2 S3 S4 S5 

  Finsk peer-pool   Nordisk peer-pool   Europæisk peer-pool 

Total                                         

BM  -** -** -** -** -**   - -** -** -** -**   - -** -** -** -** 

S1 +**  -** -** -** -**  +**  -** -** -** -**  +**  -** -** -** -** 

S2 +** +**  - - -  +** +**  - - -  +** +**  -* -* - 

S3 +** +** +  - -  +** +** -  - -  +** +** +  + + 

S4 +** +** + -  -  +** +** + +  -  +** +** + -  + 

S5 +** +** + + +   +** +** +** +** +*   +** +** + - +  
Large Cap                                         

BM  - - - - -*   - - -** - -**   + + + + + 

S1 +  - - - -  +  - -* - -*  -  + - - - 

S2 + +  + + -  + +  - - -  - -  - - - 

S3 +* + +  - -  +** + +  + +  + + +  - + 

S4 +* + + -  -  +** + + -  -  + + + +  + 

S5 +* + + - -   +** + + - +   + + + + -  
Mid Cap                                         

BM  - -** -** -** -**   - -** -** -** -**   - -** -** -** -** 

S1 +  - - - -  +  -** -** -** -**  +  -** -** -** -** 

S2 + +  - - -  +** +**  + + +  +** +**  - - - 

S3 +** +* +  - +  +** +** +  - +  +** +** +  - - 

S4 +** + + -  +  +** +** + +  +  +** +** + +  - 

S5 +** + + - -   +** +** + + -   +** +** +* + +  
Small Cap                                         

BM  -** -** -** -** -**   -* -** -** -** -**   - -** -** -** -** 

S1 +**  -* - - -  +*  -** -** -** -**  +  -** -** -** -** 

S2 +** +  + + +  +** +**  + + -  +** +**  - - + 

S3 +** + +  + +  +** +** -  - -  +** +** +  + + 

S4 +** + - -*  -  +** +** + +  -  +** +** + -  + 

S5 +** + - - +   +** +** +* +* +   +** +** - - -  
Micro Cap                                         

BM  -* -** -** -** -**   + -** -** -** -**   - -** -** -** -** 

S1 +**  -** -** -** -**  +**  -** -** -** -**  +  -** -** -** -** 

S2 +** +**  - - -  +** +**  + + -  +** +**  - - - 

S3 +** +** -  - -  +** +** -  - -*  +** +** -  - - 

S4 +** +** + +  -  +** +** - +  -  +** +** - -  - 

S5 +** +** + + -   +** +** + +* +*   +** +** - + +  
Nano Cap                                         

BM  - -** -** -** -**   - -** -** -** -**   - -** -** -** -** 

S1 +**  -** -** -** -**  +**  -** -** -** -**  +*  -** -** -** -** 

S2 +** +**  -* -* -*  +** +**  -** -* -  +** +*  -** -* - 

S3 +** +* +  - +  +** +** +  + +  +** +** +  + +* 

S4 +** +* + -  +  +** +** + +  +  +** +** + -  + 

S5 +** +** + + +     +** +** + + +     +** +** + - -   

Kilde: egen tilvirkning baseret på SARD- og benchmark-algoritmen 
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