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Sammanfattning 

Titel: Investeringsstrategier för en bransch i motvind: Exempelbransch europeiska 

massa- och pappersindustrin 

Författare: Katarina Carlsson, David Harbäck    

Handledare: Öystein Fredriksen  

Bakgrund:  Ofta ligger en hel branschs utveckling till grund för hur investerare värderar 

enskilda företag men bara för att en bransch presterar sämre än övriga 

aktiemarknaden behöver inte detta betyda att enskilda företag inom denna 

bransch inte kan generera överavkastning. Med detta resonemang i baktanke 

är det intressant att undersöka om man med hjälp av investeringsstrategier 

kan hitta potentiella ”guldkorn” och på så vis uppnå en högre avkastning än 

den övriga aktiemarknaden. 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka om det med investeringsstrategier baserade 

på relativvärdering går att investera i företag inom den europeiska massa- 

och pappersindustrin och genom dessa skapa en högre avkastning än 

jämförelseindexet MSCI Europe, trots massa- och pappersindustrins 

historiskt svaga prestation i jämförelse med den europeiska aktiemarknaden. 

Metod: Studien bygger på en deduktiv forskningsprocess för att förklara sambandet 

mellan teori och praktik. Vidare har ett kvantitativt tillvägagångssätt 

används i studien där en stor mängd data enligt den deduktiva metoden 

analyserats och testats. 

Resultat:  Studien visar på att det går att generera överavkastning gentemot index 

genom att följa investeringsstrategier. Den investeringsstrategi som i denna 

studie genererade den högsta avkastningen var investeringsstrategin baserad 

på EV/EBITDA justerat för biologiska tillgångar. Komplexiteten i 

beräknandet av branschspecifika multiplar bidrar dock till en allt för stor 

osäkerhet varför de mer använda och utforskade standardiserade multiplarna 

är att föredra framför de branschspecifika multiplarna.   

Sökord: Relativvärdering, branschspecifika multiplar, standardiserade multiplar, 

överavkastning, massa- och pappersindustrin  



Abstract 

Title:   Investment Strategies for an industry struggling with adversity: The 

European pulp and paper industry as an example for an adverse industry 

Authors:  Katarina Carlsson, David Harbäck 

Supervisor:  Öystein Fredriksen 

Background:  The general development of an industry often counts as a basis for how 

investors value individual companies within an industry, but just because an 

industry performs poorer than the whole stock market this does not mean 

that individual companies are not capable of generating excess returns. With 

this reasoning it would be interesting to find out whether it is possible to use 

an investment strategy in order to find potential “treasures” and thus achieve 

a higher return than the stock market in general. 

Aim: The aim of this study is to investigate if it is possible to generate higher 

returns than the benchmark index MSCI Europe through investment 

strategies based on relative valuation for companies in the European pulp 

and paper industry, despite the industry’s weak performance in comparison 

to the European stock market. 

Methodology:  The study is based on a deductive research process to explain the 

relationship between theory and practice. A quantitative approach is used 

for testing and analyzing the underlying data in this study.  

Result: The study shows that it is possible to generate excess return against the 

index by following investment strategies used in this study. The investment 

strategy that generated the highest return in this study is the investment 

strategy based on EV/EBITDA adjusted for biological assets. The 

complexity of calculating the industry-specific multiples leads to uncertain 

results, why the more widely used and researched standardized multiples are 

preferred to the industry-specific multiples. 

Keywords:  Relative Valuation, industry-specific multiples, standardized multiples, 

excess return, pulp and paper industry 



Förord 

Efter fyra års studier på det Internationella Civilekonomprogrammet är denna uppsats det sista 

vi kommer att göra här på Linköpings Universitet. Tiden har gått väldigt fort sedan vi hösten 

2007 började vår utbildning och det är både med glädje och vemod vi nu snart ska bege oss ut 

i arbetslivet. Under de 20 veckor som vi arbetat med vår uppsats har vi framförallt utvecklat 

vår analytiska förmåga och lärt oss mycket om grupparbete samtidigt som vi har haft många 

roliga stunder från tidig morgon till sena kvällar i Universitetets lokaler. Ett stort tack vill vi 

ge till vår handledare Öystein Fredriksen som hjälpt oss med många insiktsfulla råd samt de 

studenter som vid våra seminarier gett oss mycket värdefull och konstruktiv kritik. 

Avslutningsvis skulle vi också vilja tacka vår klasskamrat Erik Haag för hans värdefulla hjälp 

vid modellbyggandet i Excel samt hans korrekturläsning och värdefulla tips.
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1 Inledning 

Det inledande kapitlet ämnar ge en bakgrund till studien samt en närmare beskrivning av 

studiens problem och syfte. Vidare kommer även studiens avgränsningar och målgrupp att 

redogöras samt vilka tidigare studier som gjorts inom området för multipelbaserade 

investeringsstrategier. 

1.1 Bakgrund 

Det finns många faktorer som kan ligga till grund för att en specifik bransch presterar sämre 

än aktiemarknaden i stort. Hela branschen kan generellt ha en negativ utveckling på grund av 

exempelvis minskad efterfrågan, men den negativa utvecklingen kan också grundas i att 

specifika företag inom branschen har presterat sämre, genom exempelvis minskade 

marknadsandelar och reducerade vinster. En branschs historiska utveckling samt 

framtidsutsikter ligger till grund för bland annat analytikers analyser på makronivå. Om en 

bransch visar på både dålig historisk utveckling och svaga framtidsutsikter kan detta resultera 

i att analytiker förbiser branschen och råder investerare att minska innehaven i företagen 

verksamma inom den branschen. För många investerare väger en analytikers råd om vilka 

företag eller branscher som är bra investeringsalternativ tungt. Detta kan resultera i att 

investeraren hellre lyssnar på analytikers råd än att själv skapa sig en uppfattning om vilka 

företag som kan vara bra investeringsalternativ. 

Oavsett en branschs historiska och framtida utveckling samt analytikers utlåtanden kan 

enskilda företag inom en bransch fortfarande vara ett bra alternativ för en investering. Att 

vissa företag kan vara bra investeringsalternativ och prestera bättre än sina branschkollegor 

kan bland annat bero på företagens olika intjäningsförmågor, marknadsandelar eller 

marginaler som skiljer sig mellan företag både i branscher som har presterat bra och dåligt. 

Ett företag som exempelvis uppvisar höga marginaler och stora marknadsandelar kan alltså 

vara ett bra investeringsalternativ trots att företaget är verksamt inom en bransch som 

generellt presterat sämre än andra branscher eller aktiemarknader i stort. 

Med detta resonemang i baktanke är det intressant att undersöka om man med hjälp av en 

eller flera investeringsstrategier, trots en branschs dåliga prestation kan investera i företag 

inom en bransch och uppnå en högre avkastning än den övriga aktiemarknaden. Den 

exempelbransch som har valts för att spegla en bransch som presterat dåligt är den europeiska 

massa- och pappersindustrin, som under de senaste 15 åren har genererat en lägre avkastning 

än den europeiska aktiemarknaden. Detta visas i figur 1 som redovisar utvecklingen för ett 
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europeiskt pappersindex i jämförelse med det europeiska indexet Morgan Stanley Capital 

International (MSCI) Europe. En replikerad investering på 100 kr under 1996 i MSCI Europe 

har fram till 2011 växt till 184,27 kr medan en replikerad investering i ett europeiskt 

pappersindex, under samma tidsperiod, endast hade vuxit till 150,26 kr.  

 
Figur 1: Europeiskt pappersindex och MSCI Europe 

Att en replikerad investering i det europeiska pappersindexet har gett en lägre avkastning än 

en replikerad investering i indexet MSCI Europe behöver som tidigare nämnt dock inte betyda 

att enskilda företag inom den europeiska massa- och pappersindustrin är dåliga 

investeringsalternativ. Detta eftersom enskilda företag kan ha en positiv utveckling trots att 

branschen i sig har presterat sämre än aktiemarknaden i stort. 

Den metod som ligger till grund för studien är investeringsstrategier baserade på 

relativvärdering. Enligt Damodaran (2002) kan en relativvärdering genomföras genom att 

företag av liknande karaktär inom samma bransch jämförs med hjälp av standardiserade mått 

vilka kallas multiplar. Enligt Damodaran (2001) kan multiplarna vara relaterade till företagets 

genererade vinst, intäkter och bokförda värde samt mått som är specifika för företag inom en 

viss bransch. Beroende på branschens uppbyggnad samt specifika särdrag kan vissa multiplar, 

vid en investering, vara mer intressanta att fokusera på än andra. De multiplar som ingår i 

studien är dels så kallade standardiserade multiplar, vilka klassas som några av de mest 

välkända och använda multiplarna, och dels branschspecifika multiplar som efter kontakt med 

analytiker valts ut för att på bästa sätt kunna spegla europeiska massa- och pappersindustrins 

specifika särdrag.  

Europeiskt pappersindex och MSCI Europe 29/4/11
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1.2 Problemdiskussion  

Den europeiska massa- och pappersindustrin har, som tidigare nämnt, under ett antal år 

presterat sämre än den europeiska aktiemarknaden. Dock behöver inte den dåliga prestationen 

betyda att det inte går att skapa en överavkastning genom att med en investeringsstrategi 

placera i enskilda företag inom branschen. Att hitta potentiella ”guldkorn” inom en bransch 

kan vara svårt för en investerare men genom att använda sig av en investeringsstrategi kan 

investeringsprocessen förenklas. De investeringsstrategier som studien är baserad på har som 

syfte att välja ut de potentiella ”guldkorn” som kan finnas inom exempelvis en bransch och 

studien ämnar undersöka om det trots branschens dåliga prestation i förhållande till den 

europeiska aktiemarknaden går att skapa överavkastning genom att investera i dessa 

”guldkorn”. 

Ett problem som kan uppstå när en investerare letar efter potentiella ”guldkorn” kan vara att 

investeraren själv inte vet vilken multipel som är mest fördelaktig att grunda sin strategi på. 

Det finns många olika standardiserade och branschspecifika multiplar som kan användas i en 

relativvärdering vilket gör det intressant att undersöka om det finns någon multipel som i en 

investeringsstrategi ämnad för massa- och pappersindustrin är mer fördelaktig än andra. Ofta 

är det lättare för en investerare att analysera de standardiserade multiplarna eftersom de 

branschspecifika multiplarna kräver att en investerare har kunskap om de särdrag som är 

specifika för branschen. För att investeraren ska kunna använda de branschspecifika 

multiplarna krävs därför först en analys över hur branschen är uppbyggd samt branschens 

specifika särdrag vilket både kan vara tidskrävande och kunskapskrävande.  

Fördelen med branschspecifika multiplar är att det i större grad speglar branschens egenheter, 

men det är standardiserade multiplar som i störst utsträckning används och analyseras. Detta 

gör att de branschspecifika multiplarna kan vara mer svårtolkade då investerare inte har någon 

uppfattning om vad som är ett lågt, högt eller vanligt värde för multipeln. En investerare 

skulle förmodligen inte investera i ett företag vars P/E- tal visar på ett pris på 80 gånger 

vinsten men skulle möjligen kunna anse den branschspecifika multipeln 10 000 kr per 

besökare på en internetsida som ett rimligt pris för en aktie. Ett annat problem med 

branschspecifika multiplar kan vara svårigheten med att relatera branschspecifika multiplar 

till fundamentala värden. Det kan vara svårt att veta om exempelvis ett ökat antal besökare på 

en hemsida resulterar i ökade intäkter eller vinster för det berörda företaget. (Damodaran, 

2002)  
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1.3 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka om det med investeringsstrategier baserade på relativvärdering 

går att investera i företag inom den europeiska massa- och pappersindustrin och genom dessa 

skapa en högre avkastning än jämförelseindexet MSCI Europe, trots massa- och 

pappersindustrins historiskt svaga prestation i jämförelse med den europeiska 

aktiemarknaden. Investeringsstrategierna är baserade på standardiserade och branschspecifika 

multiplar och studien avser att undersöka vilken eller vilka av dessa multipelstrategier som är 

att föredra ur ett avkastningsperspektiv.   

1.4 Frågeställning 

För att besvara studiens syfte har två frågeställningar upprättats. Nedanstående 

frågeställningar kommer att besvaras i studien och kan vara intressanta för investerare 

intresserade av att placera i den europeiska massa- och pappersindustrin. 

I studien kommer totalt 10 multipelbaserade portföljer komponeras utifrån de standardiserade 

multiplarna P/E, EV/EBITDA och P/BV samt de branschspecifika multiplarna EV/EBITDA 

justerat för biologiska tillgångar och P/E med normaliserade vinster. Med hjälp av två 

portföljer för varje multipel baserade på låga och höga multiplar kommer följande 

frågeställning behandlas med syfte att undersöka vilken investeringsstrategi som presterat bäst 

ur ett avkastningsperspektiv: 

 Vilken multipelbaserad investeringsstrategi har historiskt sett genererat högst 

avkastning?  

Efter tidigare resonemang om att investerare vid användning av branschspecifika multiplar 

måste ha större kunskap om branschens uppbyggnad och specifika särdrag, jämfört med en 

analys av standardiserade multiplar, har följande frågeställning skapats. Detta för att 

undersöka om det för en investerare är gynnsamt att använda en investeringsstrategi baserad 

på branschspecifika multiplar trots den tid och kunskap som krävs för att tillämpa strategin.  

 Är det ur ett avkastningsperspektiv mer fördelaktigt att använda investeringsstrategier 

baserade på standardiserade multiplar än strategier baserade på branschspecifika 

multiplar?  
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1.5 Avgränsningar 

Studien kommer att undersöka 10 multipelbaserade investeringsstrategier som utgår från höga 

och låga värden för både de standardiserade och de branschspecifika multiplarna. Studien har 

på grund av tidsskäl begränsats till sex standardiserade och fyra branschspecifika 

multipelbaserade portföljer. De standardiserade multiplarna är några av de mest kända och är 

vanligt förekommande vid relativvärdering. De branschspecifika multiplarna ämnar spegla 

några för massa- och pappersindustrin specifika särdrag i dess konjunkturkänslighet samt 

företags innehav av biologiska tillgångar, vilket närmare kommer diskuteras i kapitel två. 

Studien kommer enbart att behandla en enskild bransch som presterat sämre än ett valt 

jämförelseindex och inkluderar 19 europeiska företag aktiva inom den valda branschen 

massa- och pappersindustrin. Val av företag till studien har grundats i en branschindelning 

enligt Global Industry Classification Standard (GICS) och dess subindelning papper och 

massa. Denna avgränsning har gjort för att säkerställa att företagens kärnverksamhet är 

massa- och papperstillverkning.  

Studien har avgränsats till en tidsperiod om 10 år då en undersökning av en längre tidsperiod 

inte har varit möjligt. Detta på grund av att urvalsgruppen under en längre tidsperiod än 10 år 

innehåller för få företag för att ett representativt resultat ska kunna uppnås.  

1.6 Tidigare Studier  

Ett flertal andra studier har inom ramen för denna studies område tidigare genomförts där 

olika investeringsstrategier baserade på multiplar i avseende på avkastning och prestation har 

testats. Nedan kommer ett flertal av dessa studier att presenteras tillsammans med en 

kortfattad redogörelse av studiernas resultat. De studier som presenteras är alla inriktade på 

investeringsstrategier baserade på standardiserade multiplar i form av P/E- talet, P/BV- talet 

samt EV/EBITDA- talet. Studier inom området branschspecifika multiplar som grund för 

investeringsstrategier är relativt ovanliga och några dokumenterade studier som behandlar 

detta ämne har inte hittats. Vidare bör påpekas att nedanstående studier är gjorda på hela 

aktiemarknader och inte på specifika branscher. De nedan presenterade studierna är heller inte 

gjorda för en marknad eller bransch som presterat dåligt men studierna ger en bra inblick i hur 

tidigare multipelbaserade investeringsstrategier har presterat, samt vilka resultat man kan 

förvänta sig från de multipelbaserade investeringsstrategierna i denna studie.   

I en studie gjord av Goodman et al. (1986) undersöktes olika investeringsstrategier baserade 

på P/E- talet på den amerikanska marknaden. Genom att skapa olika portföljer baserade på 
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företags P/E- tal under tidsperioden 1970 till 1980 dras slutsatsen att den portfölj med företag 

som innehar låga P/E- tal är den som genererar högst avkastning. Portföljen med höga P/E- tal 

genererar däremot en negativ avkastning under studiens tidsperiod.  

I boken ”What Works on Wall Street” har författaren O'Shaughnessy (2005) genomfört en 

studie baserad på Standars & Poors databas Campustat mellan åren 1953 till 2003. I boken 

visar författaren att marknaden belönar företag med låga P/BV-multiplar medan företag med 

höga P/BV-multiplar straffas. De 50 företag med lägst P/BV-multiplar gav under tidsperioden 

en geometrisk avkastning på 15,95 procent medan marknaden gav en geometrisk avkastning 

på 13,00 procent. O'Shaughnessy visar också att en investeringsstrategi som utgår från låga 

P/BV- tal slår ett index baserat på företag med störst marknadsvärde 65 procent av gångerna 

på ettårs basis, 81 procent av gångerna under en rullande femårsperiod och 91 procent av 

gångerna under en rullande tioårsperiod. 

En annan studie gjord på P/BV- talet är en internationell undersökning på sex olika 

aktiemarknader genomförd av Capaul et al. (1993) mellan åren 1981 till 1992. Studien är i 

likhet med tidigare studier inriktad på överavkastning och resultatet visar att en 

investeringsstrategi inriktad på värdebolag i form av företag med låga P/BV-tal är att föredra 

framför en investeringsstrategi baserad på höga P/BV-tal. 

Ekdahl och Olsson genomförde under 2010 en studie där de undersökte om det med hjälp av 

investeringsstrategier baserade på företags P/E-tal, P/S-tal, P/BV-tal samt direktavkastning 

går att generera överavkastning gentemot Affärsvärldens generalindex. Studien visar på att en 

investeringsstrategi baserad på låga värden för multiplarna i studien överlag genererade den 

högsta avkastningen, även efter att avkastningen riskjusterats. Studien drar med dessa resultat 

slutsatsen att värdebolag med låga multipelvärden genererar högre avkastning än tillväxtbolag 

med höga multipelvärden.    

År 2006 genomförde Persson och Ståhlberg en studie som behandlar investeringsstrategier 

baserade på multiplarna P/E-talet och EV/EBITDA- talet. Två portföljer skapades 

innehållandes de sex företag med lägst värden för vardera multipel och följdes under 

tidsperioden 2001 till 2005.  Genom att använda sig av en investeringsstrategi baserad på låga 

värden för multiplarna på den svenska aktiemarknaden visar studien att det är möjligt att 

generera överavkastning mot både Affärsvärldens generalindex samt OMXS30. 
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2 Branschanalys av massa- och pappersindustrin 

Branschanalysen har som syfte att ge läsaren en översikt över den europeiska massa- och 

pappersindustrin samt diskutera vad som kan ligga till grund för branschens negativa 

prestation i jämförelse med den europeiska aktiemarknaden. Dessutom presenteras 

problematiken kring hur företag inom massa- och pappersindustrin redovisar sina 

skogstillgångar.  

2.1 Branschöversikt  

Massa- och pappersindustrin är den största grenen inom samlingsnamnet skogsindustri som 

även inkluderar sågverksindustrin, träskiveindustrin, tillverkning av förpackningar gjorda av 

trä, papper och papp samt snickeriindustrin (Skogsindustrierna, 2010a) Historiskt har Europa 

och Nordamerika varit de största producenterna inom massa- och pappersindustrin men de har 

under de senaste åren utmanats av framförallt Asien där både produktion och konsumtion av 

industrins produkter har ökat kraftigt. Trenden är också att de asiatiska massa- och 

pappersföretagen, på grund av sin höga tillväxt, börjar slå sig in på den europeiska och 

amerikanska marknaden och utmanar därmed Europas och Nordamerikas position som de 

största inom massa- och pappersindustrin. (Forestindustries, 2011a) 

Baserat på kapacitet domineras den europeiska massa- och pappersindustrin av Tyskland, 

Sverige och Finland vilket kan utläsas i figur 2 som visar de länder inom Europa med högst 

produktionskapacitet för papper och kartong. Storleken på bubblorna i figuren nedan visar de 

olika ländernas produktionskapacitet. Figuren visar också ländernas tekniska mognad samt 

ländernas genomsnittliga produktionskapacitet.  
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Figur 2: Produktionskapacitet för europeiska länder 

Produktionskapaciteten för de olika företagen inom branschen är dock väldigt olika vilket 

grundas i att företagen inom branschen tillverkar olika produkter. Tillverkade produkter inom 

massa- och pappersindustrin kan vara allt från pappersmassa, tryckpapper, 

förpackningsmaterial och hygienprodukter till energi och biobränsle vilket genom deras olika 

beståndsdelar kräver mycket olika produktionskapacitet. Dessutom driver vissa företag även 

skogsbruk. Resultatet av de olika produktionsmöjligheterna är att alla företag har en 

diversifierad produktmix där vissa producerar exempelvis tryckpapper och 

förpackningsmaterial och där andra istället fokuserar på tillverkning av hygienprodukter. 

Följden av skilda produktmixerna är att företagen påverkas olika mycket vid förändringar i 

påverkande faktorer. Faktorer som påverkar företagen inom massa- och pappersindustrin är 

exempelvis valuta, råvarupriser och efterfrågan på produkter. Om efterfrågan på exempelvis 

hygienprodukter minskar får detta stora utslag hos företag vars produktmix till stor del består 

av hygienprodukter och på samma sätt påverkas företag vars största produktområde är 

tryckpapper av en minskad efterfråga på tryckpapper.  

Skogsindustrin och därmed också massa- och pappersindustrin är en cyklisk bransch vilket 

betyder att den starkt följer konjunkturutvecklingen och påverkas ofta extra negativt under en 

lågkonjunktur samtidigt som företagen inom branschen tvärtom kan uppnå extra positiva 

resultat om konjunkturen utvecklas bättre än väntat. Under lågkonjunkturen 2008 som 

uppstod till följd av den finansiella krisen minskade efterfrågan och därmed också 



9 
 

produktionsvolymen kraftigt vilket hade stor negativ påverkan på företagen inom branschen 

(Forestindustries, 2011a). Figur 3 visar utvecklingen för ett europeiskt pappersindex i 

jämförelse med utvecklingen för indexet MSCI Europe. Utvecklingen för de båda indexen 

följer varandra relativt väl men botten för pappersindexet är något lägre än det europeiska 

aktieindexet samtidigt som pappersindexet i slutet av 2010 visar på en bättre utveckling än det 

europeiska aktieindexet. Detta visar på att den europeiska massa- och pappersbranschen 

reagerar på förändringar i konjunkturen i större grad än resten av den europeiska 

aktiemarknaden. 

 
Figur 3: Europeiskt pappersindex och MSCI Europe 

Två huvudsakliga orsaker till att företagen inom massa- och pappersindustrin har haft 

problem historiskt är överkapacitet och minskad efterfråga på branschens produkter vilket 

kommer att diskuteras nedan. (VA, 2011) 

2.1.1 Överkapacitet 

Överkapaciteten har länge varit ett problem för den europeiska massa- och pappersindustrin 

och är en bidragande orsak till branschens negativa prestation i jämförelse med andra 

branscher på den europeiska aktiemarknaden genom ett överutbud som inte har matchat den 

europeiska efterfrågan. Produkterna har som följd av detta haft en svag prisutveckling 

Europeiskt pappersindex och MSCI Europe 19/5/11

2008 2009 2010

30

40

50

60

70

80

90

100

110

EU-DS Paper - PRICE INDEX

MSCI EUROPE U$ - PRICE INDEX

Source: Thomson Reuters Datastream    



10 
 

(Avanza, 2011). Den huvudsakliga åtgärden för att minska överutbudet har varit 

konsolidering och nedläggning av mindre och olönsamma massa- och pappersbruk för att 

istället fokusera på en ökad kapacitet i färre fabriker. I Europa har fem procent av 

produktionsvolymen minskats de senaste åren till följd av nedläggning av icke vinstdrivande 

fabriker (Forestindustries, 2011b). Minskningen av överkapaciteten kan dock vara ett problem 

för den europeiska massa- och pappersindustrin på grund av den ökade konkurrensen inom 

den europeiska massa- och pappersindustrin till följd av Asiens ökade produktion och inträde 

på den europeiska marknaden. Det kan tänkas att de europeiska massa- och pappersföretagen 

på grund av de minskade produktionsvolymerna inte kan anpassa sig till en potentiell 

volymökning i samma utsträckning som de asiatiska konkurrenterna och därmed konkurreras 

ut. Detta eftersom produktionens flexibilitet och effektivitet troligtvis är lägre i Europa än i 

Asien på grund av den europeiska massa- och pappersindustrins mognad.  

2.1.2 Minskad efterfrågan 

Som tidigare nämnt är en minskad efterfråga också en orsak till att företag inom europeiska 

massa- och pappersindustrin har presterat sämre i jämförelse med den europeiska 

aktiemarknaden i stort. Figur 4 visar historisk och prognostiserad efterfrågan, i miljoner ton, 

på papper och kartong från år 1990 till 2025 genomförd av ABB. Efterfrågan hos den mogna 

marknaden innehållandes Japan, Västeuropa och Nordamerika nådde sin högsta punkt under 

år 2000 men har därefter minskat och de senaste åren legat kvar på en längre nivå. Enligt 

figuren visar både Nordamerika, Västeuropa och Japan på en prognostiserad avtagande 

efterfrågan medan utvecklingsländerna, framförallt Kina, visar på en mycket positiv framtida 

efterfrågeutveckling.   
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Figur 4: Källa ABB, 2006: Historisk och prognostiserad efterfrågeutveckling 

Den totala europeiska efterfrågeminskningen på massa- och pappersindustrins produkter 

grundas i en minskad efterfråga på de produkter som branschen tillverkar.  Tidningspapper 

och skrivpapper har historiskt utgjort en stor del av de europeiska massa- och 

pappersföretagens produktionsmix men i dagens samhälle där konsumtionen av digitala 

medier ökar är problemet med minskad efterfrågan på tidningspapper samt tryck- och 

skrivpapper ett stort problem för företagen med massa- och pappersproduktion. Statistik från 

Cepiprint visar att efterfrågan på tidningspapper minskade med totalt 16,4 procent från år 

2006 till 2009. År 2010 ökade efterfrågan något (1,9 procent) men statistiken visar på en 

fortsatt negativ efterfrågetrend för tidningspapper då efterfrågan i mars 2011 minskat 3,4 

procent jämfört med samma tidpunkt förra året. (Cepiprint, 2011) 

 

Figur 5: Källa Cepiprint, Efterfrågan på tidningspapper i Europa 
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Samtidigt som efterfrågan på tryck- och tidningspapper har minskat under de senaste åren har 

däremot efterfrågan på hygienprodukter och, funktionella förpackningar ökat vilket gynnar de 

företag med hygienprodukter och förpackningar som stora produktionsområden. 

Hygienprodukter blir mer och mer aktuella i takt med att konsumenternas blir mer medvetna 

om hygienens betydelse för att undvika bland annat sjukdomar och de senaste årens 

influensapandemier. Av klimatskäl har intresset för kartong- och pappersförpackningar ökat 

under de senaste åren och ett internationellt arbete pågår i syfte att standardisera miljökriterier 

för förpackningar. Ur ett klimatperspektiv kan därför ett alternativ vara att ersätta 

förpackningar tillverkade av exempelvis metall och plast med kartong eller papper eftersom 

de sistnämnda är tillverkade av förnybara råvaror. (Skogsindustrierna, 2010b)  

2.2 Värdering av biologiska tillgångar  

Ett särdrag för massa- och pappersindustrin är, som tidigare nämnt, att vissa företag inom 

branschen även bedriver skogsbruk i sin verksamhet. Anledningen till att studien kommer att 

behandla problematiken kring värdering av biologiska tillgångar är att företagens 

tillvägagångssätt för redovisning av biologiska tillgångar inte har varit konsekvent under hela 

studiens tidsperiod. Att redovisningen inte har varit konsekvent under hela tidsperioden 

kommer att ha en inverkan på studien vid beräknandet av företagens multipel EV/EBITDA 

justerat med biologiska tillgångar. Hur beräkningarna har genomförts diskuteras vidare i 

referensramen. Från och med 2005 då nya regler (IAS 41
1
) trädde i kraft tvingas europeiska 

företag att redovisa sina skogstillgångar enligt verkligt värde i stället för att som tidigare 

redovisa skogstillgångarna till anskaffningsvärde. Detta har inneburit en stor förändring 

framförallt för företag inom skogsbranschen där flertalet företag har tvingats värdera upp sina 

skogstillgångar markant. Det pågår dock en diskussion om de svenska skogsbolagen verkligen 

redovisar sina skogstillgångar till verkligt värde och om hela värdet av dessa tillgångar 

verkligen återspeglas i företagens aktiekurser.  

Ett av Sveriges största företag inom skogsindustrin är SCA med ett börsvärde på cirka 59 

miljarder kr och ett bokfört värde på deras skogstillgångar som uppgår till cirka 26 miljarder 

kr. Vid en beräkning av värdet på företagets skogstillgångar genom att multiplicera 

skogsstyrelsens prisdata på ved för olika träslag med antalet stående kubikmeter skog som 

företaget har, resulterar detta dock i ett värde på cirka 76 miljarder. Värdet på bara 

skogstillgångarna är således betydligt högre än företagets hela börsvärde. Ett problem med 

                                                           
1
 International Accounting Standard 
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värdering enligt verkligt värde är att det idag inte finns någon marknad för skogstillgångar av 

den volym som de svenska företagen innehar. Om en stor skogsägare likt SCA skulle vilja 

sälja sina 2,6 miljoner hektar skog skulle det troligtvis inte finnas några köpare för den 

volymen skog. Det säljs en rad småposter av skogstillgångarna men dessa priser kan inte 

appliceras på en volym av flera miljoner hektar. Ett annat problem är den långa livslängd som 

skog som tillgång har. För att värdera skogen används en modell för att diskontera framtida 

kassaflöden från skogstillgångarna. Denna modell bygger på antaganden och prognoser vilket 

är mycket svåra att estimera korrekt då värderingen i vissa fall kan ske på tidsperioder upp 

mot 100 år. Vidare används en diskonteringsränta som vid små justeringar kan ändra 

värderingen med flera miljarder. Det är upp till investeraren att bedöma tillförlitligheten i de 

värden som skogsbolagen redovisar genom att analysera de ingående variablerna i företagens 

egen värdering av skog. (Lagerberg & Leinar, 2008) 

I studien kommer värden för företagens biologiska tillgångar att hämtas från respektive 

företags årsredovisning. Värden för företagens biologiska tillgångar kommer att skilja sig för 

åren innan 2005 på grund av införandet av International Financial Reporting Standards 

(IFRS). Vi kommer dock inte att värdera dessa tillgångar på något annat sätt än vad som 

presenteras i företagens årsredovisningar. Dels för att en omvärdering av tillgångarna under 

åren innan 2005 skulle vara svår samt att chansen för fel i denna värdering från vår sida skulle 

kunna ge ett felvisande resultat för investeringsstrategin baserad på EV/EBITDA justerat för 

biologiska tillgångar där dessa tillgångar kommer att användas i multipelberäkningen. Vidare 

har alla företag en skyldighet att efter 2005 redovisa tillgångarna till verkligt värde vilket 

innebär att samtliga ingående företag har redovisat tillgångarna på liknande sätt. En viss 

osäkerhet i värdena för de biologiska tillgångarna för åren innan 2005 kan dock uppstå. 

Vidare förklaring om hur detta har hanteras ges i metodkapitlet.
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3 Teoretisk Referensram  

I den teoretiska referensramen presenteras de teorier och modeller som kommer att ligga till 

grund för analysen av studiens empiriska material samt analys. I den inledande delen av 

referensramen diskuteras den effektiva marknadshypotesen. Därefter kommer fokus att ligga 

på relativvärdering för att klargöra för investerare hur denna värdering kan användas i en 

investeringsstrategi samt hur strategierna på ett lämpligt sätt kan utvärderas.  

3.1 Effektiva marknadshypotesen  

Enligt Wärneryd (2001) är teorin kring den effektiva marknaden den huvudsakliga 

ekonomiska och finansiella teorin för händelser på den finansiella marknaden. Den effektiva 

marknaden är både väldigt diskuterad och ifrågasatt (Thaler, 2005) och enligt Lo (2000) har 

ekonomer efter ungefär tre decennier av forskning ännu inte kunnat enas gällande om den 

finansiella marknaden är effektiv eller inte. I en effektiv marknad är det inte möjligt att hitta 

över- eller undervärderade aktier på grund av att all tillgänglig information speglas i 

aktiepriset. En investeringsstrategi baserad på relativvärdering, likt de investeringsstrategierna 

som används i studien, skulle det enligt den effektiva marknadshypotesen inte vara till någon 

nytta. Detta eftersom det inte går att hitta aktier som är under- eller övervärderade. Den 

effektiva marknadshypotesen har studerats och testats under många år och de flesta studier 

visar på att marknaden inte är helt effektiv men ändå innehåller en viss grad av effektivitet.  

Den effektiva marknadshypotesen (EMH) fick sitt genombrott när Eugene Fama publicerade 

artikeln Efficient Markets - A review of theory and empirical work i the Journal of Finance 

1970.  I artikeln menar Fama att priser på finansiella instrument i en effektiv marknad alltid 

till fullo reflekteras av tillgänglig information på marknaden. En effektiv marknad definieras 

därför som en marknad där priserna alltid reflekteras av den tillgängliga informationen. 

Effekten av att all information speglas i marknadspriset blir att ingen investerare under en 

längre tid har möjlighet att skapa överavkastning i jämförelse med avkastningen från en 

långsiktig marknadsportfölj (Fama 1970). Om resultatet från denna skulle visa på att 

överavkastning är möjlig att uppnå på den europeiska marknaden skulle detta betyda att den 

europeiska aktiemarknaden inte är fullt effektiv. Givet all tillgänglig information samt att 

priserna på de finansiella instrumenten är korrekta bör en investerare enligt Bodie et al. (2009) 

tillämpa en passiv investeringsstrategi som exempelvis en buy-and-hold strategi där 

värdepapper köps och sedan hålls. En aktiv investeringsstrategi där investeraren analyserar 
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och aktivt förvaltar värdepapper skulle i en effektiv marknad generera höga kostnader utan ett 

förbättrat resultat.  

3.2 Företagsvärdering 

Det finns flera tillvägagångssätt för att uppskatta värdet av ett företag, allt ifrån relativt enkla 

modeller till mer sofistikerade och komplicerade modeller. Som de mest använda 

värderingsmetoderna inom finansbranschen och i värderingslitteratur räknas 

kassaflödesvärdering och relativvärdering. Kaplan & Ruback (1995) menar att både 

kassaflödesvärderingen och relativvärderingen kan bidra med värdefull information och att en 

kombination av de båda sannolikt ger ett mer precist estimat på ett företags värde än att bara 

använda sig av en ensamstående värderingsmetod.  

Kassaflödesvärdering är en metod där aktuell och historisk information analyseras utifrån 

finansiella rapporter tillsammans med företagsspecifik-, branschspecifik- och 

makroekonomisk- data för att förutspå framtida avkastning och till sist beräkna ett företags 

verkliga värde (Pennman, 2004). Till skillnad från relativvärdering tar inte 

kassaflödesvärdering hänsyn till hur marknaden värderar andra liknande företag utan beräknar 

värdet utifrån förväntad framtida avkastning. Avkastningen mäts i form av utdelning, 

kassaflöde eller överavkastning där företagets värde beräknas genom att nuvärdesberäkna den 

framtida förväntade avkastningen (Schreiner, 2007).  

Relativvärderingens syfte är enligt Damodaran (2002) att värdera tillgångar baserat på hur 

liknande tillgångar prissätts på marknaden. För att kunna jämföra tillgångarna på ett lämpligt 

sätt konverteras tillgångarnas priser till standardiserade mått, så kallade multiplar, som sedan 

jämförs med jämförbara tillgångar. Multiplarna baseras på information från företagens 

finansiella rapporter och de vanligaste komponenterna som multiplarna består av är 

försäljning, intäkter, resultat samt bokfört värde på eget kapital. Damodaran menar vidare att 

det är viktigt att man använder sig av en jämförelsegrupp med likartade företag som liknar 

varandra med avseende på risk, tillväxt samt kassaflöde när man genomför en 

relativvärdering.  Arzac (2005) menar att en relativvärdering endast är en indikativ värdering 

och inte ett substitut för en grundligt genomförd kassaflödesvärdering, då relativvärderingens 

roll är att komplettera och kontrollera en DCF- analys. Enligt Brigham & Houston (2009) 

används relativvärdering primärt på tre olika sätt: av investerare då de ska bestämma sig för 

att köpa eller sälja en aktie, av investment banker då de ska prissätta en aktie vid en 
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nyintroduktion på börsen och av företag då de ska bestämma hur mycket de ska betala för ett 

annat företag vid ett potentiellt uppköp.  

Finansiell litteratur tar främst upp två tillvägagångssätt att genomföra en relativvärdering på. 

En metod som Frykman & Tolleryd (2003) beskriver är att jämföra ett företags multipel med 

företagen inom jämförelsegruppens värde för samma multipel. Denna analys kan ge 

investeraren ett värde på ett företag men visar också vilka företag som marknaden värdesätter 

högre eller lägre än andra företag. En annan metod är att jämföra ett företags multipel 

historiskt. Denna metod talar om för investeraren hur företaget i dagsläget presterar i 

förhållande till historisk prestation, då multiplarna indirekt speglar företagens prestation. 

Damodaran (2002) påpekar dock att man vid relativvärdering baserad på historiska multiplar 

måste se upp med företag eller branscher som under tiden har ändrat verksamhetsinriktning 

eller på annat sätt förändrat sig. Detta eftersom de historiska multiplarna vid en förändrad 

verksamhetsinriktning kan blir irrelevanta.      

Det finns en rad anledningar till varför relativvärdering som värderingsmetod har blivit så 

populär inom finansbranschen. En anledning är att en relativvärdering kan genomföras med 

mycket färre antaganden än en kassaflödesvärdering och är därmed inte lika tidskrävande. Då 

modellen inte är lika komplex som en kassaflödesvärdering kan relativvärderingen också 

anses vara enklare att redogöra för intressenter. Ett av relativvärderingens syften är att mäta 

det relativa värdet av ett företag mot en marknad eller sektor varför modellen också ofta 

används vid transaktionsvärderingar då man vid denna slags värdering är mer intresserad av 

vad marknaden prissätter företaget till än vad det verkliga värdet för företaget är. Då 

relativvärderingen på ett bättre sätt än DCF- värderingen speglar det rådande marknadsläget 

kan dock prissättningen bli missvisande beroende på om hela marknaden eller företagets 

sektor är över- eller undervärderad. (Damodaran 2002) 

Studien kommer att vara inriktad på värderingsmetoden relativvärdering genom att företagen i 

urvalsgruppen värderas med hjälp av multiplar varje år för att ta reda på vilka företag som 

enligt multiplarna kan räknas som över- eller undervärderade. Beroende på företagens 

multipelvärde kommer företagen att delas upp i olika portföljer baserade på de multiplar som 

närmare beskrivs i avsnittet nedan.  
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3.3 Standardiserade multiplar 

Med standardiserade multiplar menas en multipel som sätts samman av vanligt 

förekommande finansiella variabler såsom intäkter, kassaflöde eller bokfört värde på eget 

kapital. Studien kommer att behandla tre standardiserade multiplar, vilka är den 

intäktsbaserade multipeln P/E- talet, den kassaflödesbaserade multipeln EV/EBITDA samt 

P/BV- talet som är baserad på bokfört värde på eget kapital. (Damodaran, 2002) Alla tre 

multiplar är vida omnämnda i finansiell- och företagsvärderingsteori och multiplarna kan på 

ett enkelt sätt hittas på den finansiella marknaden och i de flesta tidningar där det går att hitta 

information om aktier. Anledningen till att standardiserade multiplar används i studien är att 

just dessa multiplar genom deras popularitet återger ett mer lättolkat värde för den vanliga 

investeraren gällande vad som är höga eller låga värden för multipeln. Då information om 

multiplarna på ett enkelt sätt kan hittas är det också möjligt att på ett relativt enkelt sätt 

rekonstruera denna del av studien vid senare tidpunkt.  

3.3.1 P/E- talet 

Den troligtvis mest kända och använda multipeln inom relativvärdering är P/E-talet. Trots att 

de flesta professionella investerare är överens om att ett företags vinst inte är en optimal 

värdemätare för ett företags finansiella prestation fortsätter P/E-talet att vara en populär 

multipel. Dess popularitet har också gjort att den allmänna kunskapen bland investerare 

gällande vad som är ett högt eller lågt multipelvärde är stor. Detta ökar också P/E-talets 

användbarhet och gör multipeln enkel att förmedla och diskutera (Frykman & Tolleryd, 

2003). Det finns några olika varianter av P/E- talet där det mest förekommande är det 

”nuvarande P/E- talet
2
” som nedan enligt Brealey et al. (2008) förklaras genom att dividera 

aktuell aktiekurs med den vinst per aktie som rapporterades i den senaste årsredovisningen. 

aktieperVinst

Aktiepris

E

P
  

Den mest vedertagna definitionen av P/E- talet är att det mäter hur lång tid det tar innan den 

ursprungliga investeringen återfås, förutsatt att vinsterna förblir oförändrade. Brealey et al. 

delger ytterligare en tolkning av multipeln och menar att multipeln mäter priset som en 

investerare är villig att betala för varje krona vinst ett företag genererar. Vidare menar Brealey 

et al. att ett högt P/E-tal visar på att investerare tror att ett företag har goda tillväxtmöjligheter 

                                                           
2
 ”Current P/E” 
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eller att deras vinster är relativt säkra och därför mer värdefulla. Värdet av multipeln kan 

skilja sig markant mellan olika branscher och allt annat lika bör företag med lägre värde för 

P/E- talet vara undervärderade. Flera studier på P/E- talet gjorda av bland annat Goodman et 

al. (1986) tyder också på att aktier med låga P/E- tal genererar en högre avkastning än aktier 

med höga P/E- tal.   

En av de största nackdelarna med P/E-talet som bland annat Frykman & Tolleryd (2003) 

nämner är att vinstmultiplar likt P/E-talet är mycket känsligt för bokföringsmässiga beslut då 

vinsten redovisas längst ned i resultaträkningen. Detta ger utrymme för en mängd 

bokföringstekniska justeringar. En annan nackdel enligt Frykman & Tolleryd är att det är mer 

sannolikt att vinstmultiplar såsom P/E- talet återspeglar marknadens stämning än vad 

exempelvis kassaflödesbaserade multiplar gör. Vidare tar inte vinstmultiplar hänsyn till 

kostnaden relaterat till att skapa tillväxt då företag med hög tillväxt normalt sett har höga 

multiplar även fast en stor del av avkastningen på eget kapital kan gå åt till att skapa tillväxt. 

Utöver de fundamentala indikatorerna kan psykologin på den finansiella marknaden också ha 

en stor inverkan på P/E- talet. I goda tider är sannolikheten stor att investerare övervärderar 

multipeln baserat på övertro om framtida vinsttillväxt och tillväxtens ihärdighet.    

3.3.2 EV/EBITDA- talet 

Enligt Pinto et al. (2010) är EV/EBITDA- multipeln i särklass den mest använda multipeln 

baserad på företagsvärde. Det finns en rad anledningar till att multipeln blivit populär vilket 

bland annat kan förklaras av att antalet företag med negativ EBITDA är mycket färre än 

företag med negativ vinst per aktie. Ett större antal företag kan på så vis användas i en analys 

än vid en analys baserad på exempelvis P/E- tal. En annan fördel med multipeln är att den inte 

tar hänsyn till olika bokföringsprinciper i form av olika avskrivningsmetoder, vilket gör en 

jämförelse mellan företag med hjälp av EV/EBITDA- multipeln mer korrekt. Vidare är en 

jämförelse mellan företag med olika kapitalstrukturer möjlig då multipeln mäter kassaflöden i 

form av EBITDA innan lånekostnader. (Damodaran, 2002) Frykman & Tolleryd (2003) 

menar också att EBITDA används som en uppskattning av kassaflöde och har sin fördel i att 

den är enklare att hitta i företags finansiella rapporter och är som variabel mer stabil över tid 

än kassaflöde. 

Multipeln har också vunnit mark inom området för företagstransaktioner där multipeln ses 

som ett av de viktigaste måtten på ett företags värde. Förutom att multipeln innehåller 

företagets marknadsvärde på eget kapital så måste det köpande företaget även överta det 
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förvärvade företagets skulder vilket också inkluderas i multipeln. Vidare genomförs de flesta 

företagstransaktioner av större företag som förvärvar mindre företag där köparen till största 

del är intresserad av säljarens huvudverksamhet och inte dess finansiella verksamhet såsom 

räntekostnader och skatt. Detta gör EV/EBITDA- multipeln till ett passande mått. Vid ett 

förvärv kan höga ränte- och skattekostnader vara ett problem för mindre företag medan det för 

det större företaget är mer försumbart på grund av dess storlek och oftast mer välfungerande 

skattestruktur. (Kelleher, 2010) 

Nedanstående formel visar på hur EV/EBITDA- talet definieras där företagsvärdet består av 

marknadsvärde av eget kapital och skulder samtidigt som likvida medel subtraheras i täljaren. 

Anledningen till att likvida medel tas bort i ekvationen är att ränteintäkter inte återges i 

EBITDA och skulle vid medtagande således resultera i ett övervärderat värde av företaget i 

förhållande till dess vinst. EBITDA är den engelska termen för rörelseresultat före räntor, 

skatt, nedskrivningar och avskrivningar.(Damodaran 2002) 

garavskrivninngarnedskrivniskatträntorföreultatRörelseres
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Enligt Cahill (2003) är det genomsnittliga EV/EBITDA- värdet för företag på aktiemarknaden 

normalt mellan åtta till tio gånger vinsten. Per definition indikerar en låg multipel att aktien är 

undervärderad men Cahill menar att det trots detta kan vara av värde att investera i ett företag 

med högre multipel om företaget kan uppvisa stabila vinster och goda tillväxtutsikter. 

EBITDA är enbart en approximation av kassaflöde och innehåller inte skattekostnader och 

förändringar i rörelsekapitalet. Skattekostnaderna och förändringar i rörelsekapitalet är dock 

poster som indirekt påverkar företagsvärdet vilket således kan påverka multipeln. 

EV/EBITDA- multipeln kan också endast användas då EBITDA är positivt men det går att 

komma ifrån den problematiken genom att använda sig av historiska värden eller framtida 

estimat för EBITDA. (Tolleryd & Frykman 2003) 

Ett annat problem som Damodaran (2002) nämner är att det är svårt att värdera företag som 

äger aktier i ett annat företag (korsvist ägande) med hjälp av EV/EBITDA. Det korsvisa 

ägandet kan vara i form av aktiv majoritet, aktiv minoritet eller passiv minoritet. Då företaget 

som ska värderas har ett minoritetsägande finns aktierna representerade i företagsvärdet men 

inte i EBITDA då värdet av minoritetsägandet inte räknas som utfall från den operationella 
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verksamheten. Detta kan leda till en omotiverat hög multipel och indikera att företaget är 

övervärderat. (Damodaran, 2002)  

3.3.3 PBV- talet 

Att investera i aktier vars pris är lägre än det bokförda värdet av eget kapital har enligt 

Damodaran (2002) länge varit en populär metod bland investerare. P/BV- talet är en multipel 

som mäter relationen mellan aktiepriset och det bokförda värdet av det egna kapitalet. Något 

av en förgrundsgestalt till P/BV- talet är den kända finansmannen Warren Buffet och hans 

läromästare Benjamin Graham som redan efter börskraschen 1929 förespråkade P/BV-talet 

som värderingsmultipel för att värdera aktier (Biafore, 2004).  

Den vanligaste definitionen av multipeln är den som visas nedan hämtad från Brealy et al. 

(2008) där aktiekursen divideras med bokfört värde av eget kapital. 

EKavvärdeBokfört

Aktiepris
BVP /  

Om P/BV- multipeln för ett företag visar på ett värde lägre än ett, är priset per aktie lägre än 

bokfört värde per aktie vilket betyder att man kan köpa företaget för en lägre summa än dess 

egna kapital. Många investerare anser ett företag vars multipel antar ett värde under två som 

ett bra investeringsalternativ (Biafore, 2004). 

Frykman & Tolleryd (2003) nämner att P/BV multipeln fungerar bäst som jämförelsemultipel 

mellan företag som lyckas skapa värde av en stor tillgångsbas. Det vill säga vars materiella 

tillgångar är den del som tillför mest värde till ett företags intäkter, kassaflöde och allmänna 

värdeskapande. Damodaran (2002) nämner en rad anledningar till varför P/BV-talet kan vara 

användbar vid en investeringsanalys. Damodaran menar att bokfört värde är ett relativt stabilt 

och intuitivt mått av värde som på ett enkelt sätt kan jämföras med marknadens pris. Vidare 

menar Damodaran att relativvärdering baserad på P/BV-multipeln är en mycket enklare 

jämförelsevärdering för investerare som tvivlar på kassaflödesvärderingens mått på värde. En 

annan fördel som nämns är att företag som gör förluster kan värderas med hjälp av P/BV- 

talet vilket inte är möjligt med exempelvis vinstmultipeln P/E.  

Som nackdel till denna multipel nämner Damodaran vidare att olika bokföringsprinciper kan 

påverka det bokförda värdet av eget kapital och således multipeln. Exempelvis skiljer sig 

företagens avskrivningsmetoder gällande antal år och tillvägagångssätt. Olika 
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bokföringsprinciperna gör att bokförda värden kan skilja sig markant mellan företag och 

därmed försvåra en jämförelse. Om multipeln beräknas för tidpunkter innan införandet av 

IFRS år 2005 måste också hänsyn tas till att det bokförda värdet i balansräkningen inte 

behöver återspegla det verkliga värdet av en tillgång. Innan införandet av IFRS kunde ett 

företag exempelvis äga en fastighet som på marknaden värderades till flera miljoner men i 

balansräkningen redovisa samma fastighet som fullt avskriven och till ett värde av noll 

(Biafore, 2004). 

3.4 Branschspecifika multiplar 

Inom finansiell teori finns det en del multiplar som är utformade för att passa en värdering av 

specifika branscher. Oftast är branschspecifika multiplar en komposition av företagsvärde i 

förhållande till operativa variabler eller produktion. En fördel med dessa multiplar är att de 

kan beräknas utan företags finansiella rapporter och kan således användas för företag som inte 

publikt redovisar sina rapporter eller för företag vars finansiella rapporter anses otillräckliga 

eller opålitliga. En internationell jämförelse förenklas också då hänsyn till skillnader i olika 

länders redovisningsstandarder inte behöver tas. (Damodaran, 2002) 

Damodaran menar vidare att det finns två signifikanta problem med att använda sig av 

branschspecifika multiplar. De tidigare nämnda standardiserade multiplarna är multiplar som 

går att använda för att värdera företag inom alla branscher och på hela marknader. Ett av 

problemen med att använda sig av multiplar som är utformade för att värdera en specifik 

bransch är att de inte går att använda på andra branscher eller marknaden i stort. Detta kan 

leda till en ständig över- eller undervärdering av branschen i förhållande till resterande del av 

marknaden. En investerare skulle som tidigare nämnt förmodligen inte investera i ett företag 

vars P/E- tal visar på ett pris på 80 gånger vinsten men skulle möjligen kunna anse 10 000 kr 

per besökare på en internetsida som ett rimligt pris för en aktie. Resonemanget kan vara en 

effekt av att investeraren inte har någon uppfattning om vad som är ett lågt, högt eller vanligt 

värde för multipeln. Det andra problemet Damodaran påpekar är svårigheten med att relatera 

branschspecifika multiplar till fundamentala värden. Det kan vara svårt att veta om ett ökat 

antal besökare på exempelvis en hemsida resulterar i ökade intäkter eller vinster för det 

berörda företaget.  

Ett exempel på en branschspecifik multipel för tillverkande företag är värdet per tillverkad 

enhet eller kapacitet. Viktigt vid en värdering där man använder sig av en sådan multipel är att 

jämförelsegruppen producerar en homogen produkt i form av kvalitet och mängd 
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(Damodaran, 2002). Av denna anledning kommer studien inte att behandla någon multipel 

baserad på kapacitet eftersom studiens jämförelsegrupp anses inneha en för diversifierad 

produktportfölj för att på ett lämpligt sätt kunna jämföra deras produkter i form av kapacitet. 

Med utgångspunkt i den tidigare redovisade branschanalysen har två multiplar valts i form av 

P/E-tal med normaliserade vinster samt EV/EBITDA- tal justerat för biologiska tillgångar 

som förklaras nedan. P/E-tal med normaliserade vinster har i första hand valts på grund av 

massa- och pappersindustrins konjunkturkänslighet och EV/EBITDA justerat för biologiska 

tillgångar har valts för att på ett bättre sätt värdera företagen i urvalsgruppen efter deras 

kärnverksamhet. Detta eftersom vissa företag i urvalsgruppen utöver massa- och 

pappersproduktion även bedriver skogsbruk.  

3.4.1 P/E- talet med normaliserade vinster 

Cykliska företags vinster är per definition volatila och beror till största del på det 

makroekonomiska läget. I goda tider är oftast vinsterna för cykliska företag höga medan de i 

sämre tider ofta är lägre än för ickecykliska företag. Vid en värdering baserad på den senaste 

vinsten kan det detta komma att ge en missvisande indikation på företagets prestation 

(Damodaran, 2002). Då massa- och pappersindustrin räknas som en cyklisk bransch med 

volatila vinster och också stundtals negativa resultat anses P/E- talet med normaliserade 

vinster vara en passande multipel för studien. 

Vid beräknandet av P/E- talet med normaliserade vinster menar Damodaran (2002) att en 

investerare bör undersöka vad det cykliska företaget under ett normalår genererar i vinst. 

Antaganden till detta påstående är att årets vinster inte är normala och att vinsterna snabbt 

kommer återgå till normala nivåer. Damodaran menar därför att denna metod är lämplig för 

cykliska företag i mogna branscher och bör därigenom för massa- och pappersindustrin ge ett 

mer tillförlitligt mått på multipelvärdet. 

P/E-talet med normaliserade vinster definieras på samma sätt som det tidigare förklarade P/E-

talet med undantag för att vinsterna normaliseras genom att ett genomsnitt på företagets 

vinster under minst en ekonomisk cykel. Genom att använda sig av P/E talet med 

normaliserade vinster med ett tioårigt medelvärde för vinsterna jämnas volatiliteten i vinsterna 

ut då det långsiktiga medelvärdet inkluderar flera kortsiktiga marknadscykler. (Solow, 2009) I 

denna studie kommer ett fyraårigt medelvärde för vinst per aktie för respektive företag att 

användas som normaliserad vinst. Detta på grund av att data från en längre tidsperiod inte är 
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tillgänglig för alla företag i urvalsgruppen. Nedan följer en definition av P/E talet med 

normaliserade vinster: 

)3(
/

årtaktiepervinstpåMedelvärde

Aktiepris
vinsteradenormaliserEP


  

3.4.2 EV/EBITDA- talet justerat för biologiska tillgångar 

Flera företag inom den europeiska massa- och pappersindustrin äger en ansenlig mängd 

biologiska tillgångar som diskuterats under kapitel två. Dessa tillgångar värderas i enlighet 

med IAS 41 till verkligt värde och framgår i företagens balansräkningar. Då 

kärnverksamheten inom massa- och pappersindustrin är massa- och pappersproduktion och 

inte skogsbruk kommer denna del av de företag som äger biologiska tillgångar att subtraheras 

från företagens företagsvärde. Detta förfarande resulterar också i en mer homogen 

urvalsgrupp där verksamhetsinriktningen enbart blir inriktad på tillverkning av massa och 

papper. Tanken bakom att använda värderingsmultipeln EV/EBITDA justerat för biologiska 

tillgångar i studien är att på ett bättre sätt kunna belysa värderingen av kärnverksamheten 

genom att plocka bort det bokförda värdet av de biologiska tillgångarna för de företag som 

äger dessa.  

Multipeln EV/EBITDA justerat för biologiska tillgångar definieras på samma sätt som 

tidigare förklarad EV/EBITDA- multipel med skillnaden att det bokförda värdet av de 

biologiska tillgångarna subtraheras från företagsvärdet. 
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3.5  Signifikanstest 

För varje portfölj skattas signifikansen genom en hypotesprovning i programmet EViews 7. 

Skattningen görs för respektive portfölj på årsbasis under hela studiens tidsperiod för att 

undersöka om studiens resultat är signifikant eller uppstår på grund av slumpen. 

Signifikansberäkningar har gjorts på årsbasis då det är vid varje årsskifte som portföljerna 

rebalanseras. Den hypotes som testen baseras på är att överavkastningen för varje portfölj är 

lika med noll. De vanligaste värdena på signifikansnivå är 5 procent, 1 procent och 0,1 

procent där den signifikansnivå som valts i denna studie är fem procent. Vid ett signifikanstest 
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bestäms signifikansnivån själv och valet visar hur stor osäkerhet som accepteras i testets 

resultat.  

P-värdet visar sannolikheten för att resultatet är slumpmässigt och i studien innebär detta att 

ett p-värde under signifikansnivån visar på att sannolikheten för att överavkastningen skiljer 

sig från noll är mindre än fem procent. Beroende på den procentsats som p- värdet antar visar 

värdet till vilken grad som överavkastningen kan vara slumpvis genererad. Den 

överavkastning som portföljerna genererar anses i denna studie vara signifikant om p- värdet 

understiger fem procent. Signifikansen för varje portfölj kommer att redovisas i studiens 

empiriska del i samband med redovisningen av portföljernas prestation.  
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4 Metod 

Detta kapitel kommer att beskriva den metod som använts i studien för att uppnå studiens 

syfte. Denna del av studien kommer inledningsvis att beskriva metodvalet som gjorts och 

senare hur studiens litteratur och datakällor har inhämtats. Vidare kommer en grundlig 

genomgång av studiens genomförande att presenteras och vilka felkällor som kan ha 

uppkommit under studiens gång. 

4.1 Övergripande metod 

Enligt Bryman (2008) ämnar metoden beskriva sambandet mellan teori och praktik. Studiens 

syfte är att undersöka om det med investeringsstrategier baserade på relativvärdering går att 

investera i företag inom den europeiska massa- och pappersindustrin och genom dessa skapa 

en högre avkastning än jämförelseindexet MSCI Europe, trots massa- och pappersindustrins 

historiskt svaga prestation i jämförelse med den europeiska aktiemarknaden. Med 

utgångspunkt i den tidigare beskrivna teorin kommer metodkapitlet att beskriva 

tillvägagångssättet för att praktiskt genomföra studien.  

4.2 Teoretiskt tillvägagångssätt 

Denna studie kommer att baseras på ett deduktivt synsätt för att förklara sambandet mellan 

teori och praktik. Det deduktiva angreppssättet har använts eftersom grunden till studien är 

redan utformade teorier som med hjälp av hypoteser kommer att testas i verkligheten. När 

hypoteserna har testats i verkligheten kommer avslutande reflektioner att göras för att 

undersöka hur resultatet kan kopplas tillbaka till teorierna samt för att utvärdera sambandet 

mellan teorin och praktiken.  (Bryman, 2008) 

Gällande den forskningsstrategi som valts vid insamling och analys av data har ett kvantitativt 

tillvägagångssätt använts i studien. Den kvantitativa strategin kan sammanfattas till att handla 

om insamling av numerisk data och kopplas ofta ihop med en deduktiv syn på relationen 

mellan teori och forskning där, som tidigare nämnt, hypoteser grundade på teori testas i 

verkligheten. (Bryman, 2008) Då forskningen i denna studie kommer baseras på analys av 

offentlig statistik och dataanalys anses en kvantitativ strategi att passa studien. Numerisk data 

kommer att samlas från företags årsredovisningar samt databaser som Thomson Reuters och 

Thomson Reuters Datastream. Därefter kommer materialet analyseras med hjälp av bland 

annat teori och statistiska metoder.  
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4.3 Tillvägagångssätt 

Utifrån de i studien ingående standardiserade och branschspecifika multiplarna kommer två 

portföljer innehållande låga och höga värden för respektive multipel att komponeras. De 

portföljer som kommer att skapas är baserade på multiplarna P/E, EV/EBITDA, P/BV, P/E 

med normaliserade vinster samt EV/EBITDA justerat för biologiska tillgångar vilket innebär 

att studien totalt kommer att behandla 10 olika portföljer. Studien är baserad på en tidsperiod 

som sträcker sig mellan första januari år 2000 till den sista december 2010 där en 

grundinvestering om 100 kr kommer att göras i respektive portfölj vid studiens startdatum. 

Portföljerna kommer att jämföras mot det valda jämförelseindexet MSCI Europe för att 

undersöka deras prestation samt om portföljerna innehållande låga eller höga multipelvärden 

är att föredra ur ett avkastningsperspektiv. En tioårig tidsperiod har valts för att undersöka om 

investeringsstrategierna håller över tid och inte är en effekt av en specifik företeelse samt för 

att den ingående data som hämtats ska spegla det ekonomiska klimatet innehållande både 

positiva och negativa marknadscykler. 

De transaktionskostnader som uppstår vid handel kommer inte att tas i beaktande då dessa är 

svåra att uppskatta. Vidare kommer inte den skattekostnad som kan uppkomma vid en 

eventuell vinst att behandlas vilket leder till att den portföljavkastning som redovisas i studien 

inte är justerad för kapitalvinstskatt. De aktiekurser som ligger till grund för 

avkastningsberäkningarna är de justerade aktiekurserna. Detta betyder att kurserna som 

hämtats innehåller de kursförändringar som sker vid en möjlig emission och split.            

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av metodprocessen att redogöras.  

4.3.1 Insamling och urval av data  

Det huvudsakliga datamaterialet som ligger till grund för studien är sekundärdata hämtad från 

Thomson Reuters Datastream. För att dela upp företagen i olika portföljer har multipelvärden 

för samtliga ingående företag i studien hämtats per den första januari varje år under studiens 

tidsperiod. Det datamaterial som ligger till grund för avkastningsberäkningarna av 

portföljerna är stängningskursen den sista dagen i månaden för respektive företag.  

Vid beräkning av de standardiserade multiplarna P/E, EV/EBITDA och P/BV har multiplarna 

i sin helhet hämtats för varje företag. För de branschspecifika multiplarna EV/EBITDA 

justerat för biologiska tillgångar samt P/E med normaliserade vinster har ett annat 

tillvägagångssätt används då dessa multiplar inte går att hämtas i sin helhet från någon känd 
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databas. Multipeln EV/EBITDA justerat för biologiska tillgångar är beräknad genom att 

företagsvärdet (EV) och EBITDA för varje företag har hämtats separat. Efter det har värdet på 

företagens biologiska tillgångar hämtats från företagens respektive årsredovisning år 2000 till 

2010 och subtraheras från det hämtade företagsvärdet enligt tidigare beskriven formel. Värdet 

på EV och EBITDA som hämtats för företagen anges i euro och i det fall företagens värde på 

biologiska tillgångar, hämtat från årsredovisningarna, anges i annan valuta har dessa värden 

räknas om till euro genom värdet på växelkursen per den 1 januari varje år.  

Multipeln P/E med normaliserade vinster är beräknad genom att separat hämta företagens pris 

per aktie den första januari varje år under undersökningsperioden samt respektive företags 

vinst per aktie per den första januari från 1997 till 2010. Anledningen till att data för vinst per 

aktie sträcker sig tre år längre tillbaka än data som används vid andra beräkningar är att 

beräkning av denna multipel görs med hjälp av ett medelvärde på vinst per aktie tre år tillbaka 

i tiden. Detta för att normalisera vinsterna.  

Den främsta anledningen till att multipelvärdena i studien har hämtats direkt från en databas 

istället för att beräknas fundamentalt är för att minimera de fel som kan uppstå vid 

multipelberäkningarna samt att det enligt Bryman (2008) är ett enklare och snabbare 

tillvägagångssätt med tanke på studiens tidsbegränsning. 

4.3.2 Justering av data  

Vid sammanställande av portföljerna har vissa företag uteslutits på grund av ett negativt 

multipelvärde. De år som företag har redovisat negativa multiplar har dessa företag uteslutits 

ur relativvärderingen då det saknas grund att relativvärdera företag som gör förluster. Vid 

beräknandet av EV/EBITDA justerat för biologiska tillgångar har värdet av de biologiska 

tillgångarna för fyra företag inte kunnat hämtas för hela studiens tidsperiod. Detta eftersom 

dessa fyra företag inte tillhandahåller eller publicerar årsredovisningar för 

undersökningsperioden i sin helhet. I dessa fall har ett medelvärde av de tillhandahållna 

värdena för de biologiska tillgångarna använts vid multipelberäkningen för de år då data 

saknas. 

4.3.3 Urvalsgrupp 

Vid val av företag till urvalsgruppen utgår studien från branschklassificeringssystemet Global 

Industrial Classification Standard (GICS) som är en branschindelning för börsnoterade 

företag, framtaget av Morgan Stanley Capital International och Standard & Poor´s. GICS 
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består av 10 olika sektorer där samtliga företag som valts ut till studien tillhör sektorn ”Paper 

& Forest Products” med sektorkod 151050. Anledningen till att företag har valts utifrån en 

branschindelning är att de i studien ingående företagen ska bli så homogena som möjligt och 

därmed ge en mer representativ urvalsgrupp. 

Studiens urvalsgrupp har hämtats från Thomson Reuters där studien avgränsats till företag 

inom Europa. Den ursprungliga urvalsgruppen bestod av 38 företag som efter analys av 

företagens kärnverksamhet och krav på 13 års tillgänglig data har minskats ner till en grupp 

bestående av 19 företag. Anledningen till kravet på 13 års historisk data är som tidigare 

beskrivet att det för beräknandet av P/E-tal med normaliserade vinster krävs tre års extra data 

för vinst per aktie för att normalisera vinsterna. Den geografiska tillhörigheten för företagen 

som ingår i studien är relativt spridd över Europa. Sju företag är verksamma i Norden, sju 

företag är från Sydeuropa och resterande företag har sin hemmamarknad i Centraleuropa. 

Samtliga företag som ingår i studien kommer presenteras i appendix.     

4.3.4 Portföljsammansättning 

För att undersöka och besvara de frågeställningar som studien har som utgångspunkt har två 

fiktiva portföljer innehållandes låga och höga värden för vardera multipel komponerats. Figur 

6 visar hur portföljerna kommer att skapas med de olika multiplarna som utgångspunkt.  

Portföljerna är baserade på företagens multipelvärde per 1 januari varje år. Gränsen för låga 

och höga multipelvärden har definierats utifrån hela tidsperiodens medianvärde för respektive 

multipel för att få en uppfattning om vad som är högt eller lågt för urvalsgruppen. Utifrån 

denna gräns har företagen delats in i respektive portfölj. Ett alternativt tillvägagångssätt hade 

varit att skapa portföljer baserade på enbart de exempelvis fem högsta och fem lägsta 

multiplarna. Detta förfarande gör dock att höga multiplar under vissa år kan förekomma i den 

portfölj baserad på låga multiplar på grund av urvalsgruppens allmänt höga multipelvärden 

och vice versa. För att undvika detta komponeras portföljerna som tidigare nämnt utifrån ett 

gränsvärde bestående av urvalsgruppens multipelmedian för hela studiens tidsperiod.  Antal 

företag i portföljerna i respektive portfölj skiljer sig från år till år beroende på företagens 

multipelvärde vid respektive års början och vid beräknandet av portföljernas avkastning viktas 

portföljerna lika efter antal ingående företag i portföljen.  
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Figur 6: Portföljuppbyggnad 

4.3.5 Omplacering 

Portföljerna kommer att ses över den 1 januari varje år under den valda tidsperioden. 

Beroende på företagens multipelvärde kan omplaceringar komma att ske då företagens 

multipelvärden över tid förändras. Portföljernas innehav kommer att ses över 10 gånger med 

start 1 januari 2000 och sista översynen den 1 januari 2010. Anledningen till att portföljerna 

ses över en gång per år är för att minimera de transaktionskostnader som i verkligheten kan 

uppstå och med det reducera den totala avkastningen.  

4.3.6 Jämförelseindex 

För att undersöka om någon av investeringsstrategierna genererar överavkastning utvärderas 

portföljernas utveckling mot ett jämförelseindex. Indexet som har valts till studien är Morgan 

Stanley Capital International (MSCI) Europe Index vilket är ett brett, kapitalviktat, europeiskt 

aktieindex. Ett kapitalviktat index vägs efter börsvärde vilket betyder att företagen med högst 

börsvärde utgör de största vikterna. Studien omfattar en urvalsgrupp bestående av europeiska 

företag och på grund av detta faller det naturligt att använda ett europeiskt index eftersom 

indexet speglar den marknad som undersöks. Anledningen till att MSCI Europe Index har 

valts istället för ett europeiskt pappersindex är att de europeiska pappersindex som finns i 

Thomson Reuters och Thomson Reuters Datastream innehåller för få företag för att 

jämförelsen mellan portföljerna och index ska ge ett representativt resultat. Precis som för de 

multipelbaserade portföljerna utgår portföljen från en grundinvestering om 100 kr den första 

januari 2000. Därefter har månadsdata för indexet hämtats från Thomson Reuters Datastream 

och beräknats på samma sätt som de multipelbaserade portföljerna för att kunna utläsa hur 

utvecklingen för grundinvesteringen från månad till månad.  

4.3.7 Avkastningsberäkning 

Efter portföljsammansättningen kommer den verkliga och ackumulerade avkastningen för 

respektive portfölj att beräknas för att undersöka hur de olika portföljerna har presterat ur ett 
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avkastningsperspektiv samt om de olika investeringsstrategierna under tidsperioden har 

presterat bättre än jämförelseindexet. I varje portfölj kommer en grundinvestering om 100 kr 

att göras den första januari 2000. Beräkningen kommer att utgå från månatlig aktiekursdata 

och portföljerna viktas ihop utifrån antal ingående företag för att få portföljens totala 

avkastning varje månad. Den verkliga avkastningen beräknas genom förändringen i 

portföljvärdet från år till år och den ackumulerade avkastningen har beräknats genom att 

portföljens månatliga värdeförändring har adderats under hela tidsperioden. Avkastningen 

beräknats geometriskt och detta görs för att inkludera ränta på ränta effekten. Ränta på ränta 

effekten bör tas i åtanke då studiens tidsintervall är relativt brett. Som tidigare nämnt kommer 

studien att utgå från en investering på 100 kronor i respektive portfölj där den ursprungliga 

investeringen kommer att vara beroende av portföljernas ackumulerade avkastning under 

tidsperioden.  

4.3.8 Portföljutvärdering 

Portföljutvärderingen har som syfte att jämföra och utvärdera de olika portföljerna i avseende 

på den risk som portföljerna bär. Enligt Mayo (2007) behöver inte en högre avkastning 

automatiskt betyda en portfölj eller investeringsstrategi har presterat bättre utan kan vara ett 

resultat av att man har tagit en högre risk. Tre vanliga mått som används för att mäta en 

portföljs prestation som innehåller både risk och avkastning är Sharpekvot, Treynor- index 

och Jensens Alfa. Mayo (2007) menar att alla tre måtten mäter riskjusterad prestation och 

täcker båda sidor av en investerings prestation, nämligen avkastningen och den risk som tas 

för att uppnå den avkastningen. Alla tre prestationsmåtten utgår från CAPM
3
- modellen vilket 

är en av de mest kända modellerna inom finansiell teori.  

Den riskfria räntan som kommer att användas vid beräkningen av prestationsmåtten är 3-

månaders EURIBOR. Anledningen till att 3-månaders EURIBOR har använts som substitut 

till en riskfri placering är den europeiska placeringsinriktning som studien utgår från samt att 

den anses vara den mest betydande referensräntan för den europeiska penningmarknaden 

(Euribor-rates, 2011). Den ränta som används i beräkningarna är beräknad genom ett 

geometriskt medelvärde av räntan under studiens undersökningsperiod, baserad på 

månadsdata från 2000-01-01 till 2010-12-31. Portföljernas betavärden har beräknats vid 

utvärderingen av portföljerna genom att vi i Excel har använt oss av funktionen ”lutning” där 

                                                           
3
 Capital Asset Pricing Model 
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portföljernas avkastning på månadsbasis har ställts mot avkastningen på månadsbasis för det 

valda jämförelseindexet MSCI Europe.  

Nedanstående tabell kommer för varje multipelbaserad portfölj att fyllas i för att utvärdera 

investeringsstrategierna samt analysera strategiernas prestation i jämförelse med den 

europeiska aktiemarknaden. 

 Portfölj låg multipel Portfölj hög multipel MSCI Europe 

Geometriskt medelvärde    

Standardavvikelse    

Korrelation med index    

Beta    

    

Sharpe-kvot    

Treynor index    

Jensens Alfa    

    

Signifikans: P-värde    

    

100 kr genererar    

Figur 7: Utvärdering av portföljernas prestation 

Sharpekvot 

Sharpekvoten mäter enligt Bodie et al. (2009) överavkastning per enhet tagen risk genom att 

dividera en portföljs överavkastning med portföljens totala risk i form av standardavvikelse 

vilket visas nedan. 

 

p

fp rr
Sharpekvot




  

 

Överavkastningen beräknas genom att ta avkastningen i portföljen (rp) minus avkastningen för 

en riskfri placering (rf). En hög Sharpekvot betyder att portföljen lyckas generera en hög 

avkastning mot portföljens grad av volatilitet vilket kan anses vara bra. Om portföljen 

åstadkommer en Sharpekvot på 1.0 visar det på att portföljen har genererat en avkastning som 

är proportionerlig till den risk som är tagen för att åstadkomma avkastningen. Ett värde på 

mindre än 1.0 visar på en avkastning som är lägre än den risk som är tagen. (Lhabitant, 2006) 
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Treyor- index 

Treynor- index är ett prestationsmått som till stor del liknar Sharpkvoten och mäter likaså 

överavkastning per enhet tagen risk men använder marknadsrisk (β) som riskenhet istället för 

istället för total risk. 

p

fp rr
indexTreynor



)( 
  

En investerare vill ha ett så högt värde för Treynor- indexet som möjligt då det betyder en 

högre andel avkastning per enhet tagen marknadsrisk. Treynor- index kan vara ett bra mått för 

portföljer som inte är speciellt väldiversifierade eller för individuella aktier då man genom att 

diversifiera en portfölj kan ta bort den företagsspecifika risken. I detta fall återstår bara 

marknadsrisken. (Bodie et al., 2009) 

Jensens Alfa 

Jensens Alfa mäter hur mycket avkastningen av en investering skiljer sig från den avkastning 

som ges av CAPM som Mayo (2007) definierar enligt nedan. 

   fmfp rrrr   

Mayo menar att alfa (α) är skillnaden mellan en portföljs verkliga avkastning och den 

riskjusterade avkastningen som kan uppnås på marknaden. Jensens Alfa kan tolkas som en 

överpresterande indikator då värdet är större än noll eller en indikator på en dålig prestation 

då den är negativ. Ett positivt värde för alfa visar således att portföljen har presterat bättre än 

marknaden och ett negativt värde visar det motsatta.  Måttet är relativt lättförståeligt och visar 

också till vilken grad en portfölj har över eller underpresterat mot marknaden. 

4.4 Studiens trovärdighet 

För att en undersökning eller studie ska vara trovärdig krävs det enligt Saunders et al. (2003) 

att studien har hög validitet och reliabilitet. Reliabilitet handlar om att man ska kunna upprepa 

studien och då erhålla samma resultat. Ju mer den replikerande studien visar på samma svar 

desto högre reliabilitet kan den ursprungliga studien anses ha. Om däremot studiens svar 

påverkas av yttre omständigheter eller av slumpen kan studien anses ha en låg reliabilitet. En 

studies validitet handlar om de modeller som studien innefattar och om modellerna mäter det 

som studien är ämnad att mäta. En studie kan ha en hög grad av reliabilitet men samtidigt en 
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låg grad av validitet. Om däremot en studie har en låg grad av reliabilitet följer det att även 

validiteten låg då studien inte kan mäta det som är ämnat att mäta. (Bryman & Bell, 2005) 

4.4.1 Studiens Reliabilitet 

En annan benämning på reliabilitet är tillförlitlighet och innebär som tidigare nämnt att 

studien ska kunna replikeras om studiens datamaterial återanvänds. Denna studie har en hög 

grad reliabilitet då det på ett tämligen enkelt sätt går att replikera studien givet att samma 

datamaterial, tidsperiod och investeringsstrategier används. Det datamaterial som används i 

studien är obearbetad sekundärdata som hämtats från databasen Thomson Reuters Datastream. 

Denna källa är en välkänd databas som även används inom finansbranschen vilket bör 

minimera felmarginalen i det inhämtade datamaterialet. De investeringsstrategier i form av 

multiplar som studien behandlar har vidare vid flertalet tillfällen tidigare undersökts. De 

multiplar som används har kontrollerats mot både tidigare studier samt mot för ämnet relevant 

litteratur vilket vidare stärker studiens reliabilitet. Gällande data som hämtats från företagens 

årsredovisningar är den oftast bearbetad av företaget själva men då företagens 

årsredovisningar granskats av både revisorer och aktiemarknaden förutsätts att reliabiliteten är 

god. Såvida samma tidsperiod och datamaterial används bör det således gå att använda data 

från årsredovisningarna och erhålla ett liknande resultat.  

4.4.2 Studiens Validitet 

Det är viktigt att man i en studie studerar det som studien just ämnar studera. I studien 

kommer en stor datamängd att undersökas och olika modeller att användas i form av 

multiplar. Utgångspunkten för studien har varit att inte bearbeta den ingående data för att 

passa våra modeller bättre eller att på annat sätt justera det ingående datamaterialet. De 

multiplar som används som investeringsstrategier är dessutom vanligt förekommande inom 

finansbranschen. Deras mätbarhet och syften har också under föregående kapitel beskrivits 

med hjälp av en rad framstående författare och professorer vilket vidare styrker studiens 

validitet.  

4.5 Metodkritik 

Enligt Jacobsen (2002) finns kritik mot den deduktiva ansatsen gällande hur studier med ett 

deduktivt angreppssätt med utgångspunkt i teorin letar efter empiriska resultat som kan 

komma att bekräfta teorin. Med detta ökar risken för att studien genomförs felaktigt, utifrån 

ett önskat resultat, och att den därmed riskerar att bli en självuppfyllande profetia. Jacobsen 
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menar vidare att forskarna bakom en deduktiv studie ofta har förväntningar på studien vilket 

kan påverka studiens genomförande samt resultat.  

Den kvantitativa forskningen har under åren kritiserats framförallt av dem som tillämpar en 

kvalitativt inriktad forskning. Kritikerna till forskningen menar bland annat att de 

naturvetenskapliga modellerna som används vid en kvantitativ forskning inte ger en rättvis 

bild av den sociala verkligheten. Data som används i forskningen tar inte hänsyn till 

exempelvis psykologiska händelser och processer. Detta är någonting som en kvalitativ 

forskning kan ta hänsyn till genom exempelvis en kvalitativ intervju. (Bryman, 2008) Vidare 

menar Jacobsen (2002) att risken med en studie baserad på en kvantitativ strategi är att 

materialet som används är för ytligt och inte lika flexibelt som material vid en kvalitativ 

forskning. Detta eftersom data som används i en kvantitativ forskning är förutbestämt utifrån 

studiens teori och hypotes.   

4.6 Källkritik  

För att kunna genomföra studien har en rad olika sekundära källor används för att inhämta 

information och data. I studiens inledande skede har en mängd olika artiklar från erkända 

tidskrifter och relevant litteratur inom studiens ämne studerats för att få en djupare inblick 

inom ämnet och vad som tidigare gjorts inom området. Efter det inledande skedet 

analyserades vilka teorier som kunde vara relevanta för studiens syfte genom att studera olika 

böcker som behandlar investeringsstrategier och värderingsmetoder. 

Datamaterialet som studien bygger på är sekundärdata hämtat från databasen Thomson 

Reuters Datastream. För att beräkna EV/EBITDA- tal justerat för biologiska tillgångar har 

därtill som tidigare nämnt respektive företags årsredovisningar granskats mellan 2000 till 

2010 för att få ut värdet av de biologiska tillgångarna för de företag som innehar dessa.   

Något som kan påverka tillförlitligheten i det datamaterial som hämtats är de fel som kan ha 

uppstått under studiens gång. De kursuppgifter, multiplar samt fundamentala värden som 

hämtats från Thomson Reuters Datastream kan på ett felaktigt sätta vara inrapporterade i 

databasen. Felaktigt inrapporterade siffror i databasen bör dock med tanke på studiens långa 

tidsperiod vara korrigerade samt att information från Thomson Reuters bedöms komma från 

en mycket tillförlitlig källa. Samma problematik gäller den data hämtad från företagens 

årsredovisningar som därutöver har granskats av en oberoende tredje part i form av revisorer 

vilket bör minimera felmarginalen i datamaterialet. 
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Den största risken för fel i det datamaterial som används bör komma från den mänskliga 

faktorn, att studiens författare själva vid användandet av datamaterialet begått misstag eller 

gjort felberäkningar. Allt material som används och beräknats är dock dubbelkollat för att 

minimera felaktigheter men det går ej att garantera att all data är korrekt. Grova misstag 

skulle dock upptäckts i studiens resultat eller tidigare vilket dock inte har varit fallet. 
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5 Empiri 

I följande kapitel redogörs de resultat som erhållits från det insamlade datamaterialet. Den 

verkliga avkastningen, ackumulerade avkastningen samt portföljernas utvärderingsmått 

kommer nedan att redovisas för respektive multipel och portfölj. 

5.1 Portföljer baserade på P/E-tal 

I denna del av studien kommer resultatet från de skapade portföljerna baserade på P/E- tal att 

presenteras. Studien kommer att presentera portföljernas och jämförelseindexets verkliga 

avkastning, ackumulerad avkastning samt portföljernas utvärderingsmått.   

5.1.1 Verklig avkastning 

Nedanstående tabell visar den verkliga avkastningen beräknat aritmetiskt år till år för 

portföljerna formade utifrån P/E-tal samt för MSCI Europe Index. I nedanstående tabell är 

den verkliga avkastningen beräknad på årsbasis från studiens början år 2000 till studiens 

avslut i december 2010. Det medelvärde som beräknats är medelvärdet på den årliga 

avkastningen för de två portföljerna samt index.  

P/E-tal 

Datum Låga Höga MSCI Europe 

2000-01-01 0,00% 0,00% 0,00% 

2000-12-31 -1,71% -5,04% -10,58% 

2001-12-31 5,54 % -5,11% -22,82% 

2002-12-31 -1,85% -5,00% -22,32% 

2003-12-31 16,67% 6,69% 32,57% 

2004-12-31 17,84% -2,27% 17,13% 

2005-12-31 15,27% 33,94% 6,08% 

2006-12-31 14,67% 12,89% 29,38% 

2007-12-31 -0,80% -11,76% 10,35% 

2008-12-31 -54,14% -64,47% -51,57% 

2009-12-31 18,83% 37,11% 26,55% 

2010-12-31 20,61% 2,36 % -2,34% 

Medel 4,63% -0,06% 1,13 % 

Figur 8: Verklig avkastning portföljer baserade på P/E-tal 

   

Som tabellen visar är portföljen baserad på låga P/E- tal den portfölj som har högst 

genomsnittlig årlig avkastning med 4,63 procent medan portföljen med höga P/E- tal är den 

som genererat lägst årlig genomsnittlig avkastning med minus 0,06 procent i förhållande till 

index som under studiens tidsperiod genererade en genomsnittlig avkastning om 1,13 procent. 
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Den enskilt högsta avkastningen under ett år uppmäts under 2009 i portföljen baserad på höga 

P/E- tal med 37,11 procent. Under samma år genererar portföljen baserad på låga P/E- tal 

endast en avkastning om 18,83 procent trots den generellt mycket goda avkastningen som 

marknaden genererade under året. Den lägsta årliga avkastningen uppmäts under finanskrisen 

2008 där index föll med hela 51,57 procent men där de båda portföljernas avkastning var ännu 

sämre. Under finanskrisen genererade portföljen baserad på höga P/E-tal den lägsta årliga 

avkastningen med en negativ avkastning om 64,47 procent. Den portfölj som haft flest 

perioder med positiv avkastning är portföljen med låga P/E- tal som genererat en positiv 

avkastning sju av 11 perioder medan portföljen baserad på höga P/E- tal med endast hade fem 

av 11 positiva perioder.   

5.1.2 Ackumulerad avkastning 

I nedanstående graf redovisas den ackumulerade avkastningen i kronor för portföljerna samt 

den ackumulerade avkastningen för jämförelseindexet under undersökningsperioden 2000 till 

2010. Grafen visar utvecklingen för grundinvesteringen om 100 kr från den första januari 

2000 och grundinvesteringens värde för var och en av portföljerna samt index vid sista 

handelsdagen i december 2010. Portföljerna har vid varje årsskifte strukturerats om beroende 

på de i studien ingående företagens multiplar och den gångna tidsperiodens avkastning har 

återinvesterats för att beräkna den ackumulerade avkastningen för varje portfölj. Portföljernas 

ackumulerade avkastning som visas i grafen ger en mer överskådlig bild av utvecklingen för 

de två portföljerna i förhållande till det valda jämförelseindexets utveckling under studiens 

tidsperiod. 
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Figur 9: Ackumulerad avkastning portföljer baserade på P/E-tal 

Den portfölj som fått grundinvesteringen på 100 kr att växa mest under studiens tidsperiod är 

portföljen baserad på låga P/E- tal. Grundinvesteringen för portföljen har i detta fall vuxit till 

166,40 kr vid slutet av 2010. Portföljen innehållande höga P/E- tal har genererat ett belopp om 

99,35 kr och index har under tidsperioden endast givit tillbaka 75,46 kr. Det går att utläsa att 

båda portföljerna följer varandra relativt väl under undersökningsperiodens början fram till 

2003 där portföljen med låga P/E- tal presterar bättre än både portföljen med höga P/E- tal 

och index. Den största skillnaden mellan portföljerna kan ses i mitten på 2007 där 

grundinvesteringen i portföljen med höga P/E- tal som mest har vuxit till 293,20 kr medan 

grundinvesteringen i index vid denna tidpunkt endast vuxit till 125,89 kr. Efter en kraftig 

nedgång för samtliga portföljer under finanskrisen har portföljerna återhämtat sig något och 

från brytpunkten under 2009 har portföljerna följt varandras utveckling relativt väl. 

5.1.3 Portföljutvärdering 

I nedanstående tabell presenteras de tre tidigare beskrivna utvärderingsmåtten, information 

om portföljernas och jämförelseindexets geometriska medelavkastning på månadsbasis samt 

portföljernas risk uttryckt i standardavvikelse och beta. Dessutom redovisas till vilken grad 

portföljerna korrelerar med index, grundinvesteringens värde på slutdagen samt portföljens 

signifikans. 
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 Portfölj låg multipel Portfölj hög multipel MSCI Europe 

Geometriskt medelvärde 5,22% -0,07% -2,78% 

Standardavvikelse 19,07% 19,85% 20,99% 

Korrelation med index 63,43% 54,98% 100,00% 

Beta 0,627 0,520 1,000 

    

Sharpe-kvot 0,131 -0,141 -0,262 

Treynor index 0,040 -0,054 -0,055 

Jensens Alfa 0,059 0,001 0,000 

    

Signifikans: P-värde 0,00 % 0,13 % - 

    

100 kr genererar 166,40 kr 99,35 kr 75,46 kr 

Figur 10: Utvärderingsmått portföljer baserade på P/E-tal 

Tabellen ovan visar att portföljen baserad på låga P/E- tal presterat bättre genomgående för 

samtliga utvärderingsmått. Portföljen visar på överavkastning per enhet tagen risk både i form 

av standardavvikelse och beta genom ett positivt värde på Sharpe-kvot och Treynor index. Att 

portföljen presterat ett relativt bra resultat visar också Jensens Alfa som visar att portföljen 

presterat en högre avkastning än marknadsportföljen. Vidare visar portföljen med låga P/E- tal 

en lägre risk i form av standardavvikelse än både portföljen med höga P/E- tal och index. 

Såväl korrelationen med index samt betat för portföljen är dock högre än samma värden för 

portföljen med höga P/E- tal. Signifikanstestet som genomförs på de två portföljerna visar ett 

signifikant resultat för såväl portföljen med låga P/E- tal som portföljen med höga P/E- tal. 

5.2 Portföljer baserade på EV/EBITDA 

I följande del av studien kommer resultatet från de skapade portföljerna baserade på 

EV/EBITDA multiplar att presenteras. Studien kommer att presentera portföljernas och 

jämförelseindexets verkliga avkastning, ackumulerad avkastning samt portföljernas 

utvärderingsmått.  

5.2.1 Verklig avkastning 

Ur nedanstående tabell går det att utläsa den verkliga avkastningen beräknat aritmetiskt från 

år till år för de två portföljerna baserade på EV/EBITDA multiplar samt det valda 

jämförelseindexet. Den verkliga avkastningen är beräknad på årsbasis från 2000 till slutet på 

2010.  
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EV/EBITDA 

Datum Låga Höga MSCI Europe 

2000-01-01 0,00% 0,00% 0,00% 

2000-12-31 -3,78% -11,68% -10,58% 

2001-12-31 11,41% -37,70% -22,82% 

2002-12-31 -0,93% -10,74% -22,32% 

2003-12-31 17,02% 6,31% 32,57% 

2004-12-31 10,41% 14,30% 17,13% 

2005-12-31 45,69% 6,57% 6,08% 

2006-12-31 8,63% 15,59% 29,38% 

2007-12-31 -0,01% -30,74% 10,35% 

2008-12-31 -53,45% -49,53% -51,57% 

2009-12-31 25,09% 41,94% 26,55% 

2010-12-31 22,82% 12,21% -2,34% 

Medel 7,54% -3,95% 1,13% 

Figur 11: Verklig avkastning portföljer baserade på EV/EBITDA- tal 

Som det går att utläsa ur tabellen ovan är den portfölj som visat högst genomsnittlig 

avkastning per år portföljen som är baserad på låga EV/EBITDA multiplar. Detta med en 

genomsnittlig avkastning på 7,54 procent. Både portföljen innehållande låga EV/EBITDA- tal 

och index har en högre genomsnittlig avkastning än portföljen innehållande höga 

EV/EBITDA- multiplar som genererat en negativ genomsnittlig avkastning om 3,95 procent 

under studiens tidsperiod. Portföljen som genererat den högsta avkastningen under ett enskilt 

år är portföljen baserad på låga EV/EBITDA- multiplar som under året 2005 avkastade 45,69 

procent. Portföljen med låga EV/EBITDA- multiplar är även den portfölj som under ett 

enskilt år genererat den lägsta årliga avkastningen då denna portfölj år 2008 genererade en 

negativ avkastning om 53,45 procent. Den portfölj med flest antal perioder med positiv 

avkastning är portföljen med låga EV/EBITDA- multiplar som under sju av 11 tillfällen 

genererat positiv avkastning följt av portföljen med höga EV/EBITDA- tal och index med sex 

av 11 tillfällen.  

5.2.2 Ackumulerad avkastning  

I nedanstående figur redovisas den ackumulerade avkastningen i kronor för portföljerna 

baserade på EV/EBITDA- multiplar samt den ackumulerade avkastningen för 

jämförelseindexet under undersökningsperioden 2000 till 2010. Grafen visar utvecklingen för 

grundinvesteringen om 100 kr från den första januari 2000 och grundinvesteringens värde för 

var och en av portföljerna samt index fram till sista handelsdagen i december 2010. 

Portföljerna har vid varje årsskifte viktats om beroende på de i studien ingående företagens 
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EV/EBITDA- multiplar och den gångna tidsperiodens avkastning har återinvesterats för att 

beräkna den ackumulerade avkastningen för varje portfölj. Portföljernas ackumulerade 

avkastning som visas i grafen ger en översiktlig bild av utvecklingen för de olika portföljerna 

och hur portföljerna har utvecklats i förhållande till det valda jämförelseindexets utveckling 

under studiens tidsperiod.  

 

Figur 12: Ackumulerad avkastning portföljer baserade på EV/EBITDA- tal 

Grafen visar att det är en stor skillnad på grundinvesteringens utveckling beroende på vilken 

av portföljerna som valts vid studiens början. Portföljen med låga EV/EBITDA- tal visar på 

kontinuerligt högre värde för grundinvesteringen än portföljen med höga EV/EBITDA- tal 

under tidsperioden 2000 till mitten av 2007 och har i slutet av 2010 genererat 155,28 kr. Vid 

denna multipelanalys är portföljen med låga EV/EBITDA- tal den enda portfölj som vid 

studiens avslut visar på en positiv tillväxt för grundinvesteringen. Portföljen med höga 

EV/EBITDA- tal visar på en sämre utveckling än både portföljen med låga EV/EBITDA- tal 

samt index. En grundinvestering i denna portfölj på 100 kr under 2000 skulle endast ge 

tillbaka 40,92 kr vid slutet av 2010 medan index, som tidigare nämnt, endast hade gett tillbaka 

75,46 kr. 

5.2.3 Portföljutvärdering 

I nedanstående tabell presenteras de tre tidigare beskrivna utvärderingsmåtten, information 

om portföljernas geometriska medelavkastning på årsbasis samt portföljernas risk uttryckt i 
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standardavvikelse och beta. Dessutom redovisas till vilken grad portföljerna korrelerar med 

index, grundinvesteringens värde på slutdagen samt portföljernas signifikans. 

  Portfölj låg multipel Portfölj hög multipel MSCI Europe 

Geometriskt medelvärde 4,50% -8,55% -2,78% 

Standardavvikelse 18,73% 22,31% 20,99% 

Korrelation med index 64,67% 52,99% 100,00% 

Beta 0,577 0,563 1,000 

     

Sharpe-kvot 0,095 -0,505 -0,262 

Treynor index 0,031 -0,200 -0,055 

Jensens Alfa 0,049 -0,082 0,000 

     

Signifikans: P-värde 0,01 %  0,1 % - 

     

100 kr genererar 155,28 kr 40,93 kr 75,46 kr 

Figur 13: Utvärderingsmått portföljer baserade på EV/EBITDA- tal 

Utvärderingsmåtten ovan visar att portföljen med låga EV/EBITDA- tal är den portfölj som 

genererar högst avkastning per enhet tagen risk genom ett positivt värde för såväl Sharpe- 

kvot som Treynor index. Samma portfölj visar också på överavkastning i jämförelse med en 

placering i marknadsportföljen genom ett positivt Jensens Alfa om 0,049. Portföljen med låga 

EV/EBITDA- tal visar på både högre korrelation med index samt ett något högre beta än 

portföljen med höga EV/EBITDA- tal. Portföljen med låga EV/EBITDA- tal visar också på 

en risk i form av standardavvikelse som är lägre än både portföljen med höga EV/EBITDA 

och index. Båda portföljerna baserade på EV/EBITDA visar, efter signifikanstestet, på ett 

signifikant resultat med ett p-värde på 0,01 procent för den låga portföljen och ett p- värde på 

0,1 procent för den höga portföljen.  

5.3 Portföljer baserade på P/BV-tal 

I följande del av studien kommer resultatet från de skapade portföljerna baserade på P/BV- 

multiplar att presenteras. Studien kommer att presentera portföljernas och jämförelseindexets 

verkliga avkastning, ackumulerad avkastning samt portföljernas utvärderingsmått.  

5.3.1 Verklig avkastning 

Ur nedanstående tabell går det att utläsa den verkliga avkastningen för portföljerna baserade 

på P/BV- multiplar samt det valda jämförelseindexet. Den verkliga avkastningen är beräknad 

på årsbasis från 2000 till slutet på 2010. Tabellen visar hur respektive portfölj har utvecklats 
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från år till år under undersökningsperioden samt den genomsnittliga avkastningen per år under 

undersökningsperioden. 

P/BV 

Datum Låga Höga MSCI Europe 

2000-01-01 0,00% 0,00% 0,00% 

2000-12-31 -2,21% -11,21% -10,58% 

2001-12-31 19,30% -20,42% -22,82% 

2002-12-31 16,78% -15,46% -22,32% 

2003-12-31 12,37% 22,29% 32,57% 

2004-12-31 7,55% 15,92% 17,13% 

2005-12-31 12,48% 1,62% 6,08% 

2006-12-31 -0,58% 15,56% 29,38% 

2007-12-31 3,07% -29,65% 10,35% 

2008-12-31 -58,22% -45,51% -51,57% 

2009-12-31 39,84% 0,00% 26,55% 

2010-12-31 17,84% 15,01% -2,34% 

Medel 6,20% -4,71% 1,13% 

Figur 14: Verklig avkastning portföljer baserade på P/BV- tal 

 Av tabellen går det att utläsa att portföljen innehållandes låga P/BV- tal har haft en högre 

genomsnittlig avkastning än både portföljen med höga P/BV- tal och index. Precis som 

tidigare har index under den undersökta perioden genererat en genomsnittlig avkastning per år 

om 1,13 procent. Den portfölj som genererat den högsta genomsnittliga avkastningen är 

portföljen med låga P/BV- tal med en avkastning på 6,20 procent. Den portfölj som genererat 

lägst genomsnittlig avkastning är portföljen med höga P/BV- tal som genererat en negativ 

genomsnittlig avkastning om 4,71 procent. Den portfölj som under ett enskilt år har uppnått 

högst avkastning är portföljen med låga P/BV- tal som genererat en avkastning om 39,84 

procent under 2009. Anledningen till att portföljen med höga P/BV- tal har en avkastning om 

0,00 procent under 2009 är att det vid ingången av 2009 endast fanns företag som understeg 

gränsvärdet för höga P/BV- tal varför portföljen under detta år lämnats tom. Portföljen med 

låga P/BV- tal är även den portfölj som under ett enskilt år har genererat lägst avkastning. År 

2008 genererade portföljen en negativ avkastning på minus 58,22 procent, något sämre än 

index som under året genererade en negativ avkastning om 51,57 procent. Den portfölj som 

under 2000 till 2010 har flest perioder med positiv avkastning är portföljen med låga P/BV- 

tal som under studiens tidsperiod genererat positiv avkastning under åtta av 11 år medan 

index och portföljen med höga P/BV- tal har sex av 11 positiva perioder. 
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5.3.2 Ackumulerad avkastning 

I nedanstående figur redovisas den ackumulerade avkastningen portföljerna baserade på 

P/BV- tal samt den ackumulerade avkastningen för jämförelseindexet under 

undersökningsperioden 2000 till 2010. Grafen visar utvecklingen för grundinvesteringen om 

100 kr från den första januari 2000 och grundinvesteringens värde för var och en av 

portföljerna samt index vid sista handelsdagen i december 2010. Portföljerna har vid varje 

årsskifte omstrukturerats beroende på de i studien ingående företagens P/BV- tal och den 

gångna tidsperiodens avkastning har återinvesterats för att beräkna den ackumulerade 

avkastningen för vardera portfölj. Portföljernas ackumulerade avkastning som visas i grafen 

ger en översiktlig bild av utvecklingen för de olika portföljerna och hur portföljerna har 

utvecklats i förhållande till det valda jämförelseindexets utveckling under studiens tidsperiod.  

 

Figur 15: Ackumulerad avkastning portföljer baserade på P/BV- tal 

Den portfölj som vid utgången av 2010 visar på högst tillväxt för grundinvesteringen på 100 

kr är portföljen med låga P/BV- tal som genererat ett belopp om 130,67 kr. Både en 

investering i index eller i portföljen med höga P/BV- tal hade under tidsperioden gett tillbaka 

ett lägre belopp än grundinvesteringen där en investering i portföljen med höga P/BV- tal 

endast skulle generera 43,84 kr och index skulle generera 75,46 kr. Som tidigare nämnt har 

dock portföljen med höga P/BV- tal lämnats tom under 2009 då utvecklingen på börsen 

generellt sett var mycket gynnsam. Denna goda utveckling speglar således inte i portföljen 

vilket borde ha resulterat i en positiv inverkan på portföljens ackumulerade avkastning och 
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värdet för grundinvesteringen på slutdagen. Som det går att utläsa i grafen är det under 

studiens början, fram till 2003, som portföljen med låga P/BV- tal presterar bättre än både 

index och portföljen med höga P/BV- tal. Portföljen med låga P/BV- tal är också den som 

också under finanskrisen presterat sämst genom att från sin topp i maj 2007 på 222,11 kr 

sjunka till ett värde om 67,49 kr i slutet på februari 2008.  

5.3.3 Portföljutvärdering 

I nedanstående tabell presenteras de tre tidigare beskrivna utvärderingsmåtten, information 

om portföljernas geometriska medelavkastning på årsbasis samt portföljernas risk uttryckt i 

standardavvikelse och beta. Dessutom redovisas till vilken grad portföljerna korrelerar med 

index, grundinvesteringens värde på slutdagen samt portföljernas signifikans.  

  Portfölj låg multipel Portfölj hög multipel MSCI Europe 

Geometriskt medelvärde 2,71% -7,92% -2,78% 

Standardavvikelse 19,19% 17,37% 20,99% 

Korrelation med index 63,74% 55,61% 100,00% 

Beta 0,583 0,460 1,000 

     

Sharpe-kvot -0,001 -0,613 -0,262 

Treynor index 0,000 -0,231 -0,055 

Jensens Alfa 0,032 -0,081 0,000 

     

Signifikans: P-värde 0,01  % 4,54  % - 

     

100 kr genererar 130,67 kr 43,84 kr 75,46 kr 

Figur 16: Utvärderingsmått portföljer baserade på P/BV- tal 

Samtliga utvärderingsmåtten för portföljerna baserade på P/BV- tal uppvisar relativt låga 

värden. Båda portföljerna genererar med detta en negativ överavkastning per enhet tagen risk 

i form av standardavvikelse då Sharpe-kvoten för såväl portföljen med låga och höga P/BV- 

tal är negativ. Treynor index för portföljen med låga P/BV- tal visar på ett oförändrat värde 

samtidigt som Jensens Alfa för portföljen visar på ett värde om 0,032, vilket tyder på att 

överavkastning i jämförelse med en placering i marknadsportföljen har uppnåtts. Portföljen 

med höga P/BV- tal är den portfölj som uppvisar lägst risk i form av standardavvikelse och är 

samtidigt den portfölj som korrelerar minst med index med.  Signifikanstesten som genomförs 

på de två portföljerna visar på ett signifikant resultat där portföljen med låga P/BV- tal visar 

på ett p-värde på 0,01 procent och portföljen med höga P/BV- tal på ett p-värde på 4,54 

procent. 
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5.4 Portföljer baserade på P/E- tal med normaliserade vinster 

I följande del av studien kommer resultatet från de skapade portföljerna baserade på P/E- tal 

med normaliserade vinster att presenteras. Studien kommer att presentera portföljernas och 

jämförelseindexets verkliga avkastning, ackumulerad avkastning samt portföljernas 

utvärderingsmått.  

5.4.1 Verklig avkastning 

Ur nedanstående tabell går det att utläsa den verkliga avkastningen beräknat aritmetiskt för de 

två portföljerna baserade på P/E- tal med normaliserade vinster samt det valda 

jämförelseindexet. Den verkliga avkastningen är beräknad på årsbasis från 2000 till slutet på 

2010. Tabellen visar på hur respektive portfölj samt index har utvecklats från år till år under 

undersökningsperioden samt den genomsnittliga avkastningen per år under 

undersökningsperioden. 

P/E- tal med normaliserade vinster 

Datum Låga Höga MSCI Europe 

2000-01-01 0,00% 0,00% 0,00% 

2000-12-31 -8,97% -7,92% -10,58% 

2001-12-31 -3,42% 4,14% -22,82% 

2002-12-31 6,47% -10,64% -22,32% 

2003-12-31 7,54% 24,08% 32,57% 

2004-12-31 9,34% 16,15% 17,13% 

2005-12-31 7,71% 69,49% 6,08% 

2006-12-31 6,83% 16,74% 29,38% 

2007-12-31 -11,51% -20,37% 10,35% 

2008-12-31 -37,12% -50,13% -51,57% 

2009-12-31 24,71% 35,31% 26,55% 

2010-12-31 18,33% 16,51% -2,34% 

Medel 1,81% 8,49% 1,13% 

Figur 17: Verklig avkastning portföljer baserade på P/E- tal med normaliserade vinster 

Som tabellen visar har både portföljen med låga och höga P/E- tal med normaliserade vinster 

en högre genomsnittlig avkastning än index under studiens tidsperiod. Portföljen 

innehållandes höga P/E- tal med normaliserade vinster visar på högst genomsnittlig 

avkastning med 8,49 procent medan portföljen med låga P/E- tal visar på en genomsnittlig 

avkastning om 1,81 procent. Den enskilt högsta avkastningen under ett enskilt år har 

portföljen med höga P/E- tal under 2005 med hela 69,49 procent där index och portföljen med 

låga P/E- tal endast steg med 6,08 procent respektive 7,71 procent. Den lägsta avkastningen 

under ett enskilt år uppmäts även den i portföljen med höga P/E- tal med normaliserade 
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vinster som under 2008 genererade en negativ avkastning om 50,13 procent, något bättre än 

index som under året hade en negativ utveckling om 51,57 procent. Båda multipelportföljerna 

hade under studiens tidsperiod sju av 11 perioder med positiv avkastning i jämförelse med 

indexets sex av 11 positiva perioder.  

5.4.2 Ackumulerad avkastning 

I nedanstående figur redovisas den ackumulerade avkastningen i kronor för de två portföljerna 

baserade på P/E- tal med normaliserade vinster samt den ackumulerade avkastningen för 

jämförelseindexet under undersökningsperioden 2000 till 2010. Grafen visar utvecklingen för 

grundinvesteringen om 100 kr från den första januari 2000 och grundinvesteringens värde för 

var och en av portföljerna samt index vid sista handelsdagen i december 2010. Portföljerna 

har vid varje årsskifte struktureras om beroende på de i studien ingående företagens P/E- tal 

med normaliserade vinster och den gångna tidsperiodens avkastning har återinvesterats för att 

beräkna den ackumulerade avkastningen för varje portfölj. Portföljernas ackumulerade 

avkastning, som visas i grafen nedan, ger en översiktlig bild av utvecklingen för de olika 

portföljerna och hur portföljerna har utvecklats i förhållande till det valda jämförelseindexets 

utveckling under studiens tidsperiod.  

 

Figur 18: Ackumulerad avkastning portföljer baserade på P/E- tal med normaliserade vinster 

Den portfölj som ökat grundinvesteringen på 100 kr mest under studiens tidsperiod är 

portföljen baserad på höga P/E- tal med normaliserade vinster som den sista december 2010 
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vuxit till 153,00 kr. Samma grundinvestering i portföljen innehållandes låga P/E- tal med 

normaliserade vinster har resulterat i ett belopp om 103,98 medan en investering i index givit 

tillbaka 75,46 kr. Båda multipelportföljernas utveckling är snarlika fram till 2005 där 

portföljen innehållandes höga P/E- tal med normaliserade vinster visar på en mycket stark 

utveckling fram till året innan finanskrisen där portföljen nådde sitt högsta värde om 272,20 

kr. Den största skillnaden mellan portföljerna kan ses i mitten på 2007 där grundinvesteringen 

i portföljen med höga P/E- tal som mest har vuxit till 293,20 kr medan grundinvesteringen i 

index vid denna tidpunkt endast vuxit till 125,89 kr. Efter en kraftig nedgång för samtliga 

portföljer under finanskrisen har portföljerna återhämtat sig något och från brytpunkten under 

2009 följt varandras utveckling relativt väl. 

5.4.3 Portföljutvärdering 

I nedanstående tabell presenteras de tre tidigare beskrivna utvärderingsmåtten, information 

om portföljernas geometriska medelavkastning på årsbasis samt portföljernas risk uttryckt i 

standardavvikelse och beta. Dessutom redovisas till vilken grad portföljerna korrelerar med 

index, grundinvesteringens värde på slutdagen samt portföljernas signifikans.  

  Portfölj låg multipel Portfölj hög multipel MSCI Europe 

Geometriskt medelvärde 0,39% 4,34% -2,78% 

Standardavvikelse 18,00% 21,56% 20,99% 

Korrelation med index 65,92% 59,64% 100,00% 

Beta 0,565 0,613 1,000 

     

Sharpe-kvot -0,130 0,075 -0,262 

Treynor index -0,041 0,026 -0,055 

Jensens Alfa 0,008 0,050 0,000 

     

Signifikans: P-värde 0,19 % 0,08  % - 

     

100 kr genererar 103,98 kr 153,00 kr 75,46 kr 

Figur 19: Utvärderingsmått portföljer baserade på P/E- tal med normaliserade vinster 

Utvärderingsmåtten ovan visar att portföljen med höga P/E- tal med normaliserade vinster är 

den portfölj som genererar högst avkastning per enhet tagen risk genom ett positivt värde för 

samtliga utvärderingsmått. Portföljen med låga P/E- tal med normaliserade vinster visar på en 

negativ överavkastning per enhet tagen risk för såväl Sharpe- kvot som Treynor index men 

har överavkastat i jämförelse med marknadsportföljen då den visar på ett något positivt värde 

för Jensens Alfa. Portföljen med höga P/E- tal med normaliserade vinster visar på den högsta 
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marknadsrisken och standardavvikelse samtidigt som den visar på lägst korrelation med index 

av de två portföljerna. Signifikanstesten som genomförts på de två portföljerna visar att 

portföljen baserad på låga multiplar påvisar ett p-värde på 0,19 procent medan den andra 

portföljen uppvisar ett resultat på 0,08 procent.  

5.5 Portföljer baserade på EV/EBITDA- tal justerat för biologiska tillgångar 

I denna del av studien kommer resultatet från de skapade portföljerna baserade på 

EV/EBITDA- tal justerat för biologiska tillgångar att presenteras. Studien kommer att 

presentera portföljernas och jämförelseindexets verkliga avkastning, ackumulerad avkastning 

samt portföljernas utvärderingsmått.  

5.5.1 Verklig avkastning 

Nedanstående tabell visar den verkliga avkastningen beräknat aritmetiskt år till år för 

portföljerna formade utifrån EV/EBITDA- tal justerat för biologiska tillgångar samt den 

verkliga avkastningen för MSCI Europé Index. I nedanstående tabell är den verkliga 

avkastningen beräknad på årsbasis från studiens början år 2000 till studiens avslut i december 

2010. Det medelvärde som beräknats är medelvärdet på den årliga avkastningen för de två 

portföljerna samt index.  

EV/EBITDA justerat för biologiska tillgångar 

Datum Låga Höga MSCI Europe 

2000-01-01 0,00% 0,00% 0,00% 

2000-12-31 -9,73% -4,86% -10,58% 

2001-12-31 10,84% -29,44% -22,82% 

2002-12-31 1,26% -13,49% -22,32% 

2003-12-31 17,46% 2,92% 32,57% 

2004-12-31 10,00% 14,58% 17,13% 

2005-12-31 44,89% 2,23% 6,08% 

2006-12-31 10,10% 15,11% 29,38% 

2007-12-31 -0,01% -30,74% 10,35% 

2008-12-31 -36,20% -54,18% -51,57% 

2009-12-31 25,09% 41,94% 26,55% 

2010-12-31 25,67% -3,51% -2,34% 

Medel 9,03% -5,40% 1,13% 

Figur 20: Verklig avkastning portföljer baserade på EV/EBITDA- tal justerat för biologiska tillgångar 

Som tabellen visar är portföljen baserad på låga EV/EBITDA- tal justerat för biologiska 

tillgångar den portfölj som genererat högst genomsnittlig avkastning under studiens tidsperiod 

med 9,03 procent. Index har under samma tidsperiod genererat en genomsnittlig avkastning 



50 
 

på 1,13 procent och portföljen baserad på höga EV/EBITDA- tal justerat för biologiska 

tillgångar har i genomsnitt avkastat minus 5,40 procent. Den enskilt högsta avkastningen 

under ett år mäts under 2005 då portföljen med låga EV/EBITDA- tal justerat för biologiska 

tillgångar uppnår en avkastning på 44,89 procent. Under samma år genererar index och 

portföljen baserad på höga EV/EBITDA- tal justerat för biologiska tillgångar endast en 

avkastning på 6,08 procent respektive 2,23 procent. Den lägsta årliga avkastningen mäts 

under finanskrisen 2008 då portföljen med låga EV/EBITDA- tal justerat för biologiska 

tillgångar föll med 36,20 procent, portföljen baserad på höga EV/EBITDA- tal justerat för 

biologiska tillgångar föll med 54,18 procent och index föll med 51,57 procent. Den portfölj 

som har haft flest perioder med positiv avkastning är portföljen baserad på höga 

EV/EBITDA- tal justerat för biologiska tillgångar som genererat en positiv avkastning åtta av 

totalt 11 perioder medan portföljen baserad på höga EV/EBITDA- tal justerat för biologiska 

tillgångar endast genererat en positiv avkastning fem av totalt 11 perioder.  

5.5.2 Ackumulerad avkastning 

I nedanstående graf redovisas den ackumulerade avkastningen i kronor för portföljerna samt 

den ackumulerade avkastningen för jämförelseindexet under undersökningsperioden 2000 till 

2010. Grafen visar utvecklingen för grundinvesteringen om 100 kr från den första januari 

2000 och grundinvesteringens värde för var och en av portföljerna samt index vid sista 

handelsdagen i december 2010. Portföljerna har vid varje årsskifte strukturerats om beroende 

på de i studien ingående företagens multiplar och den gångna tidsperiodens avkastning har 

återinvesterats för att beräkna den ackumulerade avkastningen för varje portfölj. Portföljernas 

ackumulerade avkastning som visas i grafen ger en mer överskådlig bild av utvecklingen för 

de olika portföljerna och det valda jämförelseindexets utveckling under studiens tidsperiod. 
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Figur 21: Ackumulerad avkastning portföljer baserade på EV/EBITDA- tal justerat för biologiska tillgångar 

Den portfölj som fått grundinvesteringen på 100 kr att växa mest under studiens tidsperiod är 

portföljen med låga EV/EBITDA- tal justerat för biologiska tillgångar. Grundinvesteringen 

för portföljen har i detta fall vuxit till 209,42 kr vid slutet av 2010. Portföljen innehållandes 

höga EV/EBITDA- tal justerat för biologiska tillgångar har under samma tidsperiod genererat 

ett belopp om 35,03 kr och index har givit tillbaka 75,46 kr. En investering i portföljen 

baserad på låga EV/EBITDA- tal justerat för biologiska tillgångar är med detta den enda 

investeringen som genererat en positiv tillväxt för grundinvesteringen.  

5.5.3 Portföljutvärdering 

I nedanstående tabell presenteras de tre tidigare beskrivna utvärderingsmåtten, information 

om portföljernas geometriska medelavkastning på årsbasis samt portföljernas risk uttryckt i 

standardavvikelse och beta. Dessutom redovisas till vilken grad portföljerna korrelerar med 

index, grundinvesteringens värde på slutdagen samt portföljernas signifikans. 
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  Portfölj låg multipel Portfölj hög multipel MSCI Europe 

Geometriskt medelvärde 7,67% -9,96% -2,78% 

Standardavvikelse 17,67% 22,23% 20,99% 

Korrelation med index 60,20% 56,95% 100,00% 

Beta 0,507 0,603 1,000 

     

Sharpe-kvot 0,280 -0,570 -0,262 

Treynor index 0,098 -0,210 -0,055 

Jensens Alfa 0,077 -0,094 0,000 

     

Signifikans: P-värde 0,01 % 0,75 % - 

     

100 kr genererar 209,42 kr 35,03 kr 75,46 kr 

Figur 22: Utvärderingsmått portföljer baserade på EV/EBITDA- tal justerat för biologiska tillgångar 

Utvärderingsmåtten från tabellen ovan visar att portföljen med låga EV/EBITDA- tal justerat 

för biologiska tillgångar är den portfölj som genererat högst avkastning per enhet tagen risk 

då portföljen visar på positiva värden för samtliga utvärderingsmått. Resultatet är liknande för 

portföljen med låga EV/EBITDA- tal som inte justerats för biologiska tillgångar. Skillnaden 

är att den låga portföljen justerat för biologiska tillgångar visar på en starkare överavkastning 

per enhet tagen risk samt i förhållande till marknadsportföljen. Portföljen med låga 

EV/EBITDA- tal justerat för biologiska tillgångar visar också på den lägsta marknadsrisken 

och standardavvikelsen i förhållande till både portföljen med höga EV/EBITDA- tal justerat 

för biologiska tillgångar och portföljerna baserade på enbart EV/EBITDA- tal. 

Signifikanstesten som genomförs på de två portföljerna visar att båda portföljernas resultat är 

signifikanta för signifikansnivån 0,05.  
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6 Analys 

I detta kapitel analyseras studiens empiriska resultat där resultatet diskuteras och kopplas till 

studiens referensram samt tidigare studier. Kapitlet inleds med en diskussion kring om 

investeringsstrategierna fungerar med EMH som grund. Därefter förs en övergripande 

diskussion kring investeringsstrategierna och en jämförelse mellan standardiserade och 

branschspecifika multiplar. Slutligen analyseras användandet av standardiserade och 

branschspecifika multiplar som investeringsstrategi samt portföljernas utvärderingsmått. 

6.1 Investeringsstrategier och EMH 

Enligt Fama (1970) ska det i en effektiv marknad inte vara möjligt att generera 

överavkastning på grund av att all tillgänglig information speglas i aktiepriset. Detta betyder 

att det borde vara omöjligt att generera överavkastning med hjälp av investeringsstrategier 

baserade på multiplar. Resultatet från denna studie visar dock att en investerare med hjälp av 

investeringsstrategier kan skapa överavkastning genom att använda sig av olika 

investeringsstrategier baserade på multiplar. Att strategierna i verkligheten håller understryks 

också av de genomförda signifikanstesten som visar på ett signifikant resultat för samtliga 

portföljer som ingår i studien. Resultatet visar att de tre investeringsstrategierna baserade på 

standardiserade multiplar lyckas skapa överavkastning genom att investera i företag vars 

standardiserade multiplar är låga. Detta tyder på att marknaden inte är helt effektiv och att 

investerare inte agerar fullt rationellt i sina beslutstaganden, vilket också ligger i linje med de 

flesta andra studier som gjorts inom området. Portföljerna har under studiens gång i viss mån 

förvaltats på ett aktivt sätt där portföljerna under studiens tidsperiod vid varje årsskifte 

strukturerats om beroende på företagens multipelvärde. Att skapa överavkastning genom att 

aktivt förvalta portföljer skall i en effektiv marknad inte heller vara möjligt, vilket denna 

studie visar vara möjligt om än omplaceringarna bara skett en gång per år. Vidare har hänsyn 

inte tagits till de transaktionskostnader kopplade till de årliga omplaceringarna. I verkligheten 

hade transaktionskostnaderna inneburit en lägre avkastning för samtliga portföljer och därmed 

en lägre överavkastning i förhållande till det valda jämförelseindexet.  

6.2 Analys av investeringsstrategierna 

Som tidigare nämnt är den europeiska massa- och pappersindustrin en bransch som historiskt 

har presterat sämre i jämförelse med den europeiska aktiemarknaden. Resultatet från denna 

studie visar dock på att det med hjälp av olika investeringsstrategier baserade på multiplar, 

trots branschens dåliga prestation går att generera överavkastning på den europeiska 
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aktiemarknaden. Detta resultat kan bero på att studien har hittat de ”guldkorn” inom 

branschen som trots branschens dåliga prestation har lyckats generera en högre avkastning. 

Som det tidigare diskuterats kan en investerares beslut, om vilket eller vilka företag 

investeraren ska placera sina pengar i, vara influerad av hur företagets bransch har presterat 

historiskt, framtida utveckling samt analytikers utlåtanden. Ofta väljer investerare att inrikta 

sig på branscher som historiskt har presterat bra och struntar i de branscher som historiskt har 

presterat sämre utan att tänka på att enskilda företag inom en bransch som gått dåligt kan vara 

ett bra investeringsalternativ. Genom att använda sig av de investeringsstrategier som studien 

grundas på kan bevisligen ”guldkornen” inom branschen på ett relativt enkelt sätt väljas ut 

genom en egen genomförd analys och användas som en investeringsstrategi för att generera 

överavkastning. Studien undersöker den europeiska aktiemarknaden och använder massa- och 

pappersindustrin som exempelbransch för en bransch som presterat sämre än övriga 

aktiemarknaden. Vi ser dock inget hinder för att investeringsstrategierna ur ett 

avkastningsperspektiv inte skulle vara gynnsamma på en annan aktiemarknad eller bransch.  

De strategier som genererat högst överavkastning i studien är portföljerna baserade på låga 

multipelvärden, det vill säga portföljerna baserade på låga P/E- tal, EV/EBITDA- tal, P/BV- 

tal och EV/EBITDA- tal justerat för biologiska tillgångar. Resultatet från ovanstående 

investeringsstrategier ligger i linje med tidigare studiers resultat som presenterats under rubrik 

1.6. Resultatet visar också att investeringsstrategier baserade på låga multiplar påvisar en mer 

jämn årlig avkastning i förhållande till den mer volatila årliga avkastningen för portföljerna 

med höga multiplar. Det kan generellt sägas att portföljerna med höga multiplar presterar 

bättre än portföljerna med låga multiplar under goda börsår samtidigt som de presterar sämre 

vid dåliga börsår vilket också konstaterades i Ekdahl och Olssons studie (2010) där höga 

multipelvärden ansågs motsvara tillväxtbolag och låga multipelvärden ansågs motsvara 

värdebolag. 

Den portfölj som genererat högst avkastning under studiens tidsperiod, både riskjusterad och 

icke riskjusterad, är portföljen med låga EV/EBITDA- tal justerat för biologiska tillgångar där 

grundinvesteringen på slutdagen vuxit till ett värde om 209,42 kr. Den portfölj som genererat 

näst högst ackumulerad avkastning är portföljen baserad på låga P/E- tal följt av 

investeringsstrategin baserad på låga EV/EBITDA- tal. Att företag med låga multiplar 

genererar en högre avkastning än företag med höga multiplar kan bero på att företagen som 

innehar låga multiplar klassas som undervärderade på aktiemarknaden. Över tid ska 
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undervärderade företags aktier röra sig mot det ”korrekta” aktiepriset i takt med att investerare 

finner och handlar i dessa undervärderade företag. Detta leder till att företagen med låga 

multiplar under ett kortare tidsintervall bör generera en högre avkastning än de företagen med 

höga multiplar till den tidpunkt då aktiepriset speglar aktiens ”riktiga” pris. 

6.3 Jämförelse mellan standardiserade och branschspecifika portföljer  

Studien visar på skilda resultat mellan investeringsstrategierna baserade på standardiserade 

och branschspecifika multiplar. Nedan följer en diskussion kring detta resultat. 

6.3.1 EV/EBITDA- tal och EV/EBITDA- tal justerat för biologiska tillgångar 

Under studiens undersökningsperiod har portföljen baserad på låga EV/EBITDA- tal justerat 

för biologiska tillgångar presterat bättre än motsvarande portfölj som inte justerats för 

biologiska tillgångar. Den förstnämnda portföljen har genererat en högre avkastning om 54,14 

kr på slutdagen. Samtidigt har portföljen med höga EV/EBITDA- tal justerat för biologiska 

tillgångar presterat sämre än den höga portföljen för EV/EBITDA- tal. En orsak till resultatet 

kan vara att vid beräkningen av multipeln EV/EBITDA- tal justerat för biologiska tillgångar 

har värdet för de biologiska tillgångarna subtraheras från företagsvärdet vilket resulterat i att 

multipeln för de företag som innehar biologiska tillgångar har antagit ett lägre värde. 

Företagen som innehar biologiska tillgångar har med detta justerats och deras EV/EBITDA- 

tal är i portföljen med justerade EV/EBITDA- tal lägre än i portföljen baserad på företagens 

”ursprungliga” EV/EBITDA- tal.  

Portföljen innehållandes EV/EBITDA- tal justerat för biologiska tillgångar har visat på en 

högre avkastning för den låga portföljen samt en lägre avkastning för den höga portföljen, i 

jämförelse med portföljerna baserade på EV/EBITDA. Utvecklingen kan grundas i att 

portföljen med låga EV/EBITDA- tal justerat för biologiska tillgångar innehåller företag som 

i undersökningen av EV/EBITDA- multipeln placerades i den höga portföljen. Detta på grund 

av ett lägre multipelvärde. Företagen som presterade relativt väl har således flyttats från 

portföljen med höga EV/EBITDA till portföljen med låga EV/EBITDA justerat för biologiska 

tillgångar vilket bidragit till den höga variationen mellan investeringsstrategierna. 

6.3.2 P/E- tal och P/E- tal med normaliserade vinster 

I en jämförelse mellan investeringsstrategierna baserade på P/E- tal och P/E- tal med 

normaliserade vinster kan mycket skilda resultat visas. De strategier som presterat bäst i 

jämförelsen är portföljen baserad på låga P/E- tal och portföljer innehållandes höga P/E- tal 
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med normaliserade vinster. Resultatet från portföljen baserad på P/E- tal är det resultat som 

kan förväntas och är i enighet med vad tidigare studier har kommit fram till. Att strategin 

baserad på P/E- tal med normaliserade vinster visar på ett motsatt resultat är oväntat eftersom 

portföljen med låga multiplar visar på en lägre avkastning än portföljen med höga P/E- tal 

med normaliserade vinster.  

Den utjämning av vinsterna som genomförts på investeringsstrategierna baserade på P/E- tal 

ämnar minimera konjunkturkänsligheten för de ingående företagen. Effekten av 

normaliseringen kan ses i den ackumulerade utvecklingen för portföljen baserad på låga P/E- 

tal med normaliserade vinster som inte alls har lika höga toppar och djupa dalar som 

utvecklingen för portföljen med låga P/E- tal. Att resultatet från P/E- tal med normaliserade 

vinster går emot studiens resultat samt tidigare studier inom ämnet P/E- tal som bas för 

investeringsstrategi kan bero på att normaliseringen endast har beräknats med hjälp av fyra års 

historisk data för vinst per aktie. Vanligtvis beräknas, som tidigare nämnt, normaliseringen på 

10 års historisk data och en tillämpning av detta tillvägagångssätt hade troligtvis givit ett 

annat resultat för denna investeringsstrategi.  

6.4 Standardiserade vs branschspecifika multiplar 

Studiens andra frågeställning baseras på ett resonemang kring att investerare vid användning 

av branschspecifika multiplar måste ha kunskap om branschens uppbyggnad och specifika 

särdrag för att veta hur de branschspecifika multiplarna ska användas och tolkas. Detta är 

något som inte till lika stor del krävs av investeraren vid en investeringsstrategi baserad på 

standardiserade multiplar. Nedan kommer diskussion föras kring om det ur ett 

avkastningsperspektiv är mer fördelaktigt att använda investeringsstrategier baserade på 

standardiserade multiplar än strategier baserade på branschspecifika multiplar.  

Fördelen med de standardiserade multiplarna är att dessa är lätta att få tag på genom 

exempelvis datakällor, tidningar och företagens årsredovisningar. De standardiserade 

multiplarna är också lättare att tolka eftersom multiplarna ofta är relaterade till företagets 

genererade vinst intäkter och bokförda värde. De branschspecifika multiplarna däremot kan 

vara intressanta att använda eftersom dessa speglar specifika särdrag för företag inom en viss 

industri. Däremot kan det som tidigare nämnt vara svårt för en investerare att analysera de 

branschspecifika multiplarna samt veta vilka särdrag som är specifika för branschen. 

Efter studiens empiriska del kan det i resultatet utläsas att investeringsstrategier baserade på 

portföljer med låga standardiserade multiplar alla har skapat överavkastning i jämförelse med 
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det i studien använda jämförelseindexet MSCI Europe. Detta resultat ligger även i linje med 

tidigare studier som genomförts med liknande tillvägagångssätt. Dessutom har alla 

investeringsstrategier baserade på låga standardiserade multiplar på slutdagen ökat den 

grundinvestering som investerades vid studiens början.  

Investeringsstrategierna baserade på portföljer med branschspecifika multiplar har genererat 

ett resultat som inte till fullo är i linje med denna studies resultat och tidigare studier. 

Investeringsstrategin baserad på portföljer innehållandes P/E-tal med normaliserade vinster 

har genererat ett resultat som helt går emot studiens resultat för portföljer med P/E-tal samt 

tidigare studier inom samma ämne. Tidigare resonemang om att normaliseringen har 

genomförts på för kort tidsperiod gör att studien inte kan bedöma utfallet av denna strategi på 

ett representativt sätt. Investeringsstrategierna med portföljer baserade på EV/EBITDA- tal 

justerade för biologiska tillgångar ligger i linje med studiens tidigare resultat och tidigare 

studier kring portföljer baserade på EV/EBITDA- tal. Däremot har som, tidigare nämnt, 

investeringsstrategin med låga EV/EBITDA- tal justerat för biologiska tillgångar genererat 

det högsta värdet på slutdagen och med detta också den högsta totala ackumulerade 

avkastningen. Problemet med investeringsstrategin baserad på låga EV/EBITDA- tal justerat 

för biologiska tillgångar är att de biologiska tillgångarna är svåra att få tillgång till med tanke 

på att alla företag historiskt inte har redovisat sina skogstillgångar i årsredovisningen. De 

antaganden och justeringar som har genomförts vid beräkningen av multipel leder till att 

företagens multipelvärde med full tillförlitlighet inte kan säkerställas. 

Ur ett avkastningsperspektiv visar studiens resultat att det är mest fördelaktigt att använda en 

investeringsstrategi baserad på låga EV/EBITDA- tal justerat för biologiska tillgångar. 

Ovanstående diskussion gällande osäkerheten i uträkningarna för de branschspecifika 

multiplarna gör dock att investeringsstrategierna baserade på branschspecifika multiplar kan 

ifrågasättas. Att basera investeringsstrategier på standardiserade multiplar kan förknippas med 

en lägre osäkerhet då multiplarna används mer frekvent samtidigt som flertalet tidigare studier 

har visar på att strategierna fungerar väl som investeringsstrategier. Av dessa anledningar 

anser vi att en investeringsstrategi baserad på låga standardiserade multiplar är att föredra 

framför en strategi baserad på branschspecifika multiplar.    

6.5 Utvärderingsmått  

Efter att ha tagit hänsyn till respektive portföljs risk bekräftar resultatet från den riskjusterade 

avkastningen det resultat som tidigare redovisats icke riskjusterade avkastningen. Portföljen 
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bestående av företag med låga EV/EBITDA- tal justerat för biologiska tillgångar är den 

portfölj som på slutdagen haft den bästa utvecklingen för grundinvesteringen och visar också 

på den högsta Sharpe- kvoten, Treynor index och Jensens Alfa. På andra plats gällande 

riskjusterad avkastning samt icke riskjusterad avkastning placerar sig portföljen med låga P/E- 

tal följt av portföljen med låga EV/EBITDA. Anledningen till att ett antal portföljer uppvisar 

negativa Sharpekvoter och Treynor index är att portföljerna har genererat en lägre avkastning 

än vad en placering i en riskfri tillgång under samma tidsperiod hade genererat. Ett negativt 

värde för Jensens Alfa indikerar att portföljen har genererat en sämre avkastning än en 

placering i den europeiska marknadsportföljen. 

 Sharpe-kvot Treynor index Jensens Alfa σ4 β5 
100 kr 

genererar 
 

Låg P/E 0,131 0,040 0,059 19,07% 0,627 166,40 kr  

Hög P/E -0,141 -0,054 0,001 19,85% 0,520 99,35 kr  

Låg EV/EBITDA 0,095 0,031 0,049 18,73% 0,577 155,28 kr  

Hög EV/EBBITDA -0,570 -0,210 -0,094 22,31% 0,563 40,93 kr  

Låg P/BV -0,001 0,000 0,032 19,19% 0,583 130,67 kr  

Hög P/BV -0,613 -0,231 -0,081 17,37% 0,460 43,84 kr  

Låg P/E norm. -0,130 -0,041 0,008 18,00% 0,565 103,98 kr  

Hög P/E norm. 0,075 0,026 0,050 21,56% 0,613 153,00 kr  

Låg EV/EBITDA bio. 0,280 0,098 0,077 17,67% 0,507 209,42 kr  

Hög EV/EBITDA bio. -0,570 -0,210 -0,094 22,23% 0,603 35,03 kr  

MCSI Europe -0,262 -0,055 0,000 20,99% 1 75,46 kr  

Figur 23: Utvärderingsmått för samtliga portföljer 

Gällande samtliga portföljer innehållandes de standardiserade multiplarna P/E, EV/EBITDA 

och P/BV uppvisar portföljerna i denna studie ett liknande resultat som de tidigare 

presenterade studierna i kapitel 1. Under studiens tidsperiod 2000 till 2010 är portföljer 

innehållandes företag med låga P/E-, P/BV- och EV/EBITDA- tal att föredra framför 

portföljer innehållandes företag med höga multiplar även efter att avkastningen riskjusterats. 

De portföljer som är baserade på branschspecifika multiplar uppvisar ett något annorlunda 

resultat. Till skillnad från portföljerna baserade på P/E- talet där portföljen med låga värden 

för multipeln var den som hade högst riskjusterad avkastning är portföljen med höga P/E- tal 

med normaliserade vinster istället den portfölj som har högst riskjusterad avkastning. Detta 

resultat kommer från att den portfölj som genererat högst avkastning i förhållande till den risk 

                                                           
4
 Standardavvikelse 

5
 Marknadsrisk 
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som tagits erhåller den högsta riskjusterade avkastningen. Då portföljen med låga P/E- tal 

samt portföljen innehållandes höga P/E- tal med normaliserade vinster är de portföljer som 

genererat den högsta avkastning bland de två multiplarna blev följaktligen också deras 

riskjusterade avkastning den högsta.  

Gällande EV/EBITDA justerat för biologiska tillgångar återfås ett liknande värde som för 

multipeln som inte justerats för biologiska tillgångar, dock med en mycket högre variation 

mellan den låga och höga portföljen där den riskjusterade avkastningen för portföljen med 

låga värden är betydligt högre än portföljen med höga multipelvärden. Detta resultat grundas 

också i den höga variationen i avkastning mellan den höga och låga portföljen vilket resulterat 

i att skillnaden i utvärderingsmåtten också är hög. 

Resultatet visar också på att sambandet mellan risk och avkastning inte fullt stämmer överrens 

då portföljerna med lägst total risk i form av standardavvikelse är de portföljer som genererat 

den högsta avkastningen för portföljerna baserade på P/E- tal, EV/EBITDA- tal och 

EV/EBITDA- tal justerat för biologiska tillgångar. Sambandet mellan risk och avkastning 

stämmer dock bättre överrens om marknadsrisken används som riskenhet där endast 

investeringsstrategierna baserade på EV/EBITDA justerat för biologiska tillgångar visar på ett 

annorlunda resultat. Alla andra investeringsstrategier visar på en högre avkastning för de 

portföljerna som har högst betavärde. Anledningen till att en högre risk inte har resulterat i en 

högre avkastning för portföljerna med låga multiplar kan vara att dessa portföljer har tagit en 

större andel företagsspecifik risk som inte bidragit med positiv avkastning till portföljen.  
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7 Slutsats 

Studiens syfte är att undersöka om det med investeringsstrategier baserade på relativvärdering 

går att investera i företag inom den europeiska massa- och pappersindustrin och genom dessa 

skapa en högre avkastning än jämförelseindexet MSCI Europe, trots massa- och 

pappersindustrins historiskt svaga prestation i jämförelse med den europeiska 

aktiemarknaden. 

Resultatet av studien visar att på att en investeringsstrategi baserad på portföljer med låga 

standardiserade multiplar så som P/E- talet, EV/EBITDA- talet och P/BV- talet under studiens 

tidsperiod har genererat överavkastning på den europeiska aktiemarknaden. Detta resultat är i 

paritet med de tidigare studier som diskuterats där liknande resultat har uppnåtts. Gällande de 

branschspecifika multiplarna som behandlats i studien har portföljen baserad på låga 

EV/EBITDA- tal justerat för biologiska tillgångar genererat den högsta avkastningen under 

studiens tidsperiod. Investeringsstrategierna baserade på P/E- tal med normaliserade vinster 

visar på ett resultat som inte är linje med tidigare studier samt denna studies resultat då 

portföljen med höga P/E- tal med normaliserade vinster har genererat en högre avkastning än 

portföljen baserad på låga P/E- tal med normaliserade vinster. Detta kan som tidigare 

diskuterat bero på vinsterna har normaliseringsberäknats på en för kort tidsperiod.  

Även fast portföljen baserad på EV/EBITDA- tal justerat för biologiska tillgångar är den 

investeringsstrategin som har genererat den högsta avkastningen under studiens tidsperiod 

anser författarna att investeringsstrategierna baserade på låga standardiserade multiplar är de 

säkraste strategierna. Detta på grund av den breda forskning som tidigare genomförts inom 

området. Dessutom bidrar de skilda resultat som studien uppnått gällande analys av 

portföljerna baserade på branschspecifika multiplar till osäkerhet om huruvida dessa strategier 

kan användas för att uppnå överavkastning. Tidigare resonemang kring den extra kunskap 

som krävs av en investerare som vill basera sina strategier på branschspecifika särdrag är 

också en orsak till att författarna anser att investeringsstrategier baserade på standardiserade 

multiplar är att föredra. 
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8 Förslag till framtida studier  

Den marknaden som studien är inriktad på är den europeiska aktiemarknaden och med massa 

och pappersindustrin som exempelbransch. En liknande studie skulle kunna appliceras på 

andra marknader och med en eller flera andra exempelbranscher. Vidare skulle andra 

standardiserade och branschspecifika multiplar än de som ingår i denna studie kunna 

användas för att undersöka om man med hjälp av dessa kan uppnå överavkastning på en 

aktiemarknad. 

Denna studie är inriktad på en bransch som presterat relativt dåligt i förhållande till 

marknaden i stort men det skulle vara intressant att veta hur man på bästa sätt skulle kunna gå 

tillväga för att skapa överavkastning i en bransch som presterat bättre i förhållande till övriga 

aktiemarknaden. 
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Appendix 
 

Nedan redovisas de ingående företagen i studien.  

Ingående företag i studien 

API Group PLC 

Cham Paper Group Holding AG 

Crown Van Gelder NV 

Exacompta Clairefontaine SA 

Grupo Empresarial Ence SA 

Inapa Investimentos SA 

Holmen AB 

James Copper PLC 

Miquel y Costas SA 

M-Real Oyj 

Norske Skogsindustrier ASA 

Portucel Empresa SA 

Rottneros AB 

SCA AB 

Semapa SA 

Sniace SA 

Stora Enso AB 

Unipapel SA 

Upm Kymmene Oyj 

 

Nedan visas de multipelbaserade portföljerna, vilka företag som ingår i portföljerna respektive 

år samt företagens multipelvärden.  

P/E-tal  P/E-tal 
Portfölj låg multipel < 13,55  Portfölj hög multipel > 13,55 

     

År 2000 Multipelvärde  År 2000 Multipelvärde 

API Group PLC 9,8  Cham Paper Group Holding AG 14,8 

Crown Van Gelder NV 7,1  Grupo Empresarial Ence SA 164,7 

Inapa Investimentos SA 8,9  Norske Skogsindustrier ASA 15,9 

James Copper PLC 9  Portucel Empresa SA 143,7 

Miquel y Costas SA 8,4  Rottneros AB 18,3 

Exacompta Clairefontaine SA 11,2  SCA AB 15,8 

Holmen AB 11  Semapa SA 16,4 

M-Real Oyj 11  Stora Enso AB 81,8 

   Unipapel SA 20,9 

   Upm Kymmene Oyj 16,1 
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År 2001 År 2001 

API Group PLC 9,5  Cham Paper Group Holding AG 40,2 

Exacompta Clairefontaine SA 9,9  Crown Van Gelder NV 19,2 

Miquel y Costas SA 8,1  Grupo Empresarial Ence SA 14 

M-Real Oyj 4  Holmen AB 13,7 

Norske Skogsindustrier ASA 11,3  Inapa Investimentos SA 22,7 

SCA AB 11,9  Portucel Empresa SA 39,3 

Stora Enso AB 11,2  Rottneros AB 17,9 

Upm Kymmene Oyj 6,5  Semapa SA 13,6 

James Copper PLC 13,2  Unipapel SA 19,9 

     

År 2002   År 2002  

Grupo Empresarial Ence SA 3  Cham Paper Group Holding AG 18,3 

Holmen AB 5,2  Crown Van Gelder NV 20,9 

Miquel y Costas SA 10,5  Exacompta Clairefontaine SA 22,4 

M-Real Oyj 7,1  Semapa SA 18 

Norske Skogsindustrier ASA 9,3  Stora Enso AB 18,1 

Portucel Empresa SA 6,6  Sniace SA 16,5 

Rottneros AB 3,2    

SCA AB 9,3    

Unipapel SA 5,2    

Upm Kymmene Oyj 10,9    

     

År 2003   År 2003  

Cham Paper Group Holding AG 6,5  Grupo Empresarial Ence SA 14,7 

Crown Van Gelder NV 6,1  Inapa Investimentos SA 15,3 

Exacompta Clairefontaine SA 6,1  James Copper PLC 13,9 

Holmen AB 7,7  M-Real Oyj 21,6 

Miquel y Costas SA 9,6  Unipapel SA 17,2 

Norske Skogsindustrier ASA 9,5  Portucel Empresa SA 20,6 

Rottneros AB 9,8    

SCA AB 12,2    

Semapa SA 8    

Stora Enso AB 11,4    

Upm Kymmene Oyj 7,9    

     

År 2004   År 2004  

Cham Paper Group Holding AG 10,9  James Copper PLC 25,6 

Crown Van Gelder NV 7  M-Real Oyj 140,6 

Grupo Empresarial Ence SA 11,8  Norske Skogsindustrier ASA 32,3 

Exacompta Clairefontaine SA 8,1  Portucel Empresa SA 20,4 

Holmen AB 10,8  Rottneros AB 29,5 

Miquel y Costas SA 12,4  Stora Enso AB 14,2 

SCA AB 12  Upm Kymmene Oyj 27,5 

Semapa SA 12,8    

Unipapel SA 12,7    
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År 2005   År 2005  

Crown Van Gelder NV 9,1  Cham Paper Group Holding AG 18,5 

Grupo Empresarial Ence SA 11,9  Inapa Investimentos SA 20,8 

Exacompta Clairefontaine SA 12,4  Miquel y Costas SA 17,7 

Holmen AB 13  Norske Skogsindustrier ASA 77,9 

James Copper PLC 11,6  Portucel Empresa SA 16,6 

SCA AB 13,1  Rottneros AB 16 

Semapa SA 2,8  Sniace SA 41,3 

   Stora Enso AB 17,2 

   Unipapel SA 22,7 

   Upm Kymmene Oyj 29,7 

     

År 2006   År 2006  

Crown Van Gelder NV 9,1  Cham Paper Group Holding AG 26,6 

Grupo Empresarial Ence SA 12,4  Holmen AB 18 

Exacompta Clairefontaine SA 12,9  Inapa Investimentos SA 17,4 

Miquel y Costas SA 13,1  James Copper PLC 22,6 

Semapa SA 9,6  Norske Skogsindustrier ASA 22 

Upm Kymmene Oyj 11,4  Portucel Empresa SA 22,4 

   SCA AB 19 

   Sniace SA 21,2 

   Unipapel SA 26,4 

     

År 2007   År 2007  

Semapa SA 2,8  James Copper PLC 44,1 

   Miquel y Costas SA 19,1 

   Portucel Empresa SA 16,9 

   SCA AB 194,3 

   Stora Enso AB 109,1 

   Crown Van Gelder NV 17,5 

   Grupo Empresarial Ence SA 23 

   Holmen AB 20,1 

   Upm Kymmene Oyj 147,1 

   Unipapel SA 13,5 

     

År 2008   År 2008  

Semapa SA 8  Upm Kymmene Oyj 23,4 

Portucel Empresa SA 11,6  Sniace SA 151,8 

James Copper PLC 11,6  Stora Enso AB 23,8 

   Unipapel SA 23,8 

   SCA AB 14,8 

   Miquel y Costas SA 13,6 

   Cham Paper Group Holding AG 14,9 

   Crown Van Gelder NV 32,4 

   Grupo Empresarial Ence SA 20,6 

   Exacompta Clairefontaine SA 15,9 
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   Holmen AB 14 

   Norske Skogsindustrier ASA 16,9 

     

År 2009   År 2009  

Unipapel SA 7,3  Upm Kymmene Oyj 33,3 

SCA AB 6,6  Sniace SA 17,9 

Semapa SA 6,6  James Copper PLC 107,9 

Portucel Empresa SA 7,6  Cham Paper Group Holding AG 13,9 

Miquel y Costas SA 11  Crown Van Gelder NV 25,3 

Grupo Empresarial Ence SA 12    

Exacompta Clairefontaine SA 9,1    

Holmen AB 10,9    

     

År 2010   År 2010  

James Copper PLC 8,7  Exacompta Clairefontaine SA 170,2 

Miquel y Costas SA 8,5  Holmen AB 24,1 

SCA AB 12  Portucel Empresa SA 17,4 

Semapa SA 12,2  Unipapel SA 23,1 

     

EV/EBITDA-tal  EV/EBITDA-tal 
Portfölj låg multipel < 7,36  Portfölj hög multipel > 7,36 

År 2000 Multipelvärde  År 2000 Multipelvärde 

API Group PLC 5,71  Cham Paper Group Holding AG 8,52 

Crown Van Gelder NV 3,78  Grupo Empresarial Ence SA 7,89 

Exacompta Clairefontaine SA 3,09  Holmen AB 8,31 

James Copper PLC 2,86  Inapa Investimentos SA 12,33 

Miquel y Costas SA 4,93  Portucel Empresa SA 10,4 

M-Real Oyj 5,06  Rottneros AB 11,55 

Norske Skogsindustrier ASA 5,95  SCA AB 7,39 

Semapa SA 4,14  Sniace SA 34,39 

Upm Kymmene Oyj 6,28  Stora Enso AB 7,79 

Unipapel SA 7,16    

     

År 2001   År 2001  

Grupo Empresarial Ence SA 2,68  API Group PLC 20,09 

Exacompta Clairefontaine SA 3,5  Cham Paper Group Holding AG 11,37 

Holmen AB 4,05  Crown Van Gelder NV 7,62 

James Copper PLC 2,87  Inapa Investimentos SA 13,82 

Miquel y Costas SA 4,05  Sniace SA 8,55 

M-Real Oyj 4,19    

Portucel Empresa SA 4,77    

Rottneros AB 0,91    

SCA AB 4,29    

Semapa SA 6,13    

Stora Enso AB 6,08    

Unipapel SA 0,5    
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Upm Kymmene Oyj 4,51    

Norske Skogsindustrier ASA 6,82    

     

År 2002   År 2002  

Crown Van Gelder NV 2,23  Cham Paper Group Holding AG 10,43 

Exacompta Clairefontaine SA 1,93  Grupo Empresarial Ence SA 7,42 

Holmen AB 6,11  Inapa Investimentos SA 12,23 

Miquel y Costas SA 4,53  Portucel Empresa SA 7,59 

M-Real Oyj 3,9  Sniace SA 9,4 

Norske Skogsindustrier ASA 5,15    

Rottneros AB 4,23    

SCA AB 5,85    

Unipapel SA 2,73    

Semapa SA 6,95    

Stora Enso AB 6,89    

Upm Kymmene Oyj 6,67    

James Copper PLC 7,32    

     

År 2003   År 2003  

API Group PLC 4,3  Grupo Empresarial Ence SA 7,96 

Cham Paper Group Holding AG 4,79  Inapa Investimentos SA 11,72 

Crown Van Gelder NV 2,07  Rottneros AB 11,02 

Exacompta Clairefontaine SA 1,76  Sniace SA 17,37 

Holmen AB 5,13  Stora Enso AB 16,02 

James Copper PLC 3,91  Upm Kymmene Oyj 7,61 

Miquel y Costas SA 4,54    

M-Real Oyj 3,92    

Norske Skogsindustrier ASA 4,05    

Semapa SA 5,95    

Unipapel SA 6,17    

Portucel Empresa SA 6,67    

SCA AB 6,5    

     

År 2004   År 2004  

Cham Paper Group Holding AG 5,35  Grupo Empresarial Ence SA 7,58 

Crown Van Gelder NV 2,72  Inapa Investimentos SA 15,6 

Exacompta Clairefontaine SA 2,86  Stora Enso AB 12,25 

Holmen AB 5,26  Unipapel SA 12,03 

James Copper PLC 3,62    

Miquel y Costas SA 4,89    

M-Real Oyj 5,21    

Norske Skogsindustrier ASA 5,69    

Rottneros AB 4,72    

SCA AB 5,46    

Semapa SA 5,4    

Upm Kymmene Oyj 5,78    
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Portucel Empresa SA 7,25    

API Group PLC 6,79    

     

År 2005   År 2005  

Cham Paper Group Holding AG 5,54  Grupo Empresarial Ence SA 7,88 

Crown Van Gelder NV 3,49  Inapa Investimentos SA 15,02 

Exacompta Clairefontaine SA 4,09  Norske Skogsindustrier ASA 8,29 

Holmen AB 5,8  Portucel Empresa SA 9,42 

James Copper PLC 4,91  SCA AB 7,4 

M-Real Oyj 5,57  Stora Enso AB 7,58 

Semapa SA 3,36  Unipapel SA 9,07 

Miquel y Costas SA 6,5  Upm Kymmene Oyj 8,07 

Rottneros AB 6,9    

Sniace SA 6,76    

     

År 2006   År 2006  

Cham Paper Group Holding AG 6,44  Holmen AB 8,4 

Crown Van Gelder NV 4,29  Inapa Investimentos SA 17,34 

Exacompta Clairefontaine SA 4,13  Norske Skogsindustrier ASA 8,7 

James Copper PLC 4,25  Portucel Empresa SA 7,81 

Miquel y Costas SA 6,4  Rottneros AB 14,14 

Grupo Empresarial Ence SA 6,92  SCA AB 7,36 

M-Real Oyj 7,16  Semapa SA 8,84 

   Sniace SA 8,16 

   Stora Enso AB 7,54 

   Unipapel SA 9,94 

   Upm Kymmene Oyj 7,49 

     

År 2007   År 2007  

Grupo Empresarial Ence SA 6,38  Cham Paper Group Holding AG 13,77 

Exacompta Clairefontaine SA 4,91  API Group PLC 12,42 

James Copper PLC 4,93  Holmen AB 10,09 

Semapa SA 3,77  Inapa Investimentos SA 25,81 

Unipapel SA 5,26  Miquel y Costas SA 7,76 

Crown Van Gelder NV 6,72  M-Real Oyj 13,52 

   Norske Skogsindustrier ASA 12,85 

   Portucel Empresa SA 8,81 

   Rottneros AB 17,25 

   SCA AB 12,84 

   Sniace SA 21,31 

   Stora Enso AB 11,93 

   Upm Kymmene Oyj 12,08 

     

År 2008   År 2008  

Portucel Empresa SA 6,06  Upm Kymmene Oyj 9,68 

James Copper PLC 3,27  Unipapel SA 19,41 
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Semapa SA 6,96  Stora Enso AB 7,9 

   Sniace SA 53,31 

   SCA AB 8,18 

   Rottneros AB 9,62 

   Miquel y Costas SA 9,15 

   M-Real Oyj 22,14 

   Norske Skogsindustrier ASA 59,32 

   Holmen AB 8,48 

   API Group PLC 12,42 

   Cham Paper Group Holding AG 8,56 

   Crown Van Gelder NV 8,37 

   Grupo Empresarial Ence SA 12,83 

   Exacompta Clairefontaine SA 7,64 

     

År 2009   År 2009  

Crown Van Gelder NV 5,78  API Group PLC 33,49 

Exacompta Clairefontaine SA 4,84  Cham Paper Group Holding AG 8,24 

Holmen AB 5,78  Grupo Empresarial Ence SA 11,51 

James Copper PLC 2,99  Inapa Investimentos SA 18,72 

Miquel y Costas SA 5,12  M-Real Oyj 18,02 

Semapa SA 5,3  Sniace SA 16,45 

Unipapel SA 6,33  Stora Enso AB 20,46 

Norske Skogsindustrier ASA 6,68  Upm Kymmene Oyj 7,96 

Portucel Empresa SA 6,78    

SCA AB 7    

     

År 2010   År 2010  

API Group PLC 3,16  Holmen AB 7,6 

Cham Paper Group Holding AG 3,89  Inapa Investimentos SA 21,98 

Exacompta Clairefontaine SA 4,72  Portucel Empresa SA 15,51 

James Copper PLC 2,48  Rottneros AB 8,08 

Miquel y Costas SA 4,3  SCA AB 24,59 

Semapa SA 6,2  Stora Enso AB 10,9 

Sniace SA 6,19  Upm Kymmene Oyj 7,91 

   

P/BV-tal  P/BV-tal 

Portfölj låg multipel < 1,04  Portfölj hög multipel > 1,04 

År 2000 Multipelvärde  År 2000 Multipelvärde 

Crown Van Gelder NV 0,53  API Group PLC 1,17 

Exacompta Clairefontaine SA 0,4  Cham Paper Group Holding AG 2,23 

James Copper PLC 0,56  Grupo Empresarial Ence SA 1,21 

M-Real Oyj 0,88  Holmen AB 1,46 

Portucel Empresa SA 0,99  Inapa Investimentos SA 1,49 

Unipapel SA 0,5  Miquel y Costas SA 1,11 

   Norske Skogsindustrier ASA 1,34 

   Rottneros AB 1,22 
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   SCA AB 1,45 

   Semapa SA 2,05 

   Sniace SA 47,67 

   Stora Enso AB 1,91 

   Upm Kymmene Oyj 1,8 

     

År 2001   År 2001  

Crown Van Gelder NV 0,45  API Group PLC 1,05 

Exacompta Clairefontaine SA 0,28  Cham Paper Group Holding AG 1,93 

James Copper PLC 0,73  Grupo Empresarial Ence SA 1,4 

Miquel y Costas SA 1,03  Holmen AB 1,59 

M-Real Oyj 0,65  Inapa Investimentos SA 1,01 

Norske Skogsindustrier ASA 1,03  Portucel Empresa SA 1,12 

Rottneros AB 0,82  Semapa SA 2,16 

SCA AB 1  Sniace SA 221,6 

Unipapel SA 0,52  Stora Enso AB 1,27 

   Upm Kymmene Oyj 1,4 

     

År 2002   År 2002  

API Group PLC 0,4  Grupo Empresarial Ence SA 1,13 

Cham Paper Group Holding AG 0,5  Holmen AB 1,27 

Crown Van Gelder NV 0,46  Inapa Investimentos SA 1,05 

Exacompta Clairefontaine SA 0,36  Miquel y Costas SA 1,35 

James Copper PLC 0,53  Norske Skogsindustrier ASA 1,25 

M-Real Oyj 0,5  Rottneros AB 1,06 

Portucel Empresa SA 0,85  SCA AB 1,38 

Unipapel SA 0,65  Semapa SA 2,44 

   Stora Enso AB 1,54 

   Upm Kymmene Oyj 1,4 

     

     

År 2003   År 2003  

API Group PLC 0,53  Holmen AB 1,11 

Cham Paper Group Holding AG 0,48  Miquel y Costas SA 1,4 

Crown Van Gelder NV 0,51  SCA AB 1,38 

Grupo Empresarial Ence SA 0,97  Semapa SA 1,61 

Exacompta Clairefontaine SA 0,5  Stora Enso AB 1,04 

Inapa Investimentos SA 0,93  Upm Kymmene Oyj 1,17 

James Copper PLC 0,52    

M-Real Oyj 0,64    

Norske Skogsindustrier ASA 0,68    

Portucel Empresa SA 0,81    

Rottneros AB 0,78    

Unipapel SA 0,9    
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År 2004 År 2004 

API Group PLC 0,67  Grupo Empresarial Ence SA 1,1 

Cham Paper Group Holding AG 0,62  Holmen AB 1,58 

Crown Van Gelder NV 0,52  Miquel y Costas SA 1,88 

Exacompta Clairefontaine SA 0,63  SCA AB 1,37 

Inapa Investimentos SA 0,68  Semapa SA 1,08 

James Copper PLC 0,53  Stora Enso AB 1,09 

M-Real Oyj 0,69  Unipapel SA 1,15 

Norske Skogsindustrier ASA 0,9  Upm Kymmene Oyj 1,05 

Portucel Empresa SA 1,03    

Rottneros AB 0,98    

     

År 2005   År 2005  

Cham Paper Group Holding AG 0,67  API Group PLC 1,27 

Crown Van Gelder NV 0,6  Holmen AB 1,24 

Grupo Empresarial Ence SA 0,98  Miquel y Costas SA 2,86 

Exacompta Clairefontaine SA 0,66  Norske Skogsindustrier ASA 1,04 

Inapa Investimentos SA 0,8  Portucel Empresa SA 1,04 

James Copper PLC 0,48  SCA AB 1,18 

M-Real Oyj 0,69  Stora Enso AB 1,17 

Rottneros AB 0,89  Unipapel SA 1,48 

Semapa SA 0,67  Upm Kymmene Oyj 1,16 

     

År 2006   År 2006  

Cham Paper Group Holding AG 0,9  API Group PLC 2,35 

Crown Van Gelder NV 0,69  Grupo Empresarial Ence SA 1,21 

Exacompta Clairefontaine SA 0,54  Holmen AB 1,33 

James Copper PLC 0,8  Inapa Investimentos SA 2,03 

M-Real Oyj 0,76  Miquel y Costas SA 1,8 

Rottneros AB 0,87  Norske Skogsindustrier ASA 1,11 

   Portucel Empresa SA 1,17 

   SCA AB 1,19 

   Semapa SA 1,07 

   Sniace SA 6,88 

   Stora Enso AB 1,16 

   Unipapel SA 1,39 

   Upm Kymmene Oyj 1,19 

     

År 2007   År 2007  

Cham Paper Group Holding AG 0,88  API Group PLC 4,21 

Crown Van Gelder NV 0,68  Grupo Empresarial Ence SA 1,97 

Exacompta Clairefontaine SA 0,49  Holmen AB 1,49 

James Copper PLC 0,63  Inapa Investimentos SA 1,68 

M-Real Oyj 0,97  Miquel y Costas SA 1,72 

   Norske Skogsindustrier ASA 1,31 

   Portucel Empresa SA 1,57 
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   Rottneros AB 1,12 

   SCA AB 1,32 

   Semapa SA 1,34 

   Sniace SA 2,8 

   Stora Enso AB 1,27 

   Unipapel SA 1,78 

   Upm Kymmene Oyj 1,45 

     

År 2008   År 2008  

Crown Van Gelder NV 0,76  API Group PLC 1,32 

Exacompta Clairefontaine SA 0,49  Cham Paper Group Holding AG 1,11 

Inapa Investimentos SA 0,92  Grupo Empresarial Ence SA 1,74 

James Copper PLC 0,78  Holmen AB 1,29 

Miquel y Costas SA 1,03  Portucel Empresa SA 1,35 

M-Real Oyj 0,8  SCA AB 1,21 

Norske Skogsindustrier ASA 0,64  Semapa SA 1,21 

Rottneros AB 0,51  Sniace SA 1,71 

   Stora Enso AB 1,44 

   Unipapel SA 1,46 

   Upm Kymmene Oyj 1,18 

     

År 2009   År 2009  

API Group PLC 0,25    

Cham Paper Group Holding AG 0,41    

Crown Van Gelder NV 0,29    

Grupo Empresarial Ence SA 0,76    

Exacompta Clairefontaine SA 0,26    

Holmen AB 0,98    

Inapa Investimentos SA 0,34    

James Copper PLC 0,32    

Miquel y Costas SA 0,73    

M-Real Oyj 0,25    

Norske Skogsindustrier ASA 0,21    

Portucel Empresa SA 0,92    

Rottneros AB 0,36    

SCA AB 0,7    

Semapa SA 0,83    

Sniace SA 0,63    

Stora Enso AB 0,85    

Unipapel SA 0,79    

Upm Kymmene Oyj 0,71    

     

År 2010   År 2010  

API Group PLC 0,48  Portucel Empresa SA 1,17 

Cham Paper Group Holding AG 0,63    

Crown Van Gelder NV 0,4    
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Grupo Empresarial Ence SA 0,8    

Exacompta Clairefontaine SA 0,3    

Holmen AB 0,91    

Inapa Investimentos SA 0,6    

James Copper PLC 0,66    

Miquel y Costas SA 0,95    

M-Real Oyj 0,51    

Norske Skogsindustrier ASA 0,18    

Rottneros AB 0,86    

SCA AB 1    

Semapa SA 1,01    

Sniace SA 0,97    

Stora Enso AB 0,62    

Unipapel SA 0,98    

Upm Kymmene Oyj 0,61    

   

P/E-tal med normaliserade vinster  P/E-tal med normaliserade vinster 

Portfölj låg multipel < 14,07  Portfölj hög multipel > 14,07 

År 2000 Multipelvärde  År 2000 Multipelvärde 

API Group PLC 9,31  Cham Paper Group Holding AG 29,49 

Crown Van Gelder NV 5,95  Holmen AB 15,67 

Grupo Empresarial Ence SA 14,07  Inapa Investimentos SA 32,78 

Exacompta Clairefontaine SA 7,16  M-Real Oyj 16,84 

James Copper PLC 8,83  Portucel Empresa SA 15,78 

Miquel y Costas SA 9,28  SCA AB 19,26 

Norske Skogsindustrier ASA 11,65  Semapa SA 23,20 

Rottneros AB 12,64  Sniace SA 120,99 

Unipapel SA 11,35  Stora Enso AB 24,77 

   Upm Kymmene Oyj 23,44 

     

År 2001   År 2001  

API Group PLC 5,64  Cham Paper Group Holding AG 15,01 

Crown Van Gelder NV 5,18  Grupo Empresarial Ence SA 86,05 

Exacompta Clairefontaine SA 6,82  Portucel Empresa SA 72,50 

Holmen AB 12,38  Rottneros AB 38,63 

Inapa Investimentos SA 10,63  SCA AB 15,63 

James Copper PLC 11,02  Semapa SA 19,91 

Miquel y Costas SA 9,35  Stora Enso AB 20,88 

M-Real Oyj 9,44  Unipapel SA 23,72 

Norske Skogsindustrier ASA 13,34  Upm Kymmene Oyj 16,46 

     

År 2002   År 2002  

API Group PLC 2,14  Grupo Empresarial Ence SA 22,70 

Cham Paper Group Holding AG 5,35  Norske Skogsindustrier ASA 16,43 

Crown Van Gelder NV 7,62  Portucel Empresa SA 35,40 

Exacompta Clairefontaine SA 10,02  Rottneros AB 28,77 
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Holmen AB 11,06  SCA AB 18,65 

Inapa Investimentos SA 8,79  Semapa SA 20,03 

James Copper PLC 9,71  Stora Enso AB 22,83 

Miquel y Costas SA 12,94  Unipapel SA 31,62 

M-Real Oyj 5,41    

Upm Kymmene Oyj 10,29    

     

År 2003   År 2003  

API Group PLC 4,29  Crown Van Gelder NV 14,38 

Cham Paper Group Holding AG 7,05  Exacompta Clairefontaine SA 21,43 

Grupo Empresarial Ence SA 6,81  Miquel y Costas SA 14,27 

Holmen AB 6,71  Portucel Empresa SA 15,13 

Inapa Investimentos SA 10,06  Sniace SA 42,80 

James Copper PLC 12,77  Unipapel SA 16,79 

M-Real Oyj 5,62    

Norske Skogsindustrier ASA 6,96    

Rottneros AB 5,46    

SCA AB 13,82    

Semapa SA 13,20    

Stora Enso AB 13,58    

Upm Kymmene Oyj 7,86    

     

År 2004   År 2004  

API Group PLC 10,58  Exacompta Clairefontaine SA 16,22 

Cham Paper Group Holding AG 12,97  Inapa Investimentos SA 17,27 

Crown Van Gelder NV 12,71  James Copper PLC 17,45 

Grupo Empresarial Ence SA 7,38  Miquel y Costas SA 18,44 

Holmen AB 8,19  Portucel Empresa SA 15,00 

M-Real Oyj 6,02  Sniace SA 51,85 

Norske Skogsindustrier ASA 9,12  Unipapel SA 18,51 

Rottneros AB 6,03    

SCA AB 12,27    

Semapa SA 11,37    

Stora Enso AB 11,13    

Upm Kymmene Oyj 7,03    

     

År 2005   År 2005  

Crown Van Gelder NV 10,71  Cham Paper Group Holding AG 15,32 

Grupo Empresarial Ence SA 9,47  Inapa Investimentos SA 33,31 

Exacompta Clairefontaine SA 12,97  James Copper PLC 25,00 

Holmen AB 7,28  Miquel y Costas SA 25,06 

M-Real Oyj 12,95  Sniace SA 63,38 

Norske Skogsindustrier ASA 12,39  Unipapel SA 17,44 

Portucel Empresa SA 13,55    

Rottneros AB 5,46    

SCA AB 10,76    
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Semapa SA 12,79    

Stora Enso AB 13,62    

Upm Kymmene Oyj 11,71    

     

År 2006   År 2006  

Crown Van Gelder NV 9,49  Cham Paper Group Holding AG 17,49 

Exacompta Clairefontaine SA 8,51  Grupo Empresarial Ence SA 19,48 

Holmen AB 11,37  Inapa Investimentos SA 22,61 

Miquel y Costas SA 13,52  James Copper PLC 16,71 

Rottneros AB 13,34  M-Real Oyj 38,64 

SCA AB 12,59  Norske Skogsindustrier ASA 21,93 

Semapa SA 9,49  Portucel Empresa SA 24,57 

   Sniace SA 486,44 

   Stora Enso AB 15,00 

   Unipapel SA 22,50 

   Upm Kymmene Oyj 16,40 

     

År 2007   År 2007  

Crown Van Gelder NV 8,84  Cham Paper Group Holding AG 23,13 

Exacompta Clairefontaine SA 9,32  Grupo Empresarial Ence SA 24,00 

Miquel y Costas SA 12,40  Holmen AB 15,90 

Semapa SA 10,82  Inapa Investimentos SA 27,45 

   James Copper PLC 17,76 

   M-Real Oyj 359,25 

   Norske Skogsindustrier ASA 32,48 

   Portucel Empresa SA 31,30 

   Rottneros AB 25,89 

   SCA AB 17,31 

   Sniace SA 70,61 

   Stora Enso AB 25,53 

   Unipapel SA 27,42 

   Upm Kymmene Oyj 22,49 

     

År 2008   År 2008  

Crown Van Gelder NV 9,63  Cham Paper Group Holding AG 45,06 

Miquel y Costas SA 8,59  Grupo Empresarial Ence SA 19,11 

Semapa SA 4,91  Exacompta Clairefontaine SA 16,33 

   Holmen AB 15,18 

   Inapa Investimentos SA 15,33 

   James Copper PLC 27,76 

   Norske Skogsindustrier ASA 21,29 

   Portucel Empresa SA 22,30 

   Rottneros AB 14,74 

   SCA AB 26,26 

   Sniace SA 44,47 

   Stora Enso AB 39,90 
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   Unipapel SA 17,95 

   Upm Kymmene Oyj 19,46 

     

År 2009   År 2009  

Crown Van Gelder NV 5,08  Cham Paper Group Holding AG 15,83 

Grupo Empresarial Ence SA 6,60  SCA AB 14,78 

Exacompta Clairefontaine SA 11,00  Sniace SA 14,47 

Holmen AB 12,49  Stora Enso AB 30,67 

Inapa Investimentos SA 10,20    

James Copper PLC 7,08    

Miquel y Costas SA 8,25    

Norske Skogsindustrier ASA 5,41    

Portucel Empresa SA 11,33    

Semapa SA 3,85    

Unipapel SA 9,71    

Upm Kymmene Oyj 12,44    

     

År 2010   År 2010  

Grupo Empresarial Ence SA 8,79  Cham Paper Group Holding AG 22,36 

Holmen AB 11,02  Crown Van Gelder NV 14,64 

Miquel y Costas SA 13,31  Exacompta Clairefontaine SA 15,30 

Norske Skogsindustrier ASA 10,73  James Copper PLC 16,82 

Portucel Empresa SA 11,20  SCA AB 15,46 

Semapa SA 4,43  Sniace SA 56,14 

Unipapel SA 9,83  Stora Enso AB 27,11 

   Upm Kymmene Oyj 25,21 

   

EVEBITDA-tal justerat för biologiska tillgångar  EVEBITDA-tal justerat för biologiska tillgångar 

Portfölj låg multipel < 6,75  Portfölj hög multipel > 6,75 

År 2000 Multipelvärde  År 2000 Multipelvärde 

API Group PLC 5,71  Cham Paper Group Holding AG 8,52 

Crown Van Gelder NV 3,78  Holmen AB 7,19 

Grupo Empresarial Ence SA 4,33  Inapa Investimentos SA 12,32 

Exacompta Clairefontaine SA 3,09  Portucel Empresa SA 8,70 

James Copper PLC 2,86  Rottneros AB 11,55 

Miquel y Costas SA 4,93  Sniace SA 29,90 

M-Real Oyj 5,00  Stora Enso AB 7,16 

Norske Skogsindustrier ASA 5,95  Unipapel SA 7,16 

SCA AB 6,65    

Semapa SA 3,94    

Upm Kymmene Oyj 5,73    

     

År 2001   År 2001  

Grupo Empresarial Ence SA 1,23  API Group PLC 20,09 

Exacompta Clairefontaine SA 3,50  Cham Paper Group Holding AG 11,37 

Holmen AB 2,95  Crown Van Gelder NV 7,62 
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James Copper PLC 2,87  Inapa Investimentos SA 13,81 

Miquel y Costas SA 4,05  Norske Skogsindustrier ASA 6,82 

M-Real Oyj 4,15  Sniace SA 7,60 

Portucel Empresa SA 4,17    

Rottneros AB 0,91    

SCA AB 3,65    

Semapa SA 5,94    

Stora Enso AB 5,57    

Unipapel SA 0,50    

Upm Kymmene Oyj 4,09    

     

År 2002   År 2002  

Crown Van Gelder NV 2,23  Cham Paper Group Holding AG 10,43 

Grupo Empresarial Ence SA 3,24  Inapa Investimentos SA 12,21 

Exacompta Clairefontaine SA 1,93  James Copper PLC 7,32 

Holmen AB 4,33  Portucel Empresa SA 7,08 

Miquel y Costas SA 4,53  Sniace SA 8,10 

M-Real Oyj 3,85  Semapa SA 6,75 

Norske Skogsindustrier ASA 5,15    

Rottneros AB 4,23    

SCA AB 5,19    

Unipapel SA 2,73    

Stora Enso AB 6,48    

Upm Kymmene Oyj 6,16    

     

År 2003   År 2003  

API Group PLC 4,30  Inapa Investimentos SA 12,03 

Cham Paper Group Holding AG 4,79  Rottneros AB 11,02 

Crown Van Gelder NV 2,07  Sniace SA 14,76 

Grupo Empresarial Ence SA 5,06  Stora Enso AB 14,63 

Exacompta Clairefontaine SA 1,76  Upm Kymmene Oyj 7,05 

Holmen AB 3,39    

James Copper PLC 3,91    

Miquel y Costas SA 4,54    

M-Real Oyj 3,87    

Norske Skogsindustrier ASA 4,05    

Portucel Empresa SA 6,33    

SCA AB 5,65    

Semapa SA 5,12    

Unipapel SA 6,17    

     

År 2004   År 2004  

Cham Paper Group Holding AG 5,35  API Group PLC 6,79 

Crown Van Gelder NV 2,72  Inapa Investimentos SA 15,58 

Grupo Empresarial Ence SA 5,88  Portucel Empresa SA 6,76 

Exacompta Clairefontaine SA 2,86  Stora Enso AB 12,19 
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Holmen AB 2,98  Unipapel SA 12,03 

James Copper PLC 3,62    

Miquel y Costas SA 4,89    

M-Real Oyj 5,17    

Norske Skogsindustrier ASA 5,69    

Rottneros AB 4,72    

SCA AB 4,62    

Semapa SA 4,52    

Upm Kymmene Oyj 5,18    

     

År 2005   År 2005  

Cham Paper Group Holding AG 5,54  Inapa Investimentos SA 15,01 

Crown Van Gelder NV 3,49  Norske Skogsindustrier ASA 8,29 

Grupo Empresarial Ence SA 6,09  Portucel Empresa SA 8,82 

Exacompta Clairefontaine SA 4,09  Rottneros AB 6,90 

Holmen AB 3,37  Stora Enso AB 7,53 

James Copper PLC 4,91  Unipapel SA 9,07 

Miquel y Costas SA 6,50  Upm Kymmene Oyj 7,36 

M-Real Oyj 5,51    

SCA AB 6,16    

Semapa SA 2,93    

Sniace SA 5,65    

     

År 2006   År 2006  

Cham Paper Group Holding AG 6,44  Inapa Investimentos SA 17,34 

Crown Van Gelder NV 4,29  M-Real Oyj 7,06 

Grupo Empresarial Ence SA 5,21  Norske Skogsindustrier ASA 8,70 

Exacompta Clairefontaine SA 4,13  Portucel Empresa SA 7,30 

Holmen AB 5,26  Rottneros AB 14,14 

James Copper PLC 4,25  Semapa SA 8,50 

Miquel y Costas SA 6,40  Sniace SA 7,15 

SCA AB 5,95  Stora Enso AB 7,48 

   Unipapel SA 9,94 

   Upm Kymmene Oyj 6,94 

År 2007   År 2007  

Crown Van Gelder NV 6,72  API Group PLC 12,42 

Grupo Empresarial Ence SA 5,03  Cham Paper Group Holding AG 13,77 

Exacompta Clairefontaine SA 4,91  Holmen AB 7,03 

James Copper PLC 4,93  Inapa Investimentos SA 25,81 

Semapa SA 3,60  Miquel y Costas SA 7,76 

Unipapel SA 5,26  M-Real Oyj 13,37 

   Norske Skogsindustrier ASA 12,85 

   Portucel Empresa SA 8,34 

   Rottneros AB 17,25 

   SCA AB 10,35 

   Sniace SA 20,35 
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   Stora Enso AB 11,87 

   Upm Kymmene Oyj 11,21 

     

År 2008   År 2008  

Holmen AB 5,88  API Group PLC 12,42 

James Copper PLC 3,27  Cham Paper Group Holding AG 8,56 

Portucel Empresa SA 5,70  Crown Van Gelder NV 8,37 

Semapa SA 6,65  Grupo Empresarial Ence SA 10,81 

   Exacompta Clairefontaine SA 7,64 

   Miquel y Costas SA 9,15 

   M-Real Oyj 21,84 

   Norske Skogsindustrier ASA 59,32 

   Rottneros AB 9,62 

   SCA AB 6,76 

   Sniace SA 51,34 

   Stora Enso AB 7,83 

   Unipapel SA 19,41 

   Upm Kymmene Oyj 8,90 

     

År 2009   År 2009  

Crown Van Gelder NV 5,78  API Group PLC 33,49 

Exacompta Clairefontaine SA 4,84  Cham Paper Group Holding AG 8,24 

Holmen AB 2,79  Grupo Empresarial Ence SA 10,14 

James Copper PLC 2,99  Inapa Investimentos SA 18,72 

Miquel y Costas SA 5,12  M-Real Oyj 18,02 

Norske Skogsindustrier ASA 6,68  Sniace SA 15,18 

Portucel Empresa SA 6,37  Stora Enso AB 20,12 

SCA AB 5,36  Upm Kymmene Oyj 6,93 

Semapa SA 5,01    

Unipapel SA 6,33    

     

År 2010   År 2010  

API Group PLC 3,16  Inapa Investimentos SA 21,98 

Cham Paper Group Holding AG 3,89  Portucel Empresa SA 7,61 

Exacompta Clairefontaine SA 4,72  Rottneros AB 8,08 

Holmen AB 1,82  Sniace SA 9,15 

James Copper PLC 2,48  Upm Kymmene Oyj 10,03 

Miquel y Costas SA 4,30    

SCA AB 4,16    

Semapa SA 5,87    

 


