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Sammandrag: 

Syftet med avhandlingen är att undersöka effekten av vindkraftsutvecklares 

tillkännagivanden av investeringar i samt avyttringar av vindkraftsprojekt på deras 

aktiekurser, samt att se på underliggande potentiella faktorer som påverkar en sådan 

förändring i marknadsvärde. Datamaterialet består av 94 tillkännagivanden gjorda av 

totalt 16 europeiska vindkraftsutvecklare under tidsperioden 2013–2020. 

Undersökningen genomförs genom en händelsestudie samt en kompletterande 

regressionsanalys. Händelsestudiens resultat påvisar i enlighet med tidigare liknande 

studier inom ämnet att det under händelsedagen förekommer positiva genomsnittliga 

abnorma avkastningar till följd av tillkännagivanden av både investeringar samt 

avyttringar. Vidare kan också utifrån resultaten antas att genomsnittliga positiva 

abnorma avkastningar även förekommer i någon mån under dagarna efter 

tillkännagivandet. Den påföljande regressionsanalysen estimeras med de abnorma 

avkastningarna som beroende variabel samt med fem stycken andra potentiellt 

förklarande oberoende variabler. Regressionsanalysens resultat påvisade ett 

statistiskt signifikant negativt samband mellan de abnorma avkastningarna och den 

oberoende variabeln för företagets storlek, vilket således antyder att de erhållna 

abnorma avkastningarna blir något mindre ju större det tillkännagivande företaget är 

mätt enligt dess totala tillgångar. De övriga variablerna var inte statistiskt signifikanta. 

Nyckelord:  

Marknadseffektivitet, vindkraft, abnorma avkastningar, investeringar, avyttringar, 

händelsestudie, regressionsanalys 
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1 INLEDNING 

Aktiepriser förändras och justeras kontinuerligt i enlighet med ny information som 

tillkännages. För en investerare är sambandet mellan informationen och 

prisförändringen mycket betydelsefull, eftersom eventuella indikationer om 

felprissättning och framtida värdeutveckling ofta används som motivering till beslut för 

handel med aktier. (Damodaran 2010, s. 115) Enligt hypotesen om effektiva marknader 

(eng. Efficient Market Hypothesis) kommer ny information som anses relevant för 

marknaden att snabbt att inkorporeras i aktiepriset utan fördröjningar eller 

överreaktioner, givet att informationen som tillkännages är oförutsägbar (Ross, 

Westerfield & Jaffe 2013, s. 438). Ifall det som tillkännages inte innehåller något som av 

marknaden anses vara nya uppgifter, kommer informationen redan att under effektiva 

marknadsförhållanden vara inkorporerad i aktiepriset (Fama 1970).   

Den oförutsägbara informationen som kan komma att påverka ett företags aktiepris 

utgörs av för marknaden viktig information om företagets förmåga att driva sin 

verksamhet. Ett exempel på sådan information är tillkännagivanden om strategiska 

investerings- samt avyttringsbeslut, eftersom dessa påverkar många olika aspekter av ett 

företags verksamhet samt är avgörande för dess framtida lönsamhet och tillväxt, och 

således även överlevnad. Strategiska investeringsbeslut, till exempel anskaffningar av 

anläggningstillgångar, är val som innebär långsiktiga påföljder av bred omfattning som 

görs i avsikt att skapa framtida ekonomisk nytta för företaget (Özbebek, Canikli & Aytürk 

2011). Tidigare studier har följaktligen funnit att kungörelser om dylika 

investeringsbeslut leder till signifikanta effekter på företags aktiepriser. En potentiell 

förklaring till detta är att investerare, och därav marknaden, belönar företag som företar 

sig sådana långsiktiga investeringar. (Gupta & Banga 2009) Även avyttringar av 

tillgångar innebär ofta på liknande sätt stora förändringar för ett företags verksamhet 

och lönsamhet. Zaima och Hearth (1985) menar att tillkännagivanden om dylika 

avyttringar består av information som anses viktig av marknaden, vilket resulterar i att 

företags aktiekurser påverkas av nyheterna. Hillier, McColgan och Werema (2009) 

framhåller vidare att aktiekursen borde påverkas positivt, och således stiga, till följd av 

den positiva effekten avyttringen kan ha på företagets omsättning och eventuella 

skuldsättning. 

Vindkraftsmarknaden är idag en globalt växande marknad som präglas av kontinuerlig 

utveckling. I Europa installerades år 2019 totalt 15,4 Gigawatt (GW) ny 

vindkraftskapacitet, och vid utgången av året fanns sammanlagt 205 GW installerat 
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inom området (Wind Europe 2020). En av de centrala aktörerna på marknaden är 

vindkraftsutvecklarna, vars verksamhet bygger på att utveckla vindkraftsparker och 

sedan sälja dessa projekt vidare. Projekten kan bestå av allt från initiala idéer och 

projekträttigheter för byggfärdiga vindkraftsparker till färdiga, redan driftsatta projekt. 

Vindkraftsutvecklarnas verksamhet kan även innefatta att investera i projekt som de 

sedan utvecklar vidare och säljer, alternativt driver i egen ägo. Således ingår det i dylika 

företags verksamhet att både investera i samt avyttra projekt. En av de mest essentiella 

fördelarna med vindkraft är att den inte påverkas av fluktuationer i bränslepris, vilket 

många andra energikällor gör. Följaktligen kan detta till viss mån tala för en större andel 

vindenergi, även om denna kan vara dyrare räknat per kilowattimme (kWh) än andra 

elektricitetsgenererande källor. (European Wind Energy Association 2009) Andra 

potentiella fördelar som vindkraft kan föra med sig är minskningar i energiprisvolatilitet 

och utsläpp av växthusgaser, insparande av icke-förnybar energi för andra syften och för 

framtiden samt bättre levnadsförhållanden för kommande generationer. Eftersom flera 

av dessa fördelar inte alltid kan mätas i monetära termer kan det upplevda värdet av 

projekt för förnybar energi emellertid vara svårt att fastställa. (Menegaki 2008)  

1.1 Problemområde 

Enligt hypotesen om effektiva marknader finns all tillgänglig information redan 

återspeglad i aktiepriserna. Utöver detta antyder även hypotesen att ny information 

omedelbart vid dess tillkännagivande kommer att inkorporeras i aktiepriset och således 

justera detta till att återspegla det verkliga värdet. (Fama 1970) Under senare tid har 

dock allt fler argument samt bevis mot effektiva marknader utformats, vilket lett till att 

beteendeekonomin uppdagats. Grundantagandet för effektiva marknader om att 

investerare är rationella individer har bland annat motargumenterats med att individer 

inte kan bearbeta information korrekt, samt att de även baserat på korrekt information 

saknar förmågan att fatta optimala beslut på grund av känslo- och beteendemässiga 

aspekter. (Bodie, Kane & Marcus 2014, s. 389)  

Tidigare studier har påvisat positiva effekter på företags aktiekurser till följd av 

tillkännagivanden av både investeringar i samt avyttringar av tillgångar. De flesta 

tidigare studier har emellertid inte varit branschspecifika, utan har innefattat många 

olika typer av företags respons på dylika tillkännagivanden. I fall där observationerna, 

det vill säga transaktionstyperna, således skilt sig mycket ifrån varandra, har de 

klassificerats i olika typer av investeringar eller avyttringar. I denna avhandling kommer 

effekten på specifikt vindkraftsutvecklares aktiepriser att undersökas till följd av att de 
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tillkännagivit att de antingen kommer att investera i eller avyttra ett vindkraftsprojekt. 

Givet att informationen som ges är ny och oförutsägbar, borde således 

vindkraftsutvecklares tillkännagivanden enligt hypotesen om effektiva marknader leda 

till påvisbara effekter på deras aktiekurser. Dylika projekt är av en mycket omfattande 

och viktig monetär storlek samt affärsmässig betydelse för sådana företag, vilket 

understöder väsentligheten i att undersöka hur tillkännagivanden av investeringar i samt 

avyttringar av vindkraftsprojekt mottas av aktiemarknaden. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna magisteravhandling är att undersöka effekten av vindkraftsutvecklares 

tillkännagivanden av investeringar i samt avyttringar av vindkraftsprojekt på deras 

aktiekurser, samt att se på underliggande potentiella faktorer som kan komma att 

påverka en sådan förändring i marknadsvärde. 

1.3 Omfattning 

Studien omfattar tillkännagivanden gjorda av europeiska vindkraftsutvecklare om 

investeringar i eller avyttringar av vindkraftsprojekt under tidsperioden 2013–2020. 

Ingen mera ingående inbördes jämförelse mellan åren i den valda tidsperioden görs.  

Grundkraven för att ett tillkännagivande ska inkluderas i datamaterialet är att de 

berörda projekten ska vara landbaserade, pressmeddelandet ska innehålla information 

om mängden Megawatt (MW) projektet utgörs av samt inte innehålla information om 

andra företeelser än den undersökta investeringen eller avyttringen. Det slutliga 

datamaterialet består av 94 tillkännagivanden gjorda av totalt 16 företag. Begränsningar 

i undersökningen och datamaterialet diskuteras mera ingående i avsnitt 6.2. 

1.4 Disposition 

Avhandlingen inleds efter denna introducerande del i kapitel 2 med en redogörelse om 

den centrala teorin inom det undersökta området, vilken innefattar effektiva marknader 

samt till detta motsägande omständigheter. I kapitel 3 presenteras tidigare studier i vilka 

effekten av tillkännagivanden av investeringar i samt avyttringar av tillgångar på företags 

aktiekurser undersökts, och i kapitel 4 introduceras vindkraften och dess marknad. 

Undersökningens metodik och forskningsfrågor diskuteras i kapitel 5, och det i 

undersökningen använda datamaterialet samt dess insamling, bearbetning och 

deskriptiva statistisk presenteras i kapitel 6. I kapitel 7 presenteras undersökningens 

resultat, och i kapitel 8 avslutas avhandlingen med en sammanfattande 

resultatdiskussion och förslag till vidare forskning. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras avhandlingens teoretiska referensram. Inledningsvis 

diskuteras hypotesen om effektiva marknader samt dess olika former av effektivitet. 

Därefter presenteras beteendeekonomin, vilken delvis uppkommit som en kontradiktion 

till antagandet om effektiva marknader. Avslutningsvis diskuteras hur samt varför 

marknaden väntas reagera på företags tillkännagivanden om investeringar i samt 

avyttringar av tillgångar.  

2.1 Hypotesen om effektiva marknader 

En av de mest framstående och inflytelserika moderna finansiella teorierna är hypotesen 

om effektiva marknader (Naseer & Bin Tariq 2015). Fama gav år 1970 hypotesen en av 

dess främsta definitioner, enligt vilken en effektiv marknad uppnås när alla aktiepriser 

alltid reflekterar all relevant och tillgänglig information. Detta avser även informationen 

som används för att förutsäga framtida prestation. Effektiva marknader fordrar även att 

ny information snabbt inkorporeras i ett företags aktiepris, utan fördröjningar eller 

överreaktioner (Ross et al. 2013, s. 438). Ifall någon indikation om underprissättning 

förekommer borde investerare enligt hypotesen direkt flockas för att köpa aktien, vilket 

följaktligen resulterar i ett justerat aktiepris (Bodie et al. 2014, s. 350). Således kan 

investerare enligt hypotesen inte erhålla några abnorma överskottsavkastningar i 

jämförelse med en portfölj innehållande slumpmässigt valda enskilda aktier med samma 

risknivå (Malkiel 2003). Följaktligen framhåller Fama (1970) i enlighet med detta att en 

förutsättning för hypotesen är att informationen ska vara tillgänglig utan kostnad.  

Ross et al. (2013, s. 439) presenterar vidare tre olika tillstånd vilka alla anses leda till 

marknadseffektivitet: rationalitet, oberoende avvikelser från rationalitet samt arbitrage. 

En av de mest omtalade grundförutsättningarna för effektiva marknader är rationalitet 

hos investerare (Fama 1970).  Givet att investerare är rationella kommer aktiepriset hos 

ett företag som tillkännager ny, oförutsägbar information att justeras på ett rationellt vis 

i enlighet med den underliggande företeelsen som tillkännages. I praktiken håller dock 

inte alltid en sådan förutsättning, eftersom investerares ageranden många gånger styrs 

av emotionella aspekter. Detta kan t.ex. leda till att investerare förhåller sig med 

överdriven irrationell optimism eller pessimism gentemot informationen som 

tillkännages. Emellertid krävs inte fullt rationella investerare för att en marknad ska vara 

effektiv, utan uppvägda motsättningar av de emotionella förhållningssätten räcker. 

Således tillåts avvikelser från det rationella tillvägagångssättet så länge den 

genomsnittliga rationaliteten bibehålls. (Ross et al. 2013, s. 439) 



5 
  

Vidare skriver Ross et al. (2013, s. 440) att man i stort kan dela upp investerare i två 

grupper: amatörinvesterare och professionella investerare. I många fall beter sig inte 

amatörinvesterare enligt någon av de tidigare diskuterande tillvägagångssätten: de 

agerar inte rationellt och deras motsättningar kan många gånger inte väga upp varandra. 

Till följd av detta vore alltså aktier felprissatta. Under dylika förutsättningar kan 

marknadseffektivitet dock fortfarande uppnås ifall professionella investerare kan 

identifiera sådana felprissättningar och genom att antingen köpa eller sälja dessa aktier 

justera aktieprisen. Marknadseffektivitet kan följaktligen uppnås så länge de 

professionella investerarnas priskorrigerande arbitragehandel dominerar 

amatörinvesterarnas spekulations- och känslobaserade handel.  

Enligt hypotesen om effektiva marknader härrör sig aktieprisernas fluktuationer från att 

marknaden följer en slumpvandring (eng. random walk), vilket innebär att förändringar 

i priser består av slumpmässiga avsteg ifrån tidigare pris. Dessa slumpmässiga avsteg 

uppkommer till följd av att ny information är oförutsägbar. Morgondagens aktiepris är 

således oberoende av förändringarna i dagens aktiepris och kommer endast att reflektera 

marknadens reaktion på morgondagens information. (Malkiel 2003) Informationen som 

kan påverka aktiepriser kan enligt hypotesen delas in i information om tidigare priser, 

offentlig information samt all information. Enligt de olika typerna av information delar 

Fama (1970) vidare in marknadseffektiviteten i tre olika stadier: svag, halvstark och stark 

marknadseffektivitet. Härnäst kommer de tre olika stadierna för marknadseffektivitet  

att kort presenteras. 

2.1.1 Svag marknadseffektivitet 

Vid den svaga formen av marknadseffektivitet återspeglar aktiepriserna all den 

information som kan erhållas genom att undersöka tidigare aktiepriser (Fama 1970). 

Bodie et al. (2014, s. 353) framhåller att trendanalyser av priser eller inkomstprognoser 

under stadiet för svag marknadseffektivitet är resultatlösa. Detta härrör sig från att 

investerare alltid kommer att exploatera signalerna direkt om historiska data mot 

förmodan skulle förmedla tillförlitliga indikationer för positiv framtida värdeutveckling, 

vilket skulle leda till en omedelbar prishöjande reaktion. Dylika signaler skulle 

följaktligen förlora sitt värde. Eftersom historiska prisdata är den lättaste 

informationstypen att få tag på är således även svag marknadseffektivitet den svagaste 

typen av effektivitet som kan förväntas av en finansmarknad. (Ross et al. 2013, s. 441)  



6 
  

2.1.2 Halvstark marknadseffektivitet 

Under halvstark marknadseffektivitet återspeglar aktiepriserna förutom historiska 

prisdata även all övrig offentlig information som finns tillgänglig (Fama 1970). Om 

investerare har fri tillgång till information ur publika källor förväntas informationen 

redan vara inkorporerad i aktiepriset enligt den halvstarka marknadseffektiviteten. 

Bodie et al. (2014, s. 354) framhåller vidare att övrig offentlig information kan bestå av 

t.ex. information om ett företags produktlinjer, kvalitén på företagets ledning, företagets 

erhållna patent, företagets redovisningsprinciper eller publicerade finansiella rapporter.  

2.1.3 Stark marknadseffektivitet 

Vid den starkaste formen av marknadseffektivitet återspeglar aktiepriserna all relevant 

information (Fama 1970). Bodie et al. (2014, s. 354) understryker att detta gäller både 

publik och privat information, även information tillgänglig endast för personer inom 

företag. Vidare framhåller Ross et al. (2013, s. 443) att även information som är känd för 

endast en investerare under den starka typen av marknadseffektivitet betraktas vara 

återspeglad i ett företags aktiepris. Utifrån den starka marknadseffektiviteten kan det 

alltså argumenteras för att en person inom ett företag som innehar exklusiv information 

inte kunde gagnas av denna, eftersom informationen redan finns beaktad i aktiepriset. 

2.2 Beteendeekonomi 

Under början av 2000-talet blev den tidigare dominerande hypotesen om effektiva 

marknader allt mera ifrågasatt, och många ekonomer började anse att aktiepriser 

åtminstone till viss del är förutsägbara baserat på tidigare mönster samt olika metoder 

för värdering. Utöver detta ansåg även många att dessa förutsägbara aktiepriser även 

kunde göra det möjligt för investerare att erhålla överskottsavkastningar, vilket enligt 

hypotesen om effektiva marknader inte skulle vara möjligt. (Malkiel 2003) Följaktligen 

uppstod beteendeekonomin, i vilken fokusen riktades från effektiva marknader till 

beteendemässiga samt psykologiska aspekter hos investerare (Naseer & Bin Tariq 2015).  

Bodie et al. (2014, s. 389) skriver att utgångspunkten i samt grunden hos 

beteendeekonomin utgörs av att traditionell finansiell teori inte tar i beaktande hur 

individer i verkligheten fattar beslut samt de irrationaliteter som påverkar dessa val. 

Felprissättningarna som kan orsakas av irrationella investerare är emellertid inte 

tillräckliga för att argumentera mot marknadseffektivitet, eftersom professionella 

investerares handel i dessa situationer förväntas justera tillbaka aktiepriserna till deras 

rätta värde. Följaktligen riktas det mesta av kritiken mot att dylik arbitragehandel i 
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praktiken är begränsad och därför inte är tillräcklig för att lyckas justera värdet till det 

verkliga.  

Bodie et al. (2014, s. 389) skriver vidare att de irrationaliteter som kan påverka individers 

beslut kan delas in i två huvudsakliga grupper: fel i bearbetning av information samt 

oförmåga att fatta optimala beslut. Om fel uppstår i en investerares bearbetning av 

information kan detta leda till en felaktig uppskattning av sannolikheten av olika 

framtida utsagor eller avkastningar. Dylika inkorrekta estimat kan uppstå på grund av 

t.ex. överdrivet självförtroende, vilket kan leda till onödiga risker, eller omåttlig 

konservatism, vilket kan resultera i underreaktioner alternativt alltför långsamma 

reaktioner till följd av att ny information tillkännages. Vidare menar Bodie et al. (2014, 

s. 391) dock att även om bearbetningen av informationen skulle vara korrekt, har många 

studier uppnått resultat som indikerar på att individer baserat på informationen ändå 

inte skulle fatta fullt rationella beslut. En underliggande irrationalitet som i dylika fall 

kan påverka en individs val är hur alternativen är utformade samt hur dessa uppfattas. 

En individ kan t.ex. avvisa ett vad uppställt enligt dess potentiella förlust, för att sedan 

acceptera samma vad uppställt enligt den vinst det kan föra med sig. Även känslomässiga 

faktorer kan leda till att inte fullt rationella beslut fattas. En investerare kan t.ex. vara 

mycket risktagande med sitt eget kapital, för att sedan vara mycket försiktig med 

kapitalet avsett att betala dennes barns utbildning.  

Således kan konkluderas att det finns mycket som även talar emot antagandet om 

effektiva marknader. Naseer och Bin Tariq (2015) framhåller att existerande forskning 

inom ämnet framför blandade resultat och bevis för de olika ståndpunkterna: vissa 

enhetliga med hypotesen om effektiva marknader och andra som uppvisar motsägande 

resultat.  

Eftersom investerings- och avyttringsbeslut gällande ett företags tillgångar i allmänhet 

är något som ofta kan uppfattas subjektivt av investerare, kan dylika beslut komma att 

leda till känslomässiga reaktioner. Detta kan även vara fallet för de i studien undersökta 

vindkraftsutvecklarna till följd av att vindkraftsbranschen ännu är relativt ung och 

osäkerhetsfaktorerna, speciellt gällande stora investeringar, kan upplevas som många. 

Eftersom beslut om stora investeringar och avyttringar ofta är väsentliga, och i många 

fall även avgörande, för ett företags framtida lönsamhet och tillväxt, gör även en 

förståelse av marknadens reaktion till följd av tillkännagivanden av dylika beslut mycket 

viktig.  
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2.3 Effekter på aktiepriset 

Aktiepriser förändras kontinuerligt utgående från ny information som tillkännages. För 

en investerare är sambandet mellan informationen och prisförändringen mycket 

betydelsefull, eftersom eventuella indikationer om felprissättningar och framtida 

värdeutveckling ofta används som motivering till handel med aktier. (Damodaran 2010, 

s. 115) Özbebek et al. (2011) framhåller att alla val som innebär långsiktiga implikationer 

för ett företag kan ses som strategiska beslut. I detta avsnitt presenteras teorier samt 

hypoteser för hur aktiepriser påverkas av tillkännagivanden av ett företags strategiska 

planer för investeringar samt avyttringar av tillgångar, vilket vidare fungerar som 

teoretisk bakgrund till de studier som presenteras i kapitel 3.             

2.3.1 Investeringar i tillgångar 

Enligt traditionell företagsekonomi är investerings- och finansieringsbeslut de två 

största och mest huvudsakliga val ledare ställs inför (McConnell & Muscarella 1985). 

Strategiska investeringsbeslut påverkar många olika aspekter av ett företags verksamhet 

och är även avgörande för dess framtida lönsamhet samt tillväxt, och således även 

överlevnad. Investeringar i anläggningstillgångar (eng. capital expenditures) är vidare 

ett av de främsta strategiska investeringsbesluten företag fattar, eftersom dylika val har 

både en långsiktig och mycket omfattande påverkan på ett företags prestationsförmåga 

och framtida värdeutveckling (Özbebek et al. 2011).  Investeringar i 

anläggningstillgångar innefattar bland annat utgifter för köp av anläggningar, utrustning 

samt maskiner för expansion eller uppehåll av nuvarande verksamhet genom att förlänga 

livslängden för existerande tillgångar. Således är risken med investeringar i ersättande 

tillgångar likartad den risk som ett företags nuvarande produktion innehar, medan 

investeringar gjorda för att utöka ett företags marknadsandel leder till en större risk. 

(Jones, Danbolt & Hirst 2004) 

Eftersom strategiska investeringar är så pass betydelsefulla för företagen själva är det 

även relevant att undersöka hur aktiemarknaden reagerar på samt uppfattar dylika 

beslut (Gupta & Banga 2009). Enligt Fama (1970) borde en effektiv aktiemarknad vid ett 

företags tillkännagivande om planer att investera i anläggningstillgångar snabbt reagera 

på den nya informationen, och justera marknadsvärdet på företaget i enlighet med det 

förväntade värdet av investeringen. Detta givet att informationen är oväntad och inte 

redan inkorporerad i aktiepriset. Özbebek et al. (2011) framhåller vidare att 

aktiemarknadens reaktion kan delas in i två delar: reaktionen på den tillkännagivna 
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informationen samt reaktionen på den allmänna uppfattningen om ledningens 

strategiska beslutsfattande och företagets värde.  

Enligt traditionell värderingsteori borde ett företags marknadsvärde återspegla det 

diskonterade värdet av framtida förväntade inkomster genererade av företagets 

existerande tillgångar, samt därutöver även det diskonterade nuvärdet av 

investeringsmöjligheterna som i framtiden förväntas finnas till förfogande för företaget 

(McConnell & Muscarella 1985). Detta synsätt förutsätter dock att investerare är 

rationella och hypotesen om effektiva marknader håller, vilket inte nödvändigtvis är 

fallet i verkligheten. Burton, Lonie och Power (1999) skriver att marknaden vid ett sådant 

tillkännagivande utvärderar det underliggande projektet som inkomstkälla samt 

riskerna det medför. Ifall de förmodade framtida inkomsterna överstiger kostnaderna, 

kommer företagets marknadsvärde som följd att stiga med ett värde som motsvarar det 

presumtiva nettovärdet för investerarna. McConnell och Muscarella (1985) framhåller i 

likhet med detta att tillkännagivanden om investeringar i anläggningstillgångar i 

praktiken borde leda till en förhöjning i aktiepriset, givet att aktiemarknaden bedömer 

investeringen som lönsam. 

En annan hypotes som används för att förklara aktiemarknadens reaktion till följd av 

tillkännagivanden av investeringar i anläggningstillgångar är hypotesen om maximering 

av aktieägarvärden (eng. Shareholder Value Maximization Hypothesis). Hypotesen 

antyder att ett företags huvudsakliga uppgift är att maximera sina aktieägares värde. 

Förutsatt att investeringarna är förmodade att vara lönsamma borde aktiemarknaden 

enligt denna hypotes således reagera positivt på investeringar i anläggningstillgångar, 

eftersom investerare anses belöna företag som antar strategier för att öka på företagets 

värde. (Özbebek et al. 2011) McConnell och Muscarella (1985) framhåller följaktligen att 

en sådan positiv respons på aktiemarknaden skulle härröra från att investerare 

omedelbart skulle inkorporera det förmodade positiva nuvärdet av investeringen i 

aktiepriset, och således höja företagets totala marknadsvärde med investeringens 

förmodade värde. 

Det finns dock även synsätt som talar för att tillkännagivanden av investeringar skulle 

ha en negativ påverkan på ett företags aktiepris. Närsynthet hos marknaden (eng. market 

myopia), vilket härrör från att marknaden anser projekt med kortsiktiga kassaflöden 

som mer fördelaktiga än projekt som genererar kassaflöden under en mera långsiktig 

tidsperiod, kan enligt Bajo, Bigelli och Sandri (1998) leda till en sådan nedgång i 

marknadsvärde. En potentiell förklaring till detta är att långsiktiga investeringar som 
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ämnar generera kassaflöden senare i tiden anses otrygga eftersom framtiden är osäker 

(Burton et al. 1999). I enlighet med detta menar även Del Brio, Perote och Pindado 

(2003) att långsiktiga investeringsbeslut kan leda till en justering nedåt i aktiepris om 

marknaden är närsynt, på grund av att företagsledningen upplevs som överoptimistisk. 

Özbebek et al. (2011) framhåller även att en negativ reaktion på aktiepriset samt en 

nedgång i marknadsvärde kan bero på bristande förtroende till företagsledningens 

strategival, företagets framtidsutsikter eller företagsledningens förmåga att 

framgångsrikt implementera investeringsobjektet i sin verksamhet.  

Brio et al. (2003) skriver vidare att aktiepriset enligt teorin om rationella förväntningar 

(eng. Rational Expectations Theory) inte borde påverkas alls av tillkännagivanden av 

investeringar i anläggningstillgångar, eftersom marknaden själv enligt hypotesen kan 

påverka framtida utfall baserat på dess förväntningar. Således borde alltså 

informationen redan vara inkorporerad i aktiepriset när tillkännagivandet görs. Burton 

et al. (1999) framhåller vidare att detta härrör från att marknaden och företagsledare 

enligt hypotesen antas inneha samma uppfattning om investeringars förväntade 

framtida inkomster samt riskerna de för med sig.   

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns teorier och hypoteser som talar för 

många olika reaktionsutfall av marknaden vid ett företags tillkännagivande om dess 

investeringsplaner. Gupta och Banga (2009) skriver dock, i enlighet med de flesta av de 

tidigare studierna som presenteras i avsnitt 4.1, att majoriteten av befintliga studier inom 

ämnet indikerar på att investeringar i anläggningstillgångar uppfattas som fördelaktiga 

enligt aktiemarknader. Således har många av de tidigare studierna funnit positiva 

effekter på företags marknadsvärden till följd av dylika tillkännagivanden.  

2.3.2 Avyttringar av tillgångar 

Beslut om avyttringar av tillgångar berör förutom ett företags dagliga verksamhet även 

hela dess strategi samt tillgång till kapital (Gadad & Thomas 2005). Hillier, McColgan 

och Werema (2009) skriver att en avyttring kan definieras som överlåtelsen av ett 

dotterbolag, en avdelning eller andra sammansättningar av anläggningstillgångar genom 

en direkt överlåtelse av äganderätten från ett företag till ett annat, i utbyte mot pengar 

eller eget kapital. En avyttring av tillgångar kan vidare genomföras på flera olika sätt och 

medföra flera olika implikationer utgående från vilka förutsättningar avyttringen sker 

under. Zaima och Hearth (1985) framhåller att ett av de mest allmänna 

tillvägagångssätten är försäljning (eng. sell-off), vilket innebär att ett företag rakt av 



11 
  

säljer tillgången till ett annat företag som ofta tar den i bruk som en avdelning eller som 

ett skilt underordnat bolag. Detta gäller speciellt om det rör sig om stora tillgångar. 

Eftersom tillgången som säljs ofta köps för att generera kassaflöden i det köpande 

företagets verksamhet, leder ofta en sådan försäljning till positiva nettokassaflöden för 

båda parterna på lång sikt.  Vid en sådan typ av försäljning köper det köpande företaget 

dock inte hela det säljande företaget, utan endast en del av dess tillgångar, avdelningar 

eller specifika affärsenheter (Gadad & Thomas 2005). En avyttring kan även göras 

genom en så kallad spin-off, genom vilken en fristående företagsenhet bildas av 

tillgångarna hos ett existerande företag (Zaima & Hearth 1985). Aktieägarna i det 

existerande moderbolaget erhåller då aktier i det nybildade företaget i proportion till sin 

ägda andel i moderbolaget (Sun & Chen 2009). 

Gadad och Thomas (2005) skriver att det i den finansiella litteraturen förekommer tre 

huvudsakliga anledningar till avyttringar av tillgångar: företagets effektivitet, fokus samt 

finansiering. Effektivitetsmotiveringen utgår ifrån att företag ämnar avyttra tillgångar 

som andra företag kan driva mer effektivt än de själva. Det kan härröra från att det 

avyttrande företaget inte självt har de finansiella eller ledningsmässiga resurser som 

krävs för att fullt ut kunna utnyttja de möjligheter tillgångarna för med sig (Zaima & 

Hearth 1985). Hillier et al. (2009) menar vidare att detta synsätt baserar sig på att 

marknader är effektiva, samt även till viss del utgår ifrån att företagsledningar strävar 

efter att maximera aktieägarnas värde. Den andra anledningen, motiveringen för fokus, 

antyder att avyttringar av tillgångar används för att minska på diversifieringen inom 

företag för att göra verksamheten mera fokuserad och effektiv (Gadad & Thomas 2005). 

En mer effektiv verksamhet kan vidare enligt Hillier et al. (2009) uppnås till följd av att 

en företagsledning ofta är bättre på att kontrollera en mer fokuserad portfölj av 

tillgångar. Avyttringar kan således även leda till en minskning eller ett delvist 

underröjande av negativa synergier inom företags verksamhet. Den tredje motiveringen, 

vilken innefattar företagets tillgång till kapital, antyder att företag kan besluta att avyttra 

tillgångar för att förbättra sin finansiella position, t.ex. genom att lätta på företagets 

skuldsättning (Gadad & Thomas 2005). I enlighet med detta skriver Hillier et al. (2009) 

att speciellt dåligt presterande eller mycket skuldsatta företag kan bestämma sig för att 

finansiera nya investeringar med kapital från avyttringar istället för att anskaffa kapital 

genom nya lån eller nyemissioner, vilka ofta är dyra alternativ för företag i sådana 

situationer. Utöver dessa tre anledningar använder sig företag även ofta av avyttringar 

av tillgångar när de ämnar omstrukturera sin verksamhet (Gadad & Thomas 2005).  
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Således finns många olika underliggande grunder till att företag väljer att avyttra 

tillgångar. Eftersom avyttringar på grund av sin storlek ofta innebär stora förändringar 

för företags verksamhet har många studier gjorts för att undersöka hur aktiemarknaden 

reagerar på tillkännagivanden om dylika beslut. Zaima och Hearth (1985) menar att på 

grund av att tillkännagivanden om avyttringar, givet att de är oväntade, består av viktig 

information för marknaden, så borde ett företags aktiepris påverkas av nyheterna. Hillier 

et al. (2009) framhåller vidare att aktiepriset borde påverkas positivt, och således stiga, 

till följd av tillkännagivanden om avyttringar på grund av den positiva effekten dessa har 

på företagets omsättning samt eventuella skuldsättning. I avsnitt 4.2 presenteras några 

tidigare studier inom ämnet mera ingående.  
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3 TIDIGARE STUDIER 

I detta kapitel presenteras och diskuteras tidigare forskning om effekterna på företags 

aktiepris till följd av tillkännagivanden av investeringar i samt avyttringar av tillgångar. 

Alla studier som presenteras har genomförts som händelsestudier över tidsfönster runt 

tillkännagivanden om dylika händelser. Effekterna av dessa har studerats genom att 

undersöka om abnorma avkastningar förekommer under dagarna inkluderade i 

tidsfönstren. Ingen av de presenterade tidigare studierna har gjorts på specifika 

branscher så som undersökningen i denna avhandling, utan samtliga är gjorda för hela 

aktieindex eller utvalda marknader. 

3.1 Investeringar i tillgångar 

En av de främsta och mest omtalade studierna i vilken effekten på företags aktiepris av 

tillkännagivanden av investeringsplaner undersöks gjordes av McConnell och 

Muscarella år 1985. Datamaterialet i studien bestod av 658 tillkännagivanden av företag 

noterade på antingen New York Stock Exchange (NYSE) eller American Stock Exchange 

(AMEX, idag NYSE American) under tidsperioden 1975–1981. Hypotesen som ställdes 

upp inför studien angav att tillkännagivanden av ökningar i ett företags planerade 

investeringar i anläggningstillgångar skulle leda till en ökning i aktiepriset, och att dylika 

tillkännagivanden av minskningar i mängden investeringar i anläggningstillgångar på 

motsatt sätt skulle leda till en nedgång i aktiepriset. Effekten på företagens aktiepriser 

undersöktes genom en händelsestudie som gjordes över en period om två dagar: dagen 

före samt dagen för tillkännagivandet (-1, 0). Studiens resultat påvisade vidare att det 

generellt sett uppstår en positiv reaktion på aktiemarknaden när tillkännagivanden av 

ökningar i företags planerade investeringar i anläggningstillgångar ges, vilket 

överensstämde med den uppsatta hypotesen. McConnell och Muscarella (1985) 

konkluderade även baserat på studiens resultat att marknadsaktörer således verkligen 

tenderar att reagera på dylika tillkännagivanden, här genom att inkorporera den nya 

informationen i aktiepriset och därav även i företagets marknadsvärde.  

Bajo et al. (1998) undersökte på liknande sätt effekten av tillkännagivanden av 

investeringsplaner på aktieprisen hos företag noterade på Milan Stock Exchange (idag 

Borsa Italiana) under åren 1989–1995. Vidare klassificerades de undersökta 

tillkännagivandena upp enligt företagens avsikter med dem i fyra olika grupper: 

investeringar i anläggningstillgångar, investeringar i samriskföretag (eng. joint 

ventures), investeringar i forskning och utveckling samt övriga investeringar. Det i 

studien inkluderade datamaterialet bestod följaktligen av totalt 70 tillkännagivanden 
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gjorda av 27 olika företag, varav 36 av observationerna utgjordes av klassen för 

tillkännagivanden om investeringar i anläggningstillgångar. För att undersöka om 

tillkännagivandena resulterade i abnorma avkastningar hos företagens aktiepris 

användes en händelsestudie med ett antal olika studerade tidsfönster. Resultaten 

påvisade vidare att den undersökta aktiemarknaden generellt sett, för alla inkluderade 

typer av tillkännagivanden i medeltal, reagerar positivt på tillkännagivanden om 

investeringsplaner. För ett tidsfönster om tre dagar kring tillkännagivandena (-1, +1) 

fann författarna för hela datasamplet en positiv genomsnittlig abnorm avkastning på 

0,61 %, statistiskt signifikant på 10 %-nivån. För de 36 observationerna klassade som 

investeringar i anläggningstillgångar var den motsvarande genomsnittliga abnorma 

avkastningen för tidsfönstret på tre dagar även positiv på 0,11 %, emellertid inte 

statistiskt signifikant. Resultaten för ett tidsfönster innefattande fem dagar (-2, +2) kring 

tillkännagivandena påvisade ävenledes liknande positiva abnorma avkastningar som för 

den ovan nämnda tredagarsperioden, men med lägre signifikansnivåer. Bajo et al. (1998) 

konkluderade således utifrån resultaten att den undersökta aktiemarknaden även är 

tämligen effektiv i att justera företagens aktiepriser enligt innehållet i den offentliggjorda 

informationen. 

Jones et al. (2004) undersökte på motsvarande sätt aktiemarknadens reaktion på 

tillkännagivanden av investeringsplaner gjorda av företag noterade på London Stock 

Exchange (LSE) under tidsperioden 1991–1996. Det inkluderade datasamplet bestod 

följaktligen av 584 observationer av 402 företag. Tillkännagivandena delades vidare i 

likhet med studien genomförd av Bajo et al. (1998) upp i fyra olika grupper enligt 

företagens avsikt med de underliggande investeringarna: investeringar i 

anläggningstillgångar, forskning och utveckling, produkt- och marknadsdiversifiering 

samt projekt för kostnadsbesparingar. Förutom de olika investeringsgruppernas natur 

så beror även klassificeringen på företagens egen verksamhet samt miljö. Av de 

inkluderade observationerna utgjorde investeringar i anläggningstillgångar majoriteten 

av datasamplet med 225 tillkännagivanden gjorda av 143 företag. För att undersöka om 

tillkännagivandena resulterade i abnorma avkastningar hos företagens aktiepriser 

utfördes en händelsestudie. Studiens resultat påvisade en på 5 %-nivån statistiskt 

signifikant positiv abnorm avkastning på 0,87 % i medeltal för hela det inkluderade 

datamaterialet under dagen för tillkännagivandet av investeringsplanerna. För alla de 

enskilda investeringsgrupperna var medelvärdet av de genomsnittliga abnorma 

avkastningarna positiva, förutom för gruppen med investeringar i projekt för 

kostnadsbesparingar. För gruppen med investeringar i anläggningstillgångar var den 
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abnorma avkastningen i medeltal 0,34 %, dock inte statistiskt signifikant. Jones et al. 

(2004) konkluderade således utifrån studiens resultat att det för de i datasamplet 

inkluderade företagen uppstod svaga positiva abnorma avkastningar under dagen för 

tillkännagivandet om deras investeringsplaner, och att de abnorma avkastningarnas 

storlek vidare varierade enligt investeringstypen samt företagets avsikt med 

investeringen. 

En liknande studie genomfördes även av Gupta och Banga (2009) på indiska företag 

under åren 2004–2006. Det i studien inkluderade datasamplet bestod av 493 

tillkännagivanden om investeringar i anläggningstillgångar gjorda av 338 företag 

noterade på Bombay Stock Exchange (BSE). För att undersöka den eventuella effekten 

av tillkännagivandena på företagens aktiepris gjordes en händelsestudie med ett 

tidsfönster om totalt 21 dagar: från 10 dagar före till 10 dagar efter tillkännagivandet (-

10, +10). Händelsestudien påvisade ett resultat om en positiv abnorm avkastning på 0,37 

% i medeltal under dagarna då tillkännagivandena var gjorda. Under det undersökta 

tidsfönstret på 21 dagar hade endast en dag, dagen fem dagar före tillkännagivandena, 

en i medeltal högre abnorm avkastning på 0,49 %. Den tredje i medeltal högsta abnorma 

avkastningen på 0,22 % infann sig under dagen efter tillkännagivandet. I enlighet med 

tidigare studier indikerade resultaten alltså på att aktiemarknaden reagerar positivt på 

tillkännagivanden om investeringar i anläggningstillgångar. Följaktligen argumenterade 

även Gupta och Banga (2009) baserat på studiens resultat för att den indiska marknaden 

belönar företag som antar sig dylika  långsiktiga investeringar samt menade att de höjer 

värdet för aktieägarna.  

Ytterligare en snarlik studie genomfördes av Özbebek, Canikli och Aytürk (2011) baserat 

på turkiska företags tillkännagivanden om investeringsplaner under tidsperioden 2007–

2011. Det totala datasamplet bestod av 37 tillkännagivanden av investeringar i 

anläggningstillgångar gjorda av 27 företag noterade på Istanbul Stock Exchange (ISE) 

30 Index. I händelsestudien användes ett tidsfönster om sju dagar (-1, 5), som 

undersöktes kring dagen för tillkännagivandet. I motsats till alla de andra tidigare 

diskuterade studierna kom Özbebek et al. (2011) fram till att den genomsnittliga 

abnorma avkastningen för dagarna då tillkännagivandena var gjorda var negativ på -0,34 

%. Författarna konkluderade således att tillkännagivanden om investeringar i 

anläggningstillgångar generellt sett påverkade de inkluderade företagens aktiepriser 

negativt. I tabell 1 nedan sammanfattas samtliga tidigare diskuterade studier. 
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Tabell 1                 Sammanfattning av tidigare studier om investeringar i tillgångar 

Författare År Tidsperiod Marknad Resultat 

McConnell & 

Muscarella 

1985 1975–1981                               USA Tillkännagivanden av ökningar i 

planerade investeringar i 

anläggningstillgångar leder till en 

positiv reaktion på aktiepriserna. 

Bajo, Bigelli & 

Sandri 

1998 1989–1995                                  Italien 

 

Positiva abnorma avkastningar 

förekommer vid tillkännagivandet 

av investeringar i 

anläggningstillgångar.  

Jones, Danbolt & 

Hirst 

2004 1991–1996                                   Storbritannien 

 

Svagt positiva abnorma 

avkastningar förekommer vid 

tillkännagivandet av investeringar 

i anläggningstillgångar.  

Gupta & Banga 2009 2004–2006                                    Indien Positiva abnorma avkastningar 

förekommer vid tillkännagivandet 

av investeringar i 

anläggningstillgångar. 

Özbebek, Canikli & 

Aytürk 

2011 2007–2011                                    Turkiet En negativ påverkan på 

aktiepriserna förekommer vid 

tillkännagivandet av investeringar 

i anläggningstillgångar. 

 

 

 

 

     

De diskuterade studierna har alla varit genomförda på olika marknader, vilket kan vara 

en potentiell förklaring till att skillnader i erhållna resultat förekommer. 

Sammanfattningsvis kan dock konstateras att majoriteten av de diskuterade studierna 

ändå påvisar att tillkännagivanden om investeringar i anläggningstillgångar i medeltal 

resulterar i positiva abnorma avkastningar på företags aktiepriser. Endast Özbebek et al. 

(2011) fann i sin studie en generell negativ påverkan på företagens aktiepris till följd av 

dylika tillkännagivanden. En potentiell förklaring till marknadens negativa reaktion 

kunde dock vara den globala finansiella krisen som pågick under studiens undersökta 

tidsperiod, åren 2007–2011.  
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3.2 Avyttringar av tillgångar 

Följderna av företags avyttringar av tillgångar är ett fenomen som under tidigare år inte 

undersökts i lika stor utsträckning som följderna av företags investeringar i tillgångar 

(Gadad & Thomas 2005). En relativt tidig studie av fenomenet gjordes dock av Zaima 

och Hearth år 1985, i vilken de undersökte effekten av företags avyttringar av tillgångar 

på deras aktiepris. Datamaterialet i studien bestod av 79 tillkännagivanden om 

avyttringar av tillgångar gjorda av företag noterade på antingen New York Stock 

Exchange (NYSE) eller American Stock Exchange (AMEX, idag NYSE American). För att 

undersöka de potentiella effekterna på de inkluderade företagens aktiepriser användes 

en händelsestudie med ett tidsfönster om en helhet på 281 dagar: från 240 dagar före till 

40 dagar efter tillkännagivandet (-240, 40). Vidare undersöktes utöver detta även 

kortare och mer relevanta tidsfönster skilt för sig. Händelsestudiens resultat påvisade att 

det för hela datasamplet i medeltal under både dagen före samt under dagen för 

tillkännagivandet uppstår en positiv inverkan på aktiepriset, statistiskt signifikant på 1 

%-nivån. Resultaten antyder alltså att aktiepriset skulle stiga till följd av företags 

tillkännagivanden om avyttringar av tillgångar, vilket följaktligen även höjer värdet för 

företagens aktieägare. Vidare uppvisade även tidsfönstret inkluderande två dagar före 

tillkännagivandet samt dagen för tillkännagivandet (-2, 0) en statistiskt signifikant 

positiv inverkan på företagens aktiepriser i medeltal. Utöver intervallen nämnda ovan 

fanns även andra tidsfönster som uppvisade en positiv inverkan på aktieprisen, dock inte 

statistiskt signifikanta. Zaima och Hearth (1985) argumenterade följaktligen för att 

aktiemarknadens reaktion på information om avyttringar sker i närhet av dagen för 

tillkännagivandet, samt att ett nytt och justerat pris nås relativt snabbt.   

Under de senaste två decennierna har dock allt fler studier inom ämnet gjorts. År 2005 

undersökte Gadad och Thomas tillkännagivanden av avyttringar av tillgångar gjorda av 

företag noterade på London Stock Exchange (LSE) under tidsperioden 1985–1991. Det 

totala inkluderade datasamplet bestod av 74 tillkännagivanden gjorda av olika företag. 

För att undersöka potentiella effekter på företagens aktiepriser till följd av 

tillkännagivandena användes en händelsestudie med ett tidsfönster om totalt 61 dagar: 

från 30 dagar före till 30 dagar efter tillkännagivandet (-30, +30). Studiens resultat 

påvisade att det under dagen för tillkännagivandet fanns en statistiskt signifikant positiv 

abnorm avkastning på 0,81 % i medeltal för de inkluderade företagen. Enligt resultaten 

fanns även för ett tidsfönster om två dagar, dagen före samt dagen för tillkännagivandet 

(-1, 0), som helhet statistiskt signifikanta positiva kumulativa genomsnittliga abnorma 

avkastningar. Baserat på studiens resultat kan alltså konkluderas att det till följd av 
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tillkännagivanden om avyttringar av tillgångar förekommer en positiv inverkan på de 

inkluderade företagens aktiepriser, vilket följaktligen även har en positiv inverkan på 

värdet för företagens aktieägare. 

En annan händelsestudie genomfördes av Hillier et al. år 2009 med företag noterade på 

London Stock Exchange (LSE) som datasampelkälla, i likhet med Gadad och Thomas 

(2005). Den undersökta tidsperioden, åren 1993–2000, resulterade i 697 

tillkännagivanden gjorda av 413 företag. Studiens resultat påvisade vidare i enlighet med 

resultaten funna av Gadad och Thomas (2005) att det under dagen för tillkännagivandet 

förekom en statistiskt signifikant positiv genomsnittlig abnorm avkastning på 1,12 % för 

de inkluderade företagen. Hillier et al. (2009) konkluderade således baserat på 

resultaten att den undersökta aktiemarknaden förefaller att reagera positivt på 

tillkännagivanden av avyttringar av tillgångar gjorda av företagen inkluderade i 

datasamplet, vilket även överensstämmer med konklusionerna gjorda av Gadad och 

Thomas (2005). 

Sun och Chen (2009) undersökte på motsvarande sätt inverkan av tillkännagivanden 

gjorda av taiwanesiska företag på deras aktiepriser under åren 1993–2003. 

Datamaterialet i studien bestod av 179 tillkännagivanden av avyttringar av tillgångar 

gjorda av 129 företag noterade på Taiwan Stock Exchange (TWSE). Liksom tidigare 

studier inom ämnet genomförde även Sun och Chen (2009) en händelsestudie för att 

undersöka om abnorma avkastningar förekom runt dagen för tillkännagivandet. Det 

totala undersökta tidsfönstret innefattade 51 dagar: från 25 dagar före till 25 dagar efter 

tillkännagivandet (-25, 25). Studiens resultat påvisade vidare att det för dagarna för 

tillkännagivandena förekom en positiv abnorm avkastning om 0,17 % för hela 

datasamplet i medeltal, dock inte statistiskt signifikant. För dagen före tillkännagivandet 

fann författarna emellertid en på 5 %-nivån statistiskt signifikant positiv abnorm 

avkastning på 0,43 % i medeltal. Även för ett tidsfönster om två dagar, dagen före samt 

dagen för tillkännagivandet (-1, 0), kunde en positiv kumulativ abnorm avkastning på 

0,60 % i medeltal konstateras, även denna statistiskt signifikant på 5 %-nivån. 

Resultaten påvisade även att de kumulativa abnorma avkastningarna för hela 

datasamplet från och med 25 dagar före tillkännagivandena stiger, för att sedan nå sin 

kulmen under dagarna då tillkännagivandena gjordes. Efter detta antar de kumulativa 

abnorma avkastningarna en nedåtgående trend under de 25 dagar som följer 

tillkännagivandena. Sammanfattningsvis kan man således utifrån studiens resultat finna 

indikationer på att tillkännagivanden av avyttringar av tillgångar generellt sett påverkar 
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de inkluderade företagens aktiepris, och därigenom deras marknadsvärde, på ett positivt 

sätt.  

Även Huang och Chen (2012) undersökte genom en händelsestudie inverkan av 

tillkännagivanden av avyttringar på företags aktiepriser. Datasamplet bestod av 1376 

tillkännagivanden av avyttringar av tillgångar gjorda av företag noterade på antingen 

Shanghai Stock Exchange (SSE) eller Shenzhen Stock Exchange (SZSE) under 

tidsperioden 1998–2006. Händelsestudien innefattade ett tidsfönster om totalt 41 

dagar: från 20 dagar före till 20 dagar efter tillkännagivandet (-20, 20).  Studiens resultat 

visade att det under fyra dagar före tillkännagivandena samt under dagen för 

tillkännagivandena (-4, 0) förekom genomsnittliga positiva abnorma avkastningar, men 

att endast den genomsnittliga abnorma avkastningen under dagen för 

tillkännagivandena var statistiskt signifikant. Under tidsfönstret om 41 dagar steg de 

kumulativa genomsnittliga abnorma avkastningarna efter hand från tjugo dagar före till 

sex dagar före tillkännagivandena, för att sedan nå sin kulmen under dagarna för 

tillkännagivandena. Efter detta antar de kumulativa genomsnittliga abnorma 

avkastningarna en nedåtgående trend under 20 dagar efter tillkännagivandena. Således 

argumenterade Huang och Chen (2012) baserat på resultaten att tillkännagivanden av 

avyttringar av tillgångar leder till en positiv inverkan på de inkluderade företagens 

aktiepriser, vilket även överensstämmer med de tidigare diskuterade studiernas resultat.  

De flesta av studierna presenterade ovan har varit genomförda på olika marknader, vilket 

kan komma att påverka resultaten. Emellertid har alla de diskuterade studierna 

gemensamt att de generellt sett genererat resultat som indikerar på att tillkännagivanden 

gjorda om avyttringar av tillgångar leder till positiva abnorma avkastningar, speciellt 

under dagarna för tillkännagivandena. Detta tyder följaktligen på att aktiepriserna hos 

företagen påverkats positivt, vilket höjer företagens totala marknadsvärden. Flera av de 

presenterade studierna fann även positiva statistiskt signifikanta genomsnittliga 

abnorma avkastningar under dagarna före tillkännagivandena. I tabell 2 nedan 

sammanfattas de diskuterade studierna.  
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Tabell 2 Sammanfattning av tidigare studier om avyttringar av tillgångar 

Författare År Tidsperiod Marknad Resultat 

Zaima & Hearth 1985 1975–1982                               USA En statistiskt signifikant positiv 

inverkan på företagens aktiepriser 

förekommer vid tillkännagivandet 

av avyttringar av tillgångar. 

Gadad & Thomas 2005 1985–1991                                  Storbritannien 

 

En statistiskt signifikant positiv 

inverkan på företagens aktiepriser 

förekommer vid tillkännagivandet 

av avyttringar av tillgångar.  

Hillier, McColgan & 

Werema 

2009 1993–2000 Storbritannien En statistiskt signifikant positiv 

inverkan på företagens aktiepriser 

förekommer vid tillkännagivandet 

av avyttringar av tillgångar. 

Sun & Chen 2009 1993–2003                                   Taiwan 

 

Tillkännagivanden av avyttringar 

av tillgångar har generellt sett en 

positiv inverkan på aktiepriserna. 

Huang & Chen 2012 1998–2006  Kina En statistiskt signifikant positiv 

inverkan på företagens aktiepriser 

förekommer vid tillkännagivandet 

av avyttringar av tillgångar. 
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4 VINDKRAFT 

I detta kapitel presenteras vindkraften. Inledningsvis redogörs för bakgrunden till 

uppkomsten av förnybara energikällor, och vidare presenteras och diskuteras 

vindkraftsmarknaden, dess framtidsutsikter samt vindkraftens upplevda värde. 

4.1 Bakgrund 

Klimatförändringen och i synnerhet den globala uppvärmningen är idag mycket aktuella 

och omdebatterade ämnen. Jordens globala medeltemperatur var för januari till oktober 

år 2019 1,1±0,1 ˚C högre än den uppmätta globala medeltemperaturen före 

industrialiseringen på 1800-talet, vilken ofta används som riktvärde (World 

Meteorological Organization 2019). I takt med att medeltemperaturen ökar stiger även 

luft- och havstemperaturer, och havsnivåer höjs till följd av smältande snö och is 

(European Environment Agency 2020). Klimatforskare är idag relativt enade om att det 

är människan som genom sin verksamhet, t.ex. vid förbränning av kol och olja samt 

skogsavverkning, orsakar utsläpp i form av växthusgaser, och därmed är den främsta 

förklaringen till uppvärmningen. Av dessa växthusgaser är koldioxid den mest 

förekommande typen, vilken står för ca 63 % av den globala uppvärmningen. 

(Europeiska kommissionen 2020) 

Att hålla klimatförändringen under kontroll ses idag som mänsklighetens största 

utmaning (Finska Vindkraftföreningen r.f. 2018). Under de senaste årtiondena har 

många mål satts upp samt överenskommelser gjorts för att försöka åtgärda, eller 

åtminstone förhindra, ytterligare förhöjningar av den globala medeltemperaturen och de 

möjligtvis ödesdigra konsekvenserna de medför. Parisavtalet och dess föregångare 

Kyotoprotokollet är exempel på sådana konventioner, vilka har som huvudsakliga mål 

att minska på utsläppen av växthusgaser. Det senare, Parisavtalet, tar vid efter 2020 då 

Kyotoprotokollets åtaganden upphör och är det första avtalet som innehåller en uppsatt 

målsättning för att hålla den globala uppvärmningen under 2 ˚C över den 

medeltemperatur som uppmättes före industrialiseringen. Parisavtalet trädde i kraft 4 

november 2016 då 55 parter som tillsammans då stod för en andel om minst 55 % av de 

globala växthusutsläppen anslöt sig till avtalet. För att ytterligare stärka insatserna, öka 

på de åtagna ambitionerna efter hand samt granska de inkluderade parternas 

avancemang ska avstämningar för målen hållas var femte år. (Miljöministeriet 2018) 

Vid sidan om liknande överenskommelser har även mer specifika mål gällande förnybar 

energi satts upp med syftet att allt mera frångå ett energisystem baserat på icke-
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förnybara energikällor och således även minska på utsläppen av växthusgaser (Arbets- 

och näringsministeriet 2020). Europeiska Unionen godkände i december 2018 ett nytt 

direktiv som uppdatering till dess ursprungsdirektiv från 2009, i syfte att kunna uppnå 

Parisavtalets åtaganden samt att bibehålla EU:s roll som en global ledare inom förnybar 

energi. Ursprungsdirektivet från 2009, som innehöll landsspecifika målsättningar för år 

2020 för EU:s medlemsstater, kompletterades då med det reviderade direktivets 

övergripande målsättning om att 32 % av den använda energin inom EU senast år 2030 

ska bestå av energi producerad av förnybara energikällor. Satsningarna på förnybara 

energikällor förväntas förutom minskade utsläpp även föra med sig nya 

investeringsmöjligheter för EU:s medlemsstater. Dylik lokalproduktion av energi leder 

även till fördelar såsom uppkomst av jobb och nya inkomstkällor samt ett mindre 

beroende av elimport från andra länder. (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 

2018/2001) Vidare har EU även satt upp ett långsiktigt mål om att senast år 2050 vara 

helt klimatneutralt, vilket innebär ett nettonollutsläpp av växthusgaser (Europeiska 

Kommissionen COM/2018/773).  

4.2 Marknaden 

Vindkraft är idag en välkänd form av förnybar energi som används runtom hela världen. 

Förutom att energiformen innebär en renare produktion leder den även till en mera 

decentraliserad energiproduktion till följd av vindkraftsparkernas placering. Detta 

möjliggör i sin tur även en mera jämn belastning av elnätet samt ett mera jämnt fördelat 

välstånd inom länder. Till följd av energiformens generellt låga rörliga kostnader har 

vindenergin även en sänkande effekt på elens marknadspris. (Finska 

Vindkraftföreningen r.f. 2018) Expansionen av vindkraft har under de senaste åren till 

stor del varit driven av statsstöd eftersom energiformen förutom sin karaktär som 

förnybar energiform även för med sig andra fördelar, såsom t.ex. ökad sysselsättning och 

utveckling av lokala industrier, som sammanfaller med länders egna intressen 

(International Renewable Energy Agency 2013). Sådana statsstöd kan även spela en 

väsentlig roll när det kommer till att erhålla finansiering för en investering i vindkraft 

(Finska Vindkraftföreningen r.f. 2018). En sådan stödåtgärd är upphandlingar av 

produktion av förnybar energi, vilket innebär ett produktionsstöd för en av staten 

bestämd mängd energi som konkurrensutsätts åt producenter av förnybar energi. 

Elproducenterna som deltar i upphandlingarna får då ge offerter för priset på samt 

mängden av energi de kan producera. Staten utvärderar sedan anbuden baserat på pris 

och väljer ut anbud tills andelen fordrad förnybar energi uppnås. (International 

Renewable Energy Agency 2013)  
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Till följd av den snabba teknikutvecklingen har även kostnaderna för vindkraft sjunkit 

snabbt, vilket har möjliggjort byggnationen av allt fler vindkraftsprojekt på 

marknadsvillkor. Genom att istället ingå i ett långvarigt avtal om elköp (eng. power 

purchase agreement) med en elanvändare eller -distributör, vilken förbinder sig att köpa 

en viss mängd el under en viss tid till ett visst pris, kan vindkraftsprojekt byggas utan 

statsstöd. Dylika avtal om uppköp av el ger även båda parterna säkerhet mot 

fluktuationer i elpriset, vilket annars påverkas av bl.a. ekonomiska konjunkturer, globala 

priser på fossila bränslen och utsläppsrätter. (Finska Vindkraftföreningen r.f. 2018)  

Den starka fokuseringen på förnybara energikällor under de senaste åren har resulterat 

i en hög tillväxt av investeringar i vindkraft (Deloitte 2016). Investeringar i vindkraft kan 

kategoriseras som gröna investeringar (eng. green investment), vilka ofta tilltalar de 

investerare som genom investeringar vill återspegla sina personliga värderingar (Mallett 

& Michelson 2010). Gröna investeringar är idag ett globalt fenomen och en växande 

trend för vilka ledarskapet under de senaste åren skiftats allt mer från USA och Europa 

till Kina, som idag är landet med mest installerad vindkraftskapacitet i världen (Eyraud, 

Clements & Wane 2013). Enligt Ydersbond och Korsnes (2016) är skapandet av 

framtidsorienterade industrier och sysselsättningsmöjligheter, tryggandet av 

elektricitetstillförsel samt minskandet av skadliga utsläpp faktorer som kan antas som 

de främsta motivationsdrivarna bakom stora vindkraftsinvesteringar. Intresset för gröna 

investeringar kommer sannolikt även i framtiden att öka i takt med att människor blir 

allt mer medvetna om hållbar utveckling (Mallett & Michelson 2010).   

En av de centrala aktörerna på marknaden idag är vindkraftsutvecklarna. 

Vindkraftsutvecklarnas verksamhet består av att utveckla vindkraftsprojekt och sedan 

sälja dessa vidare. Projekten kan bestå av allt från en initial idé eller projekträttigheter 

för byggfärdiga vindkraftsparker till färdiga, redan driftsatta projekt. I 

vindkraftsutvecklares verksamhet kan även ingå att investera i projekt, som de sedan 

utvecklar vidare och säljer eller driver i egen ägo. Vindkraften delas vidare upp i två 

huvudsakliga kategorier enligt deras geografiska placering: land- och havsbaserad 

vindkraft. Landbaserad vindkraft utgörs som benämningen anger av vindkraftverk 

placerade på fastlandet, medan havsbaserad vindkraft utgörs av vindkraftverk placerade 

ute på havet. Denna avhandling kommer endast att inkludera observationer relaterade 

till landbaserade vindkraftsprojekt. Detta eftersom den landbaserade vindkraftsformen 

idag utgör den övervägande majoriteten av all vindkraft och det endast fanns ett brokigt 

fåtal observationer beträffande havsbaserad vindkraft att tillgå. 
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4.2.1 Tidigare utveckling 

I slutet av år 2019 uppgick den globala mängden installerad vindkapacitet till ca 651 GW, 

varav 621,4 GW utgjordes av landbaserad vindkraft och 29,1 GW av havsbaserad 

vindkraft. År 2019 var Kina med ca 236 GW landet med mest installerad 

vindkraftskapacitet i världen, följt av USA med ca 135 GW och Tyskland med ca 61 GW. 

(GWEC 2020) I de europeiska länderna är allmänhetens inställning till förnybara 

energikällor generellt sett mycket positiv (Wolsink 2007). Inom Europa installerades år 

2019 totalt 15,4 GW ny vindkraft, varav 11,7 GW utgjordes av landbaserade 

vindkraftsprojekt. Av den landbaserade vindkraftskapaciteten installerad stod Spanien 

för 2,3 GW, Sverige för 1,6 GW och Frankrike för 1,3 GW. Storbritannien var med 2,4 

GW totalt det land som installerade mest havsbaserad vindkraftskapacitet. Tyskland, 

som under tidigare år varit ledande i Europa inom installation av vindkraft, installerade 

år 2019 endast 1,1 GW ny landbaserad vindkraftskapacitet. Nyinvesteringarna i vindkraft 

på 300 miljoner euro låg även på en historiskt sett rekordlåg nivå för landet. En av de 

främsta orsakerna till denna avtrappning är landets komplexa och tidskrävande 

tillståndsprocesser. Tyskland förblev dock år 2019 landet inom Europa med mest 

installerad vindkraftskapacitet. I Finland fanns vid utgången av år 2019 installerad 

vindkraftskapacitet om 2,2 GW. (Wind Europe 2020) Ur figur 1 nedan framgår den inom 

Europa landsspecifika totala mängden installerad landbaserad respektive havsbaserad 

vindkraft vid utgången av år 2019. 

Figur 1               Installerad vindkraftskapacitet per land inom Europa år 2019 

 

Källa: Wind Europe 2020. 
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Totalt sett fanns år 2019 inom Europa 205 GW installerad vindkraftskapacitet bestående 

av 183 GW landbaserad vindkraft samt 22 GW havsbaserad vindkraft. I Europa var 

Spanien samma år landet med största totala landsspecifika investeringssumma i nya 

vindkraftsinvesteringar med 2,8 miljarder euro. Nyinvesteringarna uppgick år 2019 

totalt till 19 miljarder euro, vilket i monetära termer sett är det lägsta värdet sedan år 

2013. Denna minskning i investeringar kan dock till viss del möjligen förklaras med att 

man idag kan få en större andel kapacitet för samma mängd kapital som förr på grund 

av den ökade konkurrensen inom industrin samt de minskade kostnaderna inom olika 

delar dess värdekedja, som t.ex. teknikutvecklingen möjliggjort. (Wind Europe 2020)  

Till följd av vindkraftens karakteristika som energigenererare varierar 

produktionsmängden enligt väderförhållandena. Under 2019 var t.ex. mars den månad 

med högst medelproduktion per timme inom Europa, medan medelproduktionen var 

som lägst från juni till augusti. Elproduktionen var även högre totalt sett under 

vintermånaderna, även om variationen av medelproduktionen då var högre än under 

sommarmånaderna. Den totala mängden producerad vindenergi inom EU:s 

medlemsstater uppgick år 2019 till 417 Terawattimmar (TWh), vilket motsvarade 15 % 

av det totala elektricitetsbehovet inom området. Av det landsspecifika 

elektricitetsbehovet bland medlemsstaterna hade Danmark den största andelen 

vindenergi (48 %) följt av Irland (33 %) och Portugal (27 %).  I Finland var andelen 

vindenergi av det totala elektricitetsbehovet 7 %. (Wind Europe 2020) 

4.2.2 Framtidsutsikter 

Framtidsutsikterna för vindkraft är från ett globalt perspektiv sett mycket positiva, och 

under de kommande fem åren estimeras över 355 GW ny vindkraftskapacitet installeras. 

Nya marknader förväntas även tillkomma eftersom allt fler länder antas komma att 

behöva omvärdera sina elektricitetsbehov och hur deras elmarknader är uppbyggda. 

(GWEC 2020) Senast år 2040 estimeras den globala totala installerade 

vindkraftskapaciteten uppnå hela 1 350 GW (IEA 2019). Vidare förväntas Asien svara för 

över 50 % av den landbaserade samt 60 % av den havsbaserade installerade 

vindkraftskapaciteten år 2050. Förutsatt att installationerna av ny vindkraftskapacitet 

fortsätter öka, kan en tredjedel av det globala elektricitetsbehovet år 2050 komma att 

utgöras av vindenergi. (International Renewable Energy Agency 2019) 



26 
  

4.3 Vindkraftens betydelse 

Att jordens resurser inte är oändliga gör behovet av förnybara energikällor uppenbart. 

Fossila bränslen såsom kol, olja och naturgas är naturresurskällor som på sikt kommer 

att sina om utvinningen av dessa fortsätter i samma utsträckning som idag. I takt med 

att bristen på fossila bränslen blir allt mera påtaglig kommer även priserna på dessa att 

stiga. Således är vindkraften som förnybar energikälla inte enbart miljömässigt ett 

eventuellt bättre alternativ, utan kan även utvidga diversiteten av energigenererande 

källor. (Menegaki 2008) En annan fördel med vindkraft är energiformens reducerande 

inverkan på exponeringen av bränsleprisers volatilitet (EWEA 2009; Menegaki 2008). 

Sådan volatilitet kan uppkomma bland annat på grund av bränsleprisens känslighet för 

nationalekonomiska och politiska företeelser som t.ex. politisk instabilitet, tvister inom 

samt blockader av handel och dylika störningsmoment (Menegaki 2008). Denna fördel 

är av så stor vikt, ceteris paribus, att den anses kunna rättfärdiga en större andel av 

vindenergi i de flesta länder i Europa, även om vindenergi skulle vara dyrare per kWh än 

elektricitet genererad av andra typer av energikällor (EWEA 2009). Följaktligen kan det 

konstateras att flera upplevda värden med vindkraft inte alltid kan mätas i monetära 

värden, vilket till viss del kan försvåra värderingen av vindkraftsprojekt. Detta gäller 

speciellt hur branschen och verksamheten uppfattas av marknaden. Menegaki (2008) 

framhåller att sådana upplevda abstrakta och icke-monetära värden av förnybara 

energikällor har en påverkan på och borde beaktas när det totala ekonomiska värdet för 

dylika projekt fastställs. Dessa värden kan vidare delas in i mänskliga och icke-mänskliga 

värden enligt figur 2 nedan. 

Figur 2               Vindkraftens icke-monetära värden 

 

Källa: Menegaki 2008, egen bearbetning. 
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De icke-mänskliga värdet utgörs av realvärdet, vilket innebär värdet av att hålla icke-

förnybara resurser intakta. Det mänskliga värdet kan i sin tur delas in i användar- och 

icke-användarvärden. Användarvärdet innebär värdet av den faktiska användningen av 

den förnybara energikällan och icke-användarvärdet innebär värdet av att inte använda 

mer skadliga icke-förnybara energikällor. Användarvärdet kan vidare indelas i det 

direkta användarvärdet, det indirekta användarvärdet samt optionsvärdet. Det direkta 

användarvärdet utgör värdet av den direkta användningen, t.ex. då energin genererad 

ger elektricitet åt hushåll. Det indirekta användarvärdet innebär värdet av den indirekta 

användningen, det vill säga då användningen leder till t.ex. en reducerande inverkan på 

efterfrågan på icke-förnybara resurser samt möjligheten att spara på dessa för andra 

ändamål. En liknande besparing på icke-förnybara resurser inför framtiden kan 

betecknas av optionsvärdet för förnybara energikällor. Icke-användarvärdet kan vidare 

indelas i existensvärde, vilket innebär värdet av en renare atmosfär idag till följd av 

minskade utsläpp, samt arvsvärde, vilket utgörs av värdet som uppstår av möjligheten 

för människor att lämna en renare miljö efter sig åt kommande generationer. (Menegaki 

2008) 

Många av de upplevda värdena med vindkraft är följaktligen sådana som ofta gagnar hela 

samhällen istället för enskilda individer eller hushåll. Detta är en situation känd som 

allmänningens tragedi, vilken innebär att enskilda individers intresse inte helt 

sammanfaller med det gemensamma intresset. Ett exempel på detta är hanteringen av 

det avfall, t.ex. koldioxid eller flygaska, som uppkommer vid vissa typer av 

energiproduktion. För det enskilda producerande företaget skulle det lättaste och ofta 

billigaste sättet vara att dumpa avfallet, vilket skulle skapa förödande konsekvenser för 

människor och naturen i form av t.ex. sjukdomar och sura regn. På motsatt sätt gynnar 

många gånger vindkraft hela samhällen och ekonomin i stort, i stället för enskilda 

konsumenter direkt. (EWEA 2009) 

Utöver de fördelar vindkraft kan föra med sig finns även olika typer av upplevda 

orosmoment kopplade till energiformen. Sådana orosmoment kan innebära t.ex. 

vindkraftverkens synlighet och frambringande buller, markanvändning samt deras 

påverkan på fåglar (Menegaki 2008). De negativa effekterna som vindkraften kan ha på 

miljön kan dock markant minskas genom att placera vindkraftsparkerna på lämpliga 

platser (Vattenfall 2020). Detta hör följaktligen till en av vindkraftsutvecklarnas 

viktigaste uppgifter i planeringsskedet av en vindkraftspark samt är en avgörande del i 

hur ett projekt tas emot av de berörda intressenterna. 
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5 METODIK 

I detta kapitel behandlas metodiken för avhandlingens undersökningar. Inledningsvis 

introduceras händelsestudien som forskningsmetod och den för studien valda 

hypotesprövningen samt de undersökta tidsperioderna och parametrarna. Vidare 

presenteras även regressionsmodellen som estimeras på basis av händelsestudiens 

resultat samt hypotesprövningen och de modelldiagnostiska aspekterna relaterade till 

denna.  

5.1 Val av metod 

Genom en händelsestudie kan påverkan av en specifik händelse på ett företags värde 

undersökas (MacKinlay 1997). Binder (1998) framhåller att händelsestudien har kommit 

att bli en standardmetod för att undersöka dylika samband. Metoden kan tillämpas för 

att undersöka prispåverkan på många olika typer värdepapper, men är mest frekvent 

förekommande för att studera effekten på ett företags marknadsvärde (MacKinlay 1997). 

Således genomförs i enlighet med avhandlingens syfte en händelsestudie för att 

undersöka den potentiella effekten som tillkännagivanden av antingen investeringar i 

alternativt avyttringar av vindkraftsprojekt kan ha på vindkraftsutvecklares aktiekurser. 

Förutom metodens för avhandlingens syfte lämpliga attribut så grundar sig valet av 

metod även på att tidigare liknande studier inom ämnet genomförts som 

händelsestudier. Vidare kommer händelsestudiens resultat att genom en 

regressionsmodell estimeras för att försöka finna eventuella samband mellan de 

potentiella abnorma avkastningarna och några till ämnet relaterade variabler. 

5.2 Händelsestudie 

Händelsestudien som metod går långt tillbaka i tiden, och en av de eventuellt första 

studierna som tillämpat en liknande metodik publicerades redan på 1930-talet 

(MacKinlay 1997). Den egentliga introduktionen av händelsestudien anses dock ha gjorts 

av Fama, Fisher, Jensen och Roll år 1969 (Binder 1998). Under 1960-talet publicerades 

även andra inflytelserika studier, såsom de gjorda av Ball och Brown samt Fama, i vilka 

händelsestudier tillämpades med en metodik som liknar den som används idag 

(MacKinlay 1997). Binder (1998) och Kritzman (1994) skriver att händelsestudier ofta 

används av två huvudsakliga anledningar: för att testa hur effektivt en marknad 

inkorporerar information samt för att studera en händelses påverkan på ett företags 

värde. Metodens användbarhet härrör från det faktum att effekten av en händelse eller 

ett tillkännagivande omedelbart kommer att återspeglas i ett värdepappers pris, givet att 
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investerarna på marknaden är rationella. Således borde det finnas en korrelation mellan 

värdeförändringen och informationen som erhållits genom en händelse eller ett 

tillkännagivande. (MacKinlay 1997) Fama (1991) framhåller även att när 

informationstillfället noggrant kan definieras och värdet som undersöks utgörs av 

dagliga avkastningar så kan händelsestudierna ge en tydlig beskrivning av hur snabb 

prisernas anpassningsförmåga är.  

Enligt MacKinlay (1997) finns ingen fastställd struktur som brukar användas vid 

genomförandet av händelsestudier, men i allmänhet brukar initialt händelsestudiens 

tidslinje definieras. Händelsestudiens tidslinje och dess två huvudsakliga tidsperioder, 

händelsefönstret och estimeringsperioden, avgränsas enligt datumet för den undersökta 

händelsens inträffande. Genom dessa tidsperioder beräknas sedan de potentiella 

abnorma avkastningarna, vilka anger om informationen som nått marknaden genom 

händelsen påverkat företagets värde. Härnäst kommer de för metoden centrala 

faktorerna att närmare diskuteras samt de för studien valda tillvägagångssätten att 

presenteras.  

5.2.1 Händelsestudiens tidslinje 

För att kunna definiera en estimeringsperiod och ett händelsefönster krävs först att 

händelserna vars påverkan undersöks kan definieras, samt tidpunkterna för dessa 

fastställas (MacKinlay 1997). I denna avhandling kommer de undersökta händelserna att 

utgöras av tillkännagivanden gjorda av vindkraftsutvecklare om investeringar i samt 

avyttringar av vindkraftsprojekt. Valet av undersökta händelser grundar sig 

huvudsakligen på dylika transaktioners betydelse för den undersökta företagstypen. 

Eftersom vindkraftsutvecklares centrala verksamhet består av att utveckla, investera i 

samt avyttra vindkraftsprojekt kan även tillkännagivanden av sådana händelser anses ha 

en potentiell påverkan på företagens värde. Dylika transaktioner kännetecknas även ofta 

av att de är relativt få till antal per år och de monetära beloppen är av betydande storlek, 

vilket också talar för en möjlig påverkan på företagsvärdet. Händelsedagarna, 

betecknade t0, omfattas således av dagarna då de i studien inkluderade 

vindkraftsutvecklarna genom pressreleaser offentliggjort att de ämnar investera i 

alternativt avyttra vindkraftsprojekt. Datamaterialet och dess urvalskriterier diskuteras 

mera ingående i kapitel 6. 

Efter att händelsernas tidpunkter fastställts ska händelsefönstret definieras. 

Händelsefönstret består av den tidsperiod under vilken det studeras om det undersökta 
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värdet påverkas av informationen som offentliggörs under händelsedagen. Således är 

även händelsedagen en del av händelsefönstret. I händelsefönstret brukar emellertid 

även förutom händelsedagen inkluderas både en tidsperiod före och efter 

händelsedagen. Dagarna före händelsedagen är av intresse att studera eftersom det 

undersökta värdet redan då kan ha påverkats, t.ex. till följd av spekulation eller 

information som kan ha nått marknaden innan själva tillkännagivandet. En tidsperiod 

efter händelsedagen brukar också inkluderas i händelsefönstret. Detta gäller speciellt 

dagen efter händelsedagen, i syfte att kunna undersöka tillkännagivandets effekter på 

företagets värde som förekommit efter att börsen stängt på händelsedagen. (MacKinlay 

1997) Ett alltför omfattande händelsefönster anses dock inte vara att föredra. Enligt 

McWilliams, Siegel och Teoh (1991) så innebär ett händelsefönster omfattande mer än 

tre dagar att det kan bli svårt att urskilja effekten av den undersökta händelsen från 

andra företeelser som påverkar företagets aktiepris. Vidare så framhåller även Hall och 

Rieck (1998) att informationen som tillkännages enligt hypotesen om effektiva 

marknader utan fördröjning borde inkorporeras i aktiepriset, och att ett kortare 

händelsefönster därför är motiverbart. I tidigare liknande studier har händelsefönster av 

mycket varierande längd använts från att inkludera allt från väldigt långa och 

omfattande tidsperioder till att endast innehålla dagen för tillkännagivandet och dagen 

därpå. I denna avhandling kommer det längsta undersökta händelsefönstret att 

begränsas till en tidsperiod om totalt 21 dagar, omfattande 10 dagar före till 10 dagar 

efter tillkännagivandet (-10, 10). Detta för att försöka hålla den undersökta perioden 

relativt koncentrerad men samtidigt även inkludera eventuella spilleffekter av 

informationen som kan ske före och efter tillkännagivandena. Inom detta helhetsfönster 

kommer fyra andra händelsefönster vidare också undersökas var för sig. Dessa är på 11 

dagar (-5, 5), 5 dagar (-2, 2), 3 dagar (-1, 1) samt eventdagen i sig självt. Observationerna 

inkluderade i de undersökta händelsefönstren kommer även att variera beroende på om 

andra tillkännagivanden gjorts kring eventdagen, vilket i denna studie i vissa fall varit 

grund för exkludering av en observation. De inkluderade observationerna och 

exkluderingsgrunderna diskuteras mera ingående i avsnitt 6.2. 

För att erhålla den förväntade normala avkastningen för de undersökta företagen så 

definieras även en estimeringsperiod. Estimeringsperioden består ofta av en tidsperiod 

före händelsefönstret, men inte inkluderande denna. De två tidsperioderna separeras för 

att förhindra att den undersökta händelsen påverkar den undersökta normala 

avkastningen. (MacKinlay 1997) I denna studie kommer en estimeringsperiod om totalt 

60 dagar före det längsta tillämpade händelsefönstret, vilket är 10 dagar före 
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händelsedagen, att användas (-70, -11). Den förväntade normala avkastningen som 

beräknas under estimeringsperioden och det i undersökningen tillämpade 

tillvägagångssättet diskuteras vidare i avsnitt 5.2.2.  

I figur 3 nedan åskådliggörs händelsestudiens tidslinje.  

Figur 3              Händelsestudiens tidslinje 

 

 

 

                             

5.2.2 Normal avkastning 

Den normala avkastningen är det estimat som inhämtas under händelsestudiens 

estimeringsperiod, och som vidare beskriver den förväntade avkastningen förutsatt att 

händelsen inte ägt rum. Det finns flera olika tillvägagångssätt för att erhålla den 

förväntade normala avkastningen, och enligt MacKinlay (1997) kan dessa delas in i två 

huvudsakliga grupperingar: statistiska och ekonomiska modeller. De statistiska 

modellerna baseras på statistiska antaganden och tar till skillnad från de ekonomiska 

modellerna inte hänsyn till ekonomiska aspekter, såsom investerares beteenden. I denna 

avhandling kommer den statistiska marknadsmodellen (eng. market model) att 

användas för att estimera den förväntade normala avkastningen. Marknadsmodellen 

baseras på att en tillgångs avkastning har ett linjärt samband med marknadsportföljens 

avkastning, och kan enligt MacKinlay (1997) skrivas   

𝑅𝑖𝑡 =  𝛼𝑖 + 𝛽𝑖  ∗  𝑅𝑚𝑡 +  𝜀𝑖𝑡.                                                  (1) 

I formeln ovan betecknar Rit  den förväntade avkastningen för tillgång i och Rmt 

avkastningen för marknadsportföljen, vid tidpunkten t. Vidare betecknar Di aktiens 

unika risk och Ei aktiens marknadsrisk. Koefficienten Hit betecknar feltermen, vilken i 

modellen förväntas vara noll. Ofta används i marknadsmodellen ett omfattande 

aktieindex som referensmarknad för marknadsportföljen, vilket även kommer vara fallet 

i denna avhandling. Valet av referensmarknad kommer att diskuteras mera ingående i 

kapitel 6.  

 t-70                     t-10                               t-5            t-2  t-1 . t0   t1   t2          t5                      t10 

Estimeringsperiod                     Händelsefönster 
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5.2.3 Abnorm avkastning 

Den abnorma avkastningen (AR) återspeglar händelsens effekt på den undersökta 

aktiens pris, och fastställs genom att subtrahera den normala avkastningen som 

definieras under estimeringsperioden från den verkliga avkastningen. För företag i 

under tidpunkten t kan den abnorma avkastningen vidare uttryckas enligt 

𝐴𝑅𝑖𝑡 =  𝑅𝑖𝑡 −  𝐸(𝑅𝑖𝑡|𝑋𝑡),                                                  (2) 

där ARit betecknar den abnorma avkastningen, Rit den verkliga avkastningen och 

E(Rit|Xt) den normala avkastningen. Variabeln Xt betecknar i formeln informationen 

från den modell som valts att användas för att erhålla den normala avkastningen. I 

enlighet med valet av marknadsmodellen som tillvägagångssätt i denna studie betecknar 

således Xt marknadens avkastning. (MacKinlay 1997)  

Vidare beräknas de genomsnittliga abnorma avkastningarna (AAR) för hela 

datasamplet, vilka utgörs av medeltalet av de abnorma avkastningarna för alla 

inkluderade företag per dag i det tillämpade händelsefönstret. Enligt MacKinlay (1997) 

kan formeln för genomsnittliga abnorma avkastningar skrivas 

𝐴𝐴𝑅𝑡 =  ∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡
𝑛

𝑛
𝑖=1  ,                                                  (3) 

där AARt betecknar den genomsnittliga abnorma avkastningen vid tidpunkten t, ARit 

avkastningen för företag i vid tidpunkten t och n antalet observationer. Måttet används 

för att studera den genomsnittliga effekten av de undersökta tillkännagivandena under 

dagarna i de tillämpade händelsefönstren. De genomsnittliga abnorma avkastningarna 

är även centrala för studiens hypotesuppställning samt vid beräkningen av de 

genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningarna, vilka presenteras härnäst. 

5.2.4 Kumulativ abnorm avkastning 

Den kumulativa abnorma avkastningen (CAR) utgörs av summan av de dagliga abnorma 

avkastningarna för ett företags alla dagar under det studerade händelsefönstret, och är 

således ett mått på företagets totala abnorma avkastning runt händelsesdagen. Enligt 

MacKinlay (1997) behövs ett sådant aggregerat mått för att kunna dra generella 

slutsatser om de undersökta händelsernas påverkan, speciellt om flera olika 

händelsefönster undersöks. Den kumulativa abnorma avkastningen kan uttryckas 

 𝐶𝐴𝑅𝑖 (𝑡1, 𝑡2)  =  ∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡
𝑡2
𝑡=𝑡1 ,                                                  (4) 
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där CARi (t1, t2) betecknar den kumulativa abnorma avkastningen för företag i under 

perioden t1 till t2 och ARit den abnorma avkastningen för företag i vid tidpunkten t. 

(MacKinlay 1997)  

I likhet med de genomsnittliga abnorma avkastningarna, i vilken alla företags 

sammanlagda effekt beaktades, beräknas även de kumulativa genomsnittliga abnorma 

avkastningarna (CAAR). Den kumulativa genomsnittliga abnorma avkastningen utgörs 

av summan av de genomsnittliga abnorma avkastningarna för alla inkluderade företag 

under hela det undersökta händelsefönstret. Följaktligen är även detta mått användbart 

om flera olika händelsefönster undersöks. Den kumulativa genomsnittliga abnorma 

avkastningen kan uttryckas enligt 

𝐶𝐴𝐴𝑅(𝑡1, 𝑡2)  =  ∑ 𝐴𝐴𝑅𝑡
𝑡2
𝑡=𝑡1 .                                                  (5) 

I formeln ovan betecknar CAAR(t1, t2) den kumulativa genomsnittliga abnorma 

avkastningen under perioden t1 till t2 och AARt den genomsnittliga abnorma 

avkastningen vid tidpunkten t. (MacKinlay 1997) 

5.2.5 Signifikanstest 

För att undersöka den statistiska signifikansen hos de erhållna abnorma avkastningarna 

samt följaktningsvis kunna genomföra studiens hypotesprövning används ett t-test. En 

av t-testets grundläggande förutsättningar är att det undersökta samplet följer en 

normalfördelning (Gujarati & Porter 2009). Hogg, Tanis och Zimmerman (2015, s. 202) 

framhåller dock tumregeln om att en sampelstorlek på över 25 eller 30 observationer 

generellt sett räcker för att kunna anta att de erhållna t-värdena kan anses trovärdiga. 

Vidare har alla t-test i denna studie gjorts på sampelstorlekar över 30 observationer, 

förutom de t-test som är gjorda för det längsta undersökta händelsefönstret på 21 dagar 

(-10, 10). Detta händelsefönster omfattar totalt 22 observationer, och ligger således 

under sampelstorleken rekommenderad i tumregeln. 

För händelsedagen kommer ett t-test att genomföras på den dagsspecifika 

genomsnittliga abnorma avkastningen enligt  

                                                                        𝑡𝐴𝐴𝑅  =  𝐴𝐴𝑅𝑡

(𝜎(𝐴𝐴𝑅𝑡)
√𝑛

)
 .                                                           (6) 
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I formeln betecknar AARt den genomsnittliga abnorma avkastningen vid tidpunkten t, V 

standardavvikelsen och n antalet observationer. De övriga t-testen genomförs på de 

kumulativa genomsnittliga abnorma avkastningarna enligt formeln  

                                                            𝑡𝐶𝐴𝐴𝑅  =  𝐶𝐴𝐴𝑅𝑡

(𝜎(𝐶𝐴𝐴𝑅𝑡)
√𝑛

)
 ,                                                                   (7) 

i vilken CAARt betecknar den kumulativa genomsnittliga abnorma avkastningen vid den 

undersökta tidpunkten t,  V standardavvikelsen och n antalet observationer. Genom 

dessa t-test undersöks signifikansen av de abnorma avkastningarna för de hela 

undersökta händelsefönstren samt definierade tidsperioder inom dessa före och efter 

händelsedagen. 

5.2.6 Forskningsfrågor 

I enlighet med syftet av denna avhandling kommer hypotesprövning att användas för att 

undersöka ifall de eventuella abnorma avkastningarna erhållna från händelsestudien 

statistiskt signifikant skiljer sig från de förväntade avkastningarna. Baserat på resultat 

erhållna i tidigare liknande studier förväntas tillkännagivanden om investeringar i eller 

avyttringar av tillgångar generera abnorma avkastningar. I denna studie tas i 

hypotesprövningen ingen ställning till om de abnorma avkastningarna förväntas vara 

positiva eller negativa, utan det som undersöks är främst ifall abnorma avkastningar 

förekommer eller inte. Baserat på de presenterade tidigare studierna kunde dock även 

antas att de abnorma avkastningarna, om sådana förekommer, är positiva. För 

händelsedagen ställs således hypotesen upp för de genomsnittliga abnorma 

avkastningarna enligt följande: 

𝐻0 ∶  𝐴𝐴𝑅0  =  0, 

𝐻1 ∶  𝐴𝐴𝑅0  ≠  0, 

där nollhypotesen anger att det för de inkluderade observationerna inte förekommer en 

statistiskt signifikant genomsnittlig abnorm avkastning under händelsedagen. På 

liknande sätt ställs även hypoteserna för de kumulativa genomsnittliga abnorma 

avkastningarna upp enligt: 

𝐻0 ∶  𝐶𝐴𝐴𝑅𝑡1,𝑡2  =  0, 

𝐻1 ∶  𝐶𝐴𝐴𝑅𝑡1,𝑡2  ≠  0, 
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där nollhypotesen anger att det inte förekommer en statistiskt signifikant kumulativ 

genomsnittlig abnorm avkastning under perioden t1 till t2. Samtliga hypoteser testas 

genom att undersöka det erhålla t-värdet för respektive dags- eller 

händelsefönsterspecifika abnorma avkastning. De undersökta signifikansnivåerna är 1 

%, 5 % samt 10 %. 

5.3 Multipel regressionsanalys 

För att vidare kunna undersöka ett eventuellt samband mellan händelsedagens 

eventuella abnorma avkastningar och för effekten potentiellt förklarande variabler 

genomförs en multipel regressionsanalys. En generell multipel regressionsmodell kan 

skrivas enligt formeln 

                                          𝑌 =  𝛼 + 𝛽1𝑋1  + 𝛽2𝑋2  + … + 𝛽𝑘𝑋𝑘  +  𝜀,                                  (8) 

där Y betecknar den beroende variabeln, X är värdena på de oberoende variablerna 

inkluderade i modellen, D betecknar interceptet och H den stokastiska feltermen (Koop 

2013, s. 91). Förutom att undersöka de olika oberoende variablernas individuella 

potentiella effekter, så kan man även med hjälp av en multipel regressionsanalys 

undersöka deras sammantagna förklarande effekt på den beroende variabeln. Detta görs 

genom att observera determinationskoefficienten R2, vilken ger en bild av hela modellens 

förklaringsgrad. Med hjälp av R2 kan även regressionsmodeller jämföras sinsemellan, 

givet att observationsmängden och den beroende variabeln är de samma för modellerna. 

(Gujarati & Porter 2009, s. 203) 

Regressionsanalysen som genomförs i undersökningen kommer att estimeras enligt 

OLS-metoden (eng. ordinary least squares). För regressionsmodeller estimerade enligt 

OLS-metoden finns några modelldiagnostiska antaganden som bör beaktas, vilka 

presenteras och diskuteras vidare i avsnitt 5.3.3. Givet att dessa antaganden håller, 

kommer OLS-regressionen att generera de bästa linjära väntevärdesriktiga 

estimatorerna för modellen (Brooks 2014, s. 91). 

5.3.1 Undersökta modeller 

En regressionsmodell används i avhandlingen för att undersöka de inkluderade 

oberoende variablernas påverkan på händelsedagens potentiella abnorma avkastningar. 

Modellen som undersöks kan skrivas  
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𝐴𝑅0  =  𝛼 + 𝛽1𝐹ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 +  𝛽2𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 + 𝛽3𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 +

                           𝛽4𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡 + 𝛽4𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑒𝑟 +  𝜀,                                    . 

i vilken AR0 betecknar de observationsspecifika abnorma avkastningarna på 

händelsedagen, E värdena för de oberoende variablerna i modellen samt H den 

stokastiska feltermen. Av de fem inkluderade oberoende variablerna i modellen utgörs  

tre av dummyvariabler representerande två olika dummygrupperingar, 

tillkännagivandets typ samt projekttyp. För tillkännagivandets typ har dummyvariabeln 

för investeringar inkluderats i modellen medan dummyvariabeln för avyttringar har 

uteslutits. På samma sätt har dummyvariablerna för operationella projekt samt 

projektportföljer inkluderats i modellen medan dummyvariabeln för projekt under 

utveckling uteslutits. Uteslutningarna görs i syfte att undvika dummyvariabelfällan, 

vilken innebär att perfekt kollinearitet förekommer mellan dummyvariablerna. Genom 

en uteslutning erhålls även referenskategorier för de i modellen inkluderade 

dummyvariablerna, vilka används vid tolkningen av koefficienterna erhållna i 

regressionsanalysen. (Gujarati & Porter 2009, s. 281) Valet av uteslutna variabler 

baserar sig på att de valda dummyvariablerna innehåller de för respektive 

dummyvariabelgrupp flest observationer. Dummyvariablerna och de övriga oberoende 

variablerna inkluderade i modellen definieras och diskuteras vidare i avsnitt 6.3.  

5.3.2 Forskningsfrågor 

I enlighet med regressionsanalysens syfte i undersökningen kommer hypotesprövning 

att genomföras för de undersökta oberoende variablerna. Detta görs för att undersöka 

ifall de observerade sambanden till den beroende variabeln för abnorma avkastningar är 

statistiskt signifikanta eller inte. På liknande vis som för händelsestudien så tas i 

hypotesprövningen för regressionsmodellen ingen ställning till om de undersökta 

variablerna har en potentiellt positiv eller negativ inverkan på den beroende variabeln, 

utan det som undersöks är huruvida statistiskt signifikanta samband förekommer 

överhuvudtaget. Hypoteserna ställs således upp enligt följande: 

𝐻0 ∶  𝛽 =  0, 

𝐻1 ∶  𝛽 ≠  0. 

Nollhypotesen anger att det inte finns något statistiskt samband mellan den undersökta 

oberoende variabeln och den beroende variabeln. Hypotesprövningen sker i enlighet 

med de i händelsestudien undersökta signifikansnivåerna på 1 %, 5 % samt 10 %. De 
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undersökta oberoende variablerna och deras antagna effekt på de abnorma 

avkastningarna diskuteras mera ingående i avsnitt 6.4. 

5.3.3 Modelldiagnostik 

För att genom en OLS-regression kunna erhålla de bästa linjära väntevärdesriktiga 

estimatorerna krävs det att ett antal antaganden för det använda datamaterialet uppfylls 

(Brooks 2014, s. 91). Dessa antaganden har i denna undersökning kontrollerats samt i 

vissa fall justerats för i enlighet med rekommenderade tillvägagångssätt.  

Antagandet om homoskedasticitet, vilket innebär att alla feltermer i modellen ska ha 

samma varians, är en av förutsättningarna för väntevärdesriktiga estimatorer. Ifall 

variansen inte är konstant, så är feltermerna heteroskedastiska. (Gujarati & Porter 2009, 

s. 256) White’s test, vilket enligt Brooks (2014, s. 183) är ett av de mest populära testen 

för heteroskedasticitet, har använts i undersökningen för att kontrollera 

undersökningens datamaterial. Testet genomförs med en nollhypotes som anger att 

datamaterialet är homoskedastiskt. White’s test antar för variablerna ett p-värde på 

0,003, och ett kontrollerande Breush-Pagan test antar även det ett p-värde på 0,000. De 

genomförda testen antyder således att datamaterialet lider av heteroskedasticitet. För att 

korrigera för detta har i regressionsanalysen använts heteroskedasticitetsrobusta 

medelfel, vilket är ett tillvägagångssätt som föreslås av Gujarati och Porter (2009, s. 391). 

Ett annat antagandet för väntevärdesriktiga estimatorer är att autokorrelation inte får 

förekomma i datamaterialet, vilket innebär att feltermerna korrelerar med varandra 

(Gujarati & Porter 2009, s. 413). I denna undersökning genomförs ett Durbin-Watson 

test för att kontrollera de inkluderade variablerna för förekomsten av autokorrelation. 

Teststatistikan för Durbin-Watson testet antar ett värde mellan 0 och 4, varav ett värde 

nära 0 indikerar på en positiv autokorrelation och ett värde nära 4 på en negativ 

autokorrelation. En teststatistika nära värdet 2 anger att ingen autokorrelation 

förekommer mellan feltermerna samt att testets nollhypotes om att ingen 

autokorrelation förekommer inte kan förkastas. (Brooks 2014, s. 196) I avsnitt 7.2.2 

presenteras resultatet för det genomförda Durbin-Watson testet i samband med 

regressionsresultatet. Eftersom teststatistikan antar ett värde på 1,735 tyder detta enligt 

Brooks (2014, s. 196) på att det inte finns några bevis på att autokorrelation förekommer 

i datamaterialet, och att nollhypotesen således inte kan förkastas. Variablerna 

inkluderade i regressionsanalysen anses således inte lida av autokorrelation.  
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En tredje förutsättning för väntevärdesriktiga estimatorer är att de inkluderade 

variablerna ska följa en normalfördelning. Variablerna kontrolleras i denna 

undersökning genom ett Jarque-Bera normalitetstest, vilket enligt Brooks (2014, s. 209) 

är en av de vanligaste metoderna för att kontrollera för normalfördelning. Testet bygger 

på variablernas värden av skevhet och kurtosis, på basis av vilka en teststatistika räknas 

ut. En normalfördelad variabel kännetecknas av en skevhet på 0 samt en kurtosis på 3. 

(Brooks 2014, s. 209) Vidare beräknas även ett p-värde för teststatistikan, vilket anger 

ifall nollhypotesen om normalitet kan förkastas. (Gujarati & Porter 2009, s. 132) I tabell 

11 under avsnitt 7.2.1 presenteras de i regressionsanalysen inkluderade variablernas 

värden för kurtosis, skevhet samt p-värdet för de genomförda Jarque-Bera testen. 

Samtliga variabler uppvisar för Jarque-Bera testet p-värden på 0,000, på basis av vilka 

nollhypotesen om normalitet således förkastas och ingen av de inkluderade variablerna 

anses följa en normalfördelning. Detta styrks även av variablernas varierande värden för 

skevhet och kurtosis.  

Multikollinearitet är ett annat problem som kan uppstå ifall de oberoende variablerna i 

regressionsmodellen i hög grad korrelerar med varandra. Korrelationen mellan två 

variabler kan anta värden mellan -1 och 1, varav en korrelationskoefficient på noll 

indikerar att variablerna inte alls korrelerar med varandra. Perfekt korrelation uppstår 

då korrelationskoefficienten antar ett värde på antingen -1 eller 1. En alltför hög 

korrelation kan leda till överdrivna teststatistikor och således felaktiga tolkningar av 

regressionsresultaten. (Koop 2013, s. 99) Pallant (2007, s. 155) nämner vidare att en 

korrelation på 0,7 och högre brukar ses som ett varningstecken. En eventuell förekomst 

av multikollinearitet mellan de oberoende variablerna kontrolleras i denna 

undersökning för genom en korrelationsmatris över de i modellen inkluderade 

variablerna, vilket är något som Brooks (2014, s. 218) framhåller som ett av de mest 

förekommande sätten att upptäcka problemet på. Korrelationen undersöks enligt 

Spearmans rangkorrelation, vilken rapporteras för i tabell 12 under avsnitt 7.2.1. Den 

högsta korrelationen återfinns mellan dummyvariablerna för investeringar och 

avyttringar samt dummyvariablerna för projekt under utveckling och projektportföljer 

med korrelationskoefficienter om -1 respektive -0,633. Dessa samband ses dock inte som 

något problem, eftersom både dummyvariabeln för avyttringar samt dummyvariabeln 

för projekt under utveckling utesluts ur den estimerade regressionsmodellen. Utöver 

dessa finns inga andra korrelationskoefficienter som ligger över eller nära intill gränsen 

på 0,7, och således uppvisar variablerna inga problematiska samband som tyder på 

multikollinearitet. 
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6 DATA  

I detta kapitel redogörs för datamaterialet som används i avhandlingens 

undersökningar. Inledningsvis diskuteras valet av det inkluderade materialet samt 

insamlingen och hanteringen av data. Efter detta presenteras även den beroende 

variabeln och de oberoende variablerna inkluderade i regressionsanalysen samt 

deskriptiv statistik över datamaterialet. 

6.1 Val av datamaterial 

Datamaterialet består i enlighet med avhandlingens syfte av aktiepriser för europeiska 

börsnoterade vindkraftsutvecklare samt deras jämförelseindex under de undersökta 

tidsperioderna. Den helhetsmässiga tidsperioden, under vilken tillkännagivanden gjorda 

av de inkluderade företagen beaktas, är åren 2013–2020. Datamaterialet innehåller för 

år 2020 endast observationer fram till augusti månad, och således är inte hela år 2020 

egentligen helhetsmässigt inkluderat i studien. Valet av den åttaåriga perioden har 

förutom för att uppnå en tillräcklig sampelstorlek även gjorts för att begränsa en alltför 

stor skillnad i tillämpad vindkraftsteknik mellan de inkluderade åren. Eftersom 

vindkraftsbranschen kännetecknas av en kontinuerlig teknisk utveckling förändras 

vindturbinernas egenskaper och således även vindkraftsprojektens natur mycket över 

åren. Förändringen är märkbar bland annat i vindkraftsprojektens omfattning, vilket 

diskuteras mera ingående i den deskriptiva statistiken i avsnitt 6.3. De inkluderade 

företagen behöver inte ha varit börsnoterade under hela den åttaåriga perioden eftersom 

observationer har inkluderats baserat på om företagen under tiden för de undersökta 

tillkännagivande varit börsnoterade, och att tillräcklig aktiedata varit möjlig att erhålla. 

De inkluderade företagen varierar även sinsemellan mycket till storlek och till den andel 

vindkraftsutveckling utgör av deras verksamhet. För en del av företagen står 

vindkraftsutvecklingen för den centrala verksamheten, medan andra även är verksamma 

inom t.ex. solenergi eller eldistribution och innehar vindkraftsutvecklingen som en av 

flera verksamhetsgrenar inom organisationen.  

För att kunna beräkna den förväntade avkastningen under händelsestudiens 

estimeringsperiod behövs ett jämförelseindex. Ofta tillämpas omfattande aktieindex för 

att estimera den normala avkastningen, och dessa används således som 

referensmarknader för marknadsportföljen (MacKinlay 1997). I denna undersökning 

används respektive inkluderade företags nationella referensmarknadsindex som 

jämförelseindex. Detta eftersom datamaterialet även innefattar företag av mindre storlek 

vars aktieprisutveckling nödvändigtvis inte skulle återspeglas av större, internationellt 
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omfattande index. Valet av de nationella indexen baserar sig på en lista över europeiska 

länders aktieindex förtecknad av Investing.com (2020). En lista över de i 

undersökningen använda jämförelseindexen presenteras  i bilaga 2. 

6.2 Datainsamling och hantering av data  

Det initiala urvalet bestod av 26 börsnoterade vindkraftutvecklare från totalt 11 

europeiska länder. Datainsamlingsprocessen inleddes genom att från respektive företags 

hemsida konsekvent inhämta information om pressmeddelanden som tillkännagav 

antingen investeringar i eller avyttringar av vindkraftsprojekt under tidsperioden 2013– 

2020. För att ett tillkännagivande ska beaktas finns tre huvudkriterier som måste 

uppfyllas: de berörda projekten ska vara landbaserade, pressmeddelandet ska innehålla 

information om mängden MW projektet utgör och inte innehålla någon tillkännagiven 

information om andra företeelser. I flera av de undersökta pressmeddelandena 

informerades om flera aktuella händelser på samma gång, varav en investering i eller 

avyttring av ett vindkraftsprojekt var en av dem, vilka således exkluderades. Till följd av 

detta så föll sju företag bort, då dessa under den helhetsmässigt undersökta åttaåriga 

perioden inte publicerat några investerings- eller avyttringsnyheter alls enligt de 

presenterade kriterierna. 

Aktiedata inhämtades sedan för både de undersökta företagen samt de nationella 

referensmarknadsindexen från Thomson Reuters Datastream för hela tidsperioden 

2013–2020. Datamaterialet som hämtades var i formen av totalavkastningsindex (eng. 

total return index), vilket innebär att alla utbetalningar av kapital, såsom dividender, 

antas ha återinvesterats i aktien. Datamaterialet bearbetas sedan vidare genom att 

förena företagens och de nationella indexens data över de undersökta händelsefönstren. 

Till följd av bristfällig aktiedata föll vidare två företag bort ur undersökningssamplet. I 

tabell 3 nedan redogörs för de presenterade grunderna för bortfall samt påföljderna för 

dessa. 

Tabell 3 Bortfallsanalys av inkluderade företag 

Anledning till exkludering Exkluderas Kvarvarande 

Initialt urval av företag 0 26 

Inga eller ofullständiga tillkännagivanden 8 18 

Ofullständiga aktiedata 2 16 
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Bortfallen resulterade således i 16 inkluderade företag från totalt 8 europeiska länder. 

De sammanlagda undersökta pressmeddelandena, vilka uppfyllde kriterierna, givna av 

företagen under perioden 2013–2020 resulterade i 94 observationer, av vilka 42 bestod 

av tillkännagivanden om investeringar och 52 av tillkännagivanden om avyttringar. 

Eftersom samtliga inkluderade företag under den undersökta perioden 2013–2020 dock 

gett ut ett flertal andra pressmeddelanden, fanns det för många av observationerna 

andra överlappande händelser då de olika långa händelsefönstren beaktades. Till följd 

av att dylika överlappningar kan göra det svårt att urskilja effekten av den undersökta 

händelsen från påverkan av andra pressmeddelanden, delades observationerna in 

grupper baserat på vilka undersökta händelsefönster som respektive observation kunde 

inkluderas i. Grunden för exkludering ur de undersökta händelsefönstren var att icke-

rutinmässiga pressmeddelanden eller utgivande av finansiell information, såsom 

kvartals- eller årsrapporter, getts ut av företaget inom tidsramen för händelsefönstret för 

en undersökt observation. Sådana icke-rutinmässiga pressmeddelanden kunde t.ex. vara 

tillkännagivanden om samarbetsavtal som underskrivits, tillstånd som erhållits samt 

projekt som färdigställts eller tagits i drift. Exkludering ur ett undersökt händelsefönster 

gjordes dock inte för pressmeddelanden innehållande mer allmän information såsom 

sammanfattningar av redan publicerade rapporter samt information om inkommande 

ceremonier och mässor. Pressmeddelanden innehållande mer för branschen rutinmässig 

rapportering, såsom t.ex. rapportering om månatlig produktion, utgjorde heller inte 

någon grund för exkludering. Exkluderingarna gjordes konsekvent för 

pressmeddelandena utgivna av alla inkluderade företag. Observationsmängden och det 

slutliga undersökningssamplet för varje undersökt eventfönster presenteras mera 

ingående i den deskriptiva statistiken i avsnitt 6.5.  

6.3 Undersökta variabler 

I detta avsnitt presenteras samt definieras de variabler som inkluderas i den estimerade 

regressionsmodellen. Sammanlagt inkluderas i regressionsanalysen en beroende 

variabel samt fem olika oberoende variabler, varav tre består av dummyvariabler. 

6.3.1 Beroende variabel 

Som beroende variabel fungerar samtliga inkluderade företags abnorma avkastningar 

under händelsedagen, vilken är dagen för tillkännagivandet. Den beroende variabeln kan 

således för företag i skrivas enligt  

𝐴𝑅𝑖0 =  𝑅𝑖0 −  𝐸(𝑅𝑖0|𝑋0),                                                  (9) 
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vilken är den formel som tillämpas för att beräkna de företagsspecifika abnorma 

avkastningarna i händelsestudien. I formeln betecknar således ARi0 den abnorma 

avkastningen under händelsedagen, Ri0 den verkliga avkastningen och E(Ri0|X0) den 

normala avkastningen. (MacKinlay 1997)  

6.4 Oberoende variabler  

I regressionsanalysen inkluderas totalt fem oberoende variabler, varv tre är 

dummyvariabler tillhörande två dummyvariabelgrupper. De oberoende variablerna, 

samt hur de framställts, presenteras i avsnitten nedan. 

6.4.1.1 Företagets storlek 

Flera författare antyder att ett samband existerar mellan andelen abnorma avkastningar 

och det tillkännagivande företagets storlek. Jones et al. (2004) skriver att 

kommunikationsformen kan skilja sig åt beroende på det kommunicerande företagets 

storlek, och att formella tillkännagivanden kan upplevas som mindre signifikanta när de 

är gjorda av större företag än när de är gjorda av mindre företag. Således förväntas högre 

positiva abnorma avkastningar erhållas då mindre företag utger tillkännagivanden, än 

då sådana utges av större företag (Strong 1992). I denna undersökning definieras i likhet 

med Bajo et al. (1998) samt Jones et al. (2004) variabeln för företagets storlek som den 

naturliga logaritmen av företagets totala tillgångar. Variabeln kan således skrivas enligt 

                                         𝐹ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 = ln(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟).                                (10) 

De totala tillgångarna utgörs av balansomslutningen rapporterad i den senast utgivna 

finansiella rapporten före tillkännagivandet, vilket således kan vara antingen en 

kvartalsrapport, halvårsrapport eller ett årligt bokslut. 

6.4.1.2 Projektstorlek 

I likhet med tidigare studier gjorda av Gadad och Thomas (2005), Jones et al. (2004) 

samt Sun och Chen (2009) undersöks även effekten av projektets storlek i relation till 

företagets storlek på de abnorma avkastningarna. Jones et al. (2004) framhåller att de 

abnorma avkastningarna förväntas vara större för projekt som är stora i relation till det 

tillkännagivande företagets storlek. Även Sun och Chen (2009) menar att ett positivt 

samband antas finnas mellan projektets storlek i relation till det tillkännagivande 

företagets storlek och abnorma avkastningar. Eftersom det i tillkännagivandena inte i 

regel rapporterades om transaktionernas monetära pris, utgörs projektstorleken i denna 

undersökning av den naturliga logaritmen av projektets eller projektportföljens storlek 



43 
  

mätt i totala MW. Information om mängden MW finns tillgänglig för alla observationer 

eftersom det var ett av huvudkriterierna för att ett tillkännagivande skulle inkluderas i 

datamaterialet. Den naturliga logaritmen av projektets eller projektportföljens totala 

MW divideras vidare med variabeln för företagets storlek, vilken utgörs av den naturliga 

logaritmen av totala tillgångar. Variabeln för projektstorlek kan följaktligen skrivas 

enligt 

                                                  𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 =  
𝑙𝑛 (𝑀𝑊𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡)

ln (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟)
 .                                        (11) 

6.4.1.3 Typ av tillkännagivande 

I tidigare studier har typen av tillgångar avyttrade undersökts av Sun och Chen (2009) 

samt typen av tillgångar investerade i undersökts av Bajo et al. (1998) samt Jones et al. 

(2004). I denna undersökning studeras typen av tillkännagivande helhetsmässigt istället 

genom två dummyvariabler, vilka anger om tillkännagivandet innehåller information om 

en investering i eller avyttring av ett vindkraftsprojekt. I den egentliga modellen har dock 

dummyvariabeln för avyttringar uteslutits, vilken i resultattolkningen följaktligen agerar 

referenskategori. Totalt fanns i datamaterialet 42 observationer över investeringar samt 

52 observationer över avyttringar.  

6.4.1.4 Projekttyp 

För att undersöka ifall typen av projekt som tillkännagivandena anger används tre 

dummyvariabler. Dessa dummyvariabler kategoriserar observationerna i grupper om 

antingen projekt under utveckling, operationella projekt eller hela projektportföljer. 

Indelningen har gjorts på basis av informationen tillgänglig i pressmeddelandena. 

Kategorin för projekt under utveckling kan innefatta allt från en initial projektidé till 

projekt i slutet av byggnationsskedet, medan de operationella projekten innefattar 

vindkraftsparker som redan är tagna i drift. Projektportföljerna är sådana 

tillkännagivanden som gäller flera vindkraftsprojekt, vilka således kan inkludera både 

projekt under utveckling samt operationella projekt. I regressionsmodellen har dock 

dummyvariabeln för projekt under utveckling uteslutits, vilken således i tolkningen av 

resultatet agerar referenskategori för de andra dummyvariablerna. Sammanlagt finns i 

datamaterialet 40 tillkännagivanden om projekt under utveckling, 21 tillkännagivanden 

om operationella projekt samt 33 tillkännagivanden om projektportföljer. 
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6.5 Deskriptiv statistik 

I detta avsnitt presenteras den deskriptiva statistiken över det i undersökningarna 

använda datamaterialet. Sammanlagt har 94 tillkännagivanden erhållna från 16 

europeiska vindkraftsutvecklare under tidsperioden 2013–2020 inkluderats i studien.  

I tabell 4 redogörs för den landsspecifika mängden företag inkluderade samt antalet 

observationer för dessa. Sammanlagt innehåller datamaterialet företag från 8 olika 

europeiska länder, med flest företag från Italien och Tyskland med 4 respektive 3  

inkluderade företag per land. Observationsmedeltalen på 7 samt 6,3 för dessa är dock 

mycket lägre än det på 17 för de inkluderade svenska företagen, vilka endast är 2 till 

antalet. Således kan det konkluderas att majoriteten av de inkluderade 

tillkännagivandena är gjorda av svenska företag. Från Finland, Grekland samt Portugal 

inkluderas endast ett företag per land, och i dessa länder var även antalet totala 

observationer mycket låga. Medeltalet för samtliga inkluderade observationer är 5,9 

tillkännagivanden per företag.  

Tabell 4 Landsspecifika inkluderade företag och observationer 

 Antal företag Antal observationer Medeltal 
Italien 4 28 7,0 

Tyskland 3 19 6,3 

Frankrike 2 3 1,5 

Spanien 2 5 2,5 

Sverige 2 34 17,0 

Finland 1 2 2,0 

Grekland 1 2 2,0 

Portugal 1 1 1,0 

Sammanlagt 16 94 5,9 

I figur 4 nedan visualiseras antalet inkluderade företag, observationer samt projektens 

MW i medeltal under undersökningens tidsperiod 2013–2020. Antalet företag har 

kontinuerligt varierat från år till år, medan antalet observationer kan ses ha ökat till år 

2016, för att sedan sjunka och återigen nå en topp år 2019. Eftersom studien under år 

2020 endast innehåller observationer fram till augusti har inte alla årets 

tillkännagivanden kunnat inkluderats. Det är således inte känt på vilken nivå det totala 

antalet tillkännagivanden år 2020 ligger i jämförelse  med tidigare år. Projektens storlek 

mätta i MW har i medeltal även helhetsmässigt sett ökat under den undersökta 

tidsperioden, speciellt efter år 2018.  Detta kan eventuellt härröra från den kontinuerliga 
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tekniska utvecklingen, vilken möjliggör en större andel kapacitet mätt i MW per 

kraftverk, samt vindkraftsbranschens allmänna framfart under de senaste åren.  

Figur 4                 Utveckling under tidsperioden 2013–2020 

 

Händelsestudiens observationer är indelade i fem olika händelsefönster enligt 

förekomsten av andra tillkännagivanden runtom händelsedagen. Händelsefönstren 

består av de totala tidsperioderna om 21 dagar (-10, 10), 11 dagar (-5, 5), 5 dagar (-2, 2), 

3 dagar (-1, 1) samt händelsedagen i sig självt.  I tabell 5 nedan redogörs för andelen 

observationer inkluderade i respektive undersökt händelsefönster. Andelen 

tillkännagivanden om investeringar i eller avyttringar av vindkraftsprojekt av det totala 

antalet observationer presenteras också per undersökt händelsefönster, även om dessa i 

händelsestudien endast studeras var för sig under själva eventdagen. Av det totala 

antalet observationer för händelsedagen består 42 av tillkännagivanden om 

investeringar och 52 av tillkännagivanden om avyttringar. Det lägsta antalet 

observationer återfinns i det mest omfattande händelsefönstret på totalt 21 dagar (-10, 

10), i vilket 23 observationer inkluderas. 

Tabell 5 Antal observationer per händelsefönster 

 [-10, 10] [-5, 5] [-2, 2] [-1, 1] [0] 

Investeringar 9 17 27 32 42 

Avyttringar 14 23 37 45 52 

Totala observationer 23 40 64 77 94 
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Observationerna är även indelade i tre olika kategorier enligt projekttypen som 

tillkännages i de undersökta pressmeddelandena, vilka anger i vilket skede projektet 

under tillfället för tillkännagivandet befinner sig i. Kategorierna för de olika 

projekttyperna är projekt under utveckling, operationella projekt samt projektportföljer, 

vilka kan inkludera projekt från båda tidigare nämnda stadier. Indelningen har gjorts 

enligt informationen tillgänglig i de undersökta pressmeddelandena. I tabell 6 nedan 

redogörs för observationernas indelning i de olika kategorierna för projektets typ. Av 

totalt 94 tillkännagivanden är 40 gjorda för projekt under utveckling, 21 gjorda för 

operationella projekt samt 33 gjorda för hela projektportföljer.  

Tabell 6 Antal observationer per projekttyp 

 Utveckling  Operationella Portfölj Samtliga 

Antal 40 21 33 94 

Dessa tre kategorier inkluderas även som dummyvariabler i regressionsmodellen för att 

undersöka ifall tillkännagivandets projekttyp eventuellt har något samband med de 

erhållna abnorma avkastningarna. I avsnitt 7.2.1 beskrivs variablerna inkluderade i 

regressionsmodellen mera ingående som en del av resultatdiskussionen. Under kapitlet 

diskuteras även resultatet av de regressionsanalysrelaterade modelldiagnostiska 

undersökningarna som gjorts för datamaterialet. 
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7 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras och diskuteras resultaten erhållna från händelsestudien, de 

regressionsanalysrelaterade variablerna och modelldiagnostiska testen samt den 

påföljande regressionsanalysen. För samtliga genomförda analyser och tester diskuteras 

även den uppställda hypotesprövningen. Slutligen diskuteras även potentiella brister i 

datamaterialet och den genomförda undersökningen.  

7.1 Händelsestudie 

Händelsestudien genomförs för fem olika undersökta händelsefönster mellan vilka 

observationsmängderna varierar. De genomsnittliga abnorma avkastningarna för 

samtliga observationer presenteras för alla dagar inom de undersökta händelsefönstren 

i tabell 7.  

Tabell 7                Händelsestudieresultat för samtliga dagar  

Dag AAR 
[-10, 10] 

AAR 
[-5, 5] 

AAR 
[-2, 2] 

AAR 
[-1, 1] 

AAR 
[0] 

-10  0,438     

-9          -0,020  

-8  0,405  

-7          -0,703  

-6          -0,123  

-5          -0,435 -0,596  

-4          -0,570 -0,437  

-3 0,479 0,642  

-2          -0,133 -0,032 -0,048  

-1 0,328 0,288          -0,095 0,006  

0 0,834     0,883**     0,644**    0,578** 0,676*** 

1          -0,068 0,084 0,066           0,085  

2 0,009 0,209 0,045   

3           0,194 0,290   

4          -0,199 0,242  

5   0,594* 0,191  

6          -0,241   

7 0,031  

8 0,084  

9          -0,508  

10 0,603  

n 23 40 64 77 94 

Signifikansnivåerna 1 %, 5 % samt 10 % anges med ***, ** respektive *. 

Resultatet påvisar positiva genomsnittliga abnorma avkastningar under händelsedagen 

för samtliga undersökta händelsefönster. Dessa är även statistiskt signifikanta på de 
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undersökta signifikansnivåerna för alla studerade händelsefönster, förutom det längsta 

omfattande totalt 21 dagar. De genomsnittliga abnorma avkastningarna under 

händelsedagen är även för alla händelsefönster den högsta under respektive undersökt 

tidsperiod. För de två längsta händelsefönstren kan även ses att den genomsnittliga 

abnorma avkastningen under en period före händelsedagen varit negativ, för att sedan 

bli positiv dagen före tillkännagivandet. En sådan förhandseffekt kan eventuellt antyda 

att marknaden redan dagen före händelsedagen anat något om det kommande 

tillkännagivandet. Effekten under dagarna efter händelsedagen varierar något mellan de 

undersökta händelsefönstren, men för majoriteten av dessa finns även positiva 

genomsnittliga abnorma avkastningar under några dagar efter tillkännagivandet.  

I tabell 8 nedan presenteras resultaten samt signifikansnivåerna för de genomsnittliga 

abnorma avkastningarna under händelsedagen. Resultaten påvisar att det för samtliga 

inkluderade observationer förekommer en genomsnittlig abnorm positiv avkastning om 

0,676 % under händelsedagen, vilken är statistiskt signifikant på signifikansnivån 1 %. 

För tillkännagivanden om avyttringar förekommer en ännu högre genomsnittlig abnorm 

positiv avkastning om 1,233 %, även den statistiskt signifikant på signifikansnivån 1 %. 

För tillkännagivanden om investeringar förekommer en svagare positiv genomsnittlig 

abnorm avkastning på 0,014 %, vilken inte var statistiskt signifikant på någon av de 

undersökta signifikansnivåerna. Således kan konkluderas att det verkar uppstå positiva 

abnorma avkastningar då ett företag tillkännager antigen en investering i eller avyttring 

av ett vindkraftsprojekt. Nollhypotesen om att det inte förekommer statistiskt 

signifikanta abnorma avkastningar kan för händelsedagen således förkastas för 

tillkännagivanden om avyttringar samt det totala datamaterialet i helhet. Eftersom 

andelen tillkännagivanden om avyttringar var fler än andelen tillkännagivanden om 

investeringar kan dock inte det faktum uteslutas att de abnorma avkastningarna för 

samtliga observationer till viss del härrör från avyttringarnas effekter. 

Tabell 8 Händelsestudieresultat för händelsedagen  

 AAR 0 t-värde n 

Investeringar 0,014 % 0,063 42 

Avyttringar 1,233 %       3,043 *** 52 

Samtliga 0,676 %      2,633 *** 94 

Signifikansnivåerna 1 %, 5 % samt 10 % anges med ***, ** respektive *. 
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Jones et al. (2004) samt Gupta och Banga (2009) fann i sina studier under 

händelsedagen liknande positiva genomsnittliga abnorma avkastningar vid 

tillkännagivanden av investeringar. På liknande sätt fann även Gadad och Thomas 

(2005), Hillier et al. (2009) samt Sun och Chen (2009) i sina studier liknande resultat 

om att det under dagarna för tillkännagivanden om avyttringar förekommer en positiv 

genomsnittlig abnorm avkastning. De erhållna positiva genomsnittliga abnorma 

avkastningarna för både investeringar och avyttringar är således till viss del enhetliga 

med resultat från tidigare studier. 

Då de övriga händelsefönstren undersöks helhetsmässigt var för sig för samtliga 

observationer påvisar resultaten positiva kumulativa genomsnittliga abnorma 

avkastningar för alla undersökta händelsefönster så som rapporterade i tabell 9. Av de 

undersökta händelsefönstren, bortsett från själva händelsedagen, hade fönstret om totalt 

11 inkluderade dagar kring händelsedagen (-5, 5) den högsta kumulativa genomsnittliga 

abnorma avkastningen på 1,762 %. De kumulativa genomsnittliga abnorma 

avkastningarna var dock inte statistiskt signifikanta på de undersökta 

signifikansnivåerna för något av händelsefönstren. 

Tabell 9 Händelsestudieresultat för hela händelsefönstren 

 Dagar totalt CAAR t-värde n 

[-1, 1] 3 0,669 % 1,024  77 

[-2, 2] 5 0,611 % 0,500 64 

[-5, 5] 11 1,762 % 0,498 40 

[-10, 10] 21 0,998 % 0,138 23 

Signifikansnivåerna 1 %, 5 % samt 10 % anges med ***, ** respektive *. 

I tabell 10 presenteras de kumulativa genomsnittliga abnorma avkastningarna samt 

deras respektive signifikansnivåer för några ur de undersökta händelsefönstren 

definierade tidsperioder. De definierade tidsperioderna är av tre olika längder för både 

tiden före och efter händelsedagen. Detta görs för att undersöka ifall eventuella positiva 

abnorma avkastningar även förekommer runtom själva händelsedagen. Positiva 

abnorma avkastningar under dagarna före tillkännagivandet kan antyda att marknaden 

redan före händelsedagen anar något om det kommande tillkännagivandet, medan 

positiva abnorma avkastningar under dagarna efter ett tillkännagivande kan indikera på 

spilleffekter från händelsedagen. Resultaten påvisar att det för samtliga undersökta 

tidsperioder före händelsedagen förekommer negativa kumulativa genomsnittliga 
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abnorma avkastningar, vilka inte är statistiskt signifikanta på någon av de undersökta 

signifikansnivåerna. På motsatt vis förekommer för alla tre tidsperioder efter 

händelsedagen positiva kumulativa genomsnittliga abnorma avkastningar, inte heller 

dessa statistiskt signifikanta på någon av de undersökta signifikansnivåerna. Således ses 

inte för de hela undersökta perioderna före och efter händelsedagen några indikationer 

på att marknaden i förväg anat något om tillkännagivandet, medan den positiva effekten 

på aktiepriset dock verkar hålla i sig även efter händelsedagen. 

Tabell 10 Händelsestudieresultat för utvalda tidsperioder 

 Dagar totalt CAAR t-värde n 

[-10, -1] 10 -0,334 % -0,102 23 

[-5, -1] 5 -0,136 % -0,086 40 

[-2, -1] 2 -0,143 % -0,352 64 

[1, 2] 2 0,110 % 0,212 64 

[1, 5] 5 1,015 % 0,657 40 

[1, 10] 10 0,498 % 0,149 23 

Signifikansnivåerna 1 %, 5 % samt 10 % anges med ***, ** respektive *. 

Händelsestudiens resultat anger således att en positiv genomsnittlig abnorm avkastning 

förekommer under dagen för tillkännagivandet, och att denna effekt är betydligt större 

för tillkännagivanden om avyttringar än för tillkännagivanden om investeringar. Vidare 

kan också utifrån de erhållna resultaten antas att genomsnittliga positiva abnorma 

avkastningar även förekommer i någon mån under dagarna efter tillkännagivandet, 

medan resultaten i stort påvisar genomsnittliga negativa abnorma avkastningar under 

dagarna före tillkännagivandet. Således kan det antas att tillkännagivanden om 

investeringar i eller avyttringar av vindkraftsprojekt medför en positiv effekt på de 

undersökta vindkraftutvecklarnas aktiepriser, och att den positiva effekten verkar hålla 

i sig i några dagar efter att händelsen tillkännagivits. 

7.2 Multipel regressionsanalys 

I detta avsnitt presenteras de inkluderade variablernas egenskaper samt resultatet från 

den genomförda regressionsanalysen. Vidare diskuteras även de för regressionsanalysen 

modelldiagnostiska testen samt hypotesprövningen. 

7.2.1 Variabelbeskrivning 

I tabell 11 redogörs för några av egenskaperna hos de i regressionsmodellen inkluderade 

variablerna, exklusive dummyvariablerna. De abnorma avkastningarna är i medeltal 
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0,676 %, med ett minimivärde på -5,316 % och ett maximivärde på 13,557 %. Det finns 

således även företag som uppvisat negativa abnorma avkastningar under händelsedagen. 

För samtliga variabler antar skevhet och kurtosis värden som antyder att de inte följer 

en normalfördelning. Detta antagande bekräftas av de rapporterade p-värdena för de 

genomförda Jarque-Bera normalitetstesten, vilka tyder på att nollhypotesen om 

normalitet inte kan förkastas. Normalfördelningen och dess implikationer diskuteras 

mera ingående i avsnitt 5.3.3. 

Tabell 11 Deskriptiv statistik över regressionsvariabler 

 AR0 Företagets storlek Projektstorlek 

Portfölj 
Medelvärde 0,676 20,540 0,171 

Median 0,396 19,904 0,174 

Minimum -5,316 18,284 0,017 

Maximum 13,557 25,530 0,319 

Standardavvikelse 2,489 1,779 0,066 

Skevhet 1,989 0,951 -0,122 

Kurtosis 8,196 0,053 -0,055 

J-B p-värde 0,000 0,000 0,000 

Observationer 94 94 94 

Korrelationen mellan samtliga inkluderade variabler undersöks enligt Spearmans 

rangkorrelation. Enligt Hauke och Kossowski (2011) är Spearmans rangkorrelation att 

föredra då det finns inkluderade variabler på en lägre nivå än intervallskala, vilket 

dummyvariablerna i denna studie är. Spearmans rangkorrelation går även att använda 

även om variablerna inte följer en normalfördelning  (Bonett & Wright 2000). Resultaten 

presenterade i tabell 12 visar att de högsta statistiskt signifikanta 

korrelationskoefficienterna på -1 samt -0,633 finns inom de båda i modellen inkluderade 

dummyvariabelgrupperna. Dessa korrelationer ses dock inte som ett problem i den 

estimerade modellen, eftersom en dummyvariabel ur respektive grupp utesluts i 

regressionsanalysen för att undvika dummyvariabelfällan. Resten av de rapporterade 

korrelationerna ligger under 0,7, vilket enligt Pallant (2007, s. 155) ska ses som ett 

varningstecken på multikollinearitet. Multikollinearitet och problem relaterade till 

variablernas samverkan beskrivs mera ingående i avsnitt 5.3.3.  
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Tabell 12 Variablernas korrelation  

 
AR0 

Företagets 
storlek Projektstorlek Investering Avyttring Projekt under 

utveckling 
Operationella 

projekt 

sjukvård 

Portfölj 

AR0 1 

 

       

Företagets 
storlek -0,290** 1  

     

Projektstorlek 0,017 0,125 1 

     

Investering -0,272** 0,461** 0,082 1   

  

Avyttring 0,272** -0,461** -0,082 -1,000** 1  

  

Projekt under 
utveckling 0,089 -0,212* -0,127 -0,038 0,038 1 

  

Operationella 
projekt 0,027 -0,147 -0,309** -0,174 0,174 -0,462** 1  

Projekt-
portfölj -0,115 0,348** 0,401** 0,066 -0,191 -0,633** -0,394** 1 

 
Signifikansnivåerna 1 %, 5 % samt 10 % anges med ***, ** respektive *. 
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Mellan variabeln för abnorm avkastning och variabeln för företagets storlek erhålls en 

statistiskt signifikant negativ korrelationskoefficient, vilket således tyder på ett negativt 

samband mellan variablerna. På liknande sätt tyder den positiva 

korrelationskoefficienten mellan variabeln för abnorma avkastningar och variabeln för 

projektstorlek på ett positivt samband mellan dessa, vilket dock enligt det rapporterade 

resultatet inte är statistiskt signifikant. 

7.2.2 Regressionsanalys 

Den genomförda regressionen estimeras enligt OLS-metoden, och således har de till 

metoden relaterade antagandena för datamaterialet undersökts. Eftersom White’s test 

samt ett kontrollerande Breush-Pagan test påvisade att datamaterialet lider av 

heteroskedasticitet har heteroskedsticitetsrobusta medelfel använts i 

regressionsanalysen. I tabell 13 presenteras regressionsanalysens resultat. 

Tabell 13 Resultatet av regressionsanalysen 

OLS-estimerad regression med robusta medelfel 

Variabel Koefficient                        

Exkluderas 

 t-värde                

Konstant     0,069** 1,990 

Företagets storlek  -0,003* -1,777 

Projektstorlek 0,055  0,328                                 

 
Typ av tillkännagivande   

    Investering -0,008 -1,614 

Projekttyp   

    Operationella projekt -0,003 -0,537 

    Portfölj -0,001  -0,048 

Antal observationer (N): 94  

R2 0,129  

Justerat R2  0,080  

Durbin-Watson 1,735  

Resultatet från OLS-regressionen med heteroskedasticitetsrobusta medelfel. Signifikansnivåerna 
1 %, 5 % samt 10 % anges med ***, ** respektive *. För att undvika dummyvariabelfällan uteslöts 
dummyvariablerna för avyttringar samt projekt under utveckling, vilka således agerar 
referenskategorier för de andra dummyvariablerna i analysen. 

Resultatet påvisar att endast modellens konstant samt variabeln för företagets storlek 

uppvisar statistiskt signifikanta samband med de abnorma avkastningarna på de 

undersökta signifikansnivåerna. Variablernas t-värden indikerar dock att sambandet 

mellan dummyvariabeln för investeringar och den beroende variabeln är relativt nära 

statistisk signifikans på de undersökta signifikansnivåerna (p-värde på 0,110). 
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Determinationskoefficienten R2 antar för regressionsmodellen värdet 0,129, vilket 

antyder att 12,9 % av variationen hos de abnorma avkastningarna kan förklaras av 

variationen i de oberoende variablerna inkluderade i modellen. Den justerade 

determinationskoefficienten, vilken enligt Brooks (2014, s. 155) är justerad för antalet 

oberoende variabler inkluderade i modellen, anger däremot en något lägre 

förklaringsgrad på 8 % för modellen. 

Variabeln för företagets storlek uppvisar ett svagt negativt samband med de abnorma 

avkastningarna, vilket är statistiskt signifikant på 10 %-nivån. Den erhållna koefficienten 

antyder således att de erhållna abnorma avkastningarna blir något mindre ju större det 

tillkännagivande företaget är mätt enligt dess totala tillgångar. Ett liknande negativt 

samband uppvisade även korrelationskoefficienten på -0,290 mellan variablerna i tabell 

12, vilken även var statistiskt signifikant på 5 %-nivån. De erhållna resultaten liknar till 

viss del resultat rapporterade om i tidigare studier. Bajo et al. (1998) fann i sin studie om 

företag som tillkännager investeringar i anläggningstillgångar ingen samband alls 

mellan företagens storlek och abnorma avkastningar, medan Jones et al. (2004) som på 

liknande sätt undersökte effekten av tillkännagivanden om investeringar i 

anläggningstillgångar fann ett negativt, dock mycket svagt, och statistiskt signifikant 

samband mellan företagets storlek och de abnorma avkastningarna. Nollhypotesen om 

att inget statistiskt signifikant samband förekommer kan således för variabeln för 

företagets storlek förkastas på 10%-nivån.  

Den oberoende variabeln för projektstorlek uppvisar ett positivt samband med den 

beroende variabeln för abnorma avkastningar. Ett liknande positivt samband indikerar 

även korrelationskoefficienten på 0,017 mellan variablerna. Inget av de presenterade 

sambanden uppvisade dock någon statistisk signifikans på de undersökta 

signifikansnivåerna. Resultaten antyder således på att desto större projektets storlek är 

i relation till det tillkännagivande företagets storlek, desto större kommer även de 

abnorma avkastningarna att vara. Jones et al. (2004) fann i sin studie ett liknande, dock 

statistiskt signifikant, positivt samband mellan projektstorleken i relation till företagets 

storlek och de abnorma avkastningarna. Vidare fann även Gupta och Banga (2009) att 

större investeringar har en större effekt på de abnorma avkastningarna än vad mindre 

investeringar har.  

Dummyvariabeln för investeringar antar koefficienten -0,008, vilket indikerar på att 

tillkännagivanden om investeringar leder till mindre abnorma avkastningar än vad 

referenskategorin för avyttringar gör. Koefficienten är inte statistiskt signifikant på 



55 
  

någon av de undersökta signifikansnivåerna, men enligt variabelns t-värde ligger den 

relativt nära signifikansnivån på 10 %. Detta antagande styrks av variablernas 

korrelationskoefficienter med de abnorma avkastningarna, vilken är negativ för 

investeringar och positiv för avyttringar. Detta bekräftas även av resultaten erhållna från 

händelsestudien som antyder att de genomsnittliga abnorma avkastningarna är 0,014 % 

för investeringar och 1,233 % för avyttringar, av vilka endast den senare är statistiskt 

signifikant. Således påvisar resultaten att även om både tillkännagivanden om 

investeringar och avyttringar leder till positiva abnorma avkastningar, så är effekten av 

tillkännagivanden om investeringar hos de inkluderade vindkraftsutvecklarna betydligt 

mindre än effekten som erhålls av tillkännagivanden om avyttringar. Mellan 

dummyvariabeln för investeringar och variabeln för företagets storlek finns även en 

statistiskt signifikant positiv korrelation. Till följd av den negativa koefficienten som 

variabeln för företagets storlek antar i regressionsanalysen och det faktum att de 

abnorma avkastningarna till största sannolikhet drivs av avyttringarnas påverkan på 

aktiepriset, kan även indikationer ses om att det är större företag som oftare ger 

tillkännagivanden om investeringar. Till följd av den positiva korrelationen mellan 

variablerna investeringar och projektstorlek kan det även anses att dessa projekt ofta är 

större än avyttringarna som tillkännages.  

Dummyvariablerna för operationella projekt och projektportföljer antar koefficienter 

om -0,003 respektive -0,001, ingen av dem statistiskt signifikanta. Resultaten antyder 

således att ett tillkännagivanden gällande ett operationellt projekt och projektportföljer 

leder till mindre abnorma avkastningar än tillkännagivanden av projekt under 

utveckling, vilka agerade referenskategori för dummyvariabelgruppen i 

regressionsmodellen. Dessa resultat styrks till viss mån av korrelationskoefficienterna 

mellan dummyvariablerna och de abnorma avkastningarna. Korrelationskoefficienterna 

på 0,089 och 0,027 för projekt under utveckling respektive operationella projekt tyder 

på liknande sätt att tillkännagivanden av projekt under utveckling har en större positiv 

effekt på abnorma avkastningar än tillkännagivanden av operationella projekt. 

Korrelationskoefficienten mellan abnorma avkastningar och dummyvariabeln för 

projektportföljer är vidare negativ på -0,115, vilket indikerar på ett negativt samband 

mellan variablerna.  

I helhet så uppvisade endast en oberoende variabel, företagets storlek, ett statistiskt 

signifikant samband med den beroende variabeln abnorma avkastningar. Dock låg även 

variabeln för tillkännagivanden om investeringar relativt nära den undersökta 
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signifikansnivån 10 %. För samtliga undersökta variabler var även den erhållna 

determinationskoefficienten relativt låg, vilket antyder att ingen av de undersökta 

variablerna, givet den undersökta modellen, har någon egentlig stor påverkan på de 

abnorma avkastningarna. Undersökningens resultat och de samband det indikerade på 

var ändå till viss del i linje med resultat presenterade i tidigare studier. De erhållna 

resultaten kan dock ha påverkats av eventuella brister i datamaterialet eller andra 

omständigheter under datahanteringsprocessen. Sådan undersökningsproblematik 

diskuteras mera ingående i  nästa avsnitt. 

7.3 Undersökningsproblematik 

Trots att strävan varit att under hela datahanteringsprocessen samt under de 

genomförda undersökningarna åta försiktighet och noggrannhet för att kunna uppnå ett 

så tillförlitligt resultat som möjligt, kan eventuella brister och omständigheter kommit 

att påverka dessa. Eftersom den beroende variabeln i regressionsanalysen består av de 

abnorma avkastningarna erhållna genom den genomförda händelsestudien kan brister i 

denna variabel finnas ifall misstag förekommit i händelsestudieprocessen. Ifall något 

sådant problem således förekommit under händelsestudien och inte noterats, kan det 

även resultera i att hela regressionsanalysen och tolkningen av dess resultat blir 

felaktiga. Likaså har inga makroekonomiska faktorer som påverkar den allmänna 

ekonomin i stort tagits i beaktande i denna undersökning, vilka även kan ha påverkat de 

inkluderade företagens aktiepriser och således resultaten av de genomförda 

undersökningarna. Ett annat problem är att de genomförda modelldiagnostiska testen 

påvisar att ingen av de undersökta variablerna följer en normalfördelning och att 

datamaterialet lider av heteroskedasticitet, vilket kan ha påverkat regressionsanalysens 

resultat samt variablernas väntevärdesriktighet även om åtgärder åtagits i den mån det 

varit möjligt.  

Förutom datarelaterade problem kan även mänskliga misstag ha förekommit under 

inhämtningen samt bearbetningen av data. Jämförelsen av de erhållna resultaten med 

resultat från tidigare studier är även något begränsad eftersom tidigare studier många 

gånger endast undersökt effekten av antingen tillkännagivanden av investeringar eller 

tillkännagivanden av avyttringar på abnorma avkastningar. Således härrör många av 

parallellerna dragna till tidigare studier under resultatdiskussionen endast till en av 

dessa kategorier, medan resultaten erhållna för många variabler i denna undersökning 

berör både investeringar och avyttringar helhetsmässigt.  
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8 SAMMANFATTNING 

Ett företags aktiepris justeras kontinuerligt i enlighet med ny information som når 

marknaden. Enligt hypotesen om effektiva marknader sker en sådan justering 

omedelbart, och utan fördröjning, då informationen som tillkännages är ny och 

oförutsägbar (Fama 1970). Ifall den information som tillkännages inte innehåller något 

som marknaden anser vara nya uppgifter, kommer den tillkännagivna information enligt 

hypotesen om effektiva marknader redan vara inkorporerad i företagets aktiepris. På 

senare år har dock flera bevis mot sådana effektiva marknader uppdagats, vilket har lett 

till att marknadens förmåga att effektivt justera samt inkorporera ny information i 

aktiepriser ifrågasatts.  

Ett företags strategiska beslut om investeringar och avyttringar i anläggningstillgångar 

är mycket betydelsefulla val, vilka ofta är avgörande för dess framtida lönsamhet och 

tillväxt. Vindkraftsmarknaden är idag en globalt växande marknad som kännetecknas av 

en kontinuerlig teknisk utveckling. En av de centrala aktörerna på marknaden är 

vindkraftsutvecklarna, vars verksamhet bygger på att utveckla vindkraftsparker och idka 

handel med vindkraftsprojekt. Deras verksamhet kan således även innefatta att investera 

i vindkraftsprojekt som de utvecklar vidare och säljer, eller driver i egen ägo. Det ingår 

följaktligen i dylika företags affärsmässiga verksamhet att både investera i samt avyttra 

projekt på stora monetära belopp. 

Syftet med denna studie var att undersöka effekten av vindkraftsutvecklares 

tillkännagivanden av investeringar i samt avyttringar av vindkraftsprojekt på deras 

aktiepriser. Utöver detta undersöktes även genom en regressionsanalys, estimerad enligt 

OLS-metoden, några underliggande potentiella faktorer som kan ha påverkat en dylik 

förändring i ett företags marknadsvärde. Datamaterialet som användes bestod av 94 

tillkännagivanden gjorda av 16 europeiska vindkraftsutvecklare under tidsperioden 

2013–2020. I likhet med tidigare studiers resultat påvisade resultaten erhållna från 

avhandlingens händelsestudie positiva genomsnittliga abnorma avkastningar för både 

tillkännagivanden av investeringar i samt avyttringar av vindkraftsprojekt, samt för 

dessa sammantaget, under händelsedagen. Effekten av tillkännagivanden av 

investeringar var dock mycket svagare än effekten av tillkännagivanden av avyttringar. 

Den påföljande regressionsanalysens resultat uppvisade vidare ett statistiskt signifikant, 

dock relativt svagt, negativt samband på signifikansnivån 10 % mellan den oberoende 

variabeln för företagets storlek och de abnorma avkastningarna. Sambandet indikerar 

således att de erhållna abnorma avkastningarna blir något mindre ju större det 
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tillkännagivande företaget är mätt enligt dess totala tillgångar, vilket till viss del 

understöds av tidigare studiers resultat. För de övriga variablerna fanns enligt den 

genomförda regressionsanalysen inga statistiskt signifikanta samband med de abnorma 

avkastningarna. Den estimerade modellens erhållna justerade determinationskoefficient 

indikerade vidare att 8 % av variationen hos de abnorma avkastningarna kunde förklaras 

av variationen i de oberoende variablerna inkluderade i regressionsmodellen.  

8.1 Förslag till vidare forskning 

I denna studie har en väldigt nischad bransch undersökts, vilket skiljer sig från de flesta 

av de tidigare studierna gjorda på området. Vidare forskning kunde således undersöka 

om företag i andra branscher påverkas på liknande sätt då ny information tillkännages. 

Utöver detta kunde även olika typer av tillkännagivanden, utöver investerings- och 

avyttringsbeslut, studeras för att se om det för andra branscher finns någon skillnad i 

typen av information som ges.  

I det tillämpade datamaterialet i denna undersökning har endast europeiska 

vindkraftsutvecklare inkluderats. Vidare forskning kunde eventuellt även inkludera t.ex. 

amerikanska eller asiatiska företag, eftersom vindkraftsbranschen även i dessa 

kontinenter är mycket stor. Utöver detta kunde även vidare forskning se på 

landsspecifika skillnader mellan de inkluderade företagen, och om en eventuell effekt på 

aktiepriset skiljer sig åt olika länder emellan. Olika makroekonomiska faktorer som 

påverkar hela den allmänna ekonomin i stort kunde också inkluderas för att beakta 

potentiella ned- eller uppgångar, speciellt sådana relaterade till den undersökta 

branschen. 



59 
  

KÄLLFÖRTECKNING 

Arbets- och näringsministeriet (2020). Förnybar energi i Finland. Tillgänglig: 
https://tem.fi/sv/fornybar-energi. Hämtad: 25.2.2020. 

Bajo, E., Bigelli, M. & Sandri, S. (1998). The Stock Market Reaction to Investment 
Decisions: Evidence from Italy. Journal of Management and Governance, vol. 
2, nr. 1, s. 1–16.  

Binder, J. J. (1998). The Event Study Methdology Since 1969. Review of Quantitative 
Finance and Accounting, vol. 11, nr. 2, s. 111–137.  

Bodie, Z., Kane, A. & Marcus, A. J. (2014). Investments. 10 uppl. New York: McGraw-
Hill Education. Tillgänglig: 
http://www.mim.ac.mw/books/Bodie%27s%20Investments,%2010th%20Editio
n.pdf. Hämtad: 15.3.2020. 

Bonett, D. G. & Wright, T. A. (2000). Sample size requirements for estimating Pearson, 
Kendall and Spearman correlations. Psychometrika, vol. 65, nr 1, s. 23–28.  

Brooks, C. (2014). Introductory Econometrics for Finance. 3 uppl. Cambridge: 
Cambridge University Press.  

Burton, B. M., Lonie, A. A. & Power, D. M. (1999). The Stock Market Reaction to 
Investment Announcements: The Case of Individual Capital Expenditure 
Projects. Journal of Business Finance & Accounting, vol. 26, nr. 5–6, s. 681–
708. 

Damodaran, A. (2010). The Dark Side of Valuation. 2 uppl. New Jersey: Pearson 
Education, Inc.  

Del Brio, E. B., Perote, J. & Pindado, J. (2003). Measuring the Impact of Corporate 
Investment Announcements on Share Prices: The Spanish Experience. Journal 
of Business Finance & Accounting, vol. 30, nr. 5–6, s. 715–747.   

Deloitte (2016). A market approach for valuing wind farm assets – Global results. 
Tillgänglig: https://greendealflow.com/wp-content/uploads/2016/05/Deloitte-
Valuing-wind-farm-assets-Global-Apr2016.pdf. Hämtad: 26.2.2020. 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om 
främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Tillgänglig: 
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj. Hämtad: 25.2.2020. 

European Wind Energy Association/EWEA (2009). The Economics of Wind Energy. 
Tillgänglig: 
http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/reports/Economics_
of_Wind_Energy.pdf. Hämtad: 27.2.2020. 



60 
  

Europeiska Kommissionen (2018). COM/2018/773: Meddelande från kommissionen 
till Europaparlamentet, Europeiska rådet, Rådet, Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken. En 
ren jord åt alla. En europeiska strategisk långsiktig vision för en stark, modern, 
konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi. Tillgänglig: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0773. Hämtad: 
27.2.2020. 

Europeiska Kommissionen (2020). Varför förändras klimatet? Tillgänglig: 
https://ec.europa.eu/clima/change/causes_sv. Hämtad: 25.2.2020. 

Eyraud, L., Clements, B. & Wane, A. (2013). Green investment: Trends and 
determinants. Energy Policy, vol. 60, s. 852–865.  

Fama, E. F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. 
The Journal of Finance, vol. 25, nr. 2, s. 383–417. 

Finska Vindkraftföreningen r.f. (2018). Frågor om vindkraft. Tillgänglig: 
https://www.tuulivoimayhdistys.fi/filebank/1305-
esiteSTY2018_180mmx180mmNETTIVERSIO-SWE-02.pdf. Hämtad: 
26.2.2020. 

Gadad, A. M. & Thomas, H. M. (2005). Sources of shareholders’ wealth gains from 
asset sales. Applied Financial Economics, vol. 15, nr. 2, s. 137–141. 

Gujarati, D. N. & Porter, D. C. (2009). Basic Econometrics. 5 uppl. New York: McGraw-
Hill. Tillgänglig: 
http://dl.rasabourse.com/Books/Econometrics/%5BDamodar_Gujarati%2C_D
awn_Porter%5D_Basic_Econometrics%28rasabourse.com%29.pdf. Hämtad: 
25.10.2020. 

Gupta, A. & Banga, C. (2009). Capital Expenditure Decisions and the Market Value of 
the Firm. The IUP Journal of Applied Finance, vol. 16, s. 5–18. 

GWEC (2020). Global Wind Report 2019. Tillgänglig: https://gwec.net/global-wind-
report-2019/. Hämtad: 22.7.2020. 

Hall, P. L. & Rieck, R. (1998). The Effect of Positive Corporate Social Actions on 
Shareholder Wealth. Journal of Financial and Strategic Decisions, vol. 11, nr. 2, 
s. 83–89. 

Hauke, J. & Kossowski, T. (2011). Comparison of values of Pearson’s and Spearman’s 
correlation coefficients on the same sets of data. Quaestiones Geographicae, vol. 
30, nr 2, s. 87–93.  

Hillier, D., McColgan, P. & Werema, S. (2009). Asset sales and firm strategy: An 
analysis of divestitures by UK companies. The European Journal of Finance, 
vol. 15, nr. 1, s. 71–87. 



61 
  

Hogg, R. V., Tanis, E. A. & Zimmerman, D. L. (2015). Probability and Statistical 
Interference. 9 uppl. New Jersey: Pearson Education, Inc. 

Huang, W. & Chen, K. C. (2012). Asset sales, asset exchanges, and shareholder wealth 
in China. Review of Development Finance, vol. 2, nr. 1, s. 1–8. 

IEA (2019). World Energy Outlook 2019. Tillgänglig: 
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2019. Hämtad: 26.2.2020. 

International Renewable Energy Agency (2013). Renewable Energy Auctions in 
Developing Countries. Tillgänglig: https://ppp.worldbank.org/public-private-
partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/documents/IRENA%20Renewable%
20Energy%20Auctions%20in%20Developing%20Countries.pdf. Hämtad: 
26.2.2020. 

International Renewable Energy Agency (2019). Future of wind – Deployment, 
investment, technology, grid integration and socio-economic aspects. 
Tillgänglig: https://www.irena.org/-
/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Oct/IRENA_Future_of_wind_
2019.pdf. Hämtad: 27.2.2020. 

Investing.com (2020). Europa - Index. Tillgänglig: 
https://se.investing.com/indices/european-indices. Hämtad: 20.9.2020. 

Jones, E., Danbolt, J. & Hirst, I. (2004). Company investment announcements and the 
market value of the firm. The European Journal of Finance, vol. 10, nr. 5, s. 
437–452. 

Koop, G. (2013). Analysis of Economic Data. 4 uppl. Chichester: John Wiley & Sons, 
Ltd. 

Kritzman, M. P. (1994). What Practitioners Need to Know about Event Studies. 
Financial Analysts Journal, vol. 50, nr. 6, s.17–20. 

MacKinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of 
Economic Literature, vol. 35, nr. 1, s. 13–39. 

Malkiel, B. G. (2003). The Efficient Market Hypothesis and Its Critics. Journal of 
Economic Perspectives, vol. 17, nr. 1, 59–82. 

Mallett, J. E. & Michelson, S. (2010). Green Investing: Is it Different from Socially 
Responsible Investing? International Journal of Business, vol 15, nr. 4, s. 396–
410. 

McConnell, J. J. & Muscarella, C. J. (1985). Corporate capital expenditure decisions 
and the market value of the firm. Journal of Financial Economics, vol. 14, nr. 3, 
s. 399–422. 



62 
  

McWilliams, A., Siegel, D. & Teoh, S. H. (1999). Issues in the Use of the Event Study 
Methodology: A Critical Analysis of Corporate Social Responsibility Studies. 
Organizational Research Methods, vol. 2, nr. 4, s. 340–365.  

Menegaki, A. (2008). Valuation for renewable energy: A comparative review. 
Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 12, nr. 9, s. 2422–2437. 

Miljöministeriet (2018). Klimatavtalet från Paris. Tillgänglig: https://www.ym.fi/sv-
FI/Miljo/Klimatet_och_luften/Begransning_av_klimatforandringen/Internatio
nella_klimatforhandlingar/Klimatavtalet_fran_Paris. Hämtad: 25.2.2020. 

Naseer, M. & Bin Tariq, Y. (2015). The Efficient Market Hypothesis: A Critical Review 
of the Literature. The IUP Journal of Financial Risk Management, vol. 12, nr. 4, 
s. 48–63. 

Pallant, J. (2007). SPSS Survival Manual. New York: McGraw-Hill Education. 

Ross, S. A., Westerfield, R. W. & Jaffe, J. (2013). Corporate Finance. 10 uppl. New 
York: McGraw-Hill/Irwin.  

Strong, N. (1992). Modelling Abnormal Returns: A Review Article. Journal of Business 
Finance & Accounting, vol. 19, nr. 4, s. 533 – 553. 

Sun, M. & Chen, K. C. (2009). Corporate Asset Sales in Taiwan. Review of Pacific Basin 
Financial Markets and Policies, vol. 12, nr. 1, s. 87–102.  

Vattenfall (2020). Vindkraft. Tillgänglig: 
https://www.vattenfall.fi/sv/elavtal/energikallor/vindkraft/. Hämtad: 
22.7.2020. 

Wind Europe (2020). Wind energy in Europe in 2019. Tillgänglig: 
https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-
wind/statistics/WindEurope-Annual-Statistics-2019.pdf. Hämtad: 20.7.2020. 

Wolsink, M. (2007). Wind power implementation: The nature of public attitudes: 
Equity and fairness instead of ’backyear motives’. Renewable and Sustainable 
Energy Reviews, vol. 11, s. 1188–1207.  

World Meteorological Organization (2019). WMO Provisional Statement on the State 
of the Global Climate in 2019. Tillgänglig: 
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10108. Hämtad: 
25.2.2020. 

Ydersbond, I. M. & Korsnes, M. S. (2016). What drives investment in wind energy? A 
comparative study of China and the European Union. Energy Research & Social 
Science, vol. 12, s. 50–61.  



63 
  

Zaima, J. K. & Hearth, D. (1985). The wealth effects of voluntary selloffs: Implications 
for divesting and acquiring firms. The Journal of Financial Research, vol. 8, nr. 
3, s. 227–236. 

Özbebek, A., Canikli, S. & Aytürk, Y. (2011). Does Turkish Stock Market React to Public 
Announcements of Major Capital Expenditures? Procedia – Social and 
Behavioral Sciences, vol.24, s. 928–934. 



64 
  

BILAGA 1 INKLUDERADE FÖRETAG OCH LÄNDER 

Land Företag 

n 
Italien Alerion Cleanpower 

 ERG 

 Falck Renewables 
 PLT Energia 
Tyskland EnBw 
 Energiekontor 
 PNE 
Frankrike Neoen 

 Voltalia 
Spanien Acciona 
 Iberdrola 
Sverige Arise 
 Eolus 
Finland Fortum 

Grekland Terna Energy 
Portugal EDP 
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BILAGA 2 REFERENSMARKNADSINDEX 

Land Index 

n 
Italien FTSE MIB 

Tyskland DAX 30  

Frankrike France CAC 40 
Spanien IBEX 35 
Sverige OMX Stockholm  
Finland OMX Helsinki 
Grekland Athex Composite Index 
Portugal PSI-20 

 

 

 

 

 


