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Sammandrag: 

I denna avhandling studeras de europeiska energiföretagens aktiers reaktioner på 
Rysslands militära offensiv i Ukraina i februari 2022. Avhandlingen bidrar till 
existerande forskning angående aktiekursreaktioner i samband med världshändelser 
samt hur en specifik sektor har reagerat på en specifik händelse.  

Metoden för avhandlingen är tvådelad, först genomförs en händelsestudie där den 
onormala avkastningen på händelsedagen och ett antal händelsefönster efter 
händelsedagen undersöks. Marknadsmodellen används för att estimera de onormala 
avkastningarna. Sedan genomförs en regressionsanalys för att försöka identifiera vad 
som orsakat variationerna bland onormal avkastning, med fokus på landseffekter. 

Hypotesen om att energiföretagen har upplevt en negativ onormal avkastning på 
händelsedagen kan inte statistiskt bevisas. Resultaten tyder dock på att de icke-
förnybara företagen upplevt en positiv avkastning medan de förnybara har upplevt en 
negativ avkastning. Däremot kan hypotesen om att de två första dagarna efter 
händelsedagen lett till signifikant onormal avkastning bevisas. Alla företag samt både 
icke-förnybara och förnybara samplet visar signifikant positiva onormala 
avkastningar dag ett och två efter händelsedagen. Den europeiska energisektorn har 
under de längre händelsefönstren upplevt positiv kumulativ onormal avkastning.  

Inga signifikanta resultat kan finnas angående landspecifika energivariabler, men 
landseffekten är dock tydlig. Variationen i koefficienterna för olika länder kan dels 
bero på olika sampelstorlekar och geografiskt läge. Avhandlingen bevisar att 
energisektorn har haft en positiv kumulativ onormal avkastning i samband med den 
militära konflikten i Ukraina år 2022.  
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1 INLEDNING 

Europa är en nettoimportör av energi och producerar endast precis över hälften av sin 

egen energi. De facto är alla europeiska länder nettoimportörer av energi, utom Norge 

som exporterar stora mängder olja och naturgas till andra länder. Europas främsta 

handelspartner då det kommer till energi har länge varit Ryssland som är rikt på olja och 

gas. Under de senaste åren, och framförallt efter att Ryssland tog över Krim år 2014, har 

Europa öppnat ögonen för sin illa diversifierade import av energi. I takt med strävan att 

förlita sig mer på förnybar energi har även länders förmåga att producera sin egen energi 

blivit bättre. Men trots det importerar fortfarande flera länder över hälften av sin energi. 

Flera stora europeiska länder som Tyskland, Spanien och Italien importerar mer än 50% 

av sin totala energikonsumtion (Eurostat, 2022). Tyskland, som avgått från kärnkraft 

har ökat sin import av rysk naturgas genom byggandet av nya gasrör. Ett till gasrör har 

planerats, Nord Stream 2, för att möjliggöra en effektivare gasimport från Ryssland.  

Rysslands militära offensiv i Ukraina den 24 februari 2022 satte dock stopp för detta 

projekt. Som följd av Rysslands agerande har ett flertal västerländska ledare gått 

samman och koordinerat kraftiga ekonomiska sanktioner mot Ryssland. De ekonomiska 

sanktionerna har lett till att flera västerländska företag dragit sig ur eller pausat sin 

verksamhet i Ryssland. Företag med stor exponering mot Ryssland har upplevt att sina 

värderingar rasa som följd av den militära konflikten. Sanktionerna som västvärlden har 

etablerat hade dock inte i början direkt gällt energisektorn. Det har förts diskussioner 

om att inkludera den ryska energi-exporten, men dessa diskussioner har inte än i 

skrivande stund lett till konkreta beslut och de länder som är mest beroende av rysk 

energi har uttryckt mest tveksamhet. Trots detta har de europeiska länderna förstått 

behovet att så snabbt som möjligt minska på sitt beroende av Ryssland. (Financial Times, 

2022).  

I och med den starka medvind som den förnybara sektorn upplever och samhällets ökade 

medvetenhet om klimatrelaterade frågor har investerare börjat vända sina blickar allt 

mer mot hållbara energialternativ. Enligt McKinsey (2021) har stater och företag 

fokuserat mer på hållbarhet för att balansera sina avkastningskrav med samhälleliga 

förväntningar. Europa har flest hållbara fonder i hela världen och marknaden för 

utgivandet av hållbara obligationer är dubbelt så stor som den amerikanska och asiatiska 

marknaden kombinerat (McKinsey, 2021). Efter marknadsfluktuationer som upplevts 

under pandemin och Rysslands militära offensiv i Ukraina 2022 har kapitalförvaltare en 

chans att visa ledarskap. Europeiska länder har dedikerat stora summor för att komma 
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tillbaka ekonomiskt efter pandemins försämrade ekonomiska läge och enligt McKinseys 

rapport (2021) går hela 37% av de allokerade investeringarna mot övergången till ett 

grönare samhälle.  

Under COVID-19 pandemin upplevde EU för första gången en minskad 

energikonsumtion till följd av mindre flygtransport och lägre energikonsumtion bland 

industrier (IAE, 2022). Elbilar blir allt vanligare i konsumenters strävan efter att minska 

sina utsläpp och för att nå de globala klimatmålen kommer en snabbare övergång till 

elektriskt driven transport att krävas (BCG, 2021).  På en nationell nivå råder det dock 

stora skillnader i hur elektriciteten produceras. De europeiska ledarna har satt upp 

strikta mål om att minska användningen av fossila energikällor och gjort beslut att öka 

ambitionen för förnybar energi från 32% år 2020 till 40% år 2030 (Europeiska Unionen, 

2022). För europeiska länder varierar dock andelen förnybar energi stort vilket dels 

förklaras av geografiskt läge och dels av beslut gjorda före man på allvar insett 

energiproduktionens effekt på klimatet. Kärnkraft har varit en omdiskuterad form av 

energikälla i Europa, där bland annat Tyskland valt att avskaffa användningen av 

kärnkraft och istället öka sin användning av naturgas (Financial Times, 2022). Kärnkraft 

är inte förnybar men den orsakar mindre klimatutsläpp än andra former av fossila 

bränslen.  

Eftersom den militära konflikten i Ukraina år 2022 har väckt starka diskussioner i 

Europa angående energisektorn kan det förväntas att händelsen även fått 

aktiemarknaden att reagera. Denna avhandling studerar därför den europeiska 

energisektorns reaktion på Rysslands aggression i Ukraina och undersöker hur 

energiföretagens aktier har påverkats av konflikten. Studien delar upp sektorn i 

förnybara företag och icke-förnybara företag, för att undersöka eventuella skillnader i 

reaktionerna på basen av företagens energifokus.  

1.1 Problemområde 

Som tidigare nämnts började Europa redan innan Rysslands militära konflikt med 

Ukraina arbeta för att bli mindre beroende av importerade energikällor och samtidigt 

öka andelen förnybara energikällor Flera länder har redan lyckats öka andelen förnybar 

energi och minskat detta beroende av energi från Ryssland, men i sin helhet har Europa 

ändå ökat importen av rysk energi på grund av framförallt rysk naturgas. Trots tydliga 

signaler om en ökad fokus på förnybara energikällor har index för hållbar energi 
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presterat dåligt det senaste året efter att ha upplevt en stark tillväxt de två föregående 

åren då investerare upplevt marknaden övervärderad. (Financial Times, 2021). 

Tidigare studier, som Niederhoffer (1971) och Chen och Siems (2004), har studerat 

världshändelsers påverkan på aktiemarknader och kommit fram till att dessa leder till 

onormal avkastning. Dessa studier fokuserar dock på index och inte enskilda företag. Det 

råder dock oklarhet i hur specifika industrier påverkas av politiska världshändelser och 

investerares förmåga att handla rationellt som följd av dem.  

1.2 Syftet med studien 

Syftet med studien är att undersöka de europeiska energiföretagens aktiers reaktion på 

Rysslands militära konflikt i Ukraina. Forksningsfrågan lyder således: 

Hur har europeiska energiföretagens aktiekurser reagerat på Rysslands 

militära offensiv i Ukraina 2022? 

1.3 Studiens bidrag till existerande forskning samt motivering av syfte 

Med tanke på sin aktualitet kontribuerar denna studie till existerande forskning genom 

att fokusera på hur en specifik sektor påverkats av en världspolitisk händelse. Rysslands 

roll som handelspartner och den viktigaste exportören av energi till resten av Europa 

kommer att medföra stora förändringar i hur Europa bemöter framtidens 

energiefterfrågan. Denna studie fokuserar på skillnader i aktiekursreaktionerna mellan 

förnybara och icke-förnybara företag. Dessutom prövas resultaten av den onormala 

avkastningen mot ett antal variabler i ett försök att få ytterligare information om vad som 

påverkat den onormala avkastningen.  

1.4 Avgränsningar 

Studien är begränsad både geografiskt och till en specifik händelse. Eftersom studien 

fokuserar på endast en sektor medför detta även avgränsningar. Händelsen som studeras 

är Rysslands militära offensiv i Ukraina år 2022 vilket medfört sanktioner på en skala 

som tidigare inte upplevts. All företagsspecifika data är hämtad från databasen FactSet. 

Industribegränsingar baserar sig på databasens kategorisering och kan därför innehålla 

felkategoriserade företag. Avhandlingen fokuserar endast på publikt handlade aktier, 

vilket utesluter en stor del företag inom sektorn. Alla europeiska länder är inte 

representerade på grund av avsaknad av företag eller bristfällig information om 

företagen.   



4 
  

 

1.5 Studiens upplägg 

I kapitel två diskuteras den teoretiska bakgrunden, med fokus på hypotesen om effektiva 

marknader. En kort redogörelse ges även om beteendeekonomi. I kapitel tre redogörs 

den nödvändiga bakgrundsinformationen. Detta innebär att det först ges en översikt av 

den europeiska energisektorn med fokus på Europas beroende av rysk energi och sedan 

en redogörelse över den studerade händelsen och vad som lett till den. I kapitel fyra 

presenteras relevant tidigare forskning som står för grund för denna studie. I kapitel fem 

presenteras data som används i både händelsestudien samt regressionsanalysen och i 

kapitel sex redogörs för den använda metoden. Detta innebär en detaljerad genomgång 

av metoden för händelsestudien och av regressionsmodellerna som används. I kapitel 

sju presenteras resultaten för studien med nödvändig modelldiagnostik. I kapitel åtta 

diskuteras resultaten utifrån den teori och bakgrund som presenteras i kapitel två och 

tre. I det sista kapitlet, kapitel nio, presenteras de slutsatser som studien kommit fram 

till.  
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2 TEORETISKT RAMVERK  

Detta kapitel i avhandlingen redogör för den teoretiska finansiella grunden för studien. 

Studiens primära syfte är att undersöka  aktieprisernas reaktion till en händelse varför 

hypotesen om effektiva marknader diskuteras först. Enligt hypotesen om effektiva 

marknader (”EHM”) (eng. efficient market hypothesis) reflekterar marknadspriserna all 

tillgänglig information.  

2.1 Hypotesen om effektiva marknader 

Hypotesen om effektiva marknader gjordes känd av Fama (1970) och baseras som 

tidigare nämnts på att marknadspriser reflekterar all tillgänglig information om ett 

företag eller en tillgång. För att en sådan effektiv marknad ska existera krävs i teorin att 

det inte förekommer transaktionskostnader, att all information är gratis tillgänglig för 

alla och att alla investerare är rationella och är överens om informationens påverkan på 

nuvarande och framtida priser. Även om detta inte är fallet i praktiken, kan marknaderna 

ändå vara effektiva. I och med att all tillgänglig information är inkluderad i det 

nuvarande priset, antas det vara omöjligt att kunna förutspå framtida avkastningar. 

Fama (1970) delar in hypotesen om effektiva marknader i tre nivåer, den svaga formen, 

den mellanstarka formen och den starka formen.  

2.1.1 Den svaga formen av effektiva marknader 

Den svaga formen av hypotesen om effektiva marknader antar att aktiepriserna 

inkluderar all information som kan härledas genom att undersöka historiska aktiepriser 

(Fama, 1970). Eftersom historiska aktiepriser är den enklaste tillgängliga informationen 

är det således den svagaste formen av marknadseffektivitet. Ifall den formen av effektiva 

marknader existerar bör det inte vara möjligt att genom teknisk analys kunna förutspå 

framtida prisrörelser. Aktiens pris följer en slumpvandring (eng. random walk), vilket 

betyder att framtida prisrörelser är slumpmässiga. (Malkiel, 2003).  

2.1.2 Mellanstarka formen av effektiva marknader 

Den mellanstarka formen tar ett steg längre i antagandet av effektiva marknader och 

antar att marknadspriserna även reflekterar, utöver historisk prisinformation och 

volymer, all annan publik information som finns tillgänglig (Fama, 1970). Denna 

information inkluderar företagsspecifik information som bokslut, pressmeddelanden 

samt övriga rapporter och publika analyser. Detta innebär i teorin att investerare inte 
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kan få ut mer information än andra om företaget och att priserna även reflekterar 

investerarnas framtida uppfattning om företagens utveckling.  

2.1.3 Stark marknadseffektivitet 

Den starkaste formen av marknadseffektivitet enligt Fama (1970) antar att 

marknadspriset inkluderar all tillgänglig information. Detta innebär all publikt 

tillgänglig information och även information som är tillgänglig till endast ett få tal 

individer. I teorin betyder detta att insiderinformation redan är inkluderat i priset och 

att investerare således inte kan gagnas av informationen, eftersom marknadspriset redan 

återspeglar detta. 

2.2 Beteendeekonomi 

Enligt hypotesen om effektiva marknader kan inte onormal avkastning nås genom 

varken teknisk analys på basen av historiska prisförändringar eller fundamental analys 

baserat på företagets finansiella och kommersiella position (Malkiel, 2003). Hypotesen 

om effektiva marknader antar att investerare är rationella och gör det rätta beslutet på 

basen av den tillgängliga informationen (Fama, 1970). Det kan dock ifrågasättas om 

investerare verkligen är rationella, varför hypotesen om effektiva marknader fått kritik 

vilket har gett anspråk till beteendeekonomin som fokuserar på individers 

beteendemässiga samt psykologiska aspekter vid beslutsfattandet. (Malkiel, 2003).  

Investerarnas irrationella beteende grundar sig i tre faktorer; sentiment, preferenser och 

begränsade arbitragemöjligheter (De Bondt, Muradoglu, Shefrin & Staikouras, 2008). 

Med sentiment menas investerares felbedömningar vilket kan uttrycka sig dels på 

personnivå men även utspritt på hela marknaden. Vanliga fel investerare gör är att lita 

för mycket på någon specifik information eller på den information som finns enklast 

tillgänglig, agera enligt fördomar och generaliserande eller har ett för stort 

självförtroende. Fel vid bearbetning eller tolkning av information kan leda till att 

investerare beräknar framtida avkastningar eller tillväxt fel och således prissätter aktien 

fel. Investerares personliga preferenser kan likväl leda till ineffektiva beslut. Sådan 

preferens kan vara att övervärdera något av personligt intresse i tron om att andra gör 

lika, att undvika risk för att trygga existerande tillgångar men ta risker för att undvika 

säkra förluster samt att agera impulsivt på basen av känsla. Den sista faktorn enligt De 

Bondt et al. (2008) är begränsade arbitragemöjligheter. Enligt finansiell teori bör 

arbitragemöjligheter korrigera sig själv ifall sådana uppstår då investerare märker dem 

och exploaterar dem tills arbitragemöjligheten korrigerats. Enligt beteendeekonomin 
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sker dock inte denna korrigering effektivt på grund av diverse kostnader som 

transaktionskostnader och skatter. I motsats till hypotesen om effektiva marknader 

reflekterar alltså inte marknadspriserna all tillgänglig information på korrekt sätt 

(Malkiel, 2003). 

2.3 Spridningseffekter 

Spridningseffekter (engelska spillover effects) betyder att en händelse i ett specifikt land 

kan ha ekonomiska effekter i ett annat land. I en allt mer integrerad världsekonomi 

sprider sig effekterna från land till land lätt. Enligt Forbes och Rigobon (2001) kan 

spridningseffekter även definieras som korrelation mellan två länders aktiemarknader i 

följd av händelser i det ena landet. Antagandet är att två korrelationen mellan 

aktiemarknaderna ökar efter händelsen. De kommer fram till att volatiliteten ökar som 

följd av en kris i ett annat land. Även om deras studie endast fokuserar på 

aktiemarknadens volatilitet och inte på fundamentala faktorer som handel tyder det på 

att aktiemarknader påverkas av andra länders kriser.  

2.4 Reaktioner på ny information på marknaden  

Aktiemarknadens påverkan av ny information och händelser har studerats flitigt. Flera 

studier fokuserar på företagsspecifika nyheter som företagsförvärv eller 

aktiefördelningar, medan andra har studerat aktiernas påverkan av världsomfattande 

och politiska händelser. Fama, Fisher, Jensen och Roll (1969) kommer fram till att 

marknaden justerar priset effektivt efter att ett företag delat upp aktien i fler aktier. 

Deras resultat tyder på att aktiemarknaden korrigerar prissättningen högst inom samma 

månad som fördelningen gjorts och att marknaden således är effektiv. Niederhoffer 

(1971) studerade hur politiska händelser som krigsutbrott påverkade aktiemarknaden 

och kom fram till att aktiepriserna tenderar att påverkas kraftigt under de första dagarna 

efter nyheten. Den initiala chocken är ofta negativt, följd av en uppgång i priser dag två 

till fem efter händelsen vid extrema konflikter. Niederhoffer (1971) visar även att det 

finns tendens för stark överreaktion på väldigt dåliga nyheter. Detta får stöd av Schiller 

(2003) tenderar investerare att överreagera eller underreagera på ny information samt 

De Bondt och Taler (1985). I en studie av Chen och Siems (2004) undersöker författarna 

effekten av terrorism på globala finansmarknader. Europeiska aktiemarknader upplevde 

en signifikant negativ onormal avkastning som följd av terrorattacken i New York den 11 

september 2001. De menar att dagens globala aktiemarknader är starkt kopplade till 

varandra och den snabba informationsspridningen leder till spridningseffekter.  
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3 BAKGRUND  

I detta kapitel ges en översikt över den europeiska energimarknaden och olika länders 

energimix. Bakgrunden stöder den diskussion som förs på basen av studiens resultat. 

Översikten fokuserar på olika energikällor och energiproduktion i Europa, då detta är 

fokus i avhandlingen.  

3.1 Energisektorn i Europa 

Energisektorn omfattar företag vars verksamhet är att producera eller distribuera energi. 

En mer detaljerad indelning av sektorn omfattar företag som deltar i att exploatera, 

producera, raffinera, lagra, transportera eller distribuera energi. Energi finns i olika 

former i naturen i vind, vatten, värme och i råvaror som olja och gas. Dessa energikällor 

omvandlas på olika sätt till elektricitet eller bränslen som kan används för bland annat 

fordon, värme, maskiner, belysning och elektroniska apparater. Elektricitet är en så 

kallad sekundär energikälla. Det är enkelt att motivera varför energisektorn är en av de 

våra viktigaste industrier, då alla andra sektorer är beroende av energi. Utan tillgång till 

de olika energiformerna och en fungerande infrastruktur runt den skulle vårt samhälle 

se mycket annorlunda ut. 

3.1.1 Energiproduktion och konsumtion 

Den europeiska energisektorn går genom förändringar för att anpassa sig till det ständigt 

förändrande marknadsläget. Produktionskapaciteten för förnybara energikällor växer 

ständigt och tar över större andelar av produktionskapaciteten av fossila energikällor. År 

2020 var det första året då förnybar energi stod för en större andel av den totala 

energiproduktionen i EU. 38% av alla energi kom från förnybar energi medan 37% var 

fossil energi och 25% kärnkraft (Europeiska Kommissionen, 2021). År 2021 fastställdes 

den Europeiska Klimatlagen (European Climate Law) som omfattar ett heltäckande och 

bindande ramverk för att nå klimatneutralitet år 2050.  

Den Europeiska energikonsumtionen förväntas öka under kommande år, speciellt då det 

gäller elektricitet. Den drivande faktorn för ökad efterfrågan på elektricitet är 

elektrifiering av transport samt en övergång mot förnybara energikällor. Enligt 

McKinsey (2021) förväntas transportsektorn vara den drivande sektorn med en årligt 

ökande elektricitetskonsumtion på 13,6% fram till 2035. Industrisektorn och hushåll 

upplever inte en lika signifikant tillväxt.  
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3.1.2 Förnybar energi 

Europeiska Unionens klimatutsläpp var år 2020 31% lägre jämfört med år 1990 och 10% 

lägre jämfört med 2019 som en följd av pandemins minskade energikonsumtion samt 

unionens strävan att minska koldioxidutsläpp (EU kommissionen, 2021). Den 

Europeiska Kommissionen beslöt att öka ambitionen för förnybar energi från 32% till 

40% år 2030. McKinsey (2021) förutspår en allt snabbare avveckling av kolkraft i 

Europa. Enligt deras prognos skulle kolkraften minska med 70% från år 2021 till 2030, 

nio EU länder har redan gjort sig av med användningen av kol som energikälla. Även 

kärnkraft förväntas minska signifikant i Europa de kommande åren, då flera länder inte 

förnyar sina avtal mer. Kärnkraften förväntas minska med 23% åren 2021-2030.  

De europeiska länderna har kommit olika långt i sin övergång till förnybar energi. De 

länder som kommit längst är de nordiska länderna Island, Norge, Sverige och Finland. I 

Island stod förnybar energi för 83,7% av den totala energikonsumtionen år 2020, 

motsvarande siffra för Norge var 77,4%, Sverige 60,1% och Finland 43,8%. Andra länder 

där förnybar energi står för över en tredjedel av den totala energikonsumtionen är 

Lettland, Österrike, Portugal, Danmark, Kroatien och Estland. I Nederländerna, Ungern, 

Belgien och Luxemburg var motsvarande andel under 15%. (Europeiska Kommissionen, 

2022) 

I en studie av Brown, Schlachtberger, Kies, Schramm och Greiner (2018) där de analyser 

det den europeiska infrastrukturens förmåga att anpassa sig till en större andel förnybar 

energi kommer de fram till att vindkraft och solkraft är de mest kostnadseffektiva 

energikällorna Europa och enligt IEA (2020) är vindkraft på väg att bli den ledande 

formen av förnybar energi. Idag står vindkraft och vattenkraft för majoriteten av den 

förnybara elektricitetsproduktionen, då båda står för ungefär en tredjedel. Den tredje 

främsta energikällan är solenergi. (Europeiska Kommissionen, 2022) 

3.1.3 COVID-19 påverkan på energisektorn 

Covid-19 pandemin ledde till en signifikant nedgång i europeisk energikonsumtion. 

Detta påverkades bland annat av att restriktioner minskade på flygresandet speciellt i 

början av pandemin (IEA, 2020). Även efterfrågan på elektricitet upplevde tydligt lägre 

nivåer år 2020. Det europeiska land som påverkades mest av pandemin vad kommer till 

elektricitet var Italien där efterfrågan som minst var 75% lägre än motsvarande period 

föregående år. Som följd av minskad efterfrågan på elektricitet var det flera gas- och 

kolkraftverk som togs ur bruk vilket i sin tur ökade andelen förnybar energi. 
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Omställningen i energimixen ledde till negativa elektricitetspriser i april 2020. (IEA, 

2020)   

3.1.4 Beroende av rysk energi 

Ryssland är Europas överlägset största och viktigaste partner då det kommer till energi. 

Alla EU medlemsländer är netto importörer av energi och en betydande del av den 

energin kommer från Ryssland. År 2020 importerade EU 49,1% av totala mängden 

importerad kol från Ryssland. Ryssland har de facto varit den med råga största 

exportören av kol till EU under de senaste 10 åren. Den näst största kolexportören till 

EU länder är USA som står för ca 15%. EU har under senaste år ökat importen av råolja 

från USA, Norge, Nigeria och mellanöstern. Beroendet av rysk olja har därför minskat 

mellan åren 2010 och 2020, från 34,7% till 25,7%, men Ryssland är fortfarande den 

enskilda största exportören till EU.  

Figur 1 Andel av den Europeiska Unionens totala import per land enligt energikälla. 

Källa: Data från Eurostat, 2022 
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Däremot har EU ökat sin import av Rysk naturgas och flytande naturgas som följd av nya 

gasrör som byggts ut. EU importerade år 2021 155 miljarder kubikmeter gas från 

Ryssland vilket motsvarade nästan 40% av den totala mängden importerad gas 

(Eurostat, 2021). International Energy Agency (”IEA”) publicerade en rapport i mars 

2022 där de argumenterar för att EU kunde minska sitt beroende av rysk naturgas med 

mer än en tredjedel på ett år genom en tio delad plan (IEA, 2022). Planen går ut på att 

bland annat öka importen från andra länder, öka utbyggandet av vindkraftverk, 

maximera produktionen av kärnenergi och framförallt inte signera nya avtal med 

Ryssland. 

 

Figur 2 Europeiska länders beroende av importerad energi. 

Källa: Data från Eurostat, 2022 

Inom EU och Europa är det dock stora nationella skillnader vad kommer till beroendet 

av rysk energi. I figur 2 presenteras europeiska länders beroende av importerad energi. 

Estland och Island är de länder som är minst beroende av importerad energi, medan 

öarna Cypern och Malta är mest beroende med nästan 100% importerad energi. 

Tyskland är över 60% beroende av importerad energi som följd av ett beslut att minska 

på kärnkraftverk och öka användandet av gas. Ryssland är inte det enda landet Europa 

importerar gas från, vilket illustrerats i figur 1. Europa importerar även gas genom gasrör 

från Norge, Mellanöstern och Nordafrika. Ryska gasrör sträcker sig främst till östra och 
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norra Europa, medan de Sydeuropeiska länderna får en stor andel av sin gas från nord 

Afrika, främst Libyen och Algeriet. Storbritannien importerar mest gas från 

mellanöstern och USA, vilket även Italien, Spanien och Frankrike gör (Financial Times, 

2021).  

3.2 Bakgrund till konflikten 

Ryssland och Ukraina har en lång gemensam historia. Ukraina hade länge varit en del av 

Ryssland då de år 1918 utropade sig självständiga tillsammans med flera länder som hört 

till Ryssland men efter första världskriget och brutit sig ur. Ukrainas självständighet 

stöddes av flera länder, men Sovjetiska styrkor lyckades omkullkasta den nya Ukrainska 

regimen och gjorde Ukraina till en del av Sovjetunionen redan år 1922 (New York Times, 

2022). Stalins strävan att kollektivisera all produktion i Sovjetunionen påverkade 

Ukraina hårt. Landet var redan på 1920-talet en stor producent av sädesslag och då allt 

säd fördes över till andra delar av Sovjetunionen blev det en allvarlig hungersnöd i 

Ukraina. Under andra världskriget anslöt Sovjetunionen delar av Polen och Rumänien 

till det som idag är västra Ukraina.  År 1991 då Sovjetunionen föll utropade Ukraina sig 

självständiga igen, efter en folkomröstning där 92% av befolkningen gav sitt stöd för 

självständigheten. Ryssland, Ukraina och Vitryssland underskriver ett förråd som fastlår 

Sovjetunionens fall. (New York Times, 2022) Det leder till att Ukraina börjar övergå till 

marknadsekonomi och tar steget närmare väst vilket skrämmer Ryssland då en ett stort 

antal kärnvapen blivit kvar i Ukraina. Under press av Ryssland, skriver Ukraina under 

ett avtal om att göra sig av med alla kärnvapen som utbyte mot att Moskva respekterar 

Ukraina och dess gränser som ett självständigt land. (New York Times, 2022) 

Andra tidigare Sovjetländer som blivit självständiga blickar likväl mot väst. De baltiska 

länderna, Litauen, Lettland och Estland ansluter försvarsalliansen NATO. Även andra 

östeuropeiska länder som Polen och Rumänien blir en del av NATO vilket markant ökade 

NATO:s närvaro vid den ryska gränsen. År 2008 uttalande sig NATO om att även 

Ukraina en dag kommer att ansluta sig till alliansen. (New York Times, 2022) Det 

ukrainska folkets missnöje mot sin Moskvavänliga president Viktor Yanukovych 

kulminerade år 2014 i våldsamma protester i Ukrainas huvudstad Kiev. Yanukovych 

flydde till slut till Ryssland vilket betydde maktbyte i Kiev. Detta ledde till att separatister 

backade av Ryssland började ta över områden i Donetsk och Luhansk i östra Ukraina 

vilket senare bröt ut till ett flerårigt krig. I Mars 2014 marscherade ryska trupper in i 

Krimhalvön i sydöstra Ukraina och anslöt Krim till Ryssland (New York Times, 2014). 

Det ukrainska steget närmare EU konkretiserades år 2017 då EU och Ukraina slöt ett 
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frihandelsavtal vilket innebar att EU helt öppnade sina gränser för ukrainska produkter 

och tjänster samt att ukrainare kunde resa till EU länder utan visum. (Reuters, 2022) 

3.2.1 Krigsutbrottet 

I januari 2021 uttalade Ukrainas president Volodymyr Zelenskiy i en vädjan till den 

amerikanska presidenten Jon Biden att Ukraina skulle få bli en del av NATO. Detta ledde 

till att Ryssland började rusta upp och samla trupper nära Ukrainas gränser både i 

Ryssland och i Ukrainas andra grannland Vitryssland. (New York Times, 2022 1) I 

december 2021 ställde Ryssland krav mot NATO om att de skulle minska sin närvaro i 

Östeuropa och lova att Ukraina aldrig kan bli en del av alliansen, vilket Washington inte 

gick med på. I februari 2022 meddelar NATO att de inte kommer att skicka trupper till 

Ukraina, men att de kommer hjälpa landet med utrustning och ta i burk sanktioner mot 

Ryssland och ryska medborgare kopplade till president Vladimir Putin. Den 21 februari 

2022 håller Putin ett televiserat tal där han klargör sin syn om att Ukraina är en central 

del av rysk historia och att deras nuvarande regering styrs av väst. Den 23 februari ber 

ryska separatistledare i Donetsk och Luhansk hjälp av Putin. Den 24 februari 

auktoriserar Putin en rysk militär offensiv i Ukraina och avfyrar missiler mot ukrainska 

städer och militäranläggningar. Senare samma morgon tar sig ryska trupper över 

gränsen in i Ukraina. (Reuters, 2022) 

3.2.2 Reaktioner 

Som förväntat reagerade väst direkt på Rysslands aggression. Redan innan den verkliga 

militära offensiven hade västerländska ledare samlats och diskuterat möjliga åtgärder 

för att försöka påverka den ryska ledningen. Europa och andra västerländska länder 

introducerade även signifikanta ekonomiska sanktioner med målet att försämra den 

ryska ekonomin och således sätta press på Moskva. (New York Times, 2022) Sanktioners 

effektivitet i att tjäna politiska intressen har ifrågasatts tidigare och deras brister har ofta 

varit dålig koordinering och bristfälligt samspel (Pape, 1997). Enligt Pape (1997) är 

sanktioners effekt ofta överestimerade av politiker och de används främst för att 

signalera misstycke. Enligt Nureev och Petrakov (2016) som studerat västerländska 

sanktioner mot Ryssland som följd av intrånget i Krim, kunde Ryssland vända sig mot 

öst och öka sin handel med China för att minska sanktionernas effekt. Denna konflikt 

ledde dock till ett betydligt mer koordinerat samspel mellan västerländska länder, men 

sanktionernas effekt på Ryssland verkar än så länge inte leda till nåt.  
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Även om flera europeiska länder är beroende av rysk energi, har det sedan den militära 

konfliktens början förts diskussioner om att inkludera sanktioner på ryska energikällor. 

Den 22 februari 2022 meddelade Tyskland att de skulle dra sig ur Nord Stream 2 

projektet, ett nytt gasrör som enligt plan skulle bidra med en stor del av den i Europa 

använda ryska naturgasen. Under det första dygnet efter Rysslands militära offensiv 

drog flera oljebolag som Shell, Exxon och British Petroleum sig ur stora investeringar i 

Ryssland och flera andra företag inom olika sektorer gjorde likadant (New York Times, 

2022). Trots att inga direkta sanktioner har etablerats på energisektorn, är det tydligt att 

europeiska länder och företag allt mer vänder blicken mot alternativa energikällor för att 

minska sin exponering av Ryssland. Europeiska Kommissionen meddelade den 8 mars 

2022 en ny plan om att minska importen av rysk fossil energi genom att öka importen 

av naturgas från andra länder samt minska beroendet av fossila energikällor för hushåll, 

byggnader och industri (Europeiska Kommissionen, 2022), vilket kommer att öka 

investeringar i alternativ energiproduktion. 
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4 TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel sammanfattas kort tre relevanta artiklar. Artiklarna som presenteras 

fungerar som grund för avhandlingen och beskrivs därför med relativ noggrannhet. I 

slutet av kapitlet kommenteras även specifikt vad som är mest relevant för denna 

avhandling. 

4.1 Niederhoffer (1971) 

Niederhoffer (1971) studerar sambandet mellan världshändelser och reaktioner på 

amerikanska aktiemarknader. I studien följer författaren inte händelsestudiemetoden 

utan fokuserar på en statistisk analys av prisförändringar. Resultaten tyder på att 

aktiemarknader mer sannolikt större variationer i följd av världsnyheter än en vanlig dag 

och att marknaderna således inte kan prissätta oförväntade händelser i marknadspriset.  

4.1.1 Data 

Författaren identifierar världshändelser manuellt baserat på tidningar och andra 

tidskrifter. Information om händelsen samlas in från New York Times och Los Angeles 

Times och samplet inkluderar händelser för en 17 års period som sträcker sig från 1950–

1966. Världshändelserna kategoriseras sedan enligt en skala på sju steg enligt hur goda 

eller dåliga nyheterna är. Det slutliga samplet består av 432 händelser, där ungefär 

hälften är kategoriserade som neutrala händelser. De mest positiva nyheterna enligt 

kategoriseringen relaterar sig till goda nyheter kopplade till krig eller fredssamtal. De 

mest negativa nyheterna angår krigs utveckling i fientliga land samt inrikes uppror. Som 

prisserier används S&P Price Index och Dow Jones Industrial Index.  

4.1.2 Metod 

Metoden som används i studien är uppdelad i flera steg. Händelserna har kategoriserats 

av utomstående personer enligt en skala skapad av författaren. Metoden börjar med att 

beräkna hur stora prisförändringar som upplevs i den högsta till den lägsta tiondelen av 

alla observationer. Detta görs för dag ett till fem samt dag åtta och tolv. I följande steg 

beräknar författaren fördelningen av prisförändringar enligt händelser som skett inom 

ett femdagars intervall från en annan händelse samt isolerade händelser som skett 

utanför detta intervall. Fördelningen är gjord i tre grupper av reaktioner enligt stora 

nedgångar, måttliga förändringar och stora uppgångar. Detta görs för att studera hur 

efterföljande händelsedagar påverkar varandra.  
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Författaren identifierar även 11 kriser samt beräknar hur aktiemarknaderna har reagerat 

efterföljande dagar. Bland dessa kriser finns början av det koreanska kriget i juni 1950, 

ryska truppers hot mot Ungern och Polen i oktober 1956 samt lönnmordet på den 

amerikanska presidenten John Kennedy i november 1963. Till delas alla händelser in i 

20 kategorier och andelen positiva reaktioner beräknas.  

4.1.3 Resultat 

Niederhoffers (1971) resultat bevisar att aktiemarknader har upplevt prisförändringar i 

samband med världshändelser. Det är mer sannolikt att reaktionerna efter en 

världshändelse hamnar i de lägsta eller översta tiondelarna dagen efter händelsen. Det 

visar sig att reaktionerna mer sannolikt ligger i dessa tiondelar upp till fem dagar efter 

händelsen, varefter sannolikheten jämnar ut sig. Resultaten tyder även på att de första 

två dagarna efter händelsen tenderar att ha liknande, antingen positiva eller negativa, 

reaktioner på aktiemarknaden. Analysen av isolerade händelser tyder på att majoriteten 

av de betydande fluktuationerna sker som följ av kriser. Under dagarna två till fem efter 

extremt negativa världshändelser tenderar marknaderna att ha positiva förändringar 

vilket tyder på att marknaderna initialt överreagerat på den dåliga nyheten. Studien 

fokuserar dock på förändringar i medeltal och använder sig inte av mer sofistikerade 

statistiska metoder som senare använts flitigt.  

4.2 Chen & Siems (2007) 

I sin studie ”The effects of terrorism on global capital markets” studerar Chen och Siems 

(2007) hur terrorattacker och militära konflikter påverkar globala aktiemarknader. De 

studerar effekter på den amerikanska aktiemarknaden relaterat till 14 terrorattacker där 

den första är från år 1915 samt globala aktiemarknaders reaktioner på två händelser, 

Iraks invasion av Kuwait 1990 samt terrordåden i New York den 11 september 2001. 

Författarna använder händelsestudiemetoden för att beräkna onormala avkastningar 

efter händelserna.  

4.2.1 Data 

Information om terrordåd och militära konflikter består av en subjektiv lista vald av 

författarna. Samplet består av 14 terrorattacker och militära konflikter där bland annat 

Tysklands invasion av Frankrike år 1940, Bombningen i Beirut 1983, det koreanska 

kriget och bombningen av World Trade Center 1993 inkluderas. Prisseriedata i 

händelsestudien baseras på aktieindex medan Dow Jones Industrial Average (Dow) 

fungerar som marknadsindex för den amerikanska aktiemarknaden.  
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De globala aktiemarknader som studeras består av 29 geografiska regioner och samplet 

inkluderar länder från Europa, Asien, Oceanien och Nordamerika. De två händelser som 

studeras på global nivå är Iraks invasion av Kuwait samt terrordåden den 11 september 

2001. 

4.2.2 Metod 

Metoden bygger på en händelsestudie där onormala avkastningar estimeras enligt 

Brown och Warner (1985) med dagliga avkastningar. Estimeringsperioden är 20 dagar 

och börjar från händelsedagen -30 dagar och går till händelsedagen -11 dagar. Metoden 

för att estimera de onormala avkastningarna är genom medeltalsjusterade avkastning 

(eng. mean-adjusted-returns) vilket beräknas enligt följande formel 

𝐴𝑅𝑗𝑡 =  𝑅𝑗𝑡 − �̅�𝐽, 

Där 𝐴𝑅𝑗𝑡 står för den onormala avkastningen för index 𝑗 under tidpunkt 𝑡 medan 𝑅𝑗𝑡 står 

för den verkliga avkastningen för index 𝑗 under tidpunkt 𝑡. �̅�𝐽 står för den genomsnittliga 

dagliga avkastningen för indexet och beräknas enligt 

�̅�𝑗 =  
1

20
∑ 𝑅𝑗𝑡

−11
𝑡= −30 . 

Det huvudsakliga händelsefönstret i studien är själva händelsedagen, men även två 

längre perioden analyserar. Dessa perioder är en sex dagars period från händelsedagen 

+ 5 dagar samt en 11 dagars period händelsedagen + 10 dagar.  

Samma metod används för både det amerikanska och det globala samplet.  

4.2.3 Resultat 

Alla 14 händelser i det amerikanska samplet ledde till negativa reaktioner på 

aktiemarknaden förutom bombningen i Oklahoma City 1995 samt bombningen av den 

amerikanska ambassaden i Kenya 1998. Resultaten tyder på att långvariga militära 

konflikter lett till högre kumulativ onormal avkastning under en längre period än enstaka 

terrordåd. Tre händelser från första halvan av 1900-talet upplevde negativa kumulativa 

onormala avkastningar på 1% signifikansnivå. Att de större militära konflikterna hade 

högre kumulativa onormala avkastningar beror enligt författarna delvis på att det 

framkommit ny information även dagarna efter den initiala händelsen. Den enda 

händelsen med signifikant negativ avkastning över alla händelsefönster bortsett från de 

tidigare nämnda händelserna var Iraks invasion av Kuwait 1990. Terrordåden i New 
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York den 11 september 2001 upplevde signifikant negativ onormal avkastning under 

händelsedagen och i det sex dagar långa händelsefönstret.  

Resultaten för de globala aktiemarknaderna var signifikanta i stort sett i alla länder. Efter 

terrorattacken i New York 2001 upplevde Syd Korea, Hong Kong, Sverige och Tyskland 

störst negativ onormal avkastning. Resultaten var signifikanta för majoriteten av 

länderna även under sexdagarsperioden efter händelsen. Det tog i medeltal längre tid för 

de europeiska länderna att återhämta sig efter händelsen. Motsvarande resultat 

upplevdes som följd av Iraks invasion av Kuwait år 1990.   

Författarna studerar även hur specifikt den globala finansiella sektorn reagerat på 

terrorattacken i New York 2001. Samtliga länder i samplet upplevde signifikant negativ 

onormal avkastning på 1% signifikansnivå och den finansiella sektorn upplevde i snitt en 

mer negativ onormal avkastning än hela marknaden.  

Författarnas slutsats är att internationella marknader och framför allt finansiella 

marknader är integrerade i varandra. Det förekommer snabba gränsöverskridande 

spridningseffekter i följd av extremt negativa världshändelser. Enligt författarna är även 

den amerikanska aktiemarknaden mer tålig och reagerar mindre på extrema 

världshändelser än till exempel europeiska. Vad författarna dock vill påpeka, är att 

aktörer speciellt på den finansiella sektorn tvingas följa med världsnyheter därför snabbt 

reagerar på vad som händer i andra delar av världen.  

4.3 Servaes (1991) 

I artikeln studerar författaren hur olika Tobins’ Q värden för budgivare och target 

företaget påverkar onormala avkastningar efter företagsförvärv. I tidigare forskning har 

det visat sig att då förvärvaren har en hög värdering medan förvärvsobjektet har en låg 

är den onormala avkastningen som högst, och tvärtom.  

4.3.1 Data 

Datat i artikeln består av genomförda transaktionerna 1972–1987. Ur samplet har 

industrier som är under stark statlig reglering lämnats bort. Detta innebär att bl.a. 

finansiella företag inte är med. Det slutliga samplet har även begränsat ifall information 

saknats om historiska balansräkningar, budet inte publicerats i the Wall Street Journal 

(WSJ) samt vid bristfällig information om aktiekurser. Slutliga data består av 704 

genomförda transaktioner. Finansiella data är samlat från Compustat databaser, medan 
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information om transaktionerna är samlade från WSJ. I regressionsmodellerna används 

384 transaktioner som haft all data tillgänglig.  

4.3.2 Metod 

Metoden är delat i två delar, först beräknas onormal avkastning som sedan används i en 

regressionsmodell med onormal avkastning som beroende variabel. 

4.3.2.1 Onormal avkastning 

För att räkna ut den onormala avkastningen använder författaren en marknadsmodell 

(market model). Parametrarna i modellen estimeras på basen av en period på 200 dagar. 

Perioden börjar 210 dagar innan budets offentliggörande. Den onormala avkastning 

beräknas från dagen innan budets offentliggörande till det datum som är först, antingen 

den dag då aktieägarna godkänt budet eller tills företaget inte mer handlats separat på 

börsen. Transaktionerna grupperas enligt typ av bud, betalningssätt och antalet 

budgivare.  

4.3.2.2 Regression 

Efter att den onormala avkastningen estimerats använder författaren två OLS 

regressionsmodeller. Den första regressionsmodellen består av onormal avkastning som 

oberoende variabel och Tobins’ Q värdet för budgivare och target som oberoende 

variabler. Tobins’ Q är en dummyvariabel, som får värdet 1 ifall företaget har ett q värde 

på över 1 eller över industrins medeltal: 

𝐶𝐴𝑅 (𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑜𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑎 +  𝛽1 (𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑄 𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦) +

𝛽2 (𝑏𝑢𝑑𝑔𝑖𝑣𝑎𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑄 𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦)  

Den andra regressionsmodellen utvidgar den första modellen med fler kontrollvariabler, 

transaktionens relativa storlek, betalningssätt, antal budgivare, transaktionens 

tidsperiod samt budets karaktär. Dummyvariabeln för q värdet är samma som i den 

första regressionsmodellen. Transaktionens relativa storlek är beräknad som logaritmen 

av budgivarens och target företagets kombinerade marknadsvärde 11 dagar innan budets 

offentliggörande. Betalningssätt är en indikatorvariabel som har värdet 1 ifall 

transaktionen betalats med cash och värdet 0 ifall den betalas med aktier. Antal 

budgivare är en indikatorvariabel med värdet 1 ifall det varit fler än en budgivare och 

värdet 0 ifall det varit bara en. Även tidsperiod och budets karaktär är indikatorvariabler, 

där tidsperioden får värdet 1 ifall budet skett efter 1980 medan budets karaktär får värdet 

1 ifall det varit hostile. Regressionsmodellen är beskriven i följande form: 
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𝐶𝐴𝑅 = 𝑎 +  𝛽1 (𝑡𝑎𝑔𝑟𝑒𝑡 𝑄 𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦) + 𝛽2 (𝑏𝑢𝑑𝑔𝑖𝑣𝑎𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑞 𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦)

+ 𝛽3(𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘) +  𝛽4 (𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠ä𝑡𝑡)

+ 𝛽5 (𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑢𝑑𝑔𝑖𝑣𝑎𝑟𝑒) +  𝛽6 (𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡)

+ 𝛽7 (𝑏𝑢𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑘𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡ä𝑟) 

4.3.3 Resultat 

4.3.3.1 Onormal avkastning 

Det visar sig att resultaten varierar på basen av gruppering. För alla transaktioner är det 

budgivande företagets onormala avkastning negativ, likaså för alla undergrupperingar 

utom för transaktioner betalda med cash samt transaktioner genomföra innan 1981. Den 

totala onormala avkastningen, som beräknas genom att ta det viktade medelvärdet av 

budgivarens och target företagets avkastning, är dock positiv för alla grupperingar utom 

för transaktioner som genomförs med aktier som betalningsmedel.  

4.3.3.2 Regression 

Den verkliga analysen, där författaren jämför q värdet med onormala avkastningar i 

regressionsmodeller ger motsvarande resultat som tidigare studier. Den totala onormala 

avkastningen påverkas negativt ifall target företaget har en hög q värdering, medan 

avkastningen påverkas negativt om budgivaren har en hög värdering. Alla övriga 

kontrollvariabler ger signifikanta resultat för totalavkastning. Den relativa storleken på 

transaktionen har en positiv effekt, likaså ifall transaktionen betalas med cash och om 

det är flera budgivare. Den totala avkastningen visar sig påverkas negativt ifall budet är 

hostile och ifall budet kommit efter år 1980. Resultaten för budgivare och target företag 

skilt är inte enhetligt signifikanta. Target företagets avkastning påverkas signifikant 

positivt ifall det är flera budgivare, medan budgivarens avkastning påverkas signifikant 

positivt ifall budet betalas med cash och negativt ifall budet är hostile eller om det skett 

efter 1980. Slutsatsen är att om Tobins’ Q används som mått för prestanda, är 

avkastningen störst om target företaget presterar dåligt men förvärvande företaget bra.  

4.4 Relevans för avhandlingen 

De artiklar som redogjorts för tidigare i kapitel fyra fungerar som grund för denna 

avhandling. Niederhoffer (1971) var en av de första att studera hur aktiemarknader 

reagerar på världshändelser. Trots att metoden som användes inte är relevant för denna 

studie, kan logiken bakom resultaten användas som stöd för avhandlingens resonemang. 

Chen och Siems (2007) studie fokuserar likt denna avhandling på globala 

aktiemarknader och deras reaktioner på terrordåd och militära konflikter. Deras resultat 
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tyder på spridningseffekter mellan globala marknader och att militära konflikter orsakar 

signifikant onormal avkastning. De fokuserar främst på hela marknaden men studerar 

även specifikt den finansiella sektorn. Grunden för studien är aktieindex och inte 

enskilda företag men principen är densamma som denna studie baserar på. Resultaten 

tyder på främst negativ onormal avkastning i följd av militära konflikter men visar även 

att det finns skillnader mellan olika industrier. Den sista artikeln, av Servaes (1991) 

använder likväl en händelsestudie men fokuserar på företagsspecifika händelser. I 

studien analyserar författaren resultaten för de onormala avkastningarna vidare för att 

försöka hitta förklarande variabler. Denna avhandling använder en liknande metod för 

att försöka hitta förklarande variabler för energiföretagen.   
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Tabell 1  Sammanfattning av tidigare studeir.  

 

Författare och år Syfte Händelse och data Metod Resultat

Niederhoffer (1971)

Studera sambandet mellan 

världshändelser och reaktioner på 

amerikanska aktiemarknader.

Stora politiska världshändelser och 

konflikter. Slutligt sampel 432 

händelser.

Statistisk analys, kategorisering av 

händelser och rangordning av 

reaktioner. 

Marknaderna har upplevt prisförändringar 

efter världshändelser. Under dagarna två till 

fem tenderar marknaden att ha positiva 

förändringar. 

Chen & Siems (2007)

Reaktionerna på globala 

marknaderna efter konflikter och 

terroristattacker. 

14 olika konflikter och 

terrorattacker mellan 1915 och 

2001. Marknadsdata för 29 

regioner.

Händelsestudie, medeljusterad 

avkastning. 

Stora militära konflikter påverkar globala 

aktiemarknader. Negativa globala reaktioner 

sprider sig över gränser. 

Schneider & Troeger (2006)
Effekten av politiska spänningar på 

globala aktiemarknader. 

Tre militära konflikter under 1990-

talet, tidsseriedata.
E-GARCH, T-GARCH 

Marknader reagerar negativt om de förväntade 

ekonomiska konsekvenserna är signifikanta. 

Marknadernas reaktioner är oftast negativa. 

Amihud & Wohl (2004)

Effekten av förväntningar relaterat 

till Saddam Husseins fall på 

aktiemarknaden.

Studerar perioden innan 

krigsutbrottet och krigstiden, 

tidsseriedata.

Regressionsanalys på 

prisförändringar.

Negativa reaktioner innan krigsutbrottet som 

följd av förväntning över konflikt men positiv 

reaktion efter krigsutbrottet p.g.a. högre 

förväntningar om stabilare läge. 
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4.5 Forskningsfrågor 

På basen av den givna bakgrunden och tidigare studier kan forskningshypoteser bildas. 

Enligt hypotesen om effektiva marknader reagerar marknaden på tillgänglig 

information. I teorin betyder detta att aktiepriserna justeras så fort ny information blir 

tillgänglig. Det kan därför antas att marknaden reagerat på Rysslands militära offensiv i 

Ukraina. Även om tecken på att det skulle ske fanns redan innan den 24 februari 2022, 

var den fullskaliga offensivens karaktär en överraskning för västerländska samhällen. 

Trots att kriget direkt omfattar endast två parter, sträcker sig spridningseffekterna 

längre än endast de drabbade områdena. Världsekonomin är långt integrerad globalt och 

en allvarlig konflikt kan, likt tidigare studier (Niederhoffer, 1971, Chen & Siems, 1997), 

leda till reaktioner i andra länder. Att den militära offensiven var riktad mot ett 

europeiskt land och de enade Europeiska reaktionerna tyder på att flera länder har 

upplevt onormala reaktioner på aktiemarknaden. Då denna studie fokuserar på den 

europeiska energimarknaden, vilket är långt beroende av ryska energikällor, antas 

marknaden reagerat kraftigt på det nya läget. Forskningsfrågan som ställs är följande: 

1) Hur har europeiska energiföretagens aktiekurser reagerat på Rysslands militära 

offensiv i Ukraina år 2022?  

Vid detta skede skapas även hypoteser som baserar sig på tidigare studier och den 

givna bakgrunden angående forskningsfrågorna. 

1) De europeiska energiföretagen har upplevt en negativ reaktion på 

händelsedagen. 

2) De förnybara energiföretagen har upplevt en positiv onormal avkastning efter 

händelsedagen 

3) De två första dagarna efter händelsedagen har upplevt en kraftig reaktion, som 

sedan avtar efterföljande dagar.  

4) Landspecifika effekter har ett signifikant samband med den onormala 

avkastningen.  

Dessa forskningsfrågor och hypoteser studeras med hjälp av en händelsestudie och en 

multipelregression med landsdummyn för att fånga landspecifika effekter. För att 
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dessutom fördjupa förståelsen på reaktionerna i olika länder används landspecifika 

oberoende variabler i regressionen.  
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5 DATA 

I denna del av avhandlingen kommer en redogörelse av den data som används i studien 

ges. Som startpunkt för datainsamlingen var att identifiera och ta ut ett sampel på 

europeiska börslistade energibolag. Detta gjordes med hjälp av Factsets 

screeningfunktion. Det initiala samplet med företag med rätt industriklassificering 

bestod av 228 företag, varav 32 företag eliminerades på grund av geografiska eller 

felaktiga industriella egenskaper. Denna studie fokuserar på den europeiska marknaden 

och de två länderna direkt inblandade i konflikten lämnades utanför, nämligen Ryssland 

och Ukraina. Totalt 27 länder är representerade med minst ett företag. En ytterligare 

indelning i förnybar energi och icke-förnybar energi gjordes enligt FactSets 

industriklassificering. 

5.1 Data för händelsestudien 

Data för händelsestudien består av tidsserie data för företagens aktiepriser under en 

tidsperiod på totalt 231 dagar. Aktiekurserna har samlats in via Factset. Ett kriterium för 

att företaget hålls kvar i samplet är att företaget har varit börsnoterat under hela den 

studerade perioden inkluderande estimeringsperioden. Detta ledde till att ytterligare 20 

företag måste exkluderas ur samplet. Denna exkludering ledde till att tre länder med ett 

eller ett fåtal företag blev utan representation. För att kunna genomföra händelsestudien 

inhämtades även marknadsindex för respektive representerat land. Valen av index 

baserar sig på allmänt accepterade nationella index med tillgänglig prisinformation 

antingen genom Factset eller Nasdaq. Det slutliga samplet för händelsestudien består av 

175 företag från 24 länder. I samplet ingår 99 företag med fokus på icke-förnybar energi 

och 76 företag med fokus på förnybar energi. En tabell över de länder som är 

representerade ges nedan. Det mest representerade landet är Italien, följt av Tyskland, 

Storbritannien, Frankrike samt Polen. Alla länder har minst två representerade företag i 

samplet.  
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Tabell 2  Länder representerade i studien.  

 

 

5.1.1 Index 

För att motverka effekten av att den onormala avkastningen beror på skillnader i hur 

olika länders marknader har reagerat på händelsen och öka fokus på energisektorn, 

används nationella index. Problemet med att använda ett gemensamt europeiskt index 

som motsvarande marknads proxy är att det inte differentierar energimarknaden från 

hur landets aktiemarknad har reagerat. Enligt Campbell och Salotti (2010) fungerar 

händelsestudier med flera länder bra om man använder nationella index med 

ursprunglig valuta. Det förekommer skillnader i indexen mellan länderna vilket påverkar 

resultaten, men således fås bättre resultat med fokus på energisektorn och möjliggör en 

vidare analys på den onormala avkastningen för enskilda företag i olika länder. De 

använda indexen presenteras i tabell 3. 

Tabell 3 Marknadsindex som matchas mot aktieavkastningen.  

 

Land Observationer Land Observationer

Tyskland 21 Spanien 11

Italien 25 Schweiz 4

Litauen 4 Österrike 3

Belgien 2 Rumenien 4

Grekland 5 Polen 13

Sverige 12 Tjeckien 3

Storbritannien 16 Burlgarien 2

Frankrike 14 Nederländerna 4

Turkiet 10 Portugal 2

Norge 9 Finland 2

Ungern 3 Danmark 2

Irland 2 Luxembourg 2

Totalt 24 175

Land Index Land Index

Tyskland DAX Spanien IBEX 35

Italien FTSE MIB Schweiz SMI (CH20)

Litauen OMX Vilnius Österrike ATX

Belgien BEL 20 Rumänien BET10

Grekland FTSE/Athex 20 Polen WIG

Sverige OMX Stockholm PI Tjeckien PX 

Storbritannien FTSE 100 Bulgarien SOFIX

Frankrike FR40 Nederländerna NL25

Turkiet BIST100 Portugal PSI20

Norge OSEAX Finland OMX Helsinki PI

Ungern BUX Denmark OMX Copenhagen PI

Irland ISEQ Luxembourg LUXX
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5.1.2 Deskriptiv statistik över data i händelsestudien 

I detta stycke presenteras deskriptiv statistik över data i händelsestudien. Statistiken 

visar den onormala avkastningen och kumulativa onormala avkastningen som räknas 

fram genom marknadsmodellen enligt MacKinlay (1997). En mer genomförlig 

beskrivning av metoden presenteras i metodkapitlet.  

Tabell 4 Deskriptiv statistik över hela samplet i händelsestudien. 

 

I tabell 4 presenteras den genomsnittliga onormala avkastningen i hela händelsefönstret. 

Den genomsnittliga onormala avkastningen på händelsedagen är -0,04% men 

variationen mellan företagen är stor. Den högsta onormala avkastningen för 

händelsedagen var +25,5% medan den lägsta var -28,8%. Stora variationer inom de 

studerade kumulativa händelsefönstren kan likväl skådas. För händelsefönstret 

händelsedagen+ 10 dagar är minsta värdet nästan -50% och det högsta värdet nästan 

+50%. Alla händelsefönster har en skevhet på nära noll, medan kurtosis varierar mellan 

0 och +4,9. Hela samplet inkluderar 175 företag från 24 olika länder.  

Tabell 5 Deskriptiv statistik över det förnybara samplet. 

 

Den genomsnittliga onormala avkastningen för händelsedagen är -0,29% för de 

förnybara företagen. I de längre händelseförloppen är den onormala avkastningen i 

medeltal högre än för hela samplet, med den högsta kumulativa onormala avkastningen 

[0,0] [-5,5] [-10,10] [0,5] [0,10] [0,20]

Medeltal -0,04 % 2,13 % 5,17 % 3,15 % 7,07 % 6,83 %

Median -0,45 % 1,12 % 4,40 % 1,49 % 5,27 % 4,71 %

Minimum -28,78 % -59,82 % -66,22 % -46,41 % -48,82 % -42,08 %

Maximum 25,50 % 46,15 % 50,14 % 31,72 % 49,56 % 53,44 %

Standardavvikelse 0,06 0,12 0,18 0,11 0,16 0,16

Skevhet -0,19 -0,40 -0,31 0,02 0,37 0,36

Kurtosis 4,90 0,02 0,05 0,03 0,07 0,07

Observationer 175 175 175 175 175 175

[0,0] [-5,5] [-10,10] [0,5] [0,10] [0,20]

Medeltal -0,29 % 3,24 % 6,63 % 4,52 % 9,41 % 8,78 %

Median 0,01 % 2,11 % 5,35 % 2,62 % 7,98 % 7,59 %

Minimum -28,78 % -18,25 % -38,36 % -20,67 % -31,30 % -21,89 %

Maximum 15,08 % 35,32 % 45,01 % 31,72 % 49,56 % 46,40 %

Standardavvikelse 0,07 0,10 0,16 0,10 0,16 0,14

Skevhet -1,30 0,80 0,10 0,77 0,41 0,37

Kurtosis 5,62 1,27 0,48 1,23 0,48 0,06

Observationer 76 76 76 76 76 76
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i händelseförloppet (0,10). Medianen för alla händelseförlopp är positiv och bortsett från 

själva händelsedagen över 2%. Den minsta onormala avkastningen är högre än för hela 

samplet och som minst i händelseförloppet som inkluderar 10 dagar innan 

händelsedagen. Den högsta onormala avkastningen är i händelseförloppet 

händelsedagen +10 dagar.  

Tabell 6 Deskriptiv statistik över det icke-förnybara samplet. 

 

Tabell 6 visar deskriptiv statistik över onormal avkastning i det icke-förnybara samplet. 

I medeltal är den onormala avkastningen positiv för icke-förnybara företag. Medianen 

är lägre för alla händelseförlopp än den är i det förnybara samplet. I händelsefönstren (-

5,5) samt (0,5) är medianen positiv under 1%. Variationen mellan högsta och minsta är 

som störst i händelsefönstret (-10,10) där den minsta observationen är -66,2% och 

högsta 50,14%.  

5.2  Data för regressionsanalysen 

Regressionsanalysen görs för att kontrollera ifall valda variabler har haft ett samband 

med den onormala avkastningen. Som beroende variabel i regressionsanalysen används 

den estimerade onormala avkastningen samt den kumulativa onormala avkastningen för 

varje enskilt företag vilket kontrolleras mot ett antal landspecifika oberoende variabler 

samt finansiella kontrollvariabler.  

5.2.1 Beroende variabler 

Den beroende variabeln i regressionsanalysen är den onormala avkastningen estimerad 

i händelsestudien. För varje enskilt företag är således den beroende variabeln beräknad 

enligt formlerna beskrivna i del 6.1.2 Onormal avkastning enligt MacKinlay (1997). I 

regressionsmodellen används alla företag och estimat för onormala avkastning även om 

resultatet inte varit statistiskt signifikant.  

[0,0] [-5,5] [-10,10] [0,5] [0,10] [0,20]

Medeltal 0,14 % 1,30 % 4,10 % 2,16 % 5,34 % 5,41 %

Median -0,59 % 0,53 % 4,03 % 0,20 % 3,86 % 3,56 %

Minimum -13,44 % -59,82 % -66,22 % -46,41 % -48,82 % -42,08 %

Maximum 25,50 % 46,15 % 50,14 % 29,75 % 48,40 % 53,44 %

Standardavvikelse 0,06 0,14 0,19 0,11 0,17 0,17

Skevhet 1,14 -0,67 -0,43 -0,25 0,40 0,43

Kurtosis 3,51 4,35 2,25 2,99 1,68 0,98

Observationer 99 99 99 99 99 99
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5.2.2 Oberoende variabler 

De oberoende variabler som används i regressionen är både dummyvariabler och 

landspecifika variabler angående energikonsumtion. Variablerna är valda på basen av 

vad som antas ha en effekt på aktiens reaktion.  

5.2.2.1 Andelen förnybar energi i landet 

Den första oberoende variabeln som antas ha ett samband med aktiens reaktion är 

landets beroende av förnybar energi. Data för energikonsumtionen är hämtad från 

Eurostats databas och baserar sig på år 2021. Data för beroende av förnybar energi fanns 

ursprungligen för 28 länder, varav fyra länder fallit bort på grund av saknad information 

om de specifika företagens aktiekurser och således exkluderats ur händelsestudien. 

Antagandet är att i länder med högre beroende av förnybar energi således är mindre 

beroende av Rysk energi och att energisektorn påverkats till en mindre grad än de länder 

som fortfarande är mer beroende av fossila energikällor. En högre andel förnybara 

energikällor antas således ge en positiv effekt på den onormala avkastningen. 

5.2.2.2 Landets beroende av importerad energi 

Landets beroende av importerad energi används som variabel för hur mycket landet är 

beroende av andra länder för in energiproduktion. Eftersom den europeiska 

energimarknaden är relativt integrerad och gränsöverskridande och en stor del av den 

europeiska energin kommer från Ryska energikällor fungerar variabeln som proxy för 

hur exponerat landet är mot större ändringar på den europeiska energimarknaden. Data 

för variabeln är samlad från Eurostats databas och är i procent av landets totala 

energiproduktion. Andelen förnybar energi antas ha ett positivt samband med den 

onormala avkastningen för hela samplet. 

5.2.2.3 Energifokus 

Företagets fokus på förnybar energi eller icke-förnybar energi mäts genom en 

dummyvariabel som får värdet 1 ifall företaget fokuserar på förnybar energi och 0 ifall 

företaget fokuserar på icke-förnybar energi. Denna variabel lämnas bort då regressionen 

görs på de två olika grupperna separat men inkluderas för alla företag. Förnybara 

företagens aktiekurser antas ha reagerat positivt på konflikten. Eftersom hela sektorn 

presterat bättre än marknaden antas de förnybara företagen ha haft en högre onormal 

avkastning än de icke-förnybara. Informationen om företagets fokus är baserad på 

Factsets industriklassificering, där alternativa energikällor motsvarar förnybar energi. 



30 
  

 

5.2.3 Deskriptiv statistik över data i regressionsmodellen 

I tabell 7 presenteras deskriptiv statistik över variablerna i regressionsanalysen. De två 

första variablerna är landspecifika variabler och är procentandelar av landets totala 

energikonsumtion. Den tredje variabeln, förnybar fokus är en dummyvariabel som har 

värdet 1 ifall företaget fokuserar på förnybar energi. Tabellen visar att samplet inte är 

fullständigt normalfördelat, med varierande skevhet och kurtosis. Data som används i 

regressionsmodellen winsoriseras på 2% nivå för att få ett mer normalfördelat sampel. 

För att ytterligare kontrollera för att alla antaganden för regressionsmodellen håller 

genomförs utförlig modelldiagnostik.   

Tabell 7 Deskriptiv statistik över variabler i regressionsmodellen.  

 

 

Förnybar Energi Importerad Energi Förnybar fokus

Medeltal 0,29 0,14 0,45

Median 0,20 0,64 0,00

Minimum 0,12 -1,67 0,00

Maximum 0,77 0,92 1,00

Standardavvikelse 0,19 1,66 0,50

Skevhet 1,48 -3,54 0,22

Kurtosis 3,72 13,75 1,05

Observationer 175 175 175
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6 METOD 

I detta kapitel redogörs för den empiriska metoden som används i avhandlingen. 

Metoden baserar sig i första hand på en händelsestudie samt en kompletterande 

regressionsmodell för att studera variationer i onormal avkastning. Kapitlet fokuserar 

först på händelsestudien varefter regressionsmodellerna redovisas.  

6.1 Händelsestudie 

En händelsestudie strävar efter att mäta aktieprisernas reaktion på en händelse som 

påverkar marknaden, med andra ord tillgången till ny information. Metoden grundar sig 

i teorin att investerare ändrar sin uppfattning om marknaden vilket påverkar 

investerarnas beteende. Genom att estimera en förväntad normal avkastning, det vill 

säga hur aktiekursen skulle ha utvecklats utan den nya informationen, kan en jämförelse 

med den faktiska avkastningen göras. Den frekvent använda metoden för en 

händelsestudie utvecklades av Fama, Fischer, Jensen och Roll år 1969 i en studie där de 

undersökte aktieprisernas reaktion till ny information. Fama et al (1969) använde sig av 

den så kallade marknadsmodellen, där den förväntade aktieavkastningen räknas ut med 

hjälp av capital asset pricing model (CAPM) och ett marknadsindex. Under åren har fler 

metoder utvecklats för att beräkna den förväntade normala avkastningen.  

Metoder för att estimera den normala avkastningen kan delas in i statiska och 

ekonomiska modeller (MacKinlay, 1997). De statistiska modellerna tar inte i beaktan 

ekonomiska argument, medan de ekonomiska modellerna tar i beaktan faktorer som 

investerarnas beteende. De främsta statistiska modellerna är konstant genomsnittlig 

avkastning (constant mean return) modellen och marknadsmodellen (market model). 

Den första av dessa är den simplaste av modeller för förväntad normal avkastning, då 

den antar att avkastningen fortsätter som den tidigare gjort, genom att beräkna 

medeltalet av estimeringsperiodens avkastning och addera den förväntade 

standardavvikelsen. Trots sin enkelhet, ger modellen relativt pålitliga och liknande 

resultat som andra modeller (Brown och Warner, 1985). Marknadsmodellen däremot 

estimerar den förväntade avkastningen genom att beräkna ut aktiens beta jämfört med 

marknadsindexet samt alpha (en mer utförlig beskrivning i kapitel 6.1.2).  

Med stöd av Campbell och Salotti (2010) används i denna studie marknadsmodellen. 

Campbell och Salotti (2010) jämför olika modeller och test för att estimera den onormala 

avkastningen för sampel med företag från flera länder och kommer fram till att 
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marknadsmodellen fungerar väl då daglig avkastning och landspecifika nationella 

marknadsindex med ursprunglig valuta används.  

6.1.1 Studiens tidslinje 

Eventstudien baseras på två tidsintervaller, estimeringsperioden samt händelsefönstret. 

Eftersom denna händelsestudie baserar sig på endast ett händelsedatum följer alla 

företag samma tidslinje bestämt av händelsedatumet. Själva händelsen i studien är 

Rysslands intrång i Ukraina, vilket skedde den 24 februari 2022.  

Eftersom händelsedatumet är definierat, kan även händelsefönstret definieras. Innan 

den verkliga invasionen hade ryska trupper samlats kring Ukrainas norra och östra 

gränser samt på Krimhalvön. Trots detta, rådde det inte allmänt konsensus över ifall en 

verklig invasion skulle ske. Det är vanligt att inkludera både en tidsperiod innan och en 

tidsperiod efter själva händelsedatumet. Perioden innan händelsen är viktig eftersom 

marknaden redan då kan ha reagerat på information gällande händelsen, även om den 

inte inträffat. Estimeringen av den normala avkastningen kunde påverkas av 

information som hör till händelsefönstret. Händelsefönstret ska inte heller överlappa 

med estimeringsperioden av samma orsak. (MacKinlay, 1997) Händelsefönstret ska inte 

vara för långt, då marknaden antas reagera på ny information så fort den är tillgänglig 

(Fama, 1970) och ett för omfattande händelsefönster kan leda till att det blir svårt att 

skilja på den specifika händelsen från annan information (McWilliams, Siegel & Teoh, 

1999). Däremot kan informationen kräva en längre tidsperiod för att bli full förstådd och 

således reflekteras i aktiekurserna. Eftersom händelsen i denna studie är geopolitisk och 

komplex, krävs ett relativt långt händelsefönster. Därför är det längsta händelsefönstret 

i studien 31 dagar, nämligen händelsedagen -10 dagar till händelsedagen +20 dagar. De 

händelsefönster som studeras är händelsedatumet [0,0], en 11 dagars period [-5,5], en 

21 dagars period [-10,10], en 11 dagars period [0,10] samt en 21 dagars period [0,20].  

Estimeringsperioden innan händelsedatumet har i tidigare studier varit av varierande 

längd. Estimeringsperioden måste vara tillräckligt lång för att extremvärden inte ska få 

en för stor påverkan. I tidigare studier har estimeringsperioden ofta varit mellan 100 och 

300 dagar, varför här används 200 dagar. I figuren nedan illustreras händelsestudiens 

tidslinje.  
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Figur 3 Tidslinje för händelsestudien.  

 

 

6.1.2 Onormal avkastning 

Som tidigare nämnts används marknadsmodellen enligt MacKinlay (1997) i denna 

studie. Den estimerade normala avkastningen beräknas genom en OLS regression 

mellan två tidsserier, aktiens avkastning 𝑅𝑖  och marknadsindexets avkastning 𝑅𝑚. Som 

marknadsindex i denna studie används breda prisviktade index för de individuella 

ländernas aktiemarknader. Avkastningen logaritmen av den dagliga avkastningen och 

beräknas på samma sätt för aktie och index enligt följande formel: 

𝑅𝑖,𝑡 =  ln (
𝑃𝑖,𝑡

𝑃𝑖,𝑡−1
) 

Där 𝑅𝑖,𝑡 står för aktiens eller indexets dagliga avkastning, 𝑃𝑖,𝑡 står för stängningskursen 

vid tidpunkt t medan 𝑃𝑖,𝑡−1 står för stängningskursen dagen innan t.   

Regressionsmodellen ger beta (β) och interceptet alpha (α) som används för att estimera 

den normala avkastningen under händelseperioden. Formeln för den onormala 

avkastningen är: 

𝐴𝑅𝑖,𝑡 = 𝑅𝑖,𝑡 −  𝛼𝑖 − 𝛽𝑖𝑅𝑚,𝑡 

𝐴𝑅𝑖,𝑡 står för aktiens onormala avkastning (abnormal return) vid tidpunkt t,  𝑅𝑖,𝑡 står för 

aktiens dagliga avkastning vid tidpunkt t, 𝛼𝑖 står för interceptet från regressionen medan 

𝛽𝑖 är aktiens beta jämför med marknadsindexet. 𝑅𝑚,𝑡 är marknadsindexets avkastning 

vid tidpunkt t. Den onormala avkastningen 𝐴𝑅𝑖,𝑡 blir således skillnaden mellan den 

estimerade normala avkastningen och den verkliga avkastningen. För att beräkna ut den 

kumulerade onormala avkastningen över en period i händelsefönstret 𝐶𝐴𝑅𝑖 (Cumulative 

Abnormal Return) summeras den onormala avkastningen för alla tidpunkter inom det 

studerade händelsefönstret. Formeln för 𝐶𝐴𝑅𝑖 är 
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𝐶𝐴𝑅𝑖(𝑡1,𝑡2) =  ∑ 𝐴𝑅𝑖,𝑡
𝑡2
𝑡=𝑡1 . 

Den genomsnittliga onormala avkastningen beräknas genom att räkna medeltalet av 

observationernas onormala avkastning vid händelsedagen samt de studerade perioderna 

inom händelsefönstret. Formeln för händelsedagens genomsnittliga onormala 

avkastning kan skrivas som  

𝐴𝐴𝑅𝑡 =  ∑
𝐴𝑅𝑖,𝑡

𝑛
𝑛
𝑖=1 , 

där 𝐴𝐴𝑅𝑡 står för den onormala avkastningen vid händelsedagen, tidpunkt t medan n 

står för antalet observationer. Den kumulativa genomsnittliga onormala avkastningen 

räknas på samma sätt som den kumulativa onormala avkastningen, enligt följande 

formel 

𝐶𝐴𝐴𝑅(𝑡1,𝑡2) =  ∑ 𝐴𝐴𝑅𝑡
𝑡2
𝑡=𝑡1 . 

𝐶𝐴𝐴𝑅(𝑡1,𝑡2) är den kumulativa genomsnittliga onormala avkastningen under det 

studerade händelsefönstret t1 till t2, medan 𝐴𝐴𝑅𝑡 står för den genomsnittliga onormala 

avkastningen. (MacKinlay, 1997) 

6.1.3 Statistisk signifikans 

För att avgöra ifall den estimerade onormala avkastningen är signifikant kan ett flertal 

olika test genomföras. Dessa test kan genomföras både på enstaka aktiens onormala och 

kumulativa onormala avkastning samt på det studerade samplet med hjälp av den 

genomsnittliga onormala avkastningen. Enligt Campbell och Salotti (2010) kan både 

parametriska och icke-parametriska test användas. I denna studie används parametriska 

test. Ett simpelt test är ett tvärsnittstest där den faktiska standardavvikelsen av onormala 

avkastningen under estimeringsperioden används. T-värdet för den enstaka aktiens 

onormala avkastning på händelsedagen räknas ut enligt formeln 

𝑡𝐴𝑅 =  
𝐴𝑅𝑖,𝑡

𝜎𝐴𝑅𝑖

, 

där 𝐴𝑅𝑖,𝑡 är aktiens onormala avkastning vid tidpunkt t, medan 𝜎𝐴𝑅𝑖
 är 

standardavvikelsen av aktiens onormala avkastning under estimeringsperioden. T-

värdet för den kumulativa onormala avkastningen räknas ut med en liknande formel 

𝑡𝐶𝐴𝑅 =  
𝐶𝐴𝑅𝑖,(𝑡1,𝑡2)

𝜎𝐶𝐴𝑅𝑖

, 
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Där 𝐶𝐴𝑅(𝑡1,𝑡2) betecknar den kumulativa onormala avkastningen under period t1 till t2 

medan 𝜎𝐶𝐴𝑅𝑖
 är standardavvikelsen för den kumulativa onormala avkastningen enligt 

𝜎2
𝐶𝐴𝑅𝑖

=  𝐿2𝜎2
𝐴𝑅𝑖,(𝑡0.𝑡1)

, 

var 𝐿2 är längden på det studerade händelsefönstret.  

T-värdet för den kumulativa genomsnittliga onormala avkastningen räknas ut genom 

ett tvärsnitt t-test (cross-sectional test) (Campbell och Salotti, 2010). Formel för t-

värdet för den genomsnittliga onormala avkastningen är 

𝑡𝐴𝐴𝑅𝑡
=  √𝑁 

𝐴𝐴𝑅𝑡

𝜎𝐴𝐴𝑅𝑡

, 

var N står för antalet observationer och 𝜎𝐴𝐴𝑅𝑡
 står för standardavvikelsen av den 

genomsnittliga onormala avkastningen vid tidpunkt t och beräknas genom  

𝜎2
𝐴𝐴𝑅𝑡

=
1

𝑁 − 1
 ∑(𝐴𝑅𝑖,𝑡 − 𝐴𝐴𝑅𝑡)

2
𝑁

𝑖=1

.  

T-värdet för den genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen beräknas med 

samma formel, där 𝐴𝐴𝑅𝑡 byts ut mot 𝐶𝐴𝐴𝑅𝑡. Standardavvikelsen 𝜎𝐶𝐴𝐴𝑅𝑡
 beräknas enligt  

𝜎2
𝐶𝐴𝐴𝑅𝑡

=
1

𝑁−1
 ∑ (𝐶𝐴𝑅𝑖 −  𝐶𝐴𝐴𝑅 )

2𝑁
𝑖=1 .   

Problemet med detta tvärsnittstest är att det inte beaktar tvärsnittskorrelation i 

observationerna. Eftersom alla observationer i denna studie har samma händelsedag, är 

det frågan om klustrade event.  Ifall det kan antas existera tvärsnittskorrelation tenderar 

testresultaten att ge för signifikanta resultat. Enligt Boehmer, Musumeci och Poulsen 

(1991) kan en ökad varians orsakad av klustrade händelser korrigeras för genom att 

använda ett standardiserat tvärsnittstest. Testresultatet för den genomsnittliga 

onormala avkastningen för en specifik dag i händelsefönstret räknas ut genom följande 

formel: 

𝑧𝐵𝑀𝑃 =  
𝐴𝑆𝐴𝑅𝑡

√𝑁 𝑆𝐴𝑆𝐴𝑅𝑡

, 

där 𝐴𝑆𝐴𝑅𝑡 står för summan av de standardiserade onormala avkastningarna för alla 

observationer i tidpunkt 𝑡 ,  𝑁 står för antalet observationer medan 𝑆𝐴𝑆𝐴𝑅 står för 
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standardavvikelsen av de standardiserade onormala avkastningen. Den standardiserade 

onormala avkastningen beräknas genom att dela den onormala avkastningen vid 

tidpunkt t med standardavvikelsen av den onormala avkastningen under 

estimeringsperioden. För att ytterligare korrigera för tvärsnittskorrelationen, kan 

testresultatet ur det standardiserade tvärsnittstestet korrigeras enligt Kolar och 

Pynnönen (2010) korrigeringsfaktor. Korrigeringsfaktorn räknas med följande formel; 

𝑧𝐵𝑀𝑃 =  𝑍𝐵𝑀𝑃√
1−�̅�

1+(𝑁−1)�̅�
 , 

där �̅� är den genomsnittliga tvärsnittskorrelationen mellan observationernas onormala 

avkastning under estimeringsperioden.  

 

6.1.4 Statistiska Hypoteser 

För att statistiskt kunna testa dessa hypoteser skapas följande hypoteser 

𝐻0 ∶ 𝐴𝐴𝑅0 = 0, 

𝐻0 ∶ 𝐴𝐴𝑅0 ≠ 0, 

där noll hypotesen är att den genomsnittliga onormala avkastningen är noll, det vill 

säga att det inte går att bevisa att den signifikant skiljer sig från noll. För de förnybara 

företagen förväntas den genomsnittliga onormala avkastningen på händelsedagen vara 

positiv medan den för icke-förnybara förväntas vara negativ. Den statistiska hypotesen 

för den kumulativa genomsnittliga onormala avkastningen ställs upp på liknande sätt 

enligt  

𝐻0 ∶ 𝐶𝐴𝐴𝑅𝑡1,𝑡2 = 0, 

𝐻0 ∶ 𝐶𝐴𝐴𝑅𝑡1,𝑡2 ≠ 0, 

där den kumulativa genomsnittliga onormala avkastningen ersätter den genomsnittliga 

onormala avkastningen. Även här förväntas resultatet vara positivt för förnybara 

företag medan den antas vara negativ för icke förnybara företag.  
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6.2 Regressionsanalys 

Regressionsanalysen genomförs för att undersöka ifall det förekommer förklarande 

variabler till den onormala avkastningen. Studien använder två olika multipla 

regressionsmodeller, där en OLS metod (eng. ordinary least squares) används. Den 

första regressionsmodellen innehåller endast de beskrivna i kapitel 5.2.2 enligt 

𝐴𝑅𝑖 =  𝛼 +  𝛽1𝐹ö𝑟𝑛𝑦𝑏𝑎𝑟 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 +  𝛽2𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 +  𝛽3𝐹ö𝑟𝑛𝑦𝑏𝑎𝑟 +  𝜀𝑖, 

där 𝐴𝑅𝑖 står för företagets onormala avkastning, 𝛼 står för interceptet medan 𝜀 står för 

feltermen. 𝛽 betecknar koefficienten för de olika variablerna. En av variablerna i 

modellen är en dummyvariabel, 𝐹ö𝑟𝑛𝑦𝑏𝑎𝑟. Regressionsmodell används för hela samplet 

och på ett samplet med bara förnybara och ett med bara icke-förnybara företag. I de 

modellerna lämnas dummyvariabeln 𝐹ö𝑟𝑛𝑦𝑏𝑎𝑟 bort. Samma regressionsmodell används 

både för den onormala avkastningen på händelsedagen samt på den kumulativa 

onormala avkastningen under det 11 dagars händelsefönstret händelsedagen + 10 dagar 

(0,10).  

Den andra regressionsanalysen följer samma princip men inkluderar dummyvariabler 

för varje representerat land. I dessa modeller lämnas de landspecifika variablerna bort 

för att undvika att inkludera variabler med perfekt korrelation. Även dummyvariabeln 

för förnybar exkluderas. Regressionsmodellen med dummyvariabler blir således 

𝐴𝑅𝑖 =  𝛼 +   𝛽5𝐿𝑎𝑛𝑑𝑠𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 +  𝜀𝑖. 

Även denna analys görs på samplet med alla företag samt skilt för samplen med endast 

förnybara och icke-förnybara företag. 

6.2.1 Modelldiagnostik 

I denna del av avhandlingen diskuteras modelldiagnostik för regressionsmodellerna. För 

att regressionsresultaten ska vara pålitliga måste ett antal antaganden uppfyllas. Dessa 

antagen är att residualerna är normalfördelande, att variablerna inte är starkt 

korrelerade med varandra, att variansen för residualerna är konstant samt att 

residualerna inte är korrelerade med närliggande residualer. (Brooks, 2008. S.34). Dessa 

antaganden testas för varje enskild modell. 
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6.2.2 Normalitet 

För att kontrollera normaliteten, att residualerna är normalfördelade genomförs ett 

Shapiro-Wilks test. Noll hypotesen för testet är att residualerna är normalfördelade. Ifall 

testresultatet är signifikant måste noll hypotesen förkastas vilket betyder att 

residualerna inte är normalfördelade. Resultaten för Shapiro-Wilks testen är 

signifikanta och noll hypotesen måste därmed förkastas. Enligt Brooks (2008, s.165) 

betyder dock inte att normalitet inte existerar att resultaten inte är pålitliga ifall 

sampelstorleken är tillräckligt stor. Det kan därför antas att resultaten skulle närma sig 

normalitet ifall studien gjorts på ett större sampel. 

6.2.3 Multikollinaritet 

Följande testas för multikollinaritet med en parvis korrelationstabell. Tabellen visar att 

inga variabler är perfekt korrelerade, trots att andelen importerad energi och andelen 

förnybar energi har en korrelation på -0,53 vilket kan medföra problem i 

regressionsmodellen.  

Tabell 8 Korrelationstabell av studerade variabler. 

 

 

6.2.4 Autokorrelation 

För att resultaten skall vara pålitliga krävs att residualerna inte är korrelerade med 

varandra. Ifall autokorrelation existerar, är koefficienten som OLS regressionen ger inte 

pålitligt. För att testa för autokorrelation genomförs ett Breusch-Godfrey test, där noll 

hypotesen är att ingen autokorrelation existerar. Resultaten för Breusch-Godfrey testen 

är inte signifikanta, vilket betyder att noll hypotesen inte behövs förkastas och modellen 

påverkas således inte av autokorrelation.  

6.2.5 Heteroskedasticitet 

Antagandet om att residualerna är konstanta innebär att residualerna är lika långt från 

regressionslinjen genom alla observationer (Brooks, 2008, s. 134). Heteroskedasticitet 

kan testas med ett Breusch-Pagan test där noll hypotesen är att variansen för 

Förnybar.andel Importerad.andel Förnybar

Förnybar.andel 1

Importerad.andel -0,5273 1

Förnybar 0,1082 -0,0817 1
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residualerna är konstant, det vill säga att de är homoskedastiska. Resultatet för testen är 

inte signifikanta, vilket betyder att modellerna inte lider av heteroskedasticitet och 

resultaten kan antas vara pålitliga. 
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7 RESULTAT 

Resultaten från händelsestudien och regressionen samt modell diagnostik presenteras i 

detta kapitel. Hur resultaten förhåller sig till hypoteserna diskuteras även i detta kapitel, 

men en mer utförlig diskussion förs i följande kapitel.  

7.1 Onormal avkastning kring händelsedagen 

Den genomsnittliga onormala avkastningen under dagarna kring själva 

händelsedatumet analyseras först. Detta görs först på hela samplet och sedan för 

förnybara och icke-förnybara samplen skilt. Som diskuterat i metodkapitlet har den 

statistiska signifikansen för de olika dagarnas genomsnittliga onormala avkastning 

beräknats genom att använda ett standardiserat tvärsnittstest där testresultatet sedan 

korrigerats enligt Kolari och Pynnönen (2010) för att motverka effekten av klustrerade 

händelsedatum.  

Tabell 9 Genomsnittlig onormal avkastning för alla företag. 

 

I tabell 9 presenteras den genomsnittliga onormala avkastningen för hela samplet. 

Samplet inkluderar alla 175 observationer. Den onormala avkastningen visar sig vara 

positiv för alla dagar utom själva händelsedagen. Resultatet är signifikant för dag 1 och 

2, där dag 2 upplevde den kraftigaste positiva onormala avkastningen. Detta tyder på att 

den initiala reaktionen på händelsen varit försiktigt negativ, men att energisektorn 

upplevt en positiv onormal avkastning efter själva händelsedagen.  

 

 

 

 

Dag AAR (%)

Korrigerat 

standardiserat 

tvärsnittstest P-värde N

-1 0,335 % 0,724 0,45 175

0 -0,043 % -0,056 0,96 175

1 1,289 % 3,116 0,00*** 175

2 2,724 % 3,310 0.00*** 175

3 0,530 % 0,679 0,03 175
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Tabell 10   Genomsnittlig onormal avkastning för förnybara företag.  

 

I tabell 10 presenteras resultaten för samplet med de förnybara företagen. De förnybara 

företagen är 76 stycken och således lite under hälfter av det totala samplet. Resultaten 

tyder på att de förnybara företagen har reagerat med samma mönster som hela samplet. 

Själva händelsedagen har upplevt en negativ onormal avkastning men att den är positiv 

de följande dagarna. Den onormala avkastningen är statistiskt signifikant dag 1 och 2 

efter händelsedagen. Den positiva onormala avkastningen är högre än för hela samplet, 

vilket tyder på skillnader mellan det förnybara och icke förnybara samplet. Nedan i tabell 

11 presenteras resultaten för de icke-förnybara företagen. Resultaten visar att mönstret 

inte är samma för detta sampel. Själva händelsedagen upplevde en positiv onormal 

avkastning medan dag 3 upplevt en negativ onormal avkastning. Statistiskt är endast den 

onormala avkastningen dag 1 och 2 efter händelsedagen signifikant annat än noll.  

Tabell 11   Genomsnittlig onormal avkastning för icke- förnybara företag.  

 

 

 

Dag AAR (%)

Korrigerat 

standardiserat 

tvärsnittstest P-värde N

-1 0,243 % 0,353 0,72 76

0 -0,287 % -0,069 0,94 76

1 1,649 % 2,315 0,02** 76

2 3,196 % 2,750 0.00*** 76

3 1,284 % 1,200 0,23 76

Dag AAR (%)

Korrigerat 

standardiserat 

tvärsnittstest P-värde N

-1 0,405 % 0,633 0,53 99

0 0,144 % 0,044 0,96 99

1 1,013 % 2,051 0,04** 99

2 2,361 % 2,044 0.04** 99

3 -0,048 % -0,271 0,78 99
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7.2 Kumulativ genomsnittlig onormal avkastning 

Resultaten för den kumulativa onormala avkastningen under de studerade 

händelsefönstren presenteras i detta kapitel. Den statistiska signifikansen har även här 

korrigerats enligt Kolari och Pynnönen (2010). I tabellerna visas resultaten för fem 

händelsefönster, där de längsta händelsefönstren är 21 dagar och de kortaste 6 dagar. I 

tabell 12 visas resultaten för hela samplet inkluderande alla 175 företag. Den 

genomsnittliga onormala avkastningen för alla studerade händelsefönster är positiv. De 

längre händelsefönstren har en högre genomsnittlig onormal avkastning vilket var väntat 

då fler dagar upplever en positiv onormal avkastning än negativ. Justeringen av 

testresultatet minskar på signifikansnivån och för samplet med alla företag är endast 

resultaten för två händelsefönster signifikant andra än noll. Dessa två händelsefönster 

är dag 0 till 10 samt dag 0 till 20 efter händelsedagen. Resultaten är endast signifikanta 

på 10% signifikansnivå. Vad den kumulativa genomsnittliga onormala avkastningen 

visar för dessa händelsefönster, är att den onormala avkastningen är högre för det 

kortare händelsefönstret. Detta tyder på högre onormal avkastning under de första 10 

dagarna efter händelsen än under de följande 10 dagarna.  

Tabell 12 Kumulativ genomsnittlig onormal avkastning för alla företag. 

 

I tabell 13 presenteras resultaten för de förnybara företagen. Även dessa resultat är 

positiva för alla händelsefönster, men vad som skiljer sig från hela samplet är en fler 

statistiskt signifikanta resultat. Resultaten är signifikanta på 5% signifikansnivå för alla 

händelsefönster som endast inkluderar dagar efter händelsedatumet. Händelsefönster -

10 till 10 är signifikant på 10% signifikansnivå. Vad som även kan avläsas ur resultaten 

är en högre onormal avkastning för de förnybara företagen än för hela samplet. 

Resultaten visar att den onormala avkastningen varit 4,52% under dagarna 0 till 5, 9,41% 

under dagarna 0 till 10 och 8,78% under dagarna 0 till 20. Detta följer samma mönster 

Händelsefönster CAAR (%)

Korrigerat 

standardiserat 

tvärsnittstest P-värde N

-5;5 2,144 % 0,685 0,49 175

-10;10 5,198 % 1,295 0,19 175

0;5 3,186 % 1,184 0,24 175

0;10 7,110 % 1,893 0.06* 175

0;20 6,871 % 1,890 0,06* 175
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som för hela samplet och tyder på en högre kumulativ onormal avkastning under de 

första 10 dagarna efter händelsen än under de 10 följande dagarna.  

 

Tabell 13 Kumulativ genomsnittlig onormal avkastning för förnybara företag. 

 

Tabell 14 presenterar resultaten för de icke-förnybara företagen. Resultaten tyder på 

betydligt lägre kumulativ onormal avkastning och en mindre skillnad mellan de 10 första 

dagarna och de 10 följande dagarna efter händelsedagen. Statistiskt är dock inget 

händelsefönster signifikant för de icke-förnybara företagen enligt det genomförda 

standardiserade tvärsnittstestet med korrigering enligt Kolari och Pynnönen (2010). 

Detta kan förklaras av en större variation mellan de onormala avkastningarna för 

enskilda observationer i det icke-förnybara samplet.  

Tabell 14 Kumulativ genomsnittlig onormal avkastning för icke-förnybara företag.  

 

Utvecklingen av den genomsnittliga onormala avkastningen efter händelsedagen 

illustreras i figur 4. Figuren visar tydligt att de förnybara företagen upplevt en högre 

onormal avkastning under de första dagarna efter händelsedagen. Som tidigare 

diskuterats, upplever de förnybara företagen en positiv onormal avkastning dag 3 medan 

de icke förnybara företagen upplevt en negativ onormal avkastning. Dag 4 upplever alla 

Händelsefönster CAAR (%)

Korrigerat 

standardiserat 

tvärsnittstest P-värde N

-5;5 3,240 % 1,405 0,16 76

-10;10 6,627 % 1,950 0,05* 76

0;5 4,521 % 1,958 0,05** 76

0;10 9,413 % 2,511 0.01** 76

0;20 8,776 % 2,430 0,02** 76

Händelsefönster CAAR (%)

Korrigerat 

standardiserat 

tvärsnittstest P-värde N

-5;5 1,303 % 0,186 0,85 99

-10;10 4,100 % 0,591 0,55 99

0;5 2,160 % 0,444 0,66 99

0;10 5,342 % 0,947 0,34 99

0;20 5,408 % 0,943 0,35 99
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sampel en negativ onormal avkastning varefter den är nära 0% för alla sampel fram till 

dag 8, då den är kraftigt positiv. De förnybara företagen upplever en lägre onormal 

avkastning dag 16 till 20 efter händelsedagen än de icke-förnybara företagen.  

 

 

Figur 4 Kumulativ genomsnittlig onormal avkastning efter händelsedagen. 
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7.3 Regressionsanalys på onormal avkastning 

Som tidigare diskuterats görs en regressionsanalys på de onormala avkastningarna för 

att djupare studera variationen mellan de olika resultaten. Variablerna i 

regressionsmodellerna är både landspecifika energirelaterade variabler samt 

dummyvariabler för de olika länderna. Först presenteras och diskuteras resultaten från 

regressionsmodellerna med endast landspecifika energivariabler och sedan 

regressionsmodellerna med landsdummyn.  

Tabell 15 Regressionsresultat för hela samplet.  

 

Tabell 15 presenterar resultaten från regressionsmodellen med hela samplet samt 

landsspecifika variabler. För hela samplet inkluderas även en dummyvariabel för 

företagets fokus på förnybar energi. Resultaten visar en låg förklaringsgrad vilket tyder 

på att modellen inte lyckas fånga upp variationerna i de onormala avkastningarna för 

alla företag. Koefficienten för andelen förnybar energi i landet är negativ för alla 

händelsefönster och själva händelsedagen, men resultaten är inte relevanta. Variabeln 

för andelen importerad energi har en svagt positiv koefficient för händelsedagen och det 

kortaste händelsefönstret, men negativ koefficient för de längre händelsefönstren. 

Resultaten för variabeln är inte sifnifikant för något händelsefönster. Däremot visar 

variabeln förnybar positiva signifikanta effekter på den onormala avkastningen för alla 

händelsefönster förutom själva händelsedagen. Detta tyder på att förnybara företag har 

ett positivt samband med den onormala avkastningen. 

AR(0,0) CAR (0,5) CAR (0,10) CAR (0,20) VIF

Intercept 0,006 0,014 0,046 0,066*

(0,640) (0,523) (0,181) (0,054)

Förnybar.andel -0,036 -0,044 -0,028 -0,074 1,499

(0,233) (0,391) (0,731) (0,347)

Importerad.andel 0,001 0,019 -0,006 -0,019 1,472

(0,899) (0,311) (0,834) (0,498)

Förnybar 0,007 0,051*** 0,081*** 0,075*** 1,025

(0,443) (0,002) (0,001) (0,003)

Justerad R2 0,015 0,053 0,043 0,039

F-värde 0,8863 4,229** 3,573** 3,332**

Observationer 175 175 175 175

Shapiro Wilks 0,920 0,936 0,961 0,973

BP test 3,016 1,294 1,233 0,818

LM test 0,684 0,004 0,996 0,072

Signifikansnivå 1%***.5%** och 10%*

Alla företag
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På grund av att korrelationstabellen antydde på eventuella problem med 

multikollinaritet i modellen har även VIF- värdet (Varians Inflation Factor) räknats fram 

för variablerna i modellen. VIF-resultaten är nära 1, vilket tyder på att modellen inte lider 

av multikollinaritet mellan variablerna.  

Tabell 16 Regressionsresultat för förnybara samplet. 

 

Tabell 16 visar resultaten för det förnybara samplet. Även här är det justerade R2 talet 

lågt vilket tyder på att modellen inte förklarar variationerna i den onormala 

avkastningen. Detta tyder även modellens F-värde på och det är bara modellen med 

CAR(0,5) som är signifikant. Variablernas koefficienter följer samma mönster som för 

hela samplet. Ingen variabel visar ett signifikant resultat, men intercepet är signifikant 

för de två längsta händelsefönstren. Eftersom modellen lider av låg förklarings-och 

signifikansgrad kan inga betydande slutsatser göras på basen av resultaten.  

 

 

 

 

 

AR(0,0) CAR (0,5) CAR (0,10) CAR (0,20)

Intercept -0,001 0,049 0,107** 0,131***

(0,979) (0,102) (0,039) (0,006)

Förnybar.andel -0,010 -0,008 0,022 -0,059

(0,826) (0,905) (0,845) (0,563)

Importerad.andel 0,016 0,029 0,006 -0,005

(0,340) (0,196) (0,883) (0,878)

Justerad R2 0,001 0,016 0,027 0,022

F-värde 1,045 1,616* 0,019 0,208

Observationer 76 76 76 76

Shapiro Wilks 0,892 0,940 0,970 0,985

BP test 1,655 0,689 0,858 0,293

LM test 0,070 0,017 0,615 0,259

Signifikansnivå 1%***.5%** och 10%*

Förnybara företag
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Tabell 17 Regressionsresultat för icke-förnybara samplet. 

 

Resultaten för det icke-förnybara samplet tyder på att modellen inte heller fångar upp 

variationerna för detta sampel. Koefficienten för andelen förnybar energi är negativ för 

alla händelsefönster, vilket tyder på att en högre andel förnybar energi ger en mindre 

onormal avkastning. Dock är koefficienten inte signifikant för något händelsefönster. 

Koefficienten för andelen importerad energi är negativ för alla händelsefönster förutom 

dag 0 till 5, men är inte heller signifikant för något händelsefönster. Även här är 

signifikansnivån för hela modellen för låg och inga betydande slutsatser av resultaten 

kan göras. 

7.3.1 Regression med landsdummyn 

För att ytterligare försöka förklara variationerna görs regressionsmodeller med endast 

landsdummyn. Tabell 18 visar resultaten för regressionsmodellen på hela samplet och 

tyder på att denna modell bättre fångar upp variationerna bland de onormala 

avkastningarna. Det justerade R2 talet är 8,6% för händelsedagen och 10,3% för det 

längsta händelsefönstret. Koefficienten är negativ för endast Litauen, Ungern och 

Finland på händelsedagen. Resterande länder har ett positivt samband med den 

onormala avkastningen. För de längre händelsefönstren är koefficienterna genomgående 

positiva förutom för Finland i händelsefönstret (0,5) samt (0,20). De längre 

händelsefönstren har fler signifikanta resultat än själva händelsedagen. Signifikanta 

positiva koefficienter på händelsedagen är Spanien, Österrike samt Danmark. Då 

AR(0,0) CAR (0,5) CAR (0,10) CAR (0,20)

Intercept 0,020 0,030 0,066 0,076

(0,201) (0,355) (0,156) (0,114)

Förnybar.andel -0,058 -0,083 -0,084 -0,081

(0,151) (0,306) (0,475) (0,504)

Importerad.andel -0,017 0,007 -0,016 -0,038

(0,256) (0,805) (0,704) (0,398)

Justerad R2 0,024 0,017 0,005 0,009

F-värde 1,205 0,835 0,260 0,415

Observationer 99 99 99 99

Shapiro Wilks 0,913 0,907 0,930 0,937

BP test 0,800 0,237 1,236 0,004

LM test 1,182 0,657 0,107 0,361

Signifikansnivå 1%***.5%** och 10%*

Icke-Förnybara företag
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händelsefönstren blir längre är även koefficienterna för Grekland, Sverige, 

Storbritannien, Frankrike, Polen, Portugal, Tyskland, Italien, Nederländerna, Schweiz 

och Belgien signifikanta. De högsta positiva koefficienterna upplever Danmark, Sverige, 

Spanien, Polen, Tyskland och Frankrike.  

Tabell 18 Regressionsresultat med landsdummyn på hela samplet. 

 

AR(0,0) CAR (0,5) CAR (0,10) CAR (0,20)

Intercept -0,0560 -0,1449** -0,1897* -0,1780*

Nordeuropa

Finland -0,0090 -0,0463 0,0115 -0,0192

Sverige 0,0607 0,2483*** 0,4020*** 0,3616***

Norge 0,0356 0,1142 0,2407* 0,2329*

Danmark 0,2068*** 0,2389* 0,4238** 0,2784

Centraleuropa

Tyskland 0,0640 0,1937** 0,2853** 0,2737**

Polen 0,0446 0,2224*** 0,2872** 0,2735**

Tjeckien 0,0301 0,1336 0,1770 0,1656

Ungern -0,0008 0,1174 0,1943 0,2483*

Österrike 0,1071** 0,1260 0,2106 0,1872

Schweiz 0,0495 0,1668* 0,2294* 0,1892

Östeuropa

Rumänien 0,0562 0,0992 0,1810 0,1916

Bulgarien 0,0355 0,1274 0,1641 0,0944

Turkiet 0,0013 0,1094 0,1599 0,1678

Litauen -0,0024 0,0993 0,0889 0,0169

Västeuropa

Storbritannien 0,0610 0,1829** 0,2890** 0,2714**

Irland 0,0125 0,2116** 0,1359 0,3672**

Belgien 0,0702 0,1794* 0,2307 0,2553*

Nederländerna 0,0446 0,1540* 0,1806 0,2178*

Frankrike 0,0673 0,1848** 0,3122*** 0,3305***

Luxemburg 0,0757 0,1340 0,1704 0,1111

Sydeuropa

Spanien 0,0969** 0,2332*** 0,3538*** 0,3219***

Italien 0,0674 0,1918** 0,2520** 0,2179*

Grekland 0,0603 0,1849** 0,2545* 0,2251*

Portugal 0,0932 0,1854* 0,2790* 0,2436

Justerad R2 0,169 0,126 0,118 0,103

F-värde 1,683** 1,696** 1,737** 1,835**

Observationer 175 175 175 175

Shapiro Wilks 0,901 0,922 0,954 0,976

Breusch- Pagan 25,039 18,451 30,831 29,820

Breusch-Godfrey 0,152 1,985 0,108 0,354

Signifikansnivå 1%***.5%** och 10%*

Alla företag
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För de förnybara samplet faller fem länder bort som saknar förnybara företag eller 

endast en observation. Det justerade R2 tyder på att modellen förklarar 17% av 

variationerna på händelsedagen och 29% av variationerna i det längsta händelsefönstret. 

Interceptet är positivt för alla händelsefönster, men en större andel länder har negativa 

koefficienter med den onormala avkastningen på händelsedagen än positiva. De positiva 

koefficienterna är Tyskland, Frankrike, Spanien och Österrike. De längre 

händelsefönstren har fler positiva koefficienter än negativa koefficienter. För det 

kortaste kumulativa händelsefönstret, dag 0 till 5 efter händelsedagen är endast Spanien 

signifikant. I det längsta händelsefönstret är Italien, Sverige, Frankrike, Irland, Spanien 

signifikant.  

Tabell 19 Regressionsresultat på det förnybara samplet. 

 

AR(0,0) CAR (0,5) CAR (0,10) CAR (0,20)

Intercept 0,0197 -0,0109 -0,0193 -0,0669

Nordeuropa

Sverige -0,0193 0,0981 0,2144* 0,2296**

Norge -0,0544 -0,0053 0,1013 0,1369

Danmark 0,1311* 0,1043 0,2533 0,1674

Centraleuropa

Tyskland 0,0021 0,1528** 0,2699** 0,2994

Polen -0,0789 0,0536 0,0765 0,1359

Tjeckien -0,0549 -0,0098 0,0043 0,0372

Ungern -0,0627 -0,0370 0,0457 0,1601

Österrike 0,0931 -0,0019 0,0874 0,0861

Schweiz -0,0370 0,0153 0,0300 0,0594

Östeuropa

Turkiet -0,0828 -0,0101 -0,0372 -0,0395

Litauen -0,0939 -0,0367 -0,0807 -0,0083

Västeuropa

Storbritannien -0,0274 0,0138 0,1474 0,0961

Irland -0,0632 0,0776 -0,0344 0,2561**

Belgien -0,0404 -0,0472 -0,0476 0,1254

Nederländerna -0,0062 0,0079 -0,0706 0,0250

Frankrike 0,0107 0,0922 0,1953* 0,2662***

Sydeuropa

Spanien 0,0866 0,2161*** 0,4051*** 0,4010***

Italien -0,0139 0,0668 0,0997 0,1284***

Grekland -0,0070 0,0710 0,1069 0,1637

Justerad R2 0,169 0,183 0,275 0,291

F-värde 1,805** 1,884** 2,497*** 2,618***

Observationer 71 71 71 71

Shapiro Wilks 0,902 0,947 0,958 0,980

Breusch- Pagan 42,441 17,974 27,084 22,113

Breusch-Godfrey 0,793 0,469 2,908 2,982

Signifikansnivå 1%***.5%** och 10%*

Förnybara företag
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Regressionsmodellen på det icke-förnybara samplet saknar koefficienter för 3 länder av 

samma orsaker som det förnybara samplet. Interceptet är negativt för alla 

händelsefönster och signifikant för händelsefönstren (0,5) och (0,10). De flesta länder 

har positiva koefficienter, förutom Ungern, och Finland på händelsedagen. Längre 

händelsefönster har fler signifikanta resultat, framförallt Sverige, Storbritannien, Polen 

och Nederländerna har höga positiva signifikanta koefficienter.  

Tabell 20 Regressionsresultat med det icke-förnybara samplet. 

 

AR(0,0) CAR (0,5) CAR (0,10) CAR (0,20)

Intercept -0,0560 -0,1449* -0,1896* -0,1779

Nordeuropa

Finland -0,0086 -0,0462 0,0114 -0,0192

Sverige 0,0823 0,3292*** 0,4875*** 0,4665***

Norge 0,0642 0,0854 0,1786 0,2028

Centraleuropa

Tyskland 0,0535 0,1239 0,1690 0,1712

Polen 0,0857** 0,2521*** 0,3216** 0,2961**

Tjeckien 0,0347 0,1382 0,1781 0,1743

Ungern -0,0076 0,1276 0,1833 0,2368

Österrike 0,0762 0,1230 0,1870 0,1822

Schweiz 0,0818 0,2173* 0,3160* 0,2453

Östeuropa

Rumänien 0,0562 0,0992 0,1809 0,1916

Bulgarien 0,0355 0,1274 0,1641 0,0944

Turkiet 0,0034 0,1058 0,1665 0,1919

Litauen 0,0028 0,1000 0,0886 -0,0116

Västeuropa

Storbritannien 0,0628 0,1878** 0,2849** 0,2806**

Belgien 0,1050 0,2720** 0,3386* 0,2741

Nederländerna 0,0197 0,1661 0,2613* 0,2995*

Frankrike 0,0417 0,1296 0,2407* 0,2680**

Sydeuropa

Spanien 0,0723* 0,1892** 0,2706** 0,2505*

Italien 0,0724* 0,1834** 0,2353** 0,1980

Grekland 0,0477 0,1548 0,2201 0,1506

Portugal 0,0932* 0,1853* 0,2790* 0,2436

Justerad R2 0,054 0,100 0,042 0,045

F-värde 1,264 1,517* 1,205 1,221

Observationer 96 96 96 96

Shapiro Wilks 0,884 0,892 0,894 0,913

Breusch- Pagan 6,624 13,612 23,493 16,813

Breusch-Godfrey 0,708 0,310 0,205 1,798

Signifikansnivå 1%***.5%** och 10%*

Icke- förnybara företag
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8 DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras de presenterade resultaten i föregående kapitel. Resultaten 

diskuteras utifrån teori och bakgrund som presenterades i början av avhandlingen och 

strävar efter att analysera och besvara den ställda forskningsfrågan. Först diskuteras 

resultaten av händelsestudien och sedan regressionsanalysen. 

8.1 Europeiska energiföretagens onormala avkastning 

Med händelsestudien strävar avhandlingen efter att fånga marknadens reaktion på 

Rysslands militära offensiv i Ukraina. Resultaten förväntades att skapa en förståelse för 

hur specifikt den europeiska energisektorn reagerat på att Ryssland, som är Europas 

viktigaste handelspartner då det kommer till energi, inlett en militär aggression i ett 

annat europeiskt land. Samtidigt gjordes händelsestudien för att undersöka ifall 

reaktionen på en militär konflikt är lik tidigare studier. 

Den onormala avkastningen för hela samplet visade sig vara negativ på själva 

händelsedagen. Dock var inte resultatet statistiskt signifikant och en giltig slutsats kan 

således inte göras, utan den onormala avkastningen kan i teorin bero på slump. Den 

onormala avkastningen på händelsedagen för de förnybara företagen var negativ medan 

den var positiv för de icke-förnybara företagen. Inte heller för dessa sampel var 

resultaten signifikanta. Den första hypotesen som ställdes i kapitel 4, att de europeiska 

energiföretagen har upplevt en negativ reaktion på händelsedagen kan således inte 

statistiskt bevisas stämma. Att den onormala avkastningen var negativ för de förnybara 

företagen men positiv för de icke förnybara stämmer inte heller överens med hypotes 2, 

som antog att de förnybara företagen skulle ha upplevt en positiv initial reaktion på 

händelsedagen. Även om resultaten inte var signifikanta, tyder detta på att marknaden 

inte direkt värderat den positiva marknadstrenden för förnybar energi vara starkare än 

de negativa konsekvenser krisen leder till.  

Däremot är reaktionen dag 1 och 2 efter händelsedagen signifikant positiv för alla 

sampel. Detta tyder på att marknaden upplevt att reaktionen på händelsedagen varit 

felaktig eller återhållsam. Skillnaden mellan reaktionerna för de två olika energisamplen 

var över 1%, och de förnybara företagen upplevde en högre positiv onormal avkastning 

än de icke-förnybara företagen. Figur 4 som visar den kumulativa reaktionen fram till 20 

dagar efter händelsedagen tyder på att energiföretagen upplevt en negativ onormal 

avkastning dag fyra, men sedan en positiv reaktion dag fem. Detta kan bero på någon 

enskild händelse under händelseförloppet. Resultaten är i stort sett i linje med tidigare 
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studier och speciellt Niederhoffer (1971) som visar att reaktionerna dag två till fem 

tenderar att vara positiva efter världshändelser. Detta betyder att hypotes tre som 

skapades i kapitel fyra stämmer, då de första dagarna efter händelsedagen upplevt en 

signifikant och kraftig reaktion. Således stärker dessa resultat den redan existerande 

litteraturen om marknadsreaktioner till världshändelser. 

Det förekom skillnader mellan de förnybara och icke-förnybara företagen då längre 

händelsefönster studerades. De förnybara företagen upplevde en signifikant positiv 

kumulativ onormal avkastning i alla händelsefönster som endast inkluderar dagar efter 

händelsedagen. Under de tio första dagarna upplevde de förnybara företagen nästan 10% 

kumulativ onormal avkastning. De icke-förnybara företagen har under de 20 första 

dagarna upplevt en lägre positiv kumulativ onormal avkastning än de förnybara 

företagen, trots att resultaten för de längre händelsefönstren inte är signifikanta för de 

icke-förnybara företagen. Detta tyder på att marknaden har upplevt ett mer förmånligt 

marknadsläge för de förnybara företagen. Detta kan bero på flera olika orsaker. De icke-

förnybara företagen har med större sannolikhet en större exponering till Ryssland, både 

operativt och importmässigt. Som tidigare diskuterats var västerländska länder och 

europeiska länder snabba på att fördöma den ryska militära offensiven vilket direkt ledde 

till en press mot verksamhet i och med Ryssland. Marknaden kan ha upplevt att de icke-

förnybara företagen har mer olösta frågor och potentiella omstruktureringar, för att inte 

glömma direkta inkomstbortfall och kostnader, än de förnybara företagen. Förnybar 

energi är inte lika lätt att transportera och flytta som fossila energikällor och således 

påverkas företag som fokuserar på förnybar energi mindre av andra länder.  

Denna teori tar dock endast fasta på de företag som direkt producerar elektricitet genom 

förnybara energikällor. De företag som producerar komponenter som används för 

energiframställning opererar sannolikt mer gränsöverskridande. De lägre onormala 

avkastningarna för icke-förnybara företag kan även bero på att dessa företag ofta driver 

stora nationella eller globala verksamheter med stabila kassor. Dessa företag kan 

investera mer vid förändrade marknadslägen och anpassa sig till nya situationer på ett 

annat sätt än tillväxtföretag. I denna studie har inte företagens karaktär studerats 

noggrannare. Eftersom  europeiska länder redan innan konflikten strävat efter att öka 

sitt beroende av förnybar energi och minska andelen fossil energi har de förnybara 

företagen redan innan konflikten haft fördelaktiga marknadsförutsättningar och att även 

de icke-förnybara har ökat sin fokus på förnybara lösningar.  
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Oberoende tyder resultaten på att marknaden reagerar på ny information. Som 

diskuterades i teorikapitlet antar hypotesen om effektiva marknader att 

marknadspriserna inkluderar all tillgänglig information (Fama, 1970). Enligt teorin bör 

därför marknaden reagera på ny information och därför även händelser som skapar ny 

information. Resultaten i denna avhandling bevisar att marknaden inkluderar ny 

information i sin värdering och att aktiepriserna därför speglar marknadens uppfattning 

över det nya läget. Den integrerade världsekonomin och i detta fall energimarknaden har 

lett till att reaktionerna har spridit sig i hela Europa och inte bara i direkta grannländer.  

8.2 Regressionsanalys 

Regressionsanalysen med den onormala avkastningen som beroende variabel gjordes för 

att få en bättre insyn i vad som orsakar variationen. De första regressionsmodellerna 

gjordes med landspecifika energivariabler för att analysera ifall landets beroende av 

importerad energi eller förnybar energi kan förklara skillnaderna. 

Modellerna lyckas inte fånga dessa skillnader och regressionsanalyserna gav inte 

signifikanta resultat. Förklaringsgraden för modellerna var låg. Detta tyder på att de 

valda variablerna inte förklarar variationen. Eftersom att dessa variabler inte fångar 

variationen mellan företagen kan bero på att variablerna är landspecifika och således 

samma för flera observationer i samma länder. Den enda variabeln som gav ett 

signifikant resultat var ifall företaget fokuserar på förnybar energi eller inte. 

Koefficienten var positiv för hela samplet för de kumulativa onormala avkastningarna. 

Detta tyder på att företagen som fokuserar på förnybar energi har ett positivt samband 

med den kumulativa onormala avkastningen. Detta stöder resultaten av händelsestudien 

och visar att det finns en signifikant skillnad mellan de förnybara och icke-förnybara 

företagen.  

Regressionsanalysen gjordes sedan med alla länder som dummyvariabler för att försöka 

fånga skillnaderna mellan olika länder. Resultaten var till en stor del signifikanta, främst 

i de längre händelsefönstren. Koefficienterna var mer positiva än negativa i alla längre 

händelsefönster för alla sampel. De länder som visar de högsta positiva signifikanta 

koefficienterna var Spanien, Sverige, Tyskland och Danmark. Sverige, Spanien och 

Danmark är till relativt begränsad nivå beroende av importerad energi och framförallt 

rysk energi. Som tidigare konstaterats importerar Spanien en stor del av sin gas från 

norra Afrika medan Sverige och Danmark har en betydande andel förnybar energi. 
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Tyskland däremot har under senaste åren minskat sitt beroende på kärnkraft och istället 

ökat sin import av gas, främst från Ryssland.  

De östeuropeiska länderna har positiva koefficienter då hela samplet och förnybara 

företagen undersöks, men negativa koefficienter för de icke-förnybara företagen. Inget 

av de östeuropeiska länderna visar signifikanta koefficienter för hela samplet i något 

händelsefönster. Att resultaten inte är signifikanta kan bero på att de onormala 

avkastningarna är lägre än för resten av Europa. De västeuropeiska och sydeuropeiska 

länderna har upplevt relativt lika onormala avkastningar i alla händelseförlopp medan 

de nordiska och centraleuropeiska har större variationer. Detta kan bero på större 

skillnader i energimixen eller skillnader i hur beroende av rysk energi länderna är. De 

sydeuropeiska länderna kan importera gas lättare från Afrika eller mellanöstern medan 

de västeuropeiska länderna kan vända sig enklare till Nordamerika.  

Dessa resultat stöder alltså inte till fullt det antagandet att länder med mindre beroende 

av rysk energi har upplevt en mer positiv onormal avkastning, trots att det kan vara en 

faktor. Att majoriteten av länderna har positiva koefficienter med den kumulativa 

onormala avkastningen är även överraskande. Detta tyder på att hela den europeiska 

energimarknaden har klarat sig bättre än väntat. Detta kan bero på högre energipriser 

och en allt större uppmärksamhet för sektorn. Troligen är de högre energipriserna inte 

en faktor, då flera företag har fått kämpa med mindre marginaler. Ett exempel på detta 

är Uniper, de tyska energiföretaget som ägs av finska Fortum. Uniper har varit Europas 

största gasimportör och har inte lyckats flytta över de höga priserna till konsumenterna. 

(Financial Times, 2022)  Att modellen med länderna har en högre förklaringsgrad än 

modellerna med de landspecifika variablerna tyder dock på att variationen mellan 

länderna är stor och mer signifikant än de landspecifika energivariablerna.  

Den sista hypotesen som ställdes i kapitel 4 kan besvaras genom att konstatera att 

landspecifika effekter har en signifikant effekt på den onormala avkastningen. Vilka de 

landspecifika egenskaperna är ger inte analysen ett signifikant svar på, eftersom de 

landspecifika variablerna inte förklarade variansen i den onormala avkastningen. Detta 

kan bero på att variabeln för importerad energi inte skiljer på exportlandet. Mer 

sannolikt är sampelstorleken en förklarande faktor till de stora skillnaderna mellan 

länderna. 
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9 SLUTSATS 

Denna avhandling studerade den europeiska energimarknadens reaktion på Rysslands 

militära offensiv mot Ukraina år 2022 genom en tvådelad metod. Först genomfördes en 

händelsestudie och sedan utfördes regressionsanalyser på basen av händelsestudiens 

resultat och landspecifika variabler. Syftet med studien var att analysera hur 

energimarknaden reagerat, vilket studien genomfört. Forskningshypoteserna var att 

energisektorn upplevt en negativ onormal avkastning på händelsedagen, att förnybara 

företag upplevt en positiv kumulativ onormal avkastning efter händelsedagen, att de 

första dagarna upplever en kraftigare reaktion än efterföljande dagar samt att länderna 

har ett signifikant samband med den onormala avkastningen.  

För att besvara forskningsfrågan, hur marknaden har reagerat, tyder resultaten på att 

energimarknaden har upplevt en positiv onormal avkastning efter händelsen. Den själva 

offensiven orsakade inte en enhetligt negativ reaktion, men resultatet var signifikant 

negativt för förnybara företag. Resultatet var negativt för hela samplet, men det 

resultatet var inte signifikant. Detta tyder ändå på att marknadens initiala reaktion på 

energiföretagens aktiepriser var negativ. Efter händelsedagen upplevde inte bara de 

förnybara företagen en positiv reaktion och en positiv kumulativ onormal avkastning, 

utan det gjorde även de icke-förnybara företagen. Hela sektorn har reagerat positivt på 

händelsen vilket inte var väntat. De första dagarna upplevde en kraftig positiv reaktion 

för alla sampel, men kraftigast positiv för de förnybara företagen. Detta tyder på att 

marknaden tolkat de förnybara företagens förutsättningar att vara starkare och påverkas 

mindre av konflikten. Orsaken till detta kan vara att de är mindre exponerade mot 

Ryssland och förmånligare marknadsutsikter. 

De studerade landspecifika energivariablerna kan inte förklara variationen i den 

onormala avkastning, men länderna har ett signifikant samband med resultaten. Detta 

tyder på att det förekommer signifikanta variationer mellan reaktionerna i olika länder, 

vilket eventuellt kan förklaras med deras direkta exponering till Ryssland eller 

sampelstorleken. Detta kan dock inte sägas med säkerhet. Däremot indikerar resultaten 

att det förekommer skillnader i reaktionerna i olika länder baserat på landets geografiska 

läge.  

Denna studie har fokuserat på den direkta effekten av Rysslands militära offensiv i 

februari 2022 och de efterföljande dagarna. Det är möjligt att tydligare resultat kan 

identifieras genom andra metoder på längre tid. I nuläget har Ryssland och EU gjort 
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politiska beslut som direkt påverkar importen av energi från Ryssland vilket inte 

reflekteras i resultaten i denna studie. Denna studie har bidragit med att ge en förståelse 

över den direkt reaktionen i samband med aggressionen och vidare studier bör fokusera 

på att fånga långsiktiga effekter.  

9.1 Potentiella problem med studien 

Syftet med denna studie är att undersöka de europeiska energiföretagens reaktion på 

Rysslands militära offensiv i Ukraina, och för att studera detta användes främst en 

händelsestudie. Händelsestudien genomfördes med nationella index som i sig kan bete 

sig olika och således förklara en del av variationen mellan de olika länderna. Metoden 

som användes baserar sig på tidigare studier och använder motsvarande tidsperioder 

vilket bör tyda på att resultaten kan anses vara trovärdiga. Variablerna som användes i 

regressionsmodellen har inte använts av tidigare studier och det visade sig att dessa 

variabler inte kunde fånga upp variationen i den onormala avkastningen. Ett annat 

eventuellt problem är industriklassificeringen som gjordes med hjälp av Factset. Genom 

att endast använda sig av en dummyvariabel och en binär indelning i förnybara och icke-

förnybara tas ingen hänsyn till andelen omsättning från förnybar eller icke-förnybar 

energi. Det kan således vara att företag har fel klassificering, men eftersom resultatet 

tydde på en signifikant skillnad mellan förnybara och icke-förnybara företag tyder det på 

att den generella klassificeringen är rätt.  

9.2 Rekommendationer för framtida studier 

Med tanke på energimarknadens karaktär och förändrade fokus på förnybar energi 

redan innan konflikten vore det intressant att undersöka hur marknaden reagerat på 

nyheter om klimatmål eller regleringar. Dessa händelser kan potentiellt fånga 

reaktionerna på ett längre perspektiv. Då studien genomfördes fanns det inte mycket 

tidigare studier med fokus på specifikt energisektorns reaktioner och vidare studier 

skulle således vara bra för att skapa en bättre förståelse över sektorn.  

Framtida studier kunde även använda ett större sampel och dela upp energisektorn 

ytterligare. I denna studie har ingen indelning i vilken energikälla företagen främst 

fokuserar på och således går företag som fokuserar på vindkraft under samma kategori 

som företag som fokuserar på solenergi. Detta kombinerat med en indelning enligt 

andelen omsättning från olika energikällor skulle ge en mer korrekt bild och leda till mer 

signifikanta resultat.  
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