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Abstract 

This exploratory paper aims to describe the magnitude and development of risk premium in EPADs 

traded for different electricity price areas in the Nordic electricity market. Risk premium is defined 

according to the pricing theories originally formulated by Fama & French (1987), and calculated through 

an ex post perspective. The study includes more than 700 EPADs from 2006 to 2014. 

Application of descriptive statistics indicates existence of significant risk premia whose sign and 

magnitude varies between regions and time periods. This is in line with previous results by Kristiansen 

(2004) and Marckhoff & Wimschulte (2009). 

Any long-term trends have not been validated statistically. Graphical analysis of seasonal patterns 

revealed low (high) risk premium in summer (winter) for all areas except Oslo, where the seasonal 

patterns are the opposite. EPADs for Oslo and the Danish regions are traded in contango and all other 

areas in backwardation. Risk premia for all contracts do however approach zero when approaching 

maturity, which is consistent with theory of risk preferences described by Hillier et al., (2010). 

The results of this exploratory paper can be used to find interesting perspectives and research questions 

for further research. The results may also be of interest both for traders who are using EPADs for hedging 

purposes and the institutions aiming to achieve an efficient Nordic electricity market, such as NordREG, 

the Swedish Energy Markets Inspectorate and Nord Pool. 
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Sammanfattning 

Uppsatsens explorativa syfte är att utforska samt beskriva riskpremiens storlek och utveckling för de 

EPADs som handlas för olika elprisområden på den nordiska elmarknaden. Riskpremien har definierats 

enligt de prissättningsteorier som ursprungligen formulerats av Fama & French (1987) och beräknats ur 

ett ex post-perspektiv. Studien omfattar drygt 700 EPAD-kontrakt från perioden 2006 till 2014.  

Tillämpning av deskriptiv statistik visar existensen av betydande riskpremier vars tecken och storlek 

varierar mellan områden och tidsperioder. Detta är i linje med tidigare resultat av Kristiansen (2004) 

samt Marckhoff & Wimschulte (2009). Några långsiktiga trender har inte kunnat säkerställas statistiskt. 

Grafisk analys av säsongsmönster visar på låga (höga) riskpremier sommartid (vintertid) för samtliga 

områden utom Oslo där omvänt förhållande råder. Oslo samt de danska områdenas kontrakt handlas i 

contango, övriga områden i backwardation. Samtliga kontrakts riskpremier minskar dock över time-to-

maturity, vilket stämmer överens med de riskpreferenser som beskrivs av Hillier et al., (2010). 

Resultaten från denna explorativa studie kan användas för att hitta intressanta perspektiv och 

frågeställningar till vidare forskning. Resultaten kan även vara av intresse dels för aktörer som använder 

EPADs för prissäkring och dels för de institutioner som verkar för en effektiv nordisk elmarknad, 

exempelvis NordREG, Energimarknadsinspektionen och Nord Pool. 

 

Nyckelord: Riskpremier, EPAD, CfD, Finansiell elhandel, Nord Pool, OMX Commodities  
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Förkortningar 

EPAD Electricity price area differentials. 

CfD Contracts for difference (äldre benämning för EPAD). 

DS Future Deferred settlement future. 

 

STO Elprisområde Stockholm. 

OSL Elprisområde Oslo. 

CPH Elprisområde Köpenhamn. 

ARH Elprisområde Århus. 

HEL Elprisområde Helsingfors. 

 

APX Amsterdam power exchange (Nederländernas elmarknad). 

EEX European energy exchange (Tysklands elmarknad). 

N2EX Nord Pools del av den engelska spotmarknaden. 

NYISO New York independent system operator (Del av Amerikas elmarknad). 

NYMEX New York mercantile exchange (amerikansk finansiell råvarumarknad). 

PJM Pennsylvania, New Jersey och Maryland (Delar av Amerikas elmarknad). 
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1 Inledning 
Detta inledande kapitel är tänkt att ge en kort introduktion till ämnet och förklara varför det är 

aktuellt och viktigt. Här beskrivs studiens bakgrund ur vilken ett problemområde och syfte 

formulerats. Därefter presenteras de frågeställningar som koncentrerats ur syftet samt studiens 

övergripande avgränsningar. Slutligen presenteras uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Elektricitet har spelat en unik roll för Sveriges och övriga världens utveckling. Från att i slutet av 

1800-talet nästan enbart använts för att driva ljuskällor till att revolutionera diverse 

produktionsprocesser under 1900-talet och möjliggjort IT-revolutionen under sent 1900-tal 

[Brännlund & Söderholm, 2012]. 

Fram till 1996 var Sveriges elmarknad statligt reglerad. Priserna bestämdes i princip utifrån 

prisledande Vattenfalls avkastningskrav vilket eliminerade all konkurrens. Vid avregleringen 

1996 bildade Sverige och Norge världens första internationella elhandelsmarknad, Nord Pool 

Spot (hädanefter spotmarknaden) och elkunder kunde nu själva välja elleverantör [Brännlund & 

Söderholm, 2012]. Det gemensamma elpriset för de nordiska länderna, det så kallade systempriset, 

bestäms baserat på utbud och efterfrågan [Damsgaard & Green, 2005].  

Elektricitet som råvara skiljer sig från andra råvaror på så sätt att den inte kan lagras i någon större 

omfattning utan måste konsumeras i det ögonblick den produceras [Byström, 2003]. Dessa 

faktorer gör prisnivån på elektricitet extremt volatil även på kort sikt vilket skapar ett behov från 

producenter och konsumenter av elektricitet att prissäkra sig mot dessa variationer [Kristiansen, 

2004]. På grund av detta införde Nord Pool även en finansiell marknad, parallellt till den fysiska 

elmarknaden, där finansiella instrument handlas med elpriset som underliggande tillgång 

[Finansinspektionen, 2005]. Terminskontrakt av typen forwards och futures används för att 

möjliggöra prissäkring mot elprisets variationer över tid [Nasdaq OMX, 2014a]. Kontrakten är 

inte förenade med någon fysisk leverans utav el utan kontantavräknas [NordREG, 2010]. 

Finland och Danmark anslöt sig till Nord Pool år 1998 respektive 2000 vilket kraftigt utökade det 

geografiska området för den nordiska elmarknaden [Damsgaard & Green, 2005]. De enskilda 

ländernas elnät är sammankopplade men överföringskapaciteten, alltså mängden el som kan 

transporteras i kablarna, är begränsad. I de fall produktion och konsumtion av elektricitet inte sker 

på samma ställe måste elektriciteten ibland transporteras långa sträckor vilket ger upphov till 

betydande förluster. Detta resulterar i olika utbud- och efterfrågekurvor för de olika geografiska 

områdena vilket ger olika elpriser (områdespriser) under ca 80 % av tiden [Spodniak et al., 2013]. 

Som ett svar på elmarknadens aktörers behov att prissäkra sig även mot dessa geografiska 
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prisskillnader infördes år 2000 Contracts for difference (CfD) [Nasdaq OMX, 2014b]. CfD är ett 

forward-kontrakt vars underliggande tillgång är skillnaden mellan det gemensamma systempriset 

och områdespriset i det område till vilket det specifika kontraktet är bundet [Elforsk, 2012] 

Kontrakten bytte 2013 namn till Electricity Area Price Differentials och kommer hädanefter att 

benämnas EPADs [Nasdaq OMX, 2013]. 

1.2 Problemdiskussion 
Elektricitet är troligtvis den enda råvara som företag i alla branscher i viss grad är beroende av 

för sin verksamhet. Inom verkstads- och tillverkningsindustrin utgör energikostnader 2-10% av 

företagens totala rörliga kostnader [Energimyndigheten, 2014]. Det är därför inte förvånande att 

kraftigt ökade elpriser leder till sänkt produktionsnivå i näringslivet och därmed även sänkt BNP 

[Konjunkturinstitutet, 2011]. Industriella branschorganisationer uttrycker i debatt sin oro för 

Sveriges och EU:s konkurrenskraft vid ökade elpriser [Skogsindustrierna, 2014; IF Metall, 2011].  

Den europeiska energimarknaden står inför flera stora förändringar: strävan efter en integrerad 

energimarknad mellan Nord- och Centraleuropa, snabb utbyggnad av förnybar energi, Tysklands 

avvecklande av kärnkraftverken fram till 2022, ökande problem med bristande överförings-

kapacitet mellan de olika områdena med mera [Europaparlamentet, 2009; EU-kommissionen, 

2013; Strunz, 2014; Kristiansen, 2004]. Dessa förändringar ökar osäkerheten kring den framtida 

elprisnivån och framförallt elprisets stabilitet. Ett utökat geografisk område inom samma 

handelssystem riskerar även att resultera i större skillnader mellan områdespriser. Efterfrågan på 

finansiella instrument för att prissäkra sig mot dessa osäkerheter bör öka i takt med att 

osäkerheterna blir allt större. I Svensk energis rapport Handelsrisker på den Nordiska 

elmarknaden (2001) diskuteras prissäkringsstrategier, där man menar att prissäkring via forwards 

och futures endast fungerar tillfredsställande när områdespriset är detsamma som systempriset, 

med andra ord det pris som skulle gälla förutsatt att inga begränsningar i överföringskapacitet 

förekom. Väl fungerande EPADs är alltså en förutsättning för prissäkring på den nordiska 

finansiella elmarknaden och det mest centrala för kontraktens funktion är prissättningen. 

Prissättningen av EPADs baseras på marknadens bedömningar av den framtida skillnaden mellan 

system- och områdespriset under en viss tidsperiod. Dessa bedömningar är kvalificerade 

gissningar baserade på tillgänglig produktions- och överföringskapacitet samt förväntad 

efterfrågan [Lorca & Prina, 2013]. I en rapport utgiven av forskningsinstitutet Elforsk (2012) 

påpekas att många aktörer anser att EPAD-priserna är ”för höga”. Som de flesta andra 

forwardkontrakt innehåller EPAD-priset oftast en riskpremie [Kristiansen, 2004; Marckhoff & 

Wimschulte, 2009]. Riskpremien för ett forwardkontrakt kan kortfattat beskrivas som det pris 

kontraktsköparen är villig att betala för att undvika den risk som härstammar från eventuella 

framtida prisvariationer i den underliggande varan. Mer konkret kan riskpremien beskrivas som 
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skillnaden mellan kontraktets marknadsvärde och den underliggande tillgångens pris i det 

verkliga utfallet [Kristiansen, 2004]. En omotiverat stor riskpremie kan vara ett tecken på att 

marknaden för EPADs inte fungerar tillfredsställande, exempelvis på grund av låg likviditet, 

något som påpekats tidigare [Elforsk, 2012]. 

Det tycks saknas forskning kring EPADs på den nordiska marknaden med data efter 2006. Detta 

i kombination med ovan nämnda problematik gör det relevant att undersöka hur riskpremierna 

utvecklats sedan 2006 samt om riskpremien, likt elpriset, uppvisar någon säsongsvariation. Detta 

har dels ett värde för köpare och säljare på elmarknaden, men även för Nord Pool och OMX 

Commodities som förhoppningsvis är måna om att tillhandahålla funktionella handelsplatser och 

attraktiva finansiella produkter. Utöver detta kan resultaten ha ett värde vid utformning av policys 

för ett gemensamt europeiskt elsystem. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens explorativa syfte är att utforska samt beskriva riskpremiens storlek och utveckling 

över olika tidsperioder, för de EPADs som handlats för olika elprisområden på den nordiska 

elmarknaden sedan 2006.  

Syftet konkretiseras i följande frågeställningar: 

1. Hur stor är riskpremien för de olika elprisområdenas EPADs, i monetära termer och i 

förhållande till EPAD-priset? 

2. Hur skiljer sig riskpremien för EPADs mellan de studerade elprisområdena? 

3. Vilka eventuella trender och säsongsmönster uppvisar riskpremien för EPADs sedan 

2006? 

4. Hur utvecklas riskpremien för EPADs över kontraktens time-to-maturity? 

1.4 Avgränsningar 
Studien kommer inte att innefatta data från tidigare än 2006 eftersom denna redan studerats av 

Marckhoff och Wimschulte (2009). De elprisområden för vilka EPADs inte handlades vid året 

för studiens första observerade år, 2006, avgränsas. Studerade elprisområden begränsas därmed 

till Oslo (OSL/NO1), Stockholm (STO/SE3), Helsingfors (HEL/FI), Arhus (ARH/DK1) och 

Köpenhamn (CPH/DK2).  

Resultaten kommer endast att gälla för de studerade områdena och generalisering till övriga 

elprisområden kommer inte att vara möjlig. Veckokontrakt avgränsas eftersom de utgörs av en 

annan sorts finansiella derivat än övriga EPADs [Nasdaq OMX, 2014a].  
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1.5 Disposition 
Kapitel 2 ger en övergripande beskrivning av den nordiska elmarknaden. Det nordiska 

energisystemet presenteras med fokus på prissättning. Därefter beskrivs de finansiella derivat som 

förknippas med nordiska elmarknaden. Slutligen presenteras ett antal internationella elmarknader. 

Kapitel 3 redogör för studiens teoretiska referensram som grundar sig i prissättningsteorier för 

finansiella derivat. Riskpremier beskrivs generellt och i studiens perspektiv. Slutligen presenteras 

ett urval av tidigare forskning om riskpremier på olika marknader, med fokus på elmarknader. 

Kapitel 4 redogör för studiens metod och inleds med metodval. Därefter ges en beskrivning av 

den datainsamling som ligger till grund för studien. Vidare redogörs för datahantering och 

beräkning av riskpremien. Slutligen beskrivs de statistiska analyser som utförts samt metodkritik. 

Kapitel 5 presenterar studiens resultat i en relativt koncentrerad form, där vissa delar placerats i 

appendix. Resultat i form av deskriptiv statistik presenteras inledningsvis, följt av resultat från 

tidsserieanalys. Resultaten kommenteras löpande för att vägleda läsaren. 

Kapitel 6 analyserar resultaten och anknyter dessa till de teorier och den tidigare forskning som 

presenterats i kapitel 3. Analysen har strukturerats efter studiens frågeställningar. 

Kapitel 7 inleds med diskussion kring studiens metoder och resultat. Vidare presenteras studiens 

viktigaste slutsatser, strukturerade efter dess fyra frågeställningar. Avslutningsvis ges förslag till 

vidare forskning inom området. 
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2 Nordiska elmarknaden 
I detta kapitel ges en ytlig beskrivning främst av den nordiska elmarknaden. Inledningsvis 

förklaras handelssystemet för fysiska el-leveranser samt systemets geografi. Därefter beskrivs 

den parallella finansiella handelsplatsen och dess produkter. Slutligen presenteras ett urval av 

internationella elmarknader för att bredda perspektivet något. 

2.1 Den fysiska elmarknaden 
På den fysiska elmarknaden handlar aktörer fysiska leveranser av elektricitet. Marknaden består 

av två delmarknader, Elspot och Elbas. Elspot står för 99 % av handelsvolymen och handel sker 

dagen innan leverans. Elbas, som står för den resterande procenten, är ett komplement där handel 

sker timmen innan leverans i syfte att balansera utbud och efterfrågan på kort sikt. 

2.1.1 Elspot 
Elspot är den fysiska handelsplats som även kallas spotmarknaden, där handel av el sker via sluten 

auktion. Marknaden är en så kallad day-ahead market där auktion äger rum varje dag och elpriset 

bestäms av samtliga aktörers köp- och säljorders, vilka skickas till Nord Pool dagen innan auktion. 

Samtliga aktörer på spotmarknaden planerar noggrant vilken mängd el som ska köpas eller säljas 

samt till vilket pris, eftersom aktörerna har ett åtagande gentemot sina respektive kunder att 

leverera el [Energimyndigheten, 2003]. Priset bestäms genom en aggregerad utbud- och 

efterfrågekurva där skärningspunkten sätter systempriset, se Figur 1 för ett principiellt diagram. 

Eftersom marginalkostnaden för att producera elektricitet varierar för olika produktionssätt så 

varierar även utbudspriset till viss del efter vilket produktionssätt som används. 

 
Figur 1: Principiellt diagram med utbud- och efterfrågekurva för spotmarknaden. Observera att marginal-

kostnaderna inte är skalenliga utan endast för att illustrera ungefärliga förhållanden. Egen skiss med inspiration 

från Nord Pool Spot, 2013. 

Beräkningen av systempriset görs separat för dygnets 24 timmar. Det resulterande priset kallas 

ibland för det oinskränkta marknadspriset, vilket inkluderar spotmarknadens samtliga 

budområden men exkluderar nätavgifter och kostnader till följd av begränsningar i 

överföringskapacitet [Energimyndigheten, 2003]. Systempriset är det pris som gäller för hela den 
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nordiska elmarknaden förutsatt att inga begränsningar i överföringskapaciteten förekommer. 

Figur 2 visar systemprisets utveckling från 2006 till 2014. 

 
Figur 2: Systempriset för elektricitet under perioden 2006-01-01 till 2014-09-30 (Nord Pool Spot, 2014c). 

I de fall utbud och efterfrågan överstiger överföringskapaciteten uppstår flaskhalsar vilket ger 

upphov till att olika områden får olika elpriser, se avsnitt 2.1.3 Elprisområden för mer information 

kring detta [Energimyndigheten, 2003; Elforsk, 2012]. 

2.1.2 Elbas 
Den andra delmarknaden för fysisk elhandel är Elbas, som är en förkortning av Electrical 

Balancing Adjustment System. Marknaden är en så kallad intra-day market där el handlas varje 

timme, dygnet runt, och levereras en timme senare. Till skillnad från auktionen på spotmarknaden 

så väljer aktörerna på Elbas själva vilket pris de erbjuder att köpa eller sälja för. De aktörer som 

inte lyckas balansera sina över-/underskott bestraffas i efterhand med avgifter, vilket är ett 

incitament för rimlig prissättning på Elbas. Orsaker till aktörers över-/underskott av elektricitet 

kan exempelvis vara bristande produktionsplanering eller oförutsedda förändringar i efterfrågan, 

till följd av ändrade väderförhållanden eller liknande. [Nord Pool Spot, 2014b] 

2.1.3 Elprisområden 
Den nordiska elmarknaden Nord Pool har under åren vuxit sig allt starkare och integrerat fler 

länder, från att i början endast ha bestått av Norge. Världens första internationella elmarknad 

bildades 1996 då Sverige gick med i Nord Pool, tätt följt av Finland år 1998, västra Danmark år 

1999 samt östra Danmark år 2000 [Elforsk, 2012]. 

Bristande överföringskapacitet inom och mellan länderna skapar flaskhalsar i de fall produktion 

och konsumtion av elektricitet inte sammanfaller geografiskt. Varje land har en systemoperatör 

som är ansvarig för balansen i landets elnät. Systemoperatören kan dela in landet i olika 

prisområden för att hantera de prisskillnader som uppstår till följd av flaskhalsar. De fyra nordiska 

ländernas systemoperatörer är: Stattnett SF (Norge), Svenska Kraftnät (Sverige), Fingrid (Finland) 

och Energinet.dk (Danmark). Den nordiska elmarknaden har delats upp i 12 prisområden enligt 
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Figur 3: fem i Norge (NO1-NO5), fyra i Sverige (SE1-SE4), två i Danmark (DK1 och DK2) samt 

Finland som utgör ett område (FI). [Elforsk 2012; Energimyndigheten, 2003] 

 
Figur 3: Kartan illustrerar den nordiska elmarknadens uppdelning i elprisområden (Nord Pool Spot, 2014b). 

Beroende på vart i elnäten elektriciteten produceras och konsumeras kommer de olika områdenas 

elpriser att avvika från systempriset. Tabell 1 visar de studerade områdenas över- respektive 

underskott av elproduktion under de tre första kvartalen 2014.  I Figur 4 visas differensen mellan 

systempriset och områdespriset för Helsingfors för samma period. Produktionsunderskottet i 

kombination med bristande överföringskapacitet resulterar i ett områdespris som är högre än 

systempriset.  

Tabell 1: Sammanställning av produktionsöver-/underskott för de studerade elprisområdena under perioden 

2014-01-01 till 2014-09-30 (Nord Pool Spot, 2014c). 

  STO OSL CPH ARH HEL 
Produktionsöverskott 2014 [MWh] 12 857 627 11 970 731 -3 619 756 1 038 578 -13 114 304 

 

 
Figur 4: Prisdifferensen mellan systempriset och områdespriset för Helsingfors (HEL-SYS) under perioden 

2014-01-01 till 2014-09-30 (Nord Pool Spot, 2014c). 

2.2 Den finansiella elmarknaden 
Elprisets volatilitet är stundvis hög vilket skapar en efterfrågan på produkter för prissäkring och 

spekulering [Energimyndigheten, 2003]. Parallellt till den fysiska elmarknaden finns därför en 
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finansiella elmarknad, OMX Commodities, där finansiella derivat handlas med elpriser som 

underliggande tillgång. Ett finansiellt derivat är en produkt vars pris bestäms av priset på en 

underliggande tillgång [Hillier et al., 2010]. På OMX Commodities finns primärt fyra stycken 

finansiella derivat som baseras på elpriser: Futures, DS Futures, Optioner och EPADs [Nasdaq 

OMX, 2014a]. Gemensamt för kontrakten är att kontant avräkning (cash settlement) tillämpas, 

vilket innebär att kontrakten inte är förknippade med någon direkt leverans av el [Nasdaq OMX, 

2014a]. Kontraktets innehavare får alltså vid kontraktets utfall antingen betala eller erhålla 

skillnaden mellan kontraktets värde och den underliggande tillgångens värde. 

2.2.1 Futures 
Futurekontrakten avräknas på två sätt. Dels genom mark-to-market, vilket innebär att kontraktet 

avräknas löpande varje dag under handelsperioden, och dels genom avräkning under själva 

leveransperioden. Futurekontrakten på OMX Commodities har systempriset som underliggande 

tillgång och handlas som dags- eller veckokontrakt med upp till sex veckors löptid. 

[Energimyndigheten, 2003; Finansinspektionen, 2005; Nasdaq OMX, 2014a] 

2.2.2 DS Futures 
Delayed Settlement Futures är futurekontrakt som inte avräknas genom mark-to-market. All 

avräkning är uppskjuten till leveransperioden, vilket gör dem mycket lika så kallade forward-

kontrakt. DS Futurekontrakten på OMX Commodities har systempriset som underliggande 

tillgång och handlas som månads-, kvartals- eller årskontrakt med upp till tio års löptid. 

[Energimyndigheten, 2003; Finansinspektionen, 2005; Nasdaq OMX, 2014a] 

2.2.3 Optioner 
En option är ett kontrakt mellan två parter där innehavaren av optionen ges rättigheten att köpa 

eller sälja en specifik mängd av en vara till ett fast pris, vid eller före en tidsbestämd period. 

Innehavaren har alltså rättigheten men är inte förpliktigad att köpa eller sälja varan [Hillier et al., 

2010]. De optioner som handlas på den nordiska elmarknaden är av Europeiskt slag vilket innebär 

att optionen inte kan lösas tidigare än vid lösendagen. Optionsinnehavarna på den nordiska 

elmarknaden har alltså rätten att köpa eller sälja el till ett bestämt pris under en bestämd period 

[Hillier et al., 2010; Energimyndigheten, 2003]. Optionskontrakten på OMX Commodities har 

systempriset som underliggande tillgång och handlas som kvartals- eller årskontrakt med upp till 

två års löptid [Nasdaq OMX, 2014a]. 

2.2.4 EPADs 
EPADs (Electricity Price Area Differentials) är i grunden DS Futures som istället för systempriset 

har skillnaden mellan områdes- och systempris som underliggande tillgång. EPADs fungerar 

alltså som ett forwardkontrakt. Undantaget är veckokontrakten som är vanliga futurekontrakt. 

Avräkningen sker enligt vad som ovan beskrivits för DS Futures respektive Futures. EPADs finns 

för samtliga nordiska elprisområden samt Estland och Lettland. Kontrakten handlas som vecko-, 
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månads-, kvartals- eller årskontrakt och har löptider upp till fyra år. [Finansinspektionen, 2005; 

Nasdaq OMX, 2014a] 

EPADs används nästan uteslutande i kombination med vanliga DS Futures och Futures för 

prissäkring mot elprisets variation både över tid och område. Väl fungerade EPADs är en 

förutsättning för att prissättningen av DS Futures och Futures ska fungera effektivt då områden 

med olika priser handlar med samma kontrakt [Elforsk, 2012]. 

2.3 Andra elmarknader 
Nedan beskrivs kortfattat ett urval av elmarknader runt om i världen med fokus på hur de hanterat 

varierande områdespriser. 

2.3.1 Tyskland 
EEX (European Energy Exchange) är den tyska elmarknaden som består av en fysisk och en 

finansiell elmarknad. Den fysiska elmarknaden består likt den nordiska av en marknad för 

försäljning av el med leverans nästkommande dag samt en marknad för leverans en timme från 

att den handlas. Priset på el bestäms genom så kallad Uniform Price Auction, vilket innebär att 

köpbud med total kvantitet samt pris per enhet först tas emot. När samtliga bud inkommit godtar 

säljare buden i fallande prisordning, vilket innebär att låga köpbud riskerar att bli utan leverans 

[Ethier et al. 1999; Pietz, 2009]. På den finansiella marknaden kan aktörer prissäkra sig mot 

volatiliteten i elpriset med hjälp av olika finansiella derivat som till exempel futures, forwards 

och optioner. Tysklands fyra största elproducenter RWE, E.ON, Vattenfall och ENBW står för 

ungefär 80% av all elproduktion i landet och de har även delat ansvar som systemoperatörer. I de 

fall efterfrågan överstiger utbudet, vilket skapar obalans i elnätet, ansvarar systemoperatörerna 

för att öka eller minska sin produktion så att balansen återställs [Viehmann, 2011]. 

2.3.2 England 
Den brittiska elmarknaden utgörs likt andra europeiska elmarknader av en fysisk och en finansiell 

marknad. På den fysiska elmarknaden kan aktörer handla fysisk el för leverans nästkommande 

dag alternativt med leverans under samma dag. Den fysiska elen handlas främst via två 

handelsplatser, APX (Amsterdam Power Exchange) eller N2EX, Storbritanniens spotmarknad 

som ägs av Nord Pool [Energy-UK, 2015]. Priset på el bestäms genom att köpare och säljare 

sänder in sina köp- respektive säljbud elektroniskt. Sedan beräknas ett marknadspris baserat på 

utbud och efterfrågan. Marknadspriset på el bestäms timvis för leverans nästkommande dag [APX, 

2015a]. På den finansiella marknaden kan köpare och säljare med hjälp av finansiella instrument 

säkra sig emot framtida variationer i elpriset. Derivaten som handlas är listade på Nasdaq 

Commodities och har det dagliga spotpriset på N2EX som underliggande tillgång [Nasdaq OMX, 

2015]. Systemoperatören i England är National Grid, och har likt andra systemoperatörer i uppgift 

att balansera flödet av el runt om i landet [National Grid, 2015]. 
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2.3.3 USA 
PJM (Pennsylvania, New Jersey och Maryland) och NYISO (New York independent system 

operator) är två amerikanska elmarknader. Elpriset bestäms där utifrån LMP (Locational 

Marginal Pricing), vilket speglar värdet på el för ett specifikt område och tid då den levereras. 

Ifall det lägsta priset på el kan nå ut till alla olika områden på marknaden, är det LMP-priset som 

gäller för hela marknaden. I de fall efterfrågan på el överstiger utbudet, måste el från dyrare 

produktionskällor produceras vilket resulterar i högre LMP i de områden med högre efterfrågan 

[PJM, 2015; Zhang, 2009]. Strukturen på marknaden är lik övriga elmarknader runt om i världen, 

då den består av en finansiell- samt en fysisk del [PJM, 2015]. TCC (Transmission Congestion 

Contracts) används på PJM samt NYISO för att prissäkra sig mot skillnader i områdespriser och 

trängselavgifter för överföring av el. Dessa kontrakt har varit tillgängliga på PJM sedan 1998 och 

på NYISO sedan 1999 [Kristiansen, 2004]. Prisvariationer och osäkerhet kring trängselavgifter 

för överföring av el skapar en efterfrågan hos köpare och säljare att säkra sig mot dessa risker, 

varför TCCs introducerades på den amerikanska marknaden [Zhang, 2009]. 

2.3.4 Holland 
Den holländska elmarknaden APX (Amsterdam Power Exchange) består av en fysisk marknad 

och en finansiell marknad. Den fysiska spotmarknaden har två delmarknader varav den första 

avser handel med leverans för nästkommande dag och en marknad för handel och leverans samma 

dag som elen handlats [APX, 2015b]. Priset på el bestäms genom att köpare och säljare skickar 

in sina köp och säljbud, för att sedan beräkna marknadspriset genom att jämföra utbud och 

efterfrågan med varandra. Marknadspriset på el bestäms för varje timma för nästkommande dag, 

alltså 24 gånger per dag [APX, 2015b]. På den finansiella marknaden kan aktörer prissäkra sig 

mot framtida variationer i elpriset genom att investera i kontrakt med handelsperioder från en 

månad upp till tre år [Boots, 2011]. Statliga TenneT är den holländska systemoperatören som ska 

säkerställa att flödet av el är jämnt balanserat över hela landet [Boots, 2011]. 
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3 Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen presenteras inledningsvis två teorier som används för att beskriva 

prissättningen av forwardkontrakt. Därefter beskrivs riskpremier samt hur de kan definieras. 

Vidare presenteras tidigare forskning om riskpremier för EPADs samt andra finansiella kontrakt 

på andra el- och råvarumarknader. Slutligen sammanfattas ett urval av den tidigare forskningen. 

3.1 Prissättning av forwardkontrakt 
Det finns två vanligt förekommande teorier för prissättning av forwardkontrakt. Den ena kallas 

lagringsteorin (theory of storage) och den andra teorin om riskpremier [Fama & French, 1987]. 

Förutom en kort presentation av respektive teori redogörs nedan för vad som skiljer teorierna åt 

samt huruvida de kan appliceras på EPADs. 

3.1.1 Lagringsteorin 
Lagringsteorin beskriver prissättningen av ett forwardkontrakt med följande formel [Fama & 

French, 1987]: 

F(t,T) = S(t) + Cs(t,T) - Cy(t,T) (1) 

Priset på ett forwardkontrakt (F) vid tidpunkten t och förfallodagen T är lika med spotpriset (S) 

på den underliggande tillgången vid tidpunkten t, plus en lagringskostnad (Cs), minus en 

convenience yield (Cy). Convenience yield är den monetära nyttan av att äga den reella tillgången 

istället för forwardkontraktet [Pindyck, 2001]. Nyttan kan exempelvis utgöras av möjligheten att 

möta plötsliga ökningar i efterfrågan eller möjligheten att bibehålla produktion där råvaran är en 

insatsvara [Fama & French, 1987; Lautier, 2008].  

Teorin förutsätter att den underliggande tillgången kan lagras till en rimlig kostnad [Pindyck, 

2001]. Lagring av el är endast möjlig i liten utsträckning och då till mycket höga kostnader, varför 

el ofta betraktas som icke-lagringsbar inom finansiell forskning [Kristiansen, 2004; Marckhoff & 

Wimschulte, 2009; Spodniak et al., 2013]. De bränslen som används för att producera el kan i 

många fall lagras, exempelvis fossila bränslen så som kol, gas och olja men även förnyelsebara 

resurser så som vattenmagasin till vattenkraftverk. I de flesta fall har bränslena egna finansiella 

kontrakt, för vilka prissättning enligt lagringsteorin direkt kan tillämpas [Fama & French, 1987; 

Considine & Larson, 2001; Trolle & Schwartz, 2009]. Det finns dock exempel där lagringsteorin 

applicerats på elmarknader, varav ett är Deng (2005) som använder teorin för att undersöka 

förhållandet mellan convenience yield och vattenmagasinsfyllnad på nordiska elmarknaden.  

Routledge et al. (2001) presenterar en expanderad modell av lagringsteorin som även inkluderar 

icke-lagringsbara råvaror. Modellen tycks dock inte förekomma i annan forskning eller litteratur 

varför dess vetenskapliga acceptans kan ifrågasättas 
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3.1.2 Teorin om riskpremier 
Den andra prissättningsteorin som vanligen används för prissättning av forwardkontrakt är teorin 

om riskpremier. Enligt denna teori beskrivs prissättningen av ett forwardkontrakt med följande 

formel [Fama & French, 1987]: 

F(t,T)= Et[S(T)] + π(t,T) (2) 

Där priset på ett forwardkontrakt är lika med det förväntade spotpriset under leveransperioden 

Et[S(T)] plus en riskpremie π, vilken besrkivs mer ingående i avsnitt 3.2 Riskpremier. Tiden från 

t till T kallas time-to-maturity, och är perioden från en observerad tidpunkt t till kontraktets 

förfallodag T [Hillier et al., 2010]. Forwardens pris sammanfaller med det framtida spotpriset om 

riskpremien är noll [Pindyck, 2001]. 

Gjolberg & Brattested (2011) ifrågasätter teorins tillämpbarhet på den nordiska elmarknaden och 

argumenterar för att riskpremien överskattas enligt denna definition. Utan statistiska bevis 

föreslår de att termen π är högre än den verkliga riskpremien till följd av marknadsineffektivitet. 

Teorin om riskpremier är dock vanligt förekommande i forskning om finansiella derivat på 

elmarknader och tillämpningen kan därför anses vara vetenskapligt accepterad [Anderson et al. 

2007; Bessembinder & Lemmon, 2002; Bunn & Chen, 2013; Byström, 2003; Cartea & 

Villaplana, 2008; Daskalakis & Markellos, 2009; Kristiansen, 2004; Longstaff & Wang, 2004; 

Marckhoff & Wimschulte, 2009; Pietz, 2009; Trolle & Schwartz, 2009; Viehmann, 2011]. 

Sammanfattningsvis konstateras att det inte finns något entydigt svar om vilken prissättningsteori 

som lämpar sig bäst för finanseialla derivat med elektricitet som underliggande tillgång. Huisman 

& Kilic (2012) argumenterar exempelvis för att olika prissättningsteorier bör väljas för olika 

elmarknader, baserat på dominerande produktionssätt. Även om det finns artiklar där lagrings-

teorin tillämpas så är teorin om riskpremier markant vanligare. 

3.2 Riskpremier 
Riskpremien är det monetära incitament en investerare kräver för att inta en riskfylld position 

framför en riskfri placering. Med andra ord är riskpremien den belöning en spekulatör kräver för 

att acceptera risk eller det pris en aktör betalar för att undvika risk för framtida prisvariationer i 

den underliggande tillgången [NE, 2014]. 

Marknadsaktörer klassificeras inte sällan i två grupper efter benägenhet att anta risk, riskaversa 

och riskbenägna. Riskaversa aktörer föredrar säkerhet framför risk och är därför villiga att betala 

en positiv riskpremie för att undvika risk. En riskbenägen investerare vill däremot exponera sig 

för risk och erhålla motsvarande riskpremie, fast med omvänt tecken, som belöning [Hillier et al., 

2010]. 
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Beroende på huruvida marknaden domineras av riskaversa eller riskbenägna producenter och 

konsumenter så kommer relationen mellan forwardpriset och det förväntade spotpriset att 

påverkas. Ifall marknaden exempelvis domineras av riskaversa producenter så kommer 

forwardpriset att vara lägre än det förväntade spotpriset och marknaden befinner sig i back-

wardation, se Figur 5. Skulle marknaden däremot domineras av riskaversa konsumenter så blir 

forwardpriset högre än det förväntade spotpriset och marknaden befinner sig i contango [Hillier 

et al., 2010; Kristiansen, 2004]. Riskpremien har olika tecken beroende på marknadssituation 

samt vems perspektiv som studeras. En konsuments positiva riskpremie erhålls exempelvis av en 

producent som har en negativ riskpremie. 

 
Figur 5: Principiell illustration av contango och backwardation, situationer då forwardspriset över- respektive 

understiger det förväntade spotpriset. Forwardpriset konvergerar normalt mot det förväntade spotpriset. 

Baserat på teorin om riskpremier kan riskpremien definieras utifrån två olika tidsperspektiv: ex 

ante och ex post, vilket fritt översatt betyder framåt- respektive bakåtblickande. Riskpremien kan 

ur ex ante-perspektivet beskrivas enligt nedanstående formel, vilken härleds ur Formel 2: 

π(t,T) = F(t,T) - Et[S(T)]  (3) 

Enligt formeln är riskpremien lika med forwardpriset vid tiden t minus det förväntade spotpriset 

under leveransperioden T med den för aktörerna tillgängliga informationsmängden Et. 

Utmärkande för ex ante-perspektivet av riskpremien är att det förväntade spotpriset, Et[S(T)], inte 

är direkt observerbart. På grund av detta är det mycket svår att att exakt bestämma riskpremien ur 

ett ex ante-perspektiv [Pietz, 2009]. 

Ex post-riskpremien kan beskrivas enligt nedanstående formel: 

π(t,T) = F(t,T) - S(T) (4) 

Formeln beskriver att riskpremien vid tiden t är lika med forwardpriset vid tiden t med förfallodag 

T minus det genomsnittliga spotpriset för avräkningsperioden med start vid tidpunkten T. 

Idag Time-to-maturity Förfallodag

Pr
is

Contango

Förväntat
spotpris
Backwardation
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Utmärkande för ex post-perspektivet är att samtliga variabler är enkelt observerbara i form av 

historiska priser. Detta innebär att all information som krävs för beräkningen finns tillgänglig 

[Pietz, 2009]. Det råder skilda åsikter gällande vilket sätt att beräkna riskpremien som är korrekt, 

där vissa forskare menar att ex ante-perspektivet bättre speglar riskpremien [Benth et al., 2008; 

Weron, 2008]. Ex ante-perspektivet kräver dock att det framtida förväntade spotpriset uppskattas, 

vilket riskerar att blir en stor felkälla [Bunn & Chen, 2013]. På grund av de praktiska svårigheter 

som förknippas med ex ante-perspektivet är ex post-perspektivet det som vanligen tillämpas 

[Bunn & Chen, 2013]. 

3.3 Tidigare forskning 
Mängden forskning kring riskpremier för EPADs är relativt begränsat. För att bredda perspektivet 

något presenteras därför även forskning om riskpremier för andra finansiella derivat på den 

nordiska elmarknaden samt på andra el- och råvarumarknader. 

3.3.1 Riskpremier för EPADs 
Kristiansen (2004) genomförde en studie av riskpremiens storlek för EPADs baserat på data från 

åren 2000 till 2002. Resultaten visar att kontrakten till viss del var överprisade vilket tyder på en 

majoritet av riskaversa aktörer som är villiga att betala en riskpremie för att undvika risk. 

Undantaget är elprisområdet Oslo där kontrakten varit tidvis undervärderade, troligtvis på grund 

av stora nederbördsmängder som vissa år skapat ett överskott av vattenkraftsel. Författaren 

påpekar dock samtidigt att två års observationer inte är en tillräckligt stor datamängd för att dra 

några starka slutsatser. Vidare använder Kristiansen (2004) en definition av riskpremien som 

baseras på kontraktens medelpris under handelsperioden, vilket inte tillåter analys av 

riskpremiens utveckling över time-to-maturity. 

Marckhoff och Wimschulte (2009) genomförde en liknande studie några år senare med data från 

åren 2001 till 2006. De beräknar riskpremien med dygnsmedelvärden vilket möjliggör analys av 

riskpremiens korrelation med time-to-maturity. Resultaten visar att EPAD-priser innehåller en 

betydande riskpremie vars storlek och tecken dock varierar mellan områden och leveransperioder. 

Även i denna studie utmärker sig Oslo vars riskpremie ofta har motsatt tecken jämfört med övriga 

elprisområden. För de flesta kontrakt finns ett signifikant samband mellan riskpremien och time-

to-maturity, men sambandets signifikansnivå och tecken varierar kraftigt mellan områden och 

leveransperioder. Inget samband identifieras mellan riskpremien och kontraktens olika löptider. 

Analys av sommar- och vinterkontrakt, som nu ersatts av kvartalskontrakt, visade att riskpremien 

är säsongsberoende. Dock så varierar även denna korrelation mellan olika områden. Vidare 

visades att riskpremien korrelerar negativt (positivt) med variansen (skevheten) av det 

underliggande systempriset. Detta stämmer överens med tidigare resultat av Bessembinder & 
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Lemmon (2002) som visade att forward-kontrakts riskpremier är positivt relaterade till spotprisets 

skevhet på delar av den amerikanska elmarknaden.  

3.3.2 Riskpremier för andra kontrakt och elmarknader 
Cartea & Villaplana (2008) har undersökt forwardkontrakt på den amerikanska, engelska, 

walesiska samt nordiska marknaden och visar att riskpremien på samtliga marknader uppvisar ett 

säsongsmönster. Under månader med hög volatilitet i efterfrågan, vanligtvis vintermånader, 

handlas forwardkontraktet med en positiv riskpremie medan den handlas med mindre alternativt 

negativ riskpremie under månader då efterfrågan är mindre volatil, vanligtvis sommarmånader. 

Mork (2006) undersöker den nordiska elmarknaden för riskpremier i forwardkontrakt med 

löptider på 1, 30, 60 och 90 dagar innan leverans och finner positiva riskpremier som varierar 

mellan 3,7 – 9,3 %. Författaren menar att ju längre handelsperioden är desto högre är riskpremien 

och vice versa. En längre löptid är förenad med en högre risk, varför Mork (2006) anser det vara 

logiskt med en högre riskpremie. Tidigare studier tyder på att riskpremien för forwardkontrakt är 

en negativ funktion av time-to-maturity, vilket innebär att riskpremien är negativ för en längre 

handelsperiod och ökar med en minskande handelsperiod vilket går emot Morks (2006) slutsats 

[Marckhoff & Wimschulte, 2009]. 

Vidare visar Mork (2006) att riskpremien för forwardkontrakt minskat då spekulativa aktörer gått 

in på marknaden, men att riskpremien förblivit låg när de återigen lämnat marknaden. Vintern 

2002-2003 var en extremt kall vinter vilket resulterade i rekordhöga priser och kraftig volatilitet, 

vilket ledde till ett ökat fokus på prissäkring från producenter och slutkunder. Enligt Mork (2006) 

vore det logiska att den ökade medvetenheten bland marknads-aktörerna skulle leda till ökade 

investeringar i forwardkontrakt vilket skulle öka andelen riskpremier på marknaden. Studiens 

resultat tyder dock på att inte alls påverkades av den extremt kalla vintern. Med tanke på studiens 

begränsade tidsintervall på endast tre år, bör dock inga starka slutsatser dras. 

Daskalakis & Markellos (2009) undersöker riskpremier för futurekontrakt på dygnsbasis på den 

tyska, nordiska samt delar av den amerikanska elmarknaden och finner varierande riskpremier 

vars medelvärde är negativt. Positiv korrelation identifieras även mellan riskpremiens storlek och 

priset på utsläppsrätter. Riskpremien för timvisa futurekontrakt på den tyska elmarknaden (EEX) 

har visat sig innehålla betydande riskpremier med varierande tecken. Majoriteten av positiva 

riskpremier betalats för kvällar under vardagar under vinterhalvåret då efterfrågan varit som högst. 

Negativa riskpremier har identifierats på sena vardagskvällar då efterfrågan har varit som lägst 

[Viehmann, 2011]. Bunn & Chen (2013) har studerat futurekontrakt på den brittiska elmarknaden 

och kommit fram till att riskpremiens tecken skiljer sig över dygnet, där positiva premier har 

identifierats under dagtid och negativa premier under kvällar. Skillnaderna i riskpremien beror till 

stor del på skillnaderna i efterfrågan som varierar under dygnet. Riskpremien är positiv (negativ) 
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i de fall efterfrågan är hög (låg). Vid låg efterfrågan på el påverkas riskpremien till störst del av 

aktörers riskbeteenden och vid hög efterfrågan mest av prisvariationer på de ingående bränslena, 

naturgas och olja. Longstaff & Wang (2004) undersöker forwardmarknaden på PJM och finner 

signifikanta riskpremier. Dessa är i genomsnitt positiva, men även negativa riskpremier 

förekommer. Longstaff & Wang (2004) visar även att riskpremien är negativt korrelerad med 

risken för prisvariationer över tid och positivt korrelerad med elprisets skevhet, vilket 

överensstämmer med Bessembinder & Lemmons (2002) resultat. Vidare visar författarna även 

att riskpremien till stor del påverkas av aktörers riskbeteende samt strategier för riskhantering i 

olika marknadssituationer. 

Vilka produktionssätt som används för att framställa elektricitet skiljer sig åt mellan olika 

områden. Vissa av produktionssätten har lagringsbara bränslen, exempelvis kol och olja, medan 

andra är beroende av icke-lagringsbara resurser, exempelvis vind- och solkraft. Huisman & Kilic 

(2012) undersöker riskpremier på den holländska elmarknaden (APX) samt Nord Pool och menar 

att elektriciteten på APX produceras med lagringsbara bränslen till skillnad från Nord Pool. 

Forwardpriset på APX uppvisar därför förmåga att förutse framtida priser samt tidsvarierande 

riskpremier, vilket skiljer sig från Nord Pool där tidsvarierande riskpremier inte går att förutse. 

När kontraktens handelsperiod ökar, minskar skillnaderna i den tidsvarierande riskpremien vilket 

gör att de inte är observerbara i forwardpriser för någon av marknaderna från leverans med fyra 

månader framåt eller längre. Wilkens & Wimschulte (2007) undersöker futurekontrakt på EEX 

under tidsperioden 2002-2004 och hittar positiva riskpremier med hög volatilitet för forward-

kontrakt med en handelsperiod på upp till sex månader. Riskpremien påverkas till stor del av det 

framtida spotpriset samt kontraktets time-to-maturity, där det sistnämnda tros vara en konsekvens 

av låg likviditet tidigt i handelsperioden för futurekontrakt med längre handelsperioder. 

3.3.3 Riskpremier på andra råvarumarknader 
Marknaden för råolja och naturgas skiljer sig från elmarknaden på så vis att dessa råvaror kan 

lagras till relativt låg kostnad. Riskpremien för olja och naturgas varierar kraftigt och ökar 

markant vid hög volatilitet i priset på de underliggande tillgångarna [Considine & Larson, 2001]. 

Under oljepriskollapsen år 1986 och oroligheterna under Gulf-kriget år 1991 utgjorde riskpremien 

ungefär 45 % av spotpriset på olja, vilket är tydliga exempel på hur riskpremien påverkats av 

kraftiga variationer i den underliggande tillgångens spotpris samt oroligheter på marknaden 

[Considine & Larson, 2001]. Riskpremiens absolutbelopp utgör normalt 5-10 procent av 

futurepriset för olja medan riskpremiens absolutbelopp för naturgas normalt utgör 10-20 procent 

av futurepriset. Prisvolatiliteten i den underliggande tillgången har en betydande roll för risk-

premiens storlek. 
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Trolle & Schwartz (2009) har studerat skillnaden i riskpremier för råolja och naturgas under 

perioden 1996-2006 i USA med hjälp av dagskurser på futurekontrakt och optioner som handlas 

på NYMEX. Författarna visar på att medelriskpremien är negativ för både råolja och naturgas 

under den undersökta perioden, men mer signifikant för råolja. Vad gäller riskpremien för 

naturgas finner man en viss grad av säsongsvariation, speciellt under kalla vintermånader då 

priserna på naturgas ökar till följd av den höga efterfrågan som kylan framkallar. Detta menar 

forskarna även leder till att riskpremien är högre för kalla månader [Trolle & Schwartz, 2009]. 

 

I Tabell 2 på nästa sida presenteras ett urval av den tidigare forskning som redogjorts för ovan. 

  

17 



Tabell 2: Kort sammanfattning av ett urval av den tidigare forskning som presenterats ovan. 

Studie Marknad Period Resultat 

Kristiansen 
(2004) 

Nord 
Pool 

2000-
2002 

EPAD-priser tycks innehålla betydande positiva riskpremier vilket 
tyder på riskaversa konsumenter. Oslo avviker med negativa 
riskpremier, troligtvis på grund av riskaversa vattenkrafts-

producenter. Data från en längre tidsperioder krävs dock för att 
kunna dra starka slutsatser. 

Marckhoff 
& 

Wimschulte 
(2009) 

Nord 
Pool 

2000-
2006 

EPAD-priser innehåller betydande riskpremier som dock varierar 
mellan områden och tidsperioder. STO, ARH och HEL har lägre 

riskpremier sommartid medan omvänt råder för OSL och CPH. De 
flesta kontrakts riskpremier korrelerar med time-to-maturity, men på 

olika sätt. 

Cartea & 
Villaplana 

(2008) 

PJM, UK, 
Wales 

och Nord 
Pool 

2000-
2006 

Forwardpriser för samtliga studerade marknader innehåller 
riskpremier som uppvisar säsongsmönster. Riskpremien är positiv 

(negativ) under månader med hög (låg) volatilitet i efterfrågan, alltså 
under vintern (sommaren). 

Mork 
(2006) 

Nord 
Pool 

1997-
2004 

Riskpremien för forwardpriser minskade då spekulativa aktörer 
inkluderades. Riskpremien minskar med time-to-maturity. Den 

ovanligt kalla vintern 2002/2003 tycks inte ha påverkat riskpremiens 
storlek. Data från en längre tidsperioder krävs dock för att kunna dra 

starka slutsatser. 
Daskalakis 

& 
Markellos 

(2009) 

EEX, 
Nord 

Pool och 
PWN 

2005-
2007 

Riskpremien för dygnsfuturekontrakt varierar kraftigt men har 
negativt medelvärde. Riskpremien korrelerar även positivt med 

priset på utsläppsrätter.  

Viehmann 
(2011) EEX 2005-

2008 

Riskpremien för futurekontrakt på timbasis är störst positiv under 
kvällstimmar på vinterhalvåret, då efterfrågan på elektricitet är 
högst. Negativa riskpremier är vanligast nattetid på helger, då 

efterfrågan är lägst. 

Bunn & 
Chen 

(2013) 
UK 2007-

2010 

Riskpremien för dags- och månadsfuturekontrakt är positiv (negativ) 
då efterfrågan på el är hög (låg). Vid låg efterfrågan påverkas 

riskpremien mest av riskbeteenden. Vid hög efterfrågan påverkas 
riskpremien mest av prisvariationer på de ingående bränslena, 

naturgas och olja. 

Longstaff 
& Wang 
(2004) 

PJM 2000-
2002 

Studerade riskpremier är i snitt positiva och korrelerar negativt med 
spotprisets volatilitet. Riskpremien påverkas till stor del av aktörers 

riskbeteenden och strategier för riskhantering i olika 
marknadssituationer. 

Huisman 
och Kilic 

(2012) 

APX och 
Nord 
Pool 

2005-
2010 

Riskpremien på elmarknader dominerade av fossila produktionssätt, 
med lagringsbara bränslen, varierar med time-to-maturity och 

framtida spotpris. Riskpremier på nordiska elmarknaden, med hög 
andel icke-lagringsbara bränslen, varierar mest med det framtida 

spotpriset. 

Wilkens & 
Wimschulte 

(2007) 
EEX 2002-

2004 

Futurekontrakt innehåller betydande riskpremier med positivt 
medelvärde. Riskpremien påverkas till stor del av framtida spotpris 

och time-to-maturity. Det senare tros vara en konsekvens av låg 
likviditet tidigt i handelsperioden 

Considine 
& Larson 

(2001) 

Global 
marknad 
för olja 
och gas 

1983-
1999 

Riskpremiens absolutbelopp utgör normalt 5-10% av futurepriset för 
olja respektive 10-20% för naturgas. Medelriskpremien är negativ 

för båda tillgångarna. Prisvolatiliteten i den underliggande tillgången 
har stor inverkan på riskpremien. 

Trolle & 
Schwartz 

(2009) 

Global 
marknad 
för olja 
och gas 

1996-
2006 

Riskpremien studeras endast för de kontrakt som är närmast 
förfallodagen. Medelriskpremien är negativ för både olja och 
naturgas, men resultaten är mer signifikanta för den tidigare. 
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4 Data och metod 
I följande kapitel beskrivs alla steg som leder fram till uppsatsens resultat. Inledningsvis redogörs 

övergripande för valet av metoder. Därefter förklaras vilken data som valts för studien samt hur 

och varifrån den samlats in. Vidare beskrivs hur riskpremien beräknats utifrån insamlad data 

följt av en redogörelse av de olika statiska metoder som tillämpats. Avslutningsvis presenteras 

övergripande metodkritik som ett komplement till det som tagits upp löpande i kapitlet. 

4.1 Metodval 
Denna studie har en induktiv ansats i den mån att verkligheten först observeras utan att hypoteser 

tidigare utformats. Detta val har gjorts eftersom tidigare forskning som utförts inom området inte 

har gett upphov till hypoteser som passat denna studies omfattning eller kunskapsnivå. Den 

induktiva ansatsen passar även bra för en studie med ett explorativt, problemformulerande syfte. 

Resultatet kan senare användas för att formulera hypoteser i nya studier. En nackdel med denna 

studiedesign är dock att resultaten riskerar att bli intetsägande, eftersom frågeställningarna ofta är 

breda och utforskande [Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011]. 

Teorin om riskpremier är den prissättningsteori som kommer att tillämpas, baserat på den 

argumentation som förs i den teoretiska referensramen. Kvantitativ metod passar bra för att 

beskriva riskpremien ur ett ex post-perspektiv eftersom dataunderlaget består av historisk prisdata. 

Tillämpning av statistiska metoder innefattar dock vissa svårigheter kring antaganden och val av 

tester, vilket i värsta fall kan leda till direkt felaktiga resultat. Alternativet är att beskriva 

riskpremien ur ett ex ante-perspektiv. För detta krävs dock en blandning av historisk prisdata samt 

en enkätundersökning av olika aktörers förväntningar på skillnaden mellan områdes- och 

systempriset på elektricitet. Det senare alternativet lämpar sig inte väl för en studie av denna 

omfattning, varken tids- eller kunskapsmässigt, eftersom det skulle vara mycket att svårt 

genomföra både praktiskt och teoretiskt. En kvantitativ ansats med väl utvalda statistiska metoder 

har därför tillämpats. 

För att besvara frågeställningarna har den allmänna arbetsgång för statistiska undersökningar som 

föreslås av Körner et al. (1984) tillämpats: planering, datainsamling, bearbetning och analys samt 

rapportsammanställning. Arbetsgången lämpar sig inte för mer avancerade statistiska under-

sökningar men kan med fördel användas vid enklare studier. Metodkapitlet fokuserar på att 

beskriva stegen datainsamling, bearbetning och analys. 

Empirin består av el- och kontraktspriser i form av tidsseriedata vilket Andersson et al. (2007) 

definierar som ”en serie observationer gjorda vid olika tidpunkter (…) på jämnstora avstånd från 

varandra”. Datat har bearbetats med olika statistiska metoder för att uppnå ett resultat som sedan 

analyserats utifrån den teori som presenterats tidigare i uppsatsen. 

19 



4.2 Datainsamling 
Empirin består av system- och områdespriser för elektricitet från samtliga handelsdagar under 

perioden 2006-01-01 till 2014-09-30 samt priser för merparten av de EPADs som handlats under 

samma period på Nord Pool (innan 2008) och OMX Commodities (efter 2008). Totalt omfattar 

studien 525 månadskontrakt, 165 kvartalskontrakt och 24 årskontrakt samt områdes- och 

systempris för elektricitet i form av dygnsmedelvärden från 3 197 dagar.  

4.2.1 Variabler 
Elprisområde är en kvalitativ variabel på nominal nivå eftersom den är icke-numerisk och 

klassificerbar. Priser över tid är kontinuerliga kvantitativa variabler på intervallnivå eftersom de 

kan anta alla värden samt rangordnas och har en tydlig nollpunkt. En viss diskretisering av 

priserna förekommer dock eftersom de anges med två decimaler. [Körner et al., 1984]. Tidsserier 

består egentligen av två variabler: en fallspecifik variabel och tidsvariabeln. Dessa brukar dock 

sammankopplas för att få en variabel, i detta fall priset vid en specifik tidpunkt [Andersson et al., 

2007]. 

4.2.2 Insamling 
Timvärden för elpriser, angivna i EUR/MWh, har samlats in i Excel-format från Nord Pool Spot 

via tillträde till deras servrar via FTP (File Transfer Protocol). Villkor för användningen av data-

materialet är att det inte används för något annat än vad studiens syfte anger, att den inte 

distribueras vidare eller publiceras på någon hemsida samt att Nord Pool Spot anges som källa 

[Nord Pool Spot, 2014a]. Elpriserna har erhållits direkt från Nord Pool, som även ansvarar för 

prissättningen på den nordiska elmarknaden, varför reliabiliteten anses vara hög.  

OMX Commodities säljer licenser som ger distributörer tillgång till historisk prisdata för samtliga 

forwardkontrakt, även för åren då Nord Pool administrerade systemen. En sådan distributör är 

Thomson Reuters vars programvara Reuters Datastream, med tillhörande Excel-plugin, har 

använts för att hämta historiska EPAD-priser i Excel-format sedan 2006. Kontraktspriserna är 

dagsavslutspriser för samtliga handelsdagar och anges i EUR/MWh. EPAD-priserna har erhållits 

genom en distributör vilket kan påverka datamaterialets reliabilitet. Thomson Reuters är dock en 

väletablerad distributör inom finansiella kretsar och reliabiliteten anses därmed vara hög. 

Insamlingsmetoden innebar ett relativt stort beroende av ett fåtal källor vilket kan innebära en 

risk. Detta bemöttes genom att inleda datainsamlingen i ett mycket tidigt skede. På så vis 

undanröjdes eventuella problem och en god relation skapades till nyckelpersoner.  

Ett visst databortfall har förekommit i form av årskontraktspriser för Oslo och Helsingfors, som 

inte gick att finna i Thomson Reuters. Anledningen till detta är okänd. Bortfallet har dock ingen 

inverkan på studien som helhet utan påverkar endast de specifika bortfallens resultat. 
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4.3 Databearbetning och analys 
Det insamlade datamaterialet har bearbetats i fem steg. Först kontrollerades rådatat och 

omvandlades till en form som tillät fortsatt analys. Sedan beräknades riskpremien med den metod 

som formulerats ur teorin. Därefter tillämpades deskriptiv statistik för att beskriva riskpremiens 

storlek i de olika områdena. Slutligen utfördes ett antal statistiska analyser för att identifiera 

eventuella samband kopplade till frågeställning 3-4. 

4.3.1 Rådata 
Ett vanligt första steg vid statistisk analys är att genomföra en preliminär, grafisk analys av 

rådatamaterialet. Detta fyller två syften; dels skapas en förståelse för materialets struktur som kan 

vara av stor hjälp vid snare analyser och dels upptäcks eventuella markant avvikande 

observationer som kan vara rena datafel, så kallade outliers [Andersson et al., 2007]. Orsaken till 

dessa bör då identifieras för att rätt korrigering ska kunna göras. Exempelvis skulle delar av 

datamaterialet kunna vara angivet i NOK i stället för EUR, något som skulle synas tydligt vid en 

enkel grafisk analys. Detta förfarande är dock inget som säkerställer datamaterialets kvalitet. 

Datat för kontrakten består av dagsavslutspriser för alla dagar då de handlats mellan 2006-01-01 

till 2014-09-30. Dagsavslutspriser saknas alltså för helger, högtider och andra dagar utan handel 

vilket innebär att tidsserierna inte är helt kontinuerliga. Dessa dagar har därför exkluderats från 

fortsatta beräkningar i enlighet med hur tidigare studier behandlat problemet [Kristiansen, 2004; 

Marckhoff & Wimschulte, 2009]. I vissa fall saknades data för längre perioder på grund av låg 

likviditet, typiskt i början av ett kontrakts handelsperiod. Detta beaktats vid tolkning av resultaten. 

Kontraktspriserna som hämtats från Reuters Datastream levererades som fyra kontinuerliga 

tidsserier per kontrakt, från 2006-2014. De fyra tidsserierna motsvarade priserna för det kontrakt 

med 1, 2, 3 respektive 4 kontraktsperioder återstående till förfallodagen. Den första serien för 

exempelvis månadskontrakt motsvarade alltså alltid det som kallas front month, priset för det 

kontrakt vars förfallodag ligger närmast i tid. För att möjliggöra kommande beräkningar och 

analyser behövde priserna delas upp i enskilda serier för varje specifikt kontrakt, en process som 

hade tagit dagar att utföra manuellt genom att klippa och klistra i Excel. Ett script som delar upp 

serierna i specifika kontrakt skapades därför i beräkningsprogramvaran Matlab från Mathworks. 

Scriptet läser in data från en Excel-fil, delar upp tidsserierna i respektive specifikt kontrakt och 

lagrar sedan priserna i en ny Excel-fil. Koden till scriptet för månadskontrakt finns i appendix I. 

Detta är ett känsligt steg i databehandlingen eftersom ett felaktigt script riskerar att skapa ett 

felaktigt dataunderlag. För att bemöta denna risk har ett antal stickprov gjorts där scriptets data 

jämförts mot manuellt behandlad data. 
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4.3.2 Beräkning av riskpremien 
Riskpremien har bestämts med ett ex-post-perspektiv enligt formel 4, utifrån det historiska 

prisdata som beskrivs ovan. Mer precist beräknades ex post-riskpremien enligt formel 5 nedan: 

𝜋𝜋(𝑡𝑡,𝑇𝑇)  =  𝐹𝐹(𝑡𝑡,𝑇𝑇) – 1
𝑇𝑇2−𝑇𝑇1

∑ �𝑆𝑆𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜å𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑇𝑇) − 𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑𝑜𝑜(𝑇𝑇)�𝑇𝑇2
𝑇𝑇1  (5) 

T1 och T2 motsvarar första och sista dagen i leveransperioden. Detta är även samma 

beräkningssätt som tillämpats av Marckhoff & Wimschulte (2009). Resultatet som erhölls är 

samtliga studerade kontrakts riskpremie för varje återstående dag kvar till förfallogen (time-to-

maturity). En alternativ beräkningsmetod som tillämpas av Kristiansen (2004) är att beräkna 

riskpremiens medelvärde för varje kontrakts hela handelsperiod. Detta möjliggör dock inte analys 

av riskpremiens utveckling över handelsperioden, vilket berörs av frågeställning 4. En fördel med 

den metod som Kristiansen (2004) tillämpar är att känsligheten för saknade handelsdagar är något 

lägre eftersom medelvärden beräknas. 

Att endast ange riskpremien i absoluta tal gör det svårt att tolka och jämföra resultaten. Därför 

har även en relativ riskpremie beräknats genom att dividera riskpremien med det aktuella 

forwardskontraktets pris. Riskpremien fås då i procent av det underliggande kontraktets pris. 

Dessa värden redovisas dock endast som deskriptiv statistik i appendix II. 

De ovan nämnda beräkningarna är i sig mycket enkla aritmetiska operationer. Datamängdens 

storlek och förekomsten av två olika datakällor gör ändå beräkningarna relativt komplicerade. För 

att hantera detta har Microsofts programvara Excel har använts tillsammans med beräknings-

programmet Matlab, en kraftfull kombination som snabbt kan hantera stora datamängder. 

Valet av beräkningssätt är av stor vikt för resultatens reliabilitet. För att studien ska ha ett värde 

krävs att de beräknade värdena verkligen är det som studien avser undersöka, alltså värdet på 

riskpremien enligt vald definition. Att samma beräkningssätt som beskrivs i formel 5 används i 

tidigare forskning av Marckhoff & Wimschulte (2009) stärker validiteten. Metodkapitlet redogör 

även för studiens genomförande på ett transparent sätt, vilket tillåter mottagaren att inta ett kritiskt 

förhållningssätt och även replikera studien i sin helhet. 

4.3.3 Deskriptiv statistik 
För att kunna dra några slutsatser av de beräknade riskpremierna krävs tillämpning av statistiska 

metoder. Explorativa studier som denna syftar delvis till att beskriva och kartlägga en företeelse, 

i detta fall riskpremien för EPADs, varför deskriptiv statistik lämpar sig väl [Körner et al., 1984]. 

För de kommande beskrivna beräkningarna användes en programvara från IBM som är utformad 

specifikt för statistiska beräkningar, SPSS (Statistical Package for the Social Science). SPSS 
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innehåller fördefinierade funktioner för att utföra både enkla och avancerade statistiska 

beräkningar samt tester. Programvaran lämpar sig även väl för att hantera stora datamängder. 

En typ av enkla men också viktiga deskriptiva statistiska mått är centralmåtten. Dessa anger olika 

genomsnittsvärden så som medel- och medianvärde. För att erhålla den genomsnittliga 

riskpremien för ett specifikt kontrakt över olika tidsperioder, exempelvis ett år eller hela 

handelsperioden, har motsvarande aritmetiska medelvärde att beräknats. Medianvärden passar 

inte bra för långa och varierande tidsserier som denna och kommer därför inte att redovisas. 

[Körner et al., 1984] 

Centralmåtten säger ingenting om riskpremiens spridning och variation. För att beskriva detta 

användes spridningsmåtteten standardavvikelse och variationsvidd. Standardavvikelse är ett mått 

på den genomsnittliga avvikelsen från datamängdens aritmetiska medelvärde. Variationsvidden 

är differensen mellan datamängdens största och minsta värde. Av dessa mått är standard-

avvikelsen vanligast förekommande inom forskning. Nyttan av att redovisa variationsvidden kan 

diskuteras, men den ger en känsla för riskpremiens extremvärden och redovisas därför. [Körner 

et al., 1984] 

4.3.3.1 Variansanalys 

För att identifiera eventuella statistiskt signifikanta skillnader mellan datamängder används olika 

tester. Den enklaste varianten är ett så kallat t-test, vilket jämför skillnaden mellan två 

datamängders medelvärden. Testet är dock opraktiskt om fler än två datamängder ska jämföras 

vid en viss signifikansnivå. För att simultant jämföra flera datamängder används variansanalys 

(ANOVA) vilket baseras på samma matematiska principer som ett t-test. För att variansanalysen 

garanterat ska ge korrekta värden bör datamängdens observationer vara oberoende och 

normalfördelade. Metoden ger dock oftast bra resultat även då detta inte är uppfyllt. [Andersson 

et al. 2007; Aczel, 1996] 

Variansanalysen besvarar endast huruvida det finns signifikanta skillnader mellan områden. För 

att utreda hur, och hur mycket specifika områden som skiljer sig från varandra används ett post 

hoc-test. Enligt Aczel (1996), Andersson et al. (2007) och Brook & Arnold (1985) är Tukey’s 

HSD det vanligast tillämpade testet. Aczel (1996) påpekar dock att Bonferronis- eller Scheffés 

test borde använts ifall antalet observationer hade skiljt markant mellan de studerade data-

mängderna. Tukey’s HSD med signifikansnivå 5 % användes för att identifiera och kvantifiera 

skillnader i riskpremien mellan olika områden för de respektive kontrakten. 

4.3.4 Tidsserieanalys 
För att undersöka eventuella trender och säsongsvariationer hos de olika riskpremierna har dessa 

undersökts med tidsserieanalys enligt metoder beskrivna av Anderson et al., (2007). 
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4.3.4.1 Trender 

För att uppskatta trendkomponenten, vilket är en variabels utveckling över tid, beskriver 

Andersson et al. (2007) två metoder. Den första använder glidande medelvärden, alltså 

medelvärden av närliggande observationer, för att skapa en jämnare kurva utifrån en tidsserie. 

Därefter kan grafisk analys användas för en ungefärlig uppfattning av eventuella trender. 

Metodens största fördel är enkelheten. Den största nackdelen är att metoden inte möjliggör 

prognostisering. Den andra metoden som beskrivs av Andersson et al. (2007) är enkel linjär 

regressionsanalys, där regressionskoefficienten motsvarar trendkomponenten. En fördel med 

denna metod är att enklare prognoser lätt kan framställas. Aczel (1996) menar dock att metoden 

inte bör användas för att dra statistiska slutsatser om trender i tidsseriedata, men att den kan 

användas för enklare deskriptiva syften, så som i denna studie. Ytterligare en nackdel är att 

metoden ställer vissa krav på det studerade datamaterialets egenskaper, närmare bestämt att någon 

högre grad av autokorrelation inte får förekomma. Autokorrelation kan enkelt förklaras som att 

en observation inte är oberoende av tidigare observationer, alltså att riskpremiens storlek idag 

beror av hur stor den var igår. Positiv autokorrelation innebär att två efterföljande observationer 

ligger på samma sida om regressionslinjen; negativ autokorrelation att de ligger på motsatt sida. 

För att utreda eventuell förekomst av autokorrelation användes Durbin-Watsons test. I testet 

beräknas testvariabeln d, som sedan jämförs med tabellerade värden. Enligt Andersson et al. 

(2007) gäller något förenklat följande: 

d ≈ 2: Ej signifikant autokorrelation. 

d < 1: Signifikant positiv autokorrelation. 

d > 3: Signifikant negativ autokorrelation. 

I de fall autokorrelation förekommer kan regressionsresultaten ej anses statistiskt säkra och bör 

därmed tolkas med stor försiktighet. Det finns mer avancerade statistiska metoder som kan 

hantera autokorrelation. Dessa anses dock ligga utanför kunskapsramen för denna uppsats. 

Övriga parametrar som redovisas från regressionen är: 

N: Antal observationer (hur många dagsavslutspriser som studerats). 

B: Korrelationskoefficienten (hur mycket förändras riskpremien per dag). 

R2: Determinationskoefficienten (hur stor är trendens förklaringsgrad). 

4.3.4.2 Säsongsmönster 

Eventuella säsongsvariationer har identifieras genom grafisk analys. Detta är ett enkelt 

tillvägagångssätt som inte kan användas för att statistiskt säkerställa eventuella mönster. För 

studiens explorativa syfte lämpar sig dock metoden väl. Andersson et al. (2007) introducerar ett 

antal avancerade statistiska metoder för noggrannare undersökning av säsongsmönster, däribland 
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X11-metoden och X12-ARIMA. Sådana undersökningar faller dock utanför ramen för denna 

explorativa studie och lämnas därför till framtida forskning.  

För att kunna jämföra de olika elprisområdenas riskpremier har de indexerats genom att årsvis 

dividera samtliga riskpremier med respektive årsmedelvärde. Detta innebär alltså att varje 

områdes årsmedelvärde för riskpremien får värdet ett och att riskpremiens absoluta storlek inte 

kan utläsas.  

För att underlätta identifiering av säsongsmönster har trendlinjer använts, i stället för att direkt 

rita ut de indexerade riskpremierna. På så vis rensas kortidsvariationer bort och mer långsiktiga 

säsongstrender bibehålls. Enligt Andersson et al. (2007) kan sådana trendlinjer utgöras av 

glidande medelvärden eller polynom av olika grad. Polynom ger en fin och slät kurva men 

förutsätter att en hypotes utformats kring mönstrets utseende, för att kunna ansätta rätt gradtal. 

Exempelvis kan ett andragradspolynom tillämpas för att undersöka när på året riskpremien är som 

högst. Någon sådan hypotes finns dock inte i denna explorativa studie. Glidande medelvärden 

kräver inga antaganden men ger en relativt hackig kurva ur vilken trender kan vara svåra att tyda, 

speciellt om flera trendlinjer ska rymmas i samma diagram. För att utnyttja båda metodernas 

fördelar användes en kombination av dessa. Först applicerades glidande medelvärden för att 

undersöka hur många gånger per år säsongstrenden bytte riktning. Därefter valdes polynom av 

grad fyra, som var tillräckligt högt för att kunna återge samtliga säsongsvariationer med en slät 

kurva. Polynom av högre grad har också applicerats för att säkerställa att inga säsongsvariationer 

förbisetts. 

4.3.4.3 Time-to-maturity 

Riskpremiens utveckling över time-to-maturity har studerats per område och löptid. För att 

möjliggöra detta beräknades det dagsvisa aritmetiska medelvärdet av samtliga kontrakt med 

samma löptid och område. Detta medför att trender för specifika kontrakt, som haft avvikande 

höga eller låga riskpremier, riskerar att skapa en snedvriden viktning av resultaten. Risken för 

detta problem minskar ju fler kontrakt som studeras, eftersom varje specifikt kontrakt då har 

mindre inverkan på det aritmetiska medelvärdet. Detta bör has i åtanke vid tolkning av resultaten 

för årskontrakten, där endast åtta kontrakt per område studerats. För att identifiera trender har 

sedan samma tillvägagångssätt som beskrivs i avsnitt 4.3.4.1 Trender använts. 

4.4 Metodkritik 
Utöver den metodkritik som presenterats löpande bör nämnas att ett förenklat statistiskt 

angreppssätt har tillämpats. Metoder så som grafisk analys och enkel linjär regression är i de flesta 

fall inte tillräckligt för att statistiskt säkerställda samband. För en explorativ studie av denna 
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karaktär har metoderna dock ansetts tillräckliga. För djupare forskning rekommenderas mer 

avancerade statistiska metoder, speciellt om syftet är att undersöka kausalitet. 

Den referenslitteratur som använts; Aczel (1996), Andersson et al. (2007), Brook & Arnold 

(1985), Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011) och Körner et al. (1984) är av varierande ålder. 

Metoderna som presenterats är dock vedertagna och sedan länge vetenskapligt accepterade, varför 

litteraturens ålder inte anses vara ett problem. Referenslitteraturen är inte utformad för studier på 

högre nivå utan håller grundnivå, möjligtvis med undantag för Aczel (1996) och Brook & Ardnold 

(1985). Litteraturen bör därmed inte refereras till i uppsatser på högre nivå men anses väl lämpad 

för denna studie. 
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5 Resultat 
I följande kapitel presenteras det resultat som erhållits efter tillämpning av tidigare beskrivna 

metoder. Initialt presenteras deskriptiv statistik för riskpremien i form av dels central- och 

spridningsmått samt dels den variansanalys som utreder eventuella skillnader mellan områdenas 

riskpremier. Därefter redogörs för hur riskpremien utvecklats sedan 2006 samt hur den varierar 

över säsonger. Slutligen presenteras hur riskpremien utvecklas över kontraktens time-to-maturity. 

Observera även att delar av resultatet presenteras i appendix. I dessa fall finns referenser i texten. 

5.1 Deskriptiv statistik 
Tabell 3 presenterar en sammanställning av riskpremiens medelvärde och standardavvikelse för 

olika områden, år och löptider. Resultaten presenteras i liknande form som i Marckhoff & 

Wimschulte (2009) för att underlätta jämförelser. För motsvarande tabell över EPAD-priser samt 

riskpremiens andel av EPAD-priset hänvisas till appendix II. 

Tabell 3: Riskpremiens medelvärde (standardavvikelse) angivet i EUR/MWh fördelat på område, år och löptid. 

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
STO Månad 1,00 -1,28 -0,65 0,10 -2,68 2,90 1,77 0,17 0,64 

  (1,52) (2,83) (4,50) (3,78) (6,92) (2,18) (1,56) (2,48) (2,79) 
 Kvartal 1,14 -1,24 -4,80 0,17 -2,71 1,23 1,84 0,71 -0,37 
  (0,93) (2,69) (5,09) (2,51) (5,70) (1,97) (1,62) (2,40) (3,47) 
 År - -1,93 -5,92 -1,06 -3,09 0,10 0,32 0,58 -0,22 

    (-) (0,14) (0,13) (0,80) (0,28) (0,40) (0,83) (0,71) (0,45) 

OSL Månad -0,06 1,49 0,69 0,04 -0,52 1,09 -0,06 -0,05 1,06 
  (1,28) (2,77) (3,91) (1,96) (3,28) (2,33) (1,66) (1,47) (1,94) 
 Kvartal -0,66 2,27 3,74 -0,06 -1,59 1,25 0,63 -0,61 2,37 

    (0,65) (3,16) (5,20) (1,39) (1,88) (2,27) (1,63) (1,31) (2,24) 

CPH Månad 4,40 0,00 1,89 0,33 -1,28 2,54 3,44 1,23 2,51 
  (4,39) (4,15) (6,18) (4,92) (8,02) (7,20) (3,79) (2,35) (2,19) 
 Kvartal 9,11 -0,63 -3,18 3,80 0,60 1,60 2,67 3,34 -0,14 
  (3,30) (4,26) (8,21) (5,87) (5,50) (8,93) (5,70) (4,07) (2,69) 
 År - 0,59 -6,71 2,81 3,98 5,73 1,46 6,24 3,94 

    (-) (3,73) (0,91) (3,38) (2,60) (3,05) (1,86) (1,26) (2,49) 

ARH Månad - -1,95 2,53 2,60 5,14 -0,33 2,86 0,14 1,64 
  (-) (5,60) (5,75) (3,79) (7,84) (5,99) (3,27) (4,49) (1,97) 
 Kvartal 7,60 -2,02 -3,69 6,28 9,55 0,44 1,35 2,05 -1,10 
  (6,15) (3,52) (9,74) (3,60) (7,71) (7,81) (4,52) (2,71) (1,19) 
 År - -1,23 -7,15 5,74 13,76 6,10 1,63 5,44 3,47 

    (-) (3,00) (0,52) (2,52) (2,44) (3,82) (2,00) (0,85) (2,33) 

HEL Månad 0,92 -0,62 -0,47 0,36 -3,09 1,57 1,76 0,75 0,40 
  (1,83) (3,07) (4,79) (3,83) (7,14) (3,79) (3,27) (2,82) (3,98) 
 Kvartal 1,70 -1,29 -3,71 0,40 -2,33 0,17 -0,35 2,04 -2,92 

    (1,01) (3,19) (5,00) (2,69) (5,17) (3,83) (2,66) (3,17) (2,58) 
 

Tabell 4 visar riskpremiens samt relativa riskpremiens medelvärde, variationsvidd och antal 

studerade kontrakt för olika kontraktstyper samt elprisområden. Värt att notera är de relativt stora 

variationsvidderna samt de danska elprisområdenas genomgående höga medelriskpremier. 
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Tabell 4: Riskpremiens (relativa riskpremiens) medelvärde samt variationsvidd för N stycken observerade 

kontrakt från perioden 2006-2014, fördelat på område och löptid. 

  Månad Kvartal År 
  Medel Variationsvidd N Medel Variationsvidd N Medel Variationsvidd N 

STO 0,22 (4 %) 36,8 105 -0,7 (-39 %) 21,9 33 -0,92 (-286 %) 9,1 8 
OSL 0,41 (-7 %) 22,0 105 1,15 (145 %) 23,7 33 - - 0 
CPH 1,60 (38 %) 44,0 105 1,31 (32 %) 37,5 33 3,29 (25 %) 21,9 8 
ARH 1,87 (-10 %) 53,3 105 2,08 (84 %) 44,1 33 4,92 (43 %) 31,5 8 
HEL 0,22 (2 %) 37,8 105 -0,76 (-29 %) 21,8 33 - - 0 

 

5.1.1 Variansanalys 
Den variansanalys som utförts visade att det förekommer vissa signifikanta skillnader i risk-

premien för de olika områdena. Ett post hoc-test av typ Tukey HSD visade sedan hur riskpremien 

för de olika områdena skiljer sig från varandra samt vilka skillnader som är signifikanta på nivån 

5 %. Resultaten redovisas i Tabell 5. 

Tabell 5: Medelvärdesskillnaden mellan olika områden fördelat på löptid. Asterix indikerar signifikansnivå 5 %. 

Värdena fås genom att subtrahera medelvärdet för kolumnens område från medelvärdet för radens område.  

  Månad Kvartal År 
  STO OSL CPH ARH HEL STO OSL CPH ARH HEL CPH ARH 

STO 1,00 -0,19 -1,38* -1,65* 0,00 1,00 -1,85* -2,01* -2,78* 0,07 -4,21* -5,84* 
OSL  1,00 -1,19* -1,46* 0,19  1,00 -0,16 -0,94* 1,91*   
CPH   1,00 -0,27 1,38*   1,00 -0,77* 2,08* 1,00 -1,63* 
ARH    1,00 1,65*    1,00 2,85*  1,00 
HEL         1,00         1,00     

 

För månadskontrakten ses att de båda Danska områdena, Köpenhamn och Århus, har signifikant 

högre riskpremie än både Stockholm, Oslo och Helsingfors. 

För kvartalskontrakten ses att de negativa riskpremierna för Stockholm och Helsingfors är relativt 

lika. Även Oslo och Köpenhamn uppvisar riskpremier utan signifikanta skillnader. Århus höga 

riskpremie skiljer sig signifikant från samtliga andra områden. 

För de studerade årskontrakten finns signifikanta skillnader mellan samtliga områden. För 

Stockholm är riskpremien negativ, vilket kraftigt skiljer den från både Köpenhamn och Århus 

som är markant högre. Riskpremien för Århus är även signifikant högre än för Köpenhamn. 

5.2 Tidsserieanalys 
Linjär regression mot tid har utförts för dygnsmedelriskpremien av samtliga aktiva kontrakt per 

löptid och område. De viktigaste resultaten av regressionen presenteras i Tabell 6. För att illustrera 

resultaten har grafer tagits fram över riskpremiens variation över tid, med tillhörande 

regressionslinje, vilka presenteras i appendix III. Anmärkningsvärt är de låga värdena på Durbin-

Watsons testvariabel samt stora variationer i signifikans mellan de olika kontrakten. 

Regressionskoefficienterna är relativt små för samtliga studerade kontrakt. 
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Tabell 6: Linjär regression av riskpremien för perioden 2006-01-01 till 2014-09-30, fördelat på område och 

löptid. N är antalet studerade dagsavslutspriser, R2 är determinationskoefficienten, b är regressions-

koefficienten och d är Durbin-Watsons testvariabel. Dubbla asterixer indikerar signifikansnivå 1 %. 

    N R2 b d Signifikans 

STO Månad 2 155 0,021 0,00057** 0,027 0,000 

 Kvartal 2 086 0,098 0,00090** 0,017 0,000 

  År 1 974 0,628 0,00134** 0,018 0,000 

OSL Månad 2 104 0,000 -0,00005** 0,043 0,412 

  Kvartal 2 052 0,010 -0,00025** 0,037 0,000 

CPH Månad 2 172 0,000 -0,00008** 0,038 0,477 

 Kvartal 2 088 0,004 -0,00034** 0,022 0,004 

  År 1 973 0,056 0,00094** 0,008 0,000 

ARH Månad 1 817 0,001 -0,00016** 0,055 0,326 

 Kvartal 2 066 0,002 -0,00030** 0,035 0,044 

  År 1 972 0,005 -0,00035** 0,009 0,002 

HEL Månad 2 172 0,020  0,00060** 0,045 0,000 

  Kvartal 2 070 0,005  0,00021** 0,025 0,001 
 

5.2.1 Säsongsmönster 
Figur 6, 7 och 8 visar de grafiska analyser som utförts av riskpremiens säsongsvariation. Utritade 

grafer är trendlinjer i form av fjärdegradspolynom, baserade på dagsvisa indexerade medelvärden 

av samtliga kontrakt för respektive område. Observera att riskpremiens storlek i absoluta tal inte 

kan utläsas ur diagrammen, eftersom alla värden indexerats mot respektive årsmedelvärde. 

5.2.1.1 Månadskontrakt 

För månadskontrakten syns stora likheter mellan de svenska, finska och danska områdena, även 

om storleksordningen skiljer sig något dem emellan. Oslo urskiljer sig med ett nästan motsatt 

säsongsmönster. 

 
Figur 6: Grafisk analys av riskpremiens säsongsvariation för månadskontrakt, kopplat till respektive område.  
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5.2.1.2 Kvartalskontrakt 

För kvartalskontrakten är variationerna relativt små för Stockholm, Århus och till viss del även 

Oslo. Köpenhamn och Helsingfors särskiljer sig med kraftiga säsongsvariationer. 

 
Figur 7: Grafisk analys av riskpremiens säsongsvariation för kvartalskontrakt, kopplat till respektive område. 

5.2.1.3 Årskontrakt 

Årskontrakten för Köpenhamn och Oslo uppvisar relativt små variationer men något liknande 

mönster. Stockholm urskiljer sig med kraftiga variationer, främst under årets sena månader. 

 
Figur 8: Grafisk analys av riskpremiens säsongsvariation för årskontrakt, kopplat till respektive område. 

5.2.2 Time-to-maturity 
Linjär regression mot time-to-maturity har utförts för dygnsmedelriskpremien av samtliga 

kontrakt, fördelat på löptid och område. De viktigaste resultaten av regressionen presenteras i 

Tabell 7. För att illustrera resultaten har även grafer tagits fram över EPAD-prisets och summan 

av samtliga kontrakts riskpremiers variation över time-to-maturity för respektive område, se 

appendix IV. Anmärkningsvärt är att regressionskoefficienten varierar både mellan och inom 

områden, även i fallet Köpenhamn då samtliga resultat är signifikanta. 
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Tabell 7: Linjär regression av riskpremies utveckling över time-to-maturity, fördelat på område och löptid.  N 

är antalet studerade dagsavslutspriser under respketive kontrakts löptid, R2 är determinationskoefficienten, b 

är regressionskoefficienten och d är Durbin-Watsons testvariabel. Enkel (dubbel) asterix indikerar signifikans-

nivå 5 % (1 %). 

    N R2 b d Signifikans 

STO Månad 123 0,035 0,00236* 1,857 0,038 

 Kvartal 365 0,279 -0,00789** 1,776 0,000 

  År 1 081 0,001 0,00005* 1,122 0,301 

OSL Månad 104 -0,009 0,00076** 2,219 0,728 

  Kvartal 273 0,258 0,00331** 0,721 0,000 

CPH Månad 65 0,244 0,01184** 1,511 0,000 

 Kvartal 275 0,049 -0,00245** 1,667 0,000 

  År 1 081 0,429 0,00323** 0,814 0,000 

ARH Månad 93 0,502 0,08410** 0,750 0,000 

 Kvartal 282 0,012 0,00212** 0,848 0,062 

  År 1 081 0,443 0,00511** 0,949 0,000 

HEL Månad 123 0,008 -0,00154** 1,156 0,316 

  Kvartal 352 0,515 -0,00899** 1,997 0,000 
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6 Analys 
I detta kapitel analyseras studiens resultat med hjälp av den teoretiska referensram som utformats 

i kapitel 3. För att skapa tydlighet är analysen uppdelad efter studiens frågeställningar. I de fall 

det krävs kan dock paralleller dras mellan frågeställningar. 

1. Hur stor är riskpremien för de olika elprisområdenas EPADs, i monetära termer och 
i förhållande till EPAD-priset? 

Resultaten visar att de studerade EPAD-kontraktens priser innehåller betydande riskpremier vars 

storlek och tecken varierar mellan områden och tidsperioder. Detta stämmer väl överens med 

resultat från tidigare studier av Kristiansen (2004) och Marckhoff & Wimschulte (2009). 

Riskpremiens medelvärde är positivt, med undantag för Stockholms kvartals- och årskontrakt 

samt Helsingfors kvartalskontrakt. Någon förklaring till dessa undantag har inte identifierats men 

enligt den studerade teorin beror detta på en hög grad av riskaversa producenter. De danska 

områdenas medelriskpremier är i monetära termer högst för samtliga löptider vilket enligt teorin 

tyder på hög riskaversion bland danska konsumenter. De danska områdenas EPAD-priser är dock 

också relativt höga vilket bör beaktas. 

Studier av vanliga futurekontrakt på amerikanska PJM och tyska EEX visar att dessa kontrakt har 

positiva riskpremier [Longstaff & Wang, 2004; Wilkens & Wimschulte, 2007]. Futurekontrakt 

på den globala marknaden för naturgas och olja innehåller däremot en negativ medelriskpremie 

[Considine & Larson, 2001; Trolle & Schwartz, 2009]. Skillnaden förklaras troligtvis av 

elprisernas volatilitet som är en konsekvens av att råvaran inte kan lagras. En annan tänkbar 

förklaring som påpekats av Gjolberg & Brattested (2011) är olje- och naturgasmarknadernas 

mognad jämfört med elmarknadernas, där finansiella derivat är relativt nytt. 

Variationsvidden är inte sällan en faktor 20 större än riskpremiens medelvärde medan 

standardavvikelserna är mer rimliga storleksmässigt. Den höga variationsvidden förklaras av att 

riskpremien beräknats på dygnsbasis. Ett högt eller lågt värde får liten inverkan på standard-

avvikelsen men stor inverkan på variationsvidden. Att riskpremien kan vara väldigt hög eller låg 

under enskilda dygn beror troligtvis på elprisets volatilitet och benägenhet till pris-spikar. 

Medelvärdet av samtliga kontrakts relativa riskpremier är runt 15 %. För enskilda områden och 

tidsperioder kan riskpremien dock vara flera gånger större än EPAD-priset. Mork (2006) visar att 

riskpremien för vanliga futurekontrakt på den nordiska elmarknaden är 3,7 - 9,3 % av 

kontraktspriset. Motsvarande för olja och naturgas är 5 - 10 % respektive 10 - 20 % [Considine 

& Larson, 2001; Trolle & Schwartz, 2009]. En möjlig förklaring till de höga relativa 

riskpremierna kan vara att marknaden inte är effektiv till följd av låg likviditet, främst i tidigt i 

handelsperioden, något som påpekats av Elforsk (2012). En annan möjlighet är att prissättningen 
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inte är effektiv på grund av att aktörer inte investerar tid och arbete i noggranna prognoser av 

framtida områdespriser, eftersom EPADs trots allt är ett komplement till futures och DS futures. 

Enligt Elforsk (2012) köper aktörer först önskad mängd terminskontrakt vid önskat prisläge och 

därefter motsvarande mängd EPADs, vilket gör köpet av EPADs till en konsekvens av inköpta 

terminskontrakt snarare än ett aktivt beslut att köpa vid ett visst prisläge. Riskpremien för EPADs 

utgör dock runt 1 - 10 % av det totala elpriset vilket får anses betydande och bör därmed vara ett 

incitament för aktörer att bättre förutspå områdespriser. 

En annan tänkbar förklaring till de höga relativa riskpremierna är att teorin om riskpremier inte 

lämpar sig väl för elmarknader, något som tidigare påtalats av Gjolberg & Brattested (2011). 

Teorin är ursprungligen utformad för råvaror som kan lagras och lämpar sig kanske inte för 

elektricitet [Fama & French, 1987]. Vad som talar emot detta är dock att teorin tillämpats på 

elmarknader av tidigare forskare med goda resultat, se Tabell 2. Risken finns dock att riskpremien 

som beräknats inte speglar aktörernas riskpreferenser utan snarare är en konsekvens av något 

annat, exempelvis ineffektivitet på marknaden. Detta argument motbevisas dock till viss del av 

Longstaff & Wang (2004) som finner stark korrelation mellan riskpremien och riskbeteenden vid 

tillämpning av samma prissättningsteori. Oavsett så är det en signal till inblandade aktörer och 

institutioner att prissättningen av EPADs kanske inte fungerar tillfredsställande och kan behöva 

studeras vidare, något som även påpekas av Elforsk (2012). 

2. Hur skiljer sig riskpremien för EPADs mellan de studerade elprisområdena? 

De skillnader som identifierats med variansanalys är tydliga och signifikanta. Några mönster är 

dock svåra att identifiera, förutom att de danska områdena har höga riskpremier, vilket påpekats 

tidigare. Enligt Huisman & Kilic (2012) bör områdenas dominerande produktionssätt avspeglas i 

riskpremiens storlek. Detta samband kan dock inte styrkas eftersom områden med helt olika 

dominerande produktionssätt, exempelvis Oslo och Köpenhamn, i vissa fall har mycket lika 

riskpremier. Detta är något förvånande eftersom produktionssätt och bränsle rimligtvis borde ha 

stor inverkan på aktörers riskbenägenhet. Tidigare resultat av Marckhoff & Wimschulte (2009) 

visar exempelvis att riskpremien för Oslo ofta haft omvänt tecken från övriga områden på grund 

av den höga andelen vattenkraft, något som inte är fallet i denna variansanalys. 

Att skillnader mellan områdena varierar med olika löptider kan förklaras av att olika aktörer har 

olika riskpreferenser för olika tidshorisonter, delvis baserat på vilka produktionssätt som används. 

En vindkraftsproducent har exempelvis mycket svårt att förutspå produktion mer än några dagar 

i förväg medan en vattenkraftsproducent oftast vet hur mycket vatten som finns tillgängligt i 

reservoarer. Marckhoff & Wimschulte (2006) menar även att konsumenter oftare köper kontrakt 

med korta löptider för att skydda sig mot hastiga spikar i priser, medan producenter snarare 
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skyddar sig mot mer långsiktiga prisfall. Deras potentiellt olika riskpreferenser kan då visa sig 

som skilda riskpremier mellan olika löptider. 

Något som bör beaktas är att endast riskpremier i monetära termer studerats, vilket innebär att 

skillnaderna delvis kan förklaras av skillnader i de underliggande områdespriserna. Analys av den 

relativa, procentuella riskpremien kan möjligtvis ge andra resultat. 

3. Vilka eventuella trender och säsongsmönster uppvisar riskpremien för EPADs sedan 

2006? 

Resultaten från den linjära regression som tillämpats för att identifiera långsiktiga trender bör 

tolkas med stor försiktighet eftersom värdet på Durbin-Watsons testvariabel tyder på hög grad av 

autokorrelation. Aczel (1996) anser dock att resultat kan vara intressanta trots detta, så länge en 

medveten tolkning görs. 

Förklaringsgraden (R2) är några fåtal procent för de flesta kontraktstyperna vilket tyder på att 

riskpremien inte är tidsberoende på lång sikt i någon större utsträckning. Regressionskoefficienten 

visar hur mycket riskpremien i snitt har förändrats per dag under hela den studerade perioden och 

värdena är därför mycket låga. Eftersom riskpremien i monetära termer studerats kan trenderna 

också förklaras av att områdesprisernas och därmed också EPAD-prisernas förhållanden 

förändrats, medan riskpremien som andel av EPAD-priset återstår. Anmärkningsvärt är att 

kontraktstyperna inom respektive område uppvisar samma tecken på regressionskoefficienten, för 

alla områden utom Köpenhamn. Enligt Mork (2006) finns en nedåtgående trend i riskpremien för 

vanliga futures på nordiska elmarknaden som möjligtvis förklaras av att marknaden mognat och 

stabiliserats, något som även föreslås av Gjolberg & Brattested (2006). Resultaten i denna studie 

är dock inte starka nog att bevisa något sådant för de områden som har negativa 

regressionskoefficienter. 

Att utföra en trendanalys av en lång sammanhängande period under vilken de studerade objekten 

genomgått förändringar kan vara problematiskt. Exempelvis kan utbyggnad av produktions- eller 

överföringskapacitet, uppdelning i fler elprisområden eller införandet av handel med gröna 

elcertifikat leda till att eventuella trender förskjuts. Mork (2006) har exempelvis utnyttjat detta 

genom att göra trendanalys av kortare delperioder för att identifiera klimatets inverkan på 

riskpremien. Marckhoff & Wimschulte (2009) hävdar även att riskpremien ökade ett bestående 

steg år 2006 när elprisområdet Århus inkluderades. Några stegvia, bestående förändringar av 

riskpremien går dock inte att se i den grafiska framställningen i appendix III. 

Säsongsmönster har identifierats genom grafisk analys vilket inte är metod som kan användas för 

statistiska slutsatser. Vidare studier rekommenderas med de metoder som föreslås av Andersson 

et al. (2007).  
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För månadskontrakt har metoden dock gett relativt tydliga resultat som stämmer överens med 

hypoteser och resultat gällande riskpreferenser från tidigare forskning [Marckhoff & Wimschulte, 

2009; Cartea & Villaplana, 2008]. Att resultaten stämmer överens med teorier om variationer i 

riskpreferenser tyder på att denna studie lyckats mäta just riskpremien. Samtliga områden utom 

Oslo uppvisar lägst riskpremier sommartid och högst vintertid. För Oslo är resultaten omvända. 

Detta förhållande har som sagt identifierats tidigare av Marckhoff & Wimschulte (2009) som 

förklarar det med den exceptionellt höga andelen vattenkraft i det norska energisystemet. De 

hävdar dock även att riskpremien för Köpenhamn ska följa samma mönster, något som inte tycks 

gälla från 2006 och framåt. För vanliga futurekontrakt på de amerikanska, brittiska, walesiska och 

nordiska elmarknaderna har Cartea & Villaplana (2008) visat att riskpremierna är mest positiva 

på vintern och lägst eller negativa på sommaren. De förklarar detta med att riskpremien beror av 

efterfrågans volatilitet, vilket även bekräftats av Bunn & Chen (2013) samt Viehmann (2011). 

För kvartals- och årskontrakt är det svårare att se några mönster. Detta beror troligtvis till stor del 

på att de långa löptiderna inte ger någon bra upplösning över ett år. Riskpremien beräknas med 

dagsvisa EPAD-priser men med elprisdifferensens medelvärde under leveransperioden. För 

exempelvis årskontrakt kommer ena termen i formel 5 att vara konstant över hela året, vilket gör 

att säsongs-variationer inte framgår lika tydligt. 

Huisman & Kilic (2012) diskuterar även inverkan av läget på primärbränslemarknaden. De menar 

att exempelvis prognoser för naturgaspriset kan inverka på elmarknadens riskpremier och att 

inverkan då kan vara olika för olika tidshorisonter. Vad som dock inte kan förklaras av detta är 

att Köpenhamn har stora variationer och Århus mycket små. En möjlig förklaring till detta, som 

dock inte bekräftats, är att Århus kan ha en större import från Tyskland medan Köpenhamn har 

mer överföringskapacitet till svenska fastlandet. Frågan återstår dock varför detta i så fall inte 

skulle synas även för månads- och årskontrakt. 

För årskontrakten är variationerna mycket små, undantaget Stockholm där en kraftig ökning 

uppvisas i slutet av åren. Vidare undersökning av ökningen visade att den helt kan förklaras av 

en mycket kraftigt ökning av riskpremien under slutet av 2010, vars orsak inte fastställts. 

4. Hur utvecklas riskpremien för EPADs över kontraktens time-to-maturity? 

Resultaten från den linjära regression som utförts visar på låg grad av autokorrelation. Värdet på 

Durbin-Watsons testvariabel är nära två och aldrig mindre eller större än ett respektive tre, vilket 

är det som rekommenderats av Andersson et al. (2007). Resultaten bör därför vara tillförlitliga. 

Förklaringsgraden (R2) varierar för de signifikanta fallen mellan 3 - 50 % med en förskjutning åt 

de högre förklaringsgraderna. Huiman & Kilic (2012) anser att förklaringsgraden av time-to-
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maturity bör vara högre i områden med stor andel lagringsbara bränslen så som kol, olja och 

naturgas. Detta har dock inte observerats i denna studie. 

Av den grafiska presentationen i appendix IV framgår att samtliga områdens riskpremier rör sig 

mot noll när kontrakten närmar sig förfallodagen. Resultaten stämmer överens med Mork (2006) 

och Longstaff & Wang (2004) som menar att risken minskar nära förfallodagen, eftersom 

marknadsförhållanden under leveransperioden då bättre kan förutspås. Att detta stämmer för 

samtliga studerade kontrakt stärker även att denna studie lyckats mäta just riskpremien. Wilkens 

& Wimschulte (2007) påpekar dock också att låg likviditet tidigt i kontraktens handelsperioder 

kan ge upphov till ineffektiv prissättning och därmed ett värde på riskpremien som inte speglar 

aktörers riskpreferenser. 

Vid sammanslagning av samtliga kontraktstyper inom ett område framkommer att Stockholm och 

Helsingfors EPADs handlas i backwardation med negativa riskpremier, vilket tyder på att 

riskaversa producenter dominerar områdenas marknader. EPADs för Oslo, Köpenhamn och 

Århus handlas däremoet i contango med positiva riskpremier, vilket tyder på att riskaversa 

konsumenter dominerar marknaden i dessa områden. Detta säger emot tidigare forskning som 

menar att Norges vattenkraft gör dem till de mest riskaversa producenterna. Möjligtvis kan detta 

vara något som varierar över säsonger och därför inte syns i detta resultat, som är en samman-

slagning av samtliga kontrakt under hela den studerade tidsperioden. Någon annan förklaring till 

detta har dock inte identifierats. 

Regressionskoefficienten skiljer sig för olika kontrakt inom Stockholm och Köpenhamn. Detta 

skulle kunna bero på att de olika kontrakten används för att prissäkra sig mot olika typer av risker, 

exempelvis väder på kvartalsbasis och produktionsbortfall på årsbasis. Några slutsatser kan dock 

inte dras om detta utifrån denna studie. 
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7 Diskussion och slutsatser 
Detta avslutande kapitel inleds med diskussion kring studiens metod med fokus på validitet, 

reliabilitet och omfattning. Därefter följer en kort diskussion kring de resultat som presenterats 

samt vilka implikationer de kan ha för akademin och näringslivet. Vidare presenteras studiens 

koncentrerade slutsatser följt av förslag till fortsatt forskning. 

7.1 Metoddiskussion 
Valet av prissättningsteori bestämmer hur riskpremien ska beräknas, vilket är högst centralt för 

studiens validitet. Teorin om riskpremier utformades 1987 för tillämpning på lagringsbara råvaror 

och detta bör beaktas. Det beräkningssätt som tillämpats används i merparten av de citerade 

artiklarna vilket gör dem jämförbara. Det säkerställer dock inte att det är den verkliga riskpremien, 

alltså priset som betalas för risk, som studerats. 

De insamlade EPAD-priserna består av dagsavslutpriser och antagandet har gjorts att dessa 

motsvarar priset som aktörer är villiga att betala för prissäkring. Marckhoff & Wimschulte (2009) 

resonerar kring huruvida detta är rimligt och kommer fram till att de omsatta volymerna är 

tillräckliga för att dagsavslutpriser ska motsvara det verkliga marknadspriset. 

Valet av ex post-perspektiv är också av vikt för validiteten, men det ligger utanför studiens ramar 

att undersöka skillnader mellan riskpremien ex ante och ex post. Rent spekulativt är det inte troligt 

att ex ante-perspektivet skulle ge samma resultat. Den relativa riskpremien är i vissa fall 

flerdubbelt större än EPAD-priset, vilket få aktörer bör vara villiga att betala. Förutsatt att 

riskpremien definieras enligt teorin om riskpremier ur ett ex post-perspektiv så bör studiens 

validitet dock vara hög. 

Studiens beräkningar är relativt enkla och resultaten har i jämförelser med tidigare studier visat 

sig vara rimliga. Ett utförligt metodkapitel med relativt få och enkla steg gör att studiens 

replikerbarhet bör vara hög. De beräkningar som automatiserats med script kan som tidigare 

nämnts utföras för hand och stickprov har även gjorts för att säkerställa riktigheten i utdatat. 

Därmed bör resultaten väl representera riskpremien enligt vald definition och reliabiliteten anses 

därför vara hög. 

De statiska metoder som tillämpats på de beräknade riskpremierna är av enkel karaktär och bör 

tolkas därefter. Valen av statistiska test och liknande är med all säkerhet inte de bästa, till följd 

av bristande resurser och kunskaper inom ämnet. Förbättring av de statistiska delarna hade dock 

behövt ske på bekostnad av studiens bredd vilket inte var önskvärt utifrån syftet. Förutsatt att 

läsaren är medveten om eventuella svagheter så bör resultaten väl uppfylla det explorativa syftet. 
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Bortfallet av data för Oslos och Helsingfors årskontrakt anses inte ha någon inverkan på studiens 

övriga resultat eftersom studien inte ämnar presentera några generaliserbara resultat. Den 

studerade tidsperioden hade med fördel kunnat utökas för att även inkludera de tidigare åren med 

EPADs, som studerats av Marckhoff & Wimschulte (2009). Även om den studerade tidsperioden 

är tillräcklig för att dra statistiska slutsatser så hade en utökning gjort studien mer komplett, utan 

att innebära en orimlig ökning av arbetsbördan. 

7.2 Resultatdiskussion 
Den kraftiga volatiliteten i system- och områdespriser ger avtryck även i riskpremierna, eftersom 

de beräknats på dagsbasis. De kraftiga variationerna gör att resultaten kan ta väldigt olika form 

beroende på framställningen, exempelvis vilka tidsperioder som väljs för att beräkna medelvärden. 

Detta skapar vissa svårigheter vid presentation av resultat som läsaren bör beakta vid tolkning. 

Ett medvetet val har därför gjorts att presentera resultaten i flera olika former, exempelvis tabeller 

och grafer, för att undvika entydighet. De resultat som framställs ämnar inte att förklara kausalitet 

eller orsakssamband mellan riskpremier och andra faktorer. I de fall sådana jämförelser görs i 

analysen baseras det helt på resultat från tidigare forskning och är alltså inget som fastställts i 

denna studie. 

Resultaten hade med fördel kunnat utgöras till större del av relativa riskpremier i procentform. 

Inom finansiella kretsar tycks detta vara ett vanligare sätt att presentera riskpremier. Insikten om 

detta kom dock inte tidigt nog för att hinna omarbeta resultatens form. I de artiklar som studerats 

anges riskpremien oftast i monetära termer vilket i efterhand är något förvånande. Det ges heller 

inga förklaringar till varför riskpremien inte presenteras i relation till kontraktens priser.  

Studiens implikationer för akademin rör främst de prissättningsteorier som studerats och deras 

lämplighet för den speciella råvaran elektricitet. Försök att modifiera teorierna har gjorts av bland 

andra Routledge et al. (2001), men utan större framgång. De flesta artiklar som studerats kring 

finansiella derivat på elmarknader, med undantag för Gjolberg & Brattested (2011), tycks utgå 

ifrån att teorierna är tillämpbara även för elektricitet. Detta bör i framtiden ifrågasättas akademiskt. 

För näringslivet berör resultaten främst de elbolag som handlar på nordiska elmarknaden samt 

institutioner som verkar för dess ekonomiska effektivitet. Medvetenhet kring riskpremiens storlek 

och utveckling är centralt för ett elbolags effektiva riskhantering. Felaktiga EPAD-priser som inte 

speglar aktörers riskpreferenser kan göra marknaden ineffektiv. Elforsk (2012) har rapporterat 

om marknadsaktörer som anser att EPAD-priserna är för höga och detta bör undersökas 

noggrannare av de ansvariga institutionerna. Områdespriser utgör ett bra incitament för aktörer 

att bygga ut elproduktion där det behövs och felaktig prissättning av EPADs riskerar försvaga 

detta incitament. 
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7.3 Slutsatser 
En explorativ studie har inte som huvudsyfte att dra starka slutsatser utan snarare skapa underlag 

för vidare studier. Nedan presenteras därför kortfattade slutsatser i form av svar på studiens fyra 

frågeställningar. 

1. Hur stor är riskpremien för de olika elprisområdenas EPADs, i monetära termer och i 

förhållande till EPAD-priset? 

Riskpremiens tecken och storlek varierar kraftigt över både områden och tidsperioder, troligtvis 

till följd av elprisernas höga volatilitet. Riskpremien utgör en betydande del av EPAD-priset för 

samtliga områden och tidsperioder. Resultaten är i linje med tidigare studier av Kristiansen (2004) 

samt Marckhoff & Wimschulte (2009). 

2. Hur skiljer sig riskpremien för EPADs mellan de studerade elprisområdena? 

Det finns signifikanta skillnader mellan de olika områdenas riskpremier. Skillnaderna varierar 

dock mellan månads- kvartals- och årskontrakt. De danska områdena uppvisar genomgående höga 

riskpremier i monetära termer. 

3. Vilka eventuella trender och säsongsmönster uppvisar riskpremien för EPADs sedan 

2006? 

De långsiktiga trender som observerats varierar mellan områden och kontrakt. Tendenser finns av 

både uppåt- och nedåtgående trender men inget av resultaten kan anses statistiskt säkerställt, på 

grund av betydande autokorrelation. Säsongsmönster observeras tydligast för månadskontrakt där 

samtliga områden utom Oslo uppvisar låga alternativt negativa riskpremier sommartid och höga 

riskpremier vintertid. För Oslo råder omvänt förhållande. Baserat på tidigare forskning tros detta 

bero på den höga andelen vattenkraft som ger upphov till överskottsel i de norska områdena. 

4. Hur utvecklas riskpremien för EPADs över kontraktens time-to-maturity? 

Tydliga samband har identifierats mellan riskpremien och time-to-maturity för samtliga områden. 

Riskpremien närmar sig noll när förfallodagen närmar sig, både för kontrakt som handlas i 

contango och backwardation. Detta är i enlighet med teorier kring riskpreferenser. 

7.4 Vidare forskning 
Vidare forskning inom området bör utföras med riskpremiens andel av EPAD-priset som grund. 

Detta för att öka jämförbarheten med annan finansiell forskning. 
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Undersökning av eventuella skillnader mellan resultat från ex ante- och ex post-perspektiven vore 

intressant för att säkerställa ex post-perspektivets validitet. 

Riskpremiens variation över tid och områden kan troligtvis till viss del förklaras av korrelation 

med bakomliggande faktorer. Något som undersökts av exempelvis Marckhoff & Wimschulte 

(2009) är hur magasinfyllnaden i vattenkraftverk påverkar riskpremien. Det vore dock intressant 

att undersöka inverkan från andra faktorer så som: produktionsmix, pris på ingående bränslen, 

export och import från andra områden, riskpremien för futures och DS futures, likviditet samt 

omsättning av EPADs. Det vore även intressant att undersöka vilka aktörer som köper de olika 

kontrakten för att kunna studera riskpreferenser. 
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APPENDIX I 

%Definierar variabler. 
city=['STO';'OSL';'CPH';'ARH';'HEL']; 
yearmonthindex = [1:120]; 
year=0; 
x = 0; 
  
 
 
%Skapar en indexmatris för månader på formatet ÅÅÅÅMM. 
for yearcounter = 1:10 
    year = 2004 + yearcounter; 
    for month = 1:12 
        x = x + 1; 
        yearmonthindex(x) = str2num(sprintf('%d%d',year,month)); 
    end 
end 
 
 
  
%Läser in tidsseriedata från olika excel-blad, går igenom alla månader 
%sedan 2006 och delar upp prisdatat i specifika kontrakt. Den omvandlade 
%datan lagras i en matris som sedan skrivs till en ny excel-fil. 
for sheet=1:5 
disp(city(sheet,:)); 
epadContinuous = xlsread('EPAD_month.xlsx',sheet,'B2:I3318'); 
year = 0; 
x = 12; 
epadContracts=0; 
for yearCounter = 1:9 
    year = 2005 + yearCounter; 
    for month = 1:12 
        x = x + 1; 
        if x >= 118 
            break 
        end 
            c1 = epadContinuous((epadContinuous(:,3)==yearmonthindex(x)),5); 
            c2 = epadContinuous((epadContinuous(:,3)==yearmonthindex(x-1)),6); 
            c3 = epadContinuous((epadContinuous(:,3)==yearmonthindex(x-2)),7); 
            c4 = epadContinuous((epadContinuous(:,3)==yearmonthindex(x-3)),8); 
            c=[c4;c3;c2;c1]; 
            epadContracts(1,x-12) = yearmonthindex(x+1); 
            epadContracts(2:(size(c)+1),x-12) = c; 
    end 
end 
epadContracts(epadContracts==0)=NaN; 
xlswrite('EPAD_month_contracts.xlsx',epadContracts,sheet); 
end 
 

  

 

 



APPENDIX II 

a) EPAD-priser 

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

STO Månad 0,45 1,11 5,71 2,21 1,14 3,75 2,92 1,72 3,12 
  (0,42) (1,47) (3,00) (1,05) (2,62) (3,07) (1,25) (1,26) (1,20) 
 Kvartal 0,48 0,52 1,91 2,13 1,07 1,97 2,96 2,04 2,49 
  (0,32) (0,53) (2,07) (1,07) (0,63) (1,72) (1,20) (0,98) (0,62) 
 År - 0,39 0,46 0,93 0,67 0,90 1,44 1,93 2,26 

    (-) (0,14) (0,13) (0,80) (0,28) (0,40) (0,83) (0,71) (0,45) 

OSL Månad 0,83 -0,97 -4,61 -1,32 0,66 0,43 -1,74 -0,54 -1,38 
  (0,75) (1,49) (3,19) (0,69) (1,34) (3,01) (0,98) (0,89) (0,88) 
 Kvartal 0,43 0,16 -1,86 -1,31 -0,26 0,61 -1,04 -1,06 -0,39 

    (0,60) (1,02) (2,11) (0,63) (0,85) (1,41) (0,98) (0,66) (0,42) 

CPH Månad 2,47 5,11 13,86 5,37 2,80 3,97 9,70 2,64 5,25 
  (3,74) (2,56) (4,98) (2,96) (2,35) (8,12) (3,52) (1,93) (1,81) 
 Kvartal 6,36 4,43 8,74 8,60 4,55 3,80 9,03 4,80 2,75 
  (3,33) (2,88) (4,31) (3,41) (2,10) (3,25) (1,64) (2,56) (1,82) 
 År - 5,67 5,21 7,67 7,87 8,09 7,83 7,75 6,71 

    (-) (3,73) (0,91) (3,38) (2,60) (3,05) (1,86) (1,26) (2,49) 

ARH Månad - 4,92 13,89 3,53 -1,49 -0,32 7,87 0,58 3,29 
  (-) (2,91) (7,75) (1,86) (7,54) (8,49) (4,06) (2,41) (2,70) 
 Kvartal 1,52 2,44 7,98 7,29 2,91 1,26 6,45 2,94 0,74 
  (5,16) (4,84) (5,84) (3,64) (3,53) (4,53) (2,09) (2,91) (3,18) 
 År - 3,24 4,55 6,77 7,19 7,01 6,77 6,31 5,16 

    (-) (3,00) (0,52) (2,52) (2,44) (3,82) (2,00) (0,85) (2,33) 

HEL Månad 0,46 1,51 5,62 2,03 1,31 3,89 7,32 4,09 7,00 
  (0,59) (1,36) (2,84) (1,07) (2,65) (3,31) (3,60) (2,26) (2,35) 
 Kvartal 0,68 0,77 2,56 2,33 1,28 2,22 5,03 5,08 4,06 

    (0,41) (0,51) (2,13) (1,16) (0,61) (1,67) (2,07) (1,91) (1,18) 
 

b) Relativa riskpremier 

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

STO Månad 222 % -116 % -11 % 4 % -235 % 77 % 61 % 10 % 21 % 
 Kvartal 238 % -240 % -252 % 8 % -252 % 62 % 62 % 35 % -15 % 

  År - -492 % -1277 % -114 % -459 % 11 % 22 % 30 % -10 % 

OSL Månad -7 % -153 % -15 % -3 % -78 % 254 % 3 % 10 % -76 % 
  Kvartal -156 % 1450 % -201 % 4 % 623 % 205 % -60 % 57 % -615 % 

CPH Månad 178 % 0 % 14 % 6 % -46 % 64 % 36 % 47 % 48 % 
 Kvartal 143 % -14 % -36 % 44 % 13 % 42 % 30 % 70 % -5 % 

  År - 10 % -129 % 37 % 51 % 71 % 19 % 81 % 59 % 

ARH Månad - -40 % 18 % 74 % -346 % 103 % 36 % 25 % 50 % 
 Kvartal 498 % -83 % -46 % 86 % 328 % 35 % 21 % 70 % -149 % 

  År - -38 % -157 % 85 % 191 % 87 % 24 % 86 % 67 % 

HEL Månad 198 % -41 % -8 % 18 % -237 % 40 % 24 % 18 % 6 % 
  Kvartal 249 % -168 % -145 % 17 % -183 % 8 % -7 % 40 % -72 % 
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