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Sammanfattning 
Uppsatstitel: Finansmarknadens reaktioner på naturkatastrofer förorsakade av enskilda bolag. 

– En eventstudie av katastrofen i den Mexikanska golfen 2010. 

Ämne/kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi med inriktning mot finansiering, 15 hp 

Författare: Johannes Östlund och Juan Moya 

Handledare: Curt Scheutz, docent i finansiering vid Södertörns högskola 

 

Bakgrund: Den 20:e april 2010 inträffade en explosion på BP:s oljeplattform Deepwater Horizon i 
Mexikanska Golfen. Explosionen uppstod på grund av metangas som under högt tryck 
expanderade på plattformen och sedan antändes. Detta ledde senare till att oljeplattformen 
sjönk och ett stort okontrollerat oljeläckage uppstod på cirka 1500 meters djup.  

Att explosionen i den mexikanska golfen har påverkat BP negativt och varit mycket 
kostsamt för företaget är uppenbart, börskursen hade som mest sjunkit med cirka 60 
procent. Det kan vara intressant att undersöka huruvida denna katastrof, utlöst av en enskild 
aktör, också har spridit sig över till andra aktörer i Olja & Gas sektorn. 

Syfte: Syftet med denna C-uppsats är att undersöka huruvida BP:s katastrof i den Mexikanska 
golfen har påverkat andra aktörer i samma sektor (Olja & Gas sektorn). 

Metod: Sekundärdata presenteras som en kvantitativ ansats i form av siffror och för att kunna dra 
slutsatserna använder vi oss av en deduktiv ansats. 

I denna studie tillämpas en metodikteknik i form av en eventstudie, där beräkningar av den 
abnorma och förväntade avkastningen baseras på marknadsmodellen. Vidare har två 
hypoteser testats, där syftet med Hypotes I är att pröva huruvida information om händelsen 
i den Mexikanska Golfen påverkar andra företag i samma sektor som BP. Syftet med 
Hypotes II är att testa samma företag under samma period som Hypotes I, men undersöker 
förändring i tradingvolymerna istället för i aktiekurserna. 

Teori: Effektiva Marknadshypotesen, Random Walk och Flockbeteende 

Slutsatser: Dessa båda undersökningar d.v.s. Hypotes I och Hypotes II pekar starkt på slutsatsen att 
eventet har haft inverkat på övriga bolag i sektorn. Vi kunde vid en jämförelse med tidigare 
studier som genomförts på andra katastrofer, konstatera att skeendet har både likheter och 
skillnader. 

Nyckelord:  Eventstudie, Effektiva Marknadshypotesen, Random Walk, Flockbeteende, Abnorm 
avkastning, Tradingvolym, Olja & Gas sektorn, BP, Sektor analyser, Naturkatastrof . 



Abstract 
Title: The Financial Markets reaction on natural disasters caused by individual companies. 

-An event study of the catastrophe in the Mexican Gulf 2010. 

Course:  Bachelor thesis in Business Administration, 15 ECTS   

Authors:  Johannes Östlund and Juan Moya 

Advisor:  Curt Scheutz, Professor of finance 

 

Background: On the 20th April 2010, the BP oil platform Deepwater Horizon, situated in the Mexican 
Gulf, exploded. The explosion was caused by methanol gas that, under high pressure 
expanded and thereafter ignited. The platform submerged and caused a severe and 
uncontrollable oil leakage at 1500 meters depth. 
 
It is obvious that the explosion in the Mexican Gulf has impacted BP in a negative manner 
and cause BP large financial loss, the company shares had at its worst point depreciated by 
60 percent. It may be of interest to investigate whether this catastrophe, caused by one 
independent party, also have affected other companies within the Oil and Gas industry. 

Purpose: The aim of this assignment is to investigate whether BP’s catastrophe in the Mexican Gulf 
has affected other companies within the same industry. (Oil and Gas) 

Methodology: Secondary data is presented as a quantitative approach in the shape of values and we use a 
deductive approach in order to draw the conclusions. 
 
The methodology used in this study is event study, in which calculation of the abnormal 
and expected revenue are based on the market model. We will test two types of hypothesis, 
where the aim of Hypothesis I is to test in which way information about the event in the 
Mexican Gulf affects other companies in the same industry as BP. The aim of Hypothesis II 
is to test the same companies during the same period as Hypothesis I, but with a focus on 
analyzing trading volume instead of the stock market value. 

Theory: Efficient Market Hypothesis, Random Walk and Herd Behavior 

Conclusion: Both investigations, i.e. Hypothesis I and Hypothesis II indicate that the event has had an 
impact on other companies in the same industry. We could, in a comparative analysis with 
earlier studies, based on other catastrophes, conclude that the event demonstrates 
similarities as well as differences. 

Key words:  Event study, Efficient Market Hypothesis, Random Walk, Herd Behavior, Abnormal 
revenue, Trading volume, Oil & Gas sector, BP, Industry analysis, Natural disaster. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Den finansiella marknaden har många olika aktörer och det finns en mängd händelser som 
kan påverka stora marknader på olika sätt. Det är också ett faktum att effekter av händelser 
som påverkar olika bolag och sektorer även, direkt eller indirekt, har en tendens att sprida sig 
vidare till andra aktörer på marknaden. Som ett exempel startade den senaste ekonomiska 
krisen med olika institutioner som buntade ihop banklån och gjorde dessa till värdepapper 
som de senare sålde. Dessa värdepapper blev senare kraftigt övervärderade och när sedan 
bolåneräntorna steg ledde detta till att personerna som faktiskt bodde i dessa hus och var 
bundna till dessa lån, inte hade råd att betala. Detta ledde till att värdepapperna i sig blev 
värdelösa och detta ledde till starten på den ekonomiska krisen, som USA och resten av 
världen fortfarande inte har repat sig helt efter (dec 2010) . På detta sätt kan händelser 
förorsakade av enskilda aktörer påverka åtskilliga andra aktörer på olika sätt.  

Det finns en del händelser som är kopplade till miljökatastrofer som har orsakats av enskilda 
aktörer vilka har varit mycket kostsamma för aktörerna i fråga. Dessa katastrofer har fått stor 
medial uppmärksamhet och har också påverkat flera andra aktörer och vidare hela sektorer. 
Ett exempel på detta är den partiella härdsmältan som inträffade i kärnkraftverket Three Mile 
Island i Harrisburg, Pennsylvania U.S.A. Den 28 mars 1979. Vilken ledde till att radioaktiv 
gas läckte ut. Denna incident ledde till att aktiekurserna i hela industrin som är kopplad till 
distribuering av elektricitet, påverkades negativt under lång tid.1 Denna påverkan berodde 
dels på den negativa uppmärksamheten runt kärnkraftsindustrin men också på nya strängare 
regler som infördes i och med detta.2

Ett annat, lite hemskare, exempel är ett läckage av kemikalier i en av Union Carbides fabriker 
i Indien 1984. Detta läckage ledde till uppskattningsvis 5000 dödsfall och givetvis en mycket 
stor kostnad för företaget. Även i detta fall ledde det till stor påverkan på andra aktörers 
aktiekurser. Dels på grund av osäkerhet i branschen, samt på grund av mer restriktiva lagar 
och nya regler som blev införda i samband med detta.

 

3

Oljebolag är ur en finansiell synpunkt intressanta på olika sätt. Det finns ett flertal mycket 
stora aktörer inom Olja & Gas sektorn som ligger på topplatser bland världens största bolag. 
Tittar man på CNN:s global 500 lista, en lista över världens 500 största bolag, så finner man 
på 2010 års lista Royal Dutch Shell på en andraplats, Exxon Mobil på tredjeplats och BP på 
en fjärdeplats.

 

4

                                                            
1 Robert M. Bowen, Richard P. Castanias, Lane A. Daley: “Intra-Industry Effects of the Accident at Three Mile Island”, The Journal of Financial and Quantitative 
Analysis, Vol. 18, No. 1 (Mar., 1983), pp. 87-111 

 Alltså tre av världens fem största bolag agerar inom Olja & Gas sektorn. 
Sektorn involverar således många personer och mycket pengar, vilket innebär många aktörer 
på den finansiella marknaden och stor bevakning på sektorn av olika analytiker och även 
medial uppmärksamhet.  

2 Joanne Hill, Thomas Schneeweis: “The Effect of Three Mile Island on Electric Utility Stock Prices: A Note”, The Journal of Finance, Vol. 38, No. 4 (Sep., 1983), 
pp. 1285-1292 
3 Ibid 
4 http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2010/ tillgänglig 2010-11-15 
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Sektorn är lite speciell eftersom den kan medföra stor miljöpåverkan när olyckor sker. Det 
händer relativt ofta att olja på ett eller annat sätt läcker ut på grund av oljepråmar som går på 
grund eller av andra orsaker, vilket får till följd att miljön skadas.5 Detta gör också att det 
finns ett större publikt intresse för sektorn ur miljösynpunkt. Ett exempel på tidigare 
oljekatastrofer är Exxon Mobile hade ett mycket omskrivet fall när oljepråmen Exxon Valdez 
gick på grund i Alaskabukten (Gulf of Alaska) 24 mars 1989. Detta var det största 
oljeläckaget i amerikanskt vatten fram till BP:s oljekatastrof i den Mexikanska golfen.6 Tittar 
på volymen av mängd olja som läckte ut hamnar Exxon olyckan inte högst upp på listan, men 
liksom i BP:s  fall var denna svåråtkomlig och väckte stora rubriker. D. Patten och J. Nance 
har i artikeln “Regulatory cost effects in a good news environment: The intra-industry 
reaction to the Alaskan oil spill” (1998) 7

Den 20e april 2010 inträffade explosion på BP:s oljeplattform Deepwater Horizon i 
Mexikanska Golfen.

 undersökt hur börskursen för 25 företag I Olja & 
Gas sektorn har reagerat på detta event. De kom fram till att främst de mindre företagens 
börskurs har pressats av utveckling under dagarna runt katastrofen, mycket på grund av 
diskussioner kring en hårdare reglering av oljehanteringen i Alaska och världen över. Detta 
trots att gaspriserna steg ganska markant och oljepriserna steg något under samma period.  

8 Explosionen uppstod på grund av metangas som under högt tryck 
expanderade på plattformen och sedan antändes.9  Detta ledde senare till att oljeplattformen 
sjönk och ett stort okontrollerat oljeläckage uppstod på cirka 1500 meters djup.10 På grund av 
det stora djupet uppstod stora problem med att få kontroll på läckaget. Innan läckan den 15 
juli blev tilltäppt, han nästan 800 miljoner liter råolja (5 miljoner fat) rinna ut i vattnet.11 
Detta ledde till stor skada för det marina djurlivet och de bosatta i området, men också 
turismen och fiskeindustrin tar skada. BP har blivit utsedda som ansvariga för skadan12 och 
hur stora kostnader som detta kommer att föra med sig är i dagsläget osäkert (dec 2010). Den 
senaste uppdateringen på kostnader kopplade till oljekatastrofen gjordes av BP den första 
oktober 2010 och kostnaden var då uppe i cirka 11,2 miljarder dollar, de hade också satt 
undan cirka 20 miljarder dollar i en reservfond för kostnader som kan uppstå.13 Kostnader 
som ingår är då, utöver kostnader för att stoppa läckan, bland annat att samla upp oljan och 
städa upp, samt ett stort antal stämningar från många olika håll.14

 

 

 

 

 

 

                                                            
5 NOAA/ Hazardous Materials Response and Assesment Division: “Oil spill case histories 1967-1991. Summaries of Significant U.S. and International Spills”, 
Seattle, Washington. September 1992. 
6 Ibid 
7 Dennis M. Patten, Jon R. Nance: “Regulatory cost effects in a good news environment: The intra-industry reaction to the Alaskan oil spill”, Journal of Accounting 
and Public Policy 17 (1998) pp409-429 
8 www.bp.com/gulfofmexicoresponse 
9 http://www.upstreamonline.com/live/article212769.ece 
10 www.bp.com/gulfofmexicoresponse 
11 http://www.e24.se/makro/varlden/lang-vag-tillbaka-for-bp_2403771.e24 
12 http://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/95529-obama-bp-responsible-for-paying-costs-of-oil-spill 
13 http://www.bp.com/genericarticle.do?categoryId=2012968&contentId=7065280 
14 Ibid 
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1.2. Problemformulering 
Att explosionen i den mexikanska golfen har påverkat BP negativt och varit mycket kostsamt 
för företaget är uppenbart15, börskursen hade som mest sjunkit med cirka 60 procent.16

Det lite intressanta med dessa katastrofer är, som tidigare forskning visar (bland annat Patten 
och Nance 1998

 Det 
kan vara intressant att undersöka huruvida denna katastrof, utlöst av en enskild aktör, också 
har spridit sig över till andra aktörer i Olja & Gas sektorn. Eftersom så har skett i tidigare 
nämnda fall så är detta inte en orimlig tanke. 

17, Bowen et al. 198318, Hill och Schneeweis 198319

 

), att de triggar andra 
event så som prisförändringar i råvaror, hårdare regler för företag och allmän negativ 
inställning mot sektorn som sådan. Detta gör att marknaden kan ha svårt att tillgodose sig på 
informationen vilket innebär att det kan uppstå ett visst flockbeteende och en överreaktion på 
aktiekursen även hos andra aktörer inom samma sektor. 

1.3. Syfte 
Syftet med undersökningen är att undersöka huruvida BP:s katastrof i den Mexikanska 
Golfen har påverkat andra aktörer i samma sektor (Olja & Gas sektorn). 

 

1.4. Avgränsningar 

För att jämföra påverkning av BP:s katastrof med andra aktörer har vi i denna studie valt att 
endast behandla tio börsnoterade oljebolag inklusive BP. I de större bolagen ingår Chevron 
Corporation, Royal Dutch Shell, PetroChina Company, Exxon Mobil Corporation och Total 
SA, vilka betecknas som Grupp 1. För de mindre bolagen ingår Repsol, Sasol, Encana 
Corporation och Petrobras Energia Participacion, vilka betecknas som Grupp 2. 

Tidsperioden för denna studie kommer att sträcka sig från och med 15 april och till och med 
19 juli. 
 
 

  

                                                            
15 Fodor Andy, Stowe D John (Juni 2010), “The BP Oil Disaster: Stock and Option Market Reactions”, SSRS. 
16http://finance.yahoo.com/echarts?s=BP+Interactive#chart3:symbol=bp;range=ytd;charttype=line;crosshair=on;ohlcvalues=0;logscale=off;source=undefined 
17 Dennis M. Patten, Jon R. Nance: “Regulatory cost effects in a good news environment: The intra-industry reaction to the Alaskan oil spill”, Journal of 
Accounting and Public Policy 17 (1998) pp409-429 
18 Robert M. Bowen, Richard P. Castanias, Lane A. Daley: “Intra-Industry Effects of the Accident at Three Mile Island”, The Journal of Financial and Quantitative 
Analysis, Vol. 18, No. 1 (Mar., 1983), pp. 87-111 
19 Joanne Hill, Thomas Schneeweis: “The Effect of Three Mile Island on Electric Utility Stock Prices: A Note”, The Journal of Finance, Vol. 38, No. 4 (Sep., 1983), 
pp. 1285-1292 
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2. Metod 
2.1. Induktion och deduktion  

Induktion och deduktion är två olika ansatser som forskaren tillämpar i sin undersökning för 
att dra slutsatser på. Den induktiva ansatsen baseras på empirisk fakta medan den deduktiva 
är av logisk karaktär20. Den induktiva ansatsen baserar slutsatserna genom observationer från 
verkligheten. Den induktiva ansatsen kan aldrig ge hundraprocentlig säkerhet då endast hög 
respektive låg sannolikhet kan nås21

Den deduktiva ansatsen tillämpar både deduktion och induktion, där den deduktiva metoden 
ställer upp antaganden som premisser som det sedan skapas teorier baserade på deduktiva 
slutsatser. Teorins tillförlitlighet kan sedan testas genom empiriska undersökningar

. 

22

Då slutsatserna kommer att dras från existerade modeller och grundsatser har vi valt att utgå 
från den deduktiva ansatsen. Den empiriska undersökningen kommer att ställas mot befintliga 
teoretiska ansatser för att få svar på uppsatsens syfte. 

.  

 

2.2. Kvalitativa och kvantitativa ansatser 
Kvalitativ forskning strävar efter att omvandla det undersökta till skrivna ord och är lämplig 
för beskrivning23. Forskarens bakgrund har en stor betydelse och sätter sin prägel i de data 
som samlas in och tolkas24. 
 
Den kvantitativa metoden har en analytisk inriktning och strävar efter att kvantifiera 
företeelser för att sedan omvandla dessa till mätbart data. Denna forskning fokuserar på vissa 
specifika faktorer och studerar hur olika företeelser relation till varandra. Syftet med 
kvantitativ forskning är att få fram objektivt data25

 

. 
 
Denna uppsats kommer att använda sig av den kvantitativa metoden då syftet med denna 
studie är att undersöka huruvida BP:s katastrof har påverkat andra bolag i samma sektor, 
detta innebär att vi kommer analysera och tolka en stor mängd av data i form av siffror och 
då anser vi att denna metod lämpar sig väl. Vi kommer även att använda en del av kvalitativ 
ansats, i vårt fall så kommer en finansanalytiker analysera och kommentera vårt slutresultat. 
Intervju kommer att ske via e-post. När man använder sig av både kvalitativa och 
kvantitativa ansatser så formas en trianguleringsmetod. Samtliga beräkningar kommer att 
göras med hjälp av programmet Excel. 

 

                                                            
20 Thurén, Torsten (1991) Vetenskapsteori för nybörjare. Torsten Thurén och TIGER FÖRLAG AB, Stockholm. sid.19  
21 Ibid, sid.21 
22 Thurén, Torsten (1991) Vetenskapsteori för nybörjare. Torsten Thurén och TIGER FÖRLAG AB, Stockholm . sid.25 
23 Denscombe, Martyn (2000) Forskningshandboken –För småskaliga forskningsprojekt inom 
   samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur, Lund. Sid 204 
24 Denscombe, Martyn (2000) Forskningshandboken –För småskaliga forskningsprojekt inom 
   samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur, Lund. Sid 207 
25 Denscombe, Martyn (2000) Forskningshandboken –För småskaliga forskningsprojekt inom 
   samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur, Lund. Sid 205 
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2.3. Primär respektive sekundärdata 
Data kan delas in i primär- och sekundärdata. Forskaren samlar själv in primärdata, medan 
sekundärdata är andrahandsinformation, d.v.s. redan existerande data som exempelvis 
skriftliga källor. Det finns flera insamlingsmetoder som forskaren kan utnyttja för att få fram 
relevant data för undersökningen.  

Varje distinkt metod har sina specifika egenskaper som forskaren kan utnyttja för att jämföra 
och kontrastera. Att tillämpa olika metoder resulterar i större mängder data och kan således 
öka kvaliteten och validiteten i undersökningen26

Genom befintlig litteratur inom områdena Eventstudier och forskningsmetodik har 
sekundärdata samlats in. Informationssökandet har skett genom sökmotorn Google Scholar 
samt Södertörns högskolas artikeldatabas Ebscohost. Litteratur har lånats på Södertörns 
högskolas bibliotek. Allt finansdata om de utvalda börsnoterade företagen är hämtade från 
Yahoos finanssida

. 

27

 

. 
 
I denna studie tillämpas en metodikteknik i form av en Eventstudie, där beräkningar av den 
abnorma och förväntade avkastningen baseras på marknadsmodellen. För en mer detaljerad 
beskrivning avseende eventstudie hänvisas till punkterna 2.4 och 2.5. 

                                                            
26 Denscombe, Martyn (2000) Forskningshandboken – För småskaliga forskningsprojekt inom 
     samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur, Lund. Sid 102-103 
27 http://finance.yahoo.com 
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2.4. Eventstudie del I 

Notationen om effektiva marknader (se ”Teori”) ger tillgång till ett kraftfullt verktyg för att 
mäta påverkan av event. Om en aktiekurs återspeglar all tillgänglig information, bör 
prisförändringar återspegla ny information. Det bör därför vara möjligt att se påverkan av en 
specifik händelse genom att undersöka prisförändringen under perioden för eventet.28

Eventstudier inom ekonomin har en lång historia. Redan år 1933 kom James Dooley ut med 
en eventstudie om hur aktiekurser påverkas av splittar.

 

29

Att genomföra en eventstudie innebär att studera hur ett event, externt eller internt, påverkar 
värdet på ett (eller flera) företag. Detta undersöks genom att först räkna ut den normala 
avkastningen på aktien mellan (vanligen) ca 60- 120 dagar innan eventet, därefter titta på 
avkastningen på företagets aktie under ett kort tidsintervall runt eventets tidpunkt. Tanken är 
att den ekonomiska påverkan av eventet omedelbart reflekteras i aktiekursen.

 Efterhand har ett stort antal 
eventstudier genomförts och metoderna har förfinats. År 1997 presenterade A. Craig 
MacKinlay artikeln”Event Studies in Economics and Finance”. I artikeln summerar 
MacKinlay tidigare forskning och lägger fram en nyanserad bild av hur forskare bör gå 
tillväga vid eventstudier. 

30 Fördelen med 
denna metod är att det är lätt att mäta, forskaren behöver endast tillgång till företagets 
aktiekurs, vilken är relativt lätt att få tag i för noterade företag. Att försöka mäta påverkan av 
ett event på annat sätt skulle både vara svårt och tidsödande. Dock förutsätter tekniken att 
notationen om effektiva marknader håller31, eftersom metoden bygger på att marknaden 
relativt snabbt anpassar priset på aktien efter dess rätta värde vid ny information.32

I artikeln går MacKinlay igenom proceduren för en eventstudie. Han beskriver studien som 
en process med ett antal steg som forskaren bör genomföra för att utföra studien på ett korrekt 
sätt. Dessa steg måste givetvis anpassas till forskningens natur, vidare bör dessa olika stege 
noga begrundas, detta för att genomgående ha en hög reliabilitet i forskningen.  

 

De mest relevanta stegen som har identifierats utifrån MacKinlays artikel33 samt boken 
Investments34

• Definiera händelsen, eventet. Vilken händelse som skall undersökas måste givetvis 
fastställas tidigt i undersökningen. Därefter bör forskaren ha klart för sig hur många 
tillfällen, kopplade till denna händelse, som skall studeras. 

 finns angivna härnedan: 

• Definiera kriterier för val av urvalsgrupp som skall ingå i studien. Denna punkt kan 
hänga ihop med föregående, forskaren identifierar kriterier för vad som skall ingå i 
studien. Därefter väljs urvalsgruppen ut efter dessa kriterier. Urvalsgrupp kan vara ett 
antal företag med noterade aktier, men det kan också vara exempelvis råvaror eller ett 
index. Det viktiga är att aktien eller instrumentet är tillgängligt på marknaden, samt är 
likvid (har hög omsättning). Vid lägre likviditet kan det vara svårt att få ett rättvisande 
mått på förväntat avkastning, det kan också vara svårt att se hur eventet påverkar 
kursen. 

                                                            
28 Bodie, Kane & Marcus (2008) Investments. Seventh Edition – International Edition 
29 Dooley, James Clay: ”Characteristics and Procedure of Common Stock Split-ups” Harvard Bus, Rev. Apr 1933, Vol 11, pp 316-326. 
30 Bodie, Kane & Marcus (2008) Investments. Seventh Edition – International Edition 
31 Fama, Eugene (1970): “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work”, The Journal of Finance, Vol. 25, No. 2 
32 MacKinlay, Craig (1997): “Event Studies in Economics and Finance” : Journal of Economic Literature, Vol. 35, No. 1, pp. 13-39  
33 Ibid 
34 Bodie, Kane & Marcus (2008) Investments. Seventh Edition – International Edition 
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• Definiera tidsperiod, händelsefönster. Forskaren skall här definiera hur många dagar 
som skall inkluderas för att mäta eventets påverkan på aktiekursen vid respektive 
tillfälle. Det kan vara endast dagen då eventet inträffar, det kan också vara exempelvis 
dagen eventet inträffade samt fem dagar innan och efter. 

• Beräkna estimeringsfönster. Undersök den normala avkastningen för 
undersökningsobjektet. Detta ger ett mått på vad den förväntade avkastningen hade 
varit under tidsfönstret, om inte eventet hade inträffat. Det finns två metoder att basera 
denna estimering på, antingen en ekonomisk slutledning eller statistisk metod. Den 
senare av de två är den allmänt mest använda. Den ekonomiska metoden baseras på 
fundamental slutledning till vad som bör vara den normala avkastningen. Medan den 
statistiska metoden baseras på tidigare avkastningar. Vanligen tas inte perioden under 
händelsefönstret med utan endast ett antal dagar (vanligen mellan 60-120) innan 
eventet. I allmänhet inkluderas inte händelsefönstret med i estimeringsfönstret, annars 
finns det risk att eventet ger ett avtryck i estimeringsfönstret vilket resulterar i 
missvisande normal avkastning. Vid analysen kan forskaren sedan jämföra den 
förväntade avkastningen med den faktiska avkastningen. 

• Beräkna avkastningen i händelsefönstret. Välj ut metod för att beräkna den abnorma 
avkastningen i händelsefönstret. Det finns ett antal olika metoder för att genomföra 
detta som Constant Mean Return Model, Market Model och Market Adjusted Return 
Model. Gemensamt för dessa är att de på olika sätt beräkna den faktiska avkastningen 
i händelsefönstret och därefter fastställa differensen mellan denna och den beräknade 
avkastningen och tar olika påverkande faktorer med i beräkningen.  

• Sammanställ det empiriska materialet. För att därefter genomföra hypotesprövning 
samt dra slutsatser av resultatet.  

• Beräkna avkastningen i händelsefönstret. Välj ut metod för att beräkna den abnorma 
avkastningen i händelsefönstret. Sker vanligen genom att först beräkna den faktiska 
avkastningen i händelsefönstret och därefter fastställa differensen mellan denna och 
den beräknade avkastningen.  

• Sammanställ det empiriska materialet. För att därefter genomföra hypotesprövning 
samt dra slutsatser av resultatet.  
 

2.5. Eventstudie del II 
2.5.1. Kriterier & Urvalsgrupp 
Vid val av urvalsgrupp har vi identifierat följande viktiga kriterier som måste uppfyllas av 
företaget för att kunna bli relevanta att tas med i urvalsgruppen. 

• Företaget skall vara i samma sektor som BP. Vi vill i vår studie undersöka hur 
oljekatastrofen påverkar andra företag i samma sektor som BP. Eftersom BP opererar i 
olja & gas sektorn skall denna studie således endast involvera företag i nämnda sektor.  
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• Företaget skall vara noterat på aktiemarknaden. Ett flertal av den större oljan & 
gasbolagen finns inte tillgängliga på aktiemarknaden, eftersom de ägs av privatpersoner 
eller regeringar. Eftersom vi använder aktiekurser för att undersöka eventets påverkan 
måste företagets aktier vara tillgängliga på marknaden. Det skall också vara möjligt att få 
tag på data om aktiekursens utveckling, uppdaterad på daglig basis, för att kunna studera 
eventets påverkan på kursen. 

• Inga andra uppenbara större event skall ha påverkat företagets aktiekurs. Företaget skall 
inte ha gått igenom en splitt, nyemission, byte av VD eller annan större händelse som kan 
ha påverkat aktiekursen under tiden för eventet. 

• Aktien skall vara likvid. Det måste vara tillräckligt hög omsättning på företagets aktie, så 
att en eventstudie skall kunna genomföras på ett fullgott sätt35

I denna studie har vi valt att undersöka fem större oljebolag med approximativt samma 
och högre omsättning som BP. Vi var även intresserade av att se huruvida mindre bolag i 
samma bransch har påverkats av eventet. Därför har även fyra mindre bolag i sektorn 
tagits med i studien. För att kunna hitta relevant data om företagen har vi valt att använda 
oss av Yahoo Finance

. 

36

Yahoo Finance är en stor vedertagen databas med börskursinformation om företag världen 
över. Dessa börskurser uppdateras kontinuerligt under dagen, samt har börshistorik långt 
bakåt i tiden. Vi har valt Yahoo Finance då det är en kostnadsfri tjänst som också har 
använts till ett flertal andra studier och anses tillhandahålla tillförlitlig och precis 
information. 

.  

Utefter våra kriterier har följande åtta företag, utöver BP, valts ut. Samtliga data är 
inhämtade från Yahoo Finance Industry Center.37 Där siffrorna om marknadsstorlek är 
räknade med data utifrån börskursen multiplicerat med antal aktier.38

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            
35 MacKinlay, Craig (1997): “Event Studies in Economics and Finance” : Journal of Economic Literature, Vol. 35, No. 1, pp. 13-39 
36 http://finance.yahoo.com 
37 http://biz.yahoo.com/ic/ll/120mkt.html 
38 Data inhämtad 2010-10-18 
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Större bolag (grupp 1) Marknadsstorlek 

Exxon Mobil Corporation Common (XOM)  331,9 Billion USD (B) 

PetroChina Company Limited Comm (PTR)  235,8 Billion USD (B) 

Royal Dutch Shell PLC Royal Dut (RDS) 190,1  Billion USD (B) 

Chevron Corporation Common Stoc (CVX) 168,1  Billion USD (B) 

BP p.l.c (BP), (exluderad ur grupp 1) 127,2  Billion USD (B) 

Total S.A (TOT) 122,6  Billion USD (B) 
Tabell 1. Större Olja & Gas bolag, grupp 1. 

 
Mindre bolag (grupp 2) Marknadsstorlek 

Repsol YPF S.A. Common Stock (REP)  33,7  Billion USD (B) 

Sasol Ltd. American Depositary (SSL)  27,7  Billion USD (B) 

Encana Corporation (ECA)   22,3  Billion USD (B) 

Petrobras Energia Participacion (PESA) 16,6   Billion USD (B) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabell 2. Mindre Olja & Gas bolag, grupp 2 
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2.5.1. Händelsefönster 
Händelsen som studeras är BP:s oljekatastrof som inträffade den 20 april i samband med 
en explosion på oljeplattformen ”Deepwater Horizon” i Mexikanska Golfen. Vi skall 
undersöka huruvida BP:s katastrof har påverkat andra aktörer i samma sektor (Olja & Gas 
sektorn) d.v.s. grupp 1 (inklusive BP) samt grupp 2. För att bestämma ett slutdatum för 
hela händelsen har vi gått igenom och analyserat pressmeddelande från BP:s hemsida39 
och sedan jämfört dessa informationer med Yahoo finanssida, och beslutat att avgränsa 
oss från katastrofdagen d.v.s. 20 april och t.o.m. 19 juli, då BP lyckades åtgärda läckan. 
 
För att se hur avkastningen har varierat har vi delat upp hela händelseförloppet enligt 
datum ovan i sex olika eventfönster, som var och ett består av elva dagar. Vilket gör att vi 
har ett större händelsefönster indelat på sex mindre eventfönster. Händelsefönstrets mitt 
utgör mitten av händelseperioden med lika lång tid åt båda hållen. Det vanliga är att 
endast ha ett eventfönster med själva händelsen i mitten (-5, 0, +5), men eftersom denna 
händelse sträcker sig över lång tid i och med att ny information släpptes under en längre 
tid, har vi valt denna lite annorlunda metod. Tidsperioden för händelsefönstret samt 
estimeringsfönstret(se nästa punkt) illustreras med bilderna nedan. 

 
Figur 1, Estimeringsfönster samt händelsefönster. Egen modell. 

 

Figur 2. Händelsefönstret är fem dagar före händelse och fem dagar efter. Egen modell. 

 

                                                            
39 www.bp.com/gulfofmexicoresponse 
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2.5.2. Estimeringsfönster & jämförelseindex 
Vi har i vår undersökning valt att använda den statistiska metoden för att beräkna 
förväntad avkastning. Dels eftersom det är den mest vedertagna metoden och dels 
eftersom det skulle vara allt för tidskrävande att försöka estimera förväntad avkastning på 
mer fundamentala grunder.  
 
Som estimeringsfönster har vi valt 73 dagar, från 1 februari till 14 april. Det finns mycket 
forskning om abnorm avkastning runt årsskiftet, se exempelvis R. Sias & L. Starks 
artikel40 , där de också hänvisar till annan forskning i området, eller Jacobs & Levys 
artikel41

För att välja estimeringsindex sökte vi på de större databaserna med tillgängliga 
aktiekurser och index, vi tittade på Dow Jones U.S. Oil & Gas Index

 där de undersöker detta fenomen. Vi valde februari för att undvika denna 
eventuella abnorma avkastning. Därefter valde vi att använda oss av hela perioden fram 
till första dagen i det första eventfönstret. Märk dock att estimeringsfönstret och 
eventfönstret inte överlappar varandra, detta för att undvika att få med eventuell abnorm 
avkastning i estimeringsfönstret.    

42, vi sökte även på 
Avanza43, samt Yahoo finance44

 

. Vi kom fram till att det inte finns något tillgängligt 
index som är relevant och som visar börskurser dag för dag, vilket vi behöver för att 
fastställa eventfönstret. Istället valde vi att använda våra två urvalsgrupper som 
estimeringsindex. Detta medför att vi har två estimeringsindex, grupp 1 (inklusive BP) 
samt grupp 2. Dessa två index har använts på respektive grupp. 

2.5.3. Beräkna abnorm avkastning 
För att kunna värdera om ett eventet har påverkat aktiekursen får vi räkna fram den 
abnorma avkastningen (ARit) genom att subtrahera faktisk avkastning (Rit) med normal 
avkastning (Rmt).  

För att kunna relatera de undersökta aktierna till den övriga marknaden, och på så sätt ta 
reda på den abnorma avkastningen har vi valt att använda Market Model45 
(Marknadsmodellen). Eftersom variansen i den abnorma avkastningen kan minskas anses 
denna modell vara mer tillförlitlig än övriga modeller.46

mtiiitit RRAR βα −−=

 Vi använder marknadsmodellen 
enligt följande formel. 

  (1.0) 

Där ARit är den abnorma avkastningen för aktien (i), Rit är den faktiska avkastningen för 
aktien (i) och Rmt är den förväntade avkastningen för jämförelseindex (marknaden m) för 
period t. Jämförelseindex är som vi tidigare nämnt respektive grupps förväntade 
avkastning, som vi fastställer under estimeringsfönstret. 

                                                            
40 Sias Richard W., Starks Laura T.: “Institutions and Individuals at the Turn-of-the-Year”: The Journal of Finance 
Vol. 52, No. 4 (Sep., 1997), pp. 1543-1562 
41 Jacobs Bruce I., Levy Kenneth N: “Calendar Anomalies: Abnormal Returns at Calendar Turning Points”. Financial Analysts Journal, Vol. 44, No. 6 (Nov. - Dec., 
1988), pp. 28-39 
42 https://www.djindexes.com/sectors/ 
43 www.avanza.se 
44 Finance.yahoo.com 
45 MacKinlay, Craig (1997): “Event Studies in Economics and Finance” : Journal of Economic Literature, Vol. 35, No. 1, pp. 13-39 - Accessed: 08/10/2010 
46 Ibid 

https://www.djindexes.com/sectors/�
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Vi använder en förenklad version av marknadsmodellen som i MacKinlays text benämns 
Market Adjusted Return. Enligt denna modell kan vi sätta α = 0 och β  = 1. Vilket 
medför att den förväntade avkastningen för aktien blir densamma som marknadens 
förväntade avkastning. Följande formel kan då erhållas. 

  )( mtitit RRAR −=   (1.1) 

Där vi subtraherar aktiens förväntade avkastning med den faktiska avkastningen, vilket 
gör att vi erhåller den abnorma avkastningen för varje dag. 

För att beräkna aktiens faktiska avkastning under respektive dag i händelsefönstret har 
följande formel använts.  

t

tt
it

P
PPR 1−

=
−

   (1.2) 

Där Rit är aktiens avkastning i genomsnitt under dessa dagar Där Pt och Pt-1 är slutkursen 
dag t och dag t-1 (P står för pris).  

För att sedan beräkna den genomsnittliga förväntade avkastningen på marknaden används 
samma formel som grund, men vi aggregerar samtliga dagar för respektive företag och 
därefter dividerar vi detta med antalet dagar. När vi har detta aggregerar vi även företagen 
och dividerar med antalet företag. Detta gör vi för både grupp1 och grupp2, så att vi har 
en förväntat avkastning för respektive grupp. Rmt blir då en konstant fastställd enligt 
följande formel. 

N
Pt
PtPt

tn
mt

N tn

tR
∑ 





∑
−−

=
1 1

11

  (2.0) 

Tn är antalet dagar i estimeringsfönstret, där t1 är första dagen tn sista dagen för 
estimeringsfönstret. N är antalet företag. Rmt blir den genomsnittliga förväntade 
avkastningen på marknaderna (grupp1 respektive grupp2), fastställd under 
estimeringsfönstret. 

Eftersom vi vill dra slutsatser hela grupper av företag måste vi använda en formel där vi 
kan aggregera de olika företagens abnorma avkastningar. Detta bör göras dels över tiden 
för respektive eventfönster, och dels av de olika aktierna i de båda grupperna (grupp 1 
respektive grupp 2). MacKinlay beskriver i sin artikel ett tillvägagångssätt för detta.47

För att beräkna den genomsnittliga kumulativa avkastningen för samtliga företag i 
respektive grupp dag t, används följande formel. 

 

∑
=

=
N

t
itt AR

N
AR

1

1
   (3.0) 

                                                            
47 MacKinlay, Craig (1997): “Event Studies in Economics and Finance” : Journal of Economic Literature, Vol. 35, No. 1, pp. 13-39 
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N är antalet företag i gruppen. ARt  är ett genomsnittligt värde på den abnorma 
avkastningen för samtliga företag i en grupp vid tiden t (en dag under händelsefönstret). 

Därefter vill vi bestämma den kumulativa abnorma avkastningen över respektive 
eventfönster för dessa aggregerade aktier. Detta gör vi genom att använda följande 
formel.  

∑=−

2

1
)21(

t

t
ttt ARCAR   (3.1) 

T1 är första dagen och t2 är sista dagen i respektive eventfönster. )21( ttCAR − är den 
kumulativa abnorma avkastningen för samtliga aktier i en grupp, under ett eventfönster 
som sträcker sig mellan t1 och t2. 

 

2.5.1. Hypotesformulering I 
Att BPs aktie påverkats av informationen har tidigare forskning redan kommit visat48

För att undersöka detta event används ett statistiskt test vilket kallas nollhypotesen. Detta 
test är designat för att evaluera styrkan på bevisen mot nollhypotesen (H0). Allmänt är 
nollhypotesen ett påstående att eventet inte har någon effekt, därefter genomför man 
undersökning för att motbevisa detta. Detta motbevis utformas då som en mothypotes 
(H1), dessa hypoteser skall formuleras så att de täcker in samtliga möjliga utfall. 
Nollhypotesen kan endast förkastas om vi kan visa att den är falsk. 

. 
Vad denna undersökning istället prövar är huruvida information om händelsen i den 
Mexikanska Golfen påverkar andra företag i samma sektor som BP.  

49

Vi har formulerat detta i följande två hypoteser, dessa gäller för bägge grupper av företag. 
Denna prövning kommer genomföras på varje eventfönster i respektive grupp. Vi 
kommer då också kunna se om det har blivit någon förändring över tid. Vi lägger inget 
värde i huruvida det är över eller underavkastning på aktien vid prövningen, endast om 
det är någon abnorm avkastning. Därför formuleras hypotesprövningen med dubbelsidigt 
test där h0 ligger i mitten. Eftersom vi också kommer formulera en hypotesprövning om 
förändring i tradingvolymer, döps denna hypotes till Hypotes I. 

 

 
Hypotes I0: BP:s oljekatastrof i den Mexikanska golfen påverkar inte avkastningen på 
andra aktier i samma bransch.  

HI0: )21( ttCAR − = 0 

 

Hypotes I1: BP:s oljekatastrof i den Mexikanska golfen påverkar avkastningen på andra 
aktier i samma bransch., HI0 förkastas. 

HI1: )21( ttCAR −  ≠ 0 

 

                                                            
48 Fodor Andy, Stowe D John, “The BP Oil Disaster: Stock and Option Market Reactions”, SSRS, June 2010 
49 Moore: “Statistcs concepts and controversies”, 5ed, 2000 
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2.5.1. Hypotesprövning av Hypotes I 
För att testa denna hypotes används t-testet50. Detta test genomförs genom att först räkna 
ut ett t- värde, därefter jämförs detta värde mot en tabell. Skiljer sig t- värdet signifikant 
från HI0, vilket utläses utifrån värdet i tabellen, kan HI0 förkastas. Vi kommer att använda 
en signifikansnivå på 5% (α = 5%), detta medför att vi har 95% chans att inte råka ut för 
typ I eller typ II fel51

För att beräkna t- värdet beräknar vi först standardavvikelsen för avkastningen. Denna 
formel ser för denna studie ut enligt följande. 

.  

1

)( 2

1
)21()21(

−

−
=
∑ −−

n

CARCAR
s

N

tttt

  (4.0) 

)21( ttCAR −  är medelvärdet av )21( ttCAR −  för samtliga perioder och n är antalet perioder 
(antal eventönster). 

Därefter kan vi räkna ut t- värdet med följande formel.  

Ns
CARt tt µ−

=
− )21(

   (4.1)  

N är i detta fall antalet dagar i respektive eventfönster. µ är det förväntade värdet enligt 
H0, vilket innebär 0 i denna studie. )21( ttCAR − är den kumulativa genomsnittliga abnorma 
avkastningen för samtliga aktier i en grupp, under ett eventfönster som sträcker sig mellan 
t1 och t2. 

Dessa beräknade t- värden används sedan för att undersöka huruvida HI0 kan förkastas i 
respektive eventfönster och grupp av företag. 

 

2.5.2. Tradingvolymer 
Målet med denna undersökning är att undersöka huruvida explosionen på BP:s 
oljeplattform Deepwater Horizon i Mexikanska Golfen har påverkat andra aktörer i 
samma sektor. Därför anser vi även att det kan vara intressant att se om tradingvolymen i 
dessa företags aktier har ökat. Fodor och Andy ser i sin analys av BP en stark ökning i BP 
aktiens tradingvolymer (artikeln presenterad under tidigare forskning)52

Vi har använt samma företag som tidigare presenterats, grupp 1 samt grupp 2. Vi 
undersöker också händelsen under samma eventfönster samt med samma tidsperiod som 
estimeringsfönstret.  

. Om 
tradingvolymerna ökar, är detta ett säkert sätt att fastställa att någonting har hänt som 
påverkar aktörerna. Vilket gör att investerarna börjar se över sina innehav. Vi har därför 
valt att undersöka detta fenomen även för övriga aktörer i sektorn. Om så är fallet bör 
detta ge en god indikation på att eventet har haft en inverkan även på andra aktörer inom 
sektorn. 

                                                            
50 Körner, Wahlgren ”Statistiska metoder”, 2ed, Studentlitteratur, 2005 
51 Johannesen, tufte, ”En introduktion till samhällsvetenskaplig metod”, 1:2ed, Liber, 2002 
52 Fodor Andy, Stowe D John (Juni 2010), “The BP Oil Disaster: Stock and Option Market Reactions”, SSRS. 
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2.5.3. Beräkning av tradingvolymer 
Tradingvolymerna beräknas med antalet aktier som handlas för varje dag, inte det 
sammanlagda priset för en dag. Alltså om hundra aktier har omsatts under dagen så är 
tradingvolymen för den dagen hundra, oavsett pris för respektive aktie. Olika företag kan 
ha väldigt olika tradingvolymer av olika anledningar. Dels spelar aktiens pris roll, dels 
spelar likviditeten i aktien roll (vilket visserligen priset ofta spelar in i). Vi skall inte gå in 
djupare på varför olika företags aktiers tradingvolym skiljer sig åt från grunden, utan 
konstatera att så är fallet. Detta spelar en stor roll i hur uträkningen av tradingvolym bör 
genomföras. 

Tradingvolymerna kommer först att beräknas för de båda gruppernas estimeringsfönster. 
Detta genomförs genom att först summera samtliga dagars volym för var och ett av 
företagen, och därefter dela detta med antalet dagar.   

Följande formel har använts för varje företag under estimeringsperioden: 

N
ddddV N

ES
)...( 321 +++

=    (5.0) 

ESV är då medelvärdet av tradingvolymerna i estimeringsfönstret för en aktör. N står för 
antalet dagar och d för dag.  

Medelvärdet för varje eventfönsters tradingvolym, beräknas med samma formel som för 
beräkning av estimeringsperiodens medelvärde (formel 5.0). Dessa får istället 
beteckningen 21 ttV − . För att undvika att vissa företag sätter ett större avtryck i 
tradingvolymerna än andra, har vi valt att först beräkna tradingvolymernas procentuella 
skillnad mot sig själva, detta utförts på följande sätt.  Som start beräknas den procentuella 
skillnaden mellan respektive företags estimeringsfönster och varje eventfönster.  

 100*21
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V
VVAV    (5.1) 

 

21 ttAV −  är den abnorma volymen för respektive företag i eventfönster i tiden mellan t1- 
t2, angivet i procent. På detta sätt eliminerar skillnaderna dessa företag har i volym och 
ser endast till den procentuella förändringen.  

Därefter summeras dessa och ett medelvärde beräknas för de båda grupperna över 
respektive eventfönster. Följande formel används. 

 

N
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T1 är första dagen och t2 är sista dagen i respektive eventfönster. N står i detta fall för 
antalet företag. 21 ttCAV − är den genomsnittliga kumulativa abnorma volymen för samtliga 
företag i en grupp, under ett eventfönster som sträcker sig mellan t1 och t2. 21 ttCAV −  ger 
oss alltså ett mått på hur stor den genomsnittliga ökningen (eller sänkningen) i varje grupp 
av företag har varit, under händelsefönstret mellan t1 – t2.  

 

2.5.4. Hypotesformulering II 
Den första hypotesformuleringen (hypotesformulering I) ger en bra indikation på om, 
samt hur eventet har påverkat övriga aktörer (samt BP). För att belysa detta ur en annan 
vinkel, och ytterligare fastställa ett eventuellt samband, fungerar tradingvolymer väl. 
Därför har en till hypotesformulering fastställts, Hypotes II. Denna testar samma företag 
under samma period som Hypotes I, men undersöker förändring i tradingvolymerna 
istället för i aktiekurserna. 

I detta fall undersöks om tradingvolymerna har ökat i jämförelse med estimeringsfönstret. 
En ökning skulle tyda på att eventet har påverkat aktierna i dessa företag. Utifrån detta har 
följande hypoteser utformats: 

Hypotes II0: BP:s oljekatastrof i den Mexikanska golfen påverkar inte tradingvolymerna 
på andra aktier i samma bransch. Detta innebär att volymerna är oförändrade eller har 
minskat. 

HII0: 21 ttCAV − <= ESV  

Hypotes II1: BP:s oljekatastrof i den Mexikanska golfen påverkar tradingvolymerna på 
andra aktier i samma bransch., så till vida att de har ökat, HII0 förkastas. 

HII1: 21 ttCAV −  > ESV  

Detta testas för respektive eventfönster. 

 

2.5.5. Hypotesprövning av Hypotes II 
Även för att testa denna hypotes används t-testet53 som presenterades under förestående 
hypotesprövning (av hypotes I). Vi kommer även på denna hypotes att använda en 
signifikansnivå på 5% (α = 5%), detta medför att vi har 95% chans att undvika typ I och 
typ II fel54

För att beräkna standardavvikelsen för avkastningen används följande formel. 

.  

1

)( 2

1
2121

−

−
=
∑ −−

n

CAVCAV
s

N

tttt

  (6.0) 

enDV  är medelvärdet av enDV  för samtliga perioder och n är antalet perioder (antal 
eventönster). 

Därefter beräknas räkna t- värdet med följande formel.  
                                                            
53 Körner, Wahlgren ”Statistiska metoder”, 2ed, Studentlitteratur, 2005 
54 Johannesen, tufte, ”En introduktion till samhällsvetenskaplig metod”, 1:2ed, Liber, 2002 
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Ns
CAVt tt µ−

=
− 21

    (6.1)  

N är i detta fall antalet dagar i respektive eventfönster. µ är det förväntade värdet enligt 
HII 0, vilket innebär 0 i detta fall. enDV är den genomsnittliga tradingvolymen för 
samtliga aktier i en grupp, under eventfönster nummer n.  

Dessa beräknade t- värden används sedan för att undersöka huruvida HII0 kan förkastas i 
respektive eventfönster och grupp av företag. 

  

2.6. Validitet och Reliabilitet 
Validitet är ett mått på hur bra eller relevant data representerar det fenomen som undersöks. 
Det kan ses som sambandet mellan den teoretiska definitionen och den operationella. 
Eventstudiemetoden är en beprövad och allmänt erkänd metod för att göra denna typ av 
undersökningar och den anses vara tillförlitlig. Den har dock en nackdel vilket är att det inte 
går att se i dessa siffror vad som har påverkat kursen. Eftersom vi har valt företag som inte 
har orsakat stora rubriker och inte har genomgått andra stora event som en aktiesplitt eller 
nyemission bör detta inte orsaka problem. Men vi kan aldrig säga till hundra procent att det är 
just olyckan i den Mexikanska golfen som har påverkat övriga aktörer eller inte. 

Vi har använt två metoder för att undersöka eventets påverkan . Båda metoder går under 
typen eventstudiemetoden, men hanterar denna på två olika sätt. Den första är att titta på 
aktiernas avkastning, den andra undersöker påverkan på aktiernas tradingvolymer.  
Tradingvolymer och aktiekurser är två indikatorer som passar väl att använda tillsammans vid 
en eventstudie, eftersom dessa båda på två olika sätt undersöker om förändringar har skett i 
aktien under eventfönstret. Tradingvolymer fungerar väl som indikator på att någonting har 
hänt under perioden, sedan fungerar den abnorma avkastningen bättre för att göra en djupare 
analys av vad som har hänt. Att använda dessa två bör då avsevärt stärka studiens validitet. 

Vi har även, för att få en kvalitativ bild av händelsen, låtit en analytiker uttala sig55

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig all data är. Tillförlitlighet på våra data antas vara god, 
den är hämtad ur den välkända databasen Yahoo Finance

 om 
slutsatserna vi har dragit och vad han tror om eventets inverkan. På detta sätt har vi gjort 
någonting som kan liknas vid en metod- triangulering, vilket även detta höjer studiens 
validitet. 

56

Estimeringsfönstrets tillförlitlighet skulle eventuellt ha blivit högre om det hade innefattat en 
längre tidsperiod. Men eftersom vi inte ville ha med data runt årsskiftet ansågs detta vara det 
bästa alternativet. Studiens validitet och reliabilitet skulle också ha blivit högre om fler 
företag hade undersökts i studien, men på grund av tidsbrist kunde detta inte genomföras. 

 och det finns ingen anledning att 
tro att den skulle vara felaktig . Vi har hämtat och inmatat samtlig data förhand och med stor 
noggrannhet, för att undvika fel. Eftersom vi har beräknat normal avkastning på egna index 
bör den normala avkastningen vara tillförlitlig.  

                                                            
55 Se Bilaga 1 
56 http://finance.yahoo.com 

http://finance.yahoo.com/�


18 
 

3. Teori 
3.1. Effektiva Marknadshypotesen & Random Walk 

Effektiva marknadshypotesen grundlades år 1970 av Fama med hans artikel “Efficient Capital 
Markets: A Review of Theory and Empirical Work”57. Famas teori grundades på teorin om 
Random Walk. Vilken bygger på att priserna på en konkurrensutsatt effektiva marknad 
kommer att vara omöjlig att förutspå, och vara beroende av ny information som kommer ut på 
marknaden. Om ny information tillkommer på marknaden, som implicerar att en aktie är över 
eller undervärderad, kommer investerare genast att rätta sig efter denna nya information och 
priserna genast att justeras efter detta.58 Teorin om Random Walk är lättast att förklara med 
att rörelser i en akties pris inte har något minne, rörelser som redan har hänt säger ingenting 
om framtida rörelser. Framtida rörelser kan inte förutspås mer än ett antal slumpvis utvalda 
nummer menar Fama.59

Fama menar att om det skulle vara möjligt att förutspå framtida prissättningar skulle detta 
vara ett tecken på ineffektivitet på marknaden, eftersom information som finns tillgänglig då 
inte återspeglas i priset. Det är just denna notation, att aktier redan återspeglar all tillgänglig 
information, som refereras till som den effektiva marknadshypotesen.

 

60

Investerare förväntas också göra rationella val enligt Effektiva Marknadshypotesen (EMH), 
om investerare gör rationella val bör det inte kunna uppstå någon över eller underavkastning 
på marknaden. Detta eftersom priset hela tiden skall återspegla det exakta verkliga värdet av 
aktien.  

 

På en marknad där priserna alltid helt ut reflekterar all tillgänglig information kan ses som 
effektiv61. Det finns tre olika versioner av EMH, svag, semistark och stark effektivitet. Dessa 
tre versioner skiljer sig i vad som menas med ”all tillgänglig information”.62

 

 

3.1.1. Svag effektivitet.  
Priserna innehåller endast historisk tillgänglig information. Det är således omöjligt att 
förutspå framtida avkastningar genom att studera historisk information och avkastning. 
Om det skulle vara möjligt att se trender genom teknisk analys skulle marknaden ändå 
genast anpassa sig för exempelvis en köpsignal och att försöka använda sig av denna 
metod skulle vara meningslös.  

3.1.2. Semistark effektivitet. 
Priserna reflekterar inte endast historisk information utan också viss annan information. 
Exempelvis årsredovisningar, samt information om nyemissioner. Dock anpassas priserna 
genast efter den nya informationen och det är inte heller möjligt att förutspå framtida 
avkastningar genom fundamentala analyser. 

                                                            
57 Fama, Eugene (1970): “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical 
58 Bodie, Kane & Marcus (2008) Investments. Seventh Edition – International Edition 
59 Fama, Eugene (1995): “Random walks in stock market prices”: Financial analyst Journal, Vol. 51, Issue 1. Pp. 75-80. 
60 Bodie et al, Investments, 7e internationella upplagan 2008, 
61 Fama, Eugene (1970): “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical 
62 Bodie, Kane & Marcus (2008) Investments. Seventh Edition – International Edition 
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3.1.3. Stark effektivitet.  
Vid stark marknadseffektivitet reflekterar priserna all information som finns tillgänglig, 
även insiderinformation eller annan information som inte finns tillgänglig för alla. Det 
skulle vid stark marknadseffektivitet vara omöjligt att slå marknaden, oavsett vilken 
information en aktör besitter, med annat än ren tur. 

Det är med den starka marknadseffektiviteten som man skall kunna se huruvida marknader är 
effektiva eller inte.63 Effektiva Marknadshypotesen har på senare år kritiserats på flera håll i 
forskarvärden.64 Både statistiker och ekonomer menar numera att aktiekurser åtminstone till 
viss del kan förutspås via mönster i aktiekursens rörelser, att de med andra ord inte följer 
Random Walk65. Det finns också forskning inom teknisk analys som även tar hänsyn till 
tradingvolymer i olika aktier, och menar att man med detta kan få en fingervisning på hur 
aktiers rörelser kommer se ut i framtiden.66 Även att investerare hela tiden grundar sina val på 
rationella beslut har ifrågasatts av forskare inom behavioral finance. Enligt dessa grundar 
investerare konstant sina beslut (medvetet eller omedvetet), på icke rationella grunder. Bland 
annat i och med att det konstant tillkommer så mycket information, att det blir omöjligt att 
helt evaluera innebörden av denna. Vilket då skulle medföra att både över och 
underavkastningar är möjligt på marknaden.67

År 1997 skrev Fama en artikel där han försvarar den Effektiva Marknadshypotesen med att 
dessa mönster i ett längre perspektiv endast skall ses som slumpmässiga. Alltså menar Fama 
den Effektiva Marknadshypotesen fortfarande håller, och att eventuella mönster försvinner 
vid längre studier av aktiekurser.

  

68

Det finns även andra försvarare av den Effektiva Marknadshypotesen som hävdar att även om 
marknaden i vissa fall blir felvärderad (som vid ”Internet bubblan” 2001 och 
bostadsmarknaden i USA 2008-2009), kommer marknaden alltid efter en tid bli korrekt 
värderad.

 

69  Det skall därför vara mycket svårt att slå index utan att markant öka risken i sitt 
sparande. Malkiel gav år 2005 ut en artikel där han tittar på bland annat hur Warren Buffet 
har hanterat sitt sparande och kommer fram till att på längre sikt blir marknaden alltid korrekt 
värderad, och hävdar således att den Effektiva Marknadshypotesen fortfarande håller.70

Då vi i denna studie använder oss av eventstudiemetoden för att mäta effekten av eventet blir 
den effektiva marknadshypotesen viktig för oss. Den bygger nämligen på att hypotesen om 
effektiva marknader håller. Detta gör den effektiva marknadshypotesen central i studien men 
den fungerar samtidigt som bakgrundshypotes. Det är viktigt att läsaren förstår innebörden av 
att denna hypotes och också vad den innebär för studiens validitet.  

 

                                                            
63 Fama, Eugene (1970): “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work”, The Journal of Finance, Vol. 25, No. 2 
64 Bodie, Kane & Marcus (2008) Investments. Seventh Edition – International Edition 
65 Malkiel, Burton G (2003): "The Efficient Market Hypotesis and its Critics", Journal of Economic Perspectives, 17 (1), 59-82 
66 O'Hara, Maureen et al (1994): “Market Statistics and Technical Analysis: The Role of Volume” The Journal of Finance, Vol. 49, nr 1, pp 153-181. 
67 Wetterlind Dörner A (2005): "Stock market reactions to financial Information", Journal of Human Resource Costing & Accounting, 9(2), 94-111 
68 Fama, Eugene F (1998): “Market efficiency, long-term returns, and behavioral finance”, Journal of Financial Economics, Vol. 40, pp 283- 306. 
69 Malkiel, Burton G (2003): "The Efficient Market Hypotesis and its Critics", Journal of Economic Perspectives, 17 (1), 59-82 
70 Malkiel, Burton G (2005): “Reflections on the Efficient Market Hypothesis: 30 Years Later” The Financial Review, Vol. 40, pp 1-9 
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3.2. Flockbeteende 
Under vissa omständigheter, härmar företagsledare andra företagsledares investeringsbeslut 
och ignorerar den egna privata informationen. Detta beteende är ineffektivt ur ett socialt 
perspektiv, men kan vara rationellt för en företagsledare vars anseende är beroende av 
finansmarknaden.  

Keynes menar att företagsledare då kommer ”följa flocken” om deras huvudsaktiga 
bekymmer handlar om hur andra uppfattar deras förmåga att fatta kloka beslut. 

Scharfstein & Stein gör antagandet att det finns två typer av företagsledare: ”de smarta” och 
”de dumma”. De smarta erhåller informativa signaler gällande en investering och de dumma 
erhåller endast ”bullriga signaler” (eng. noisy). Initiellt kan varken beslutfattarna själva eller 
finansmarknaden identifiera dessa två typer, utan dessa identifieras först efter det att ett 
investeringsbeslut har fattats. Finansmarknaden kan då uppdatera sin tro till beslutsfattaren 
baserad på om investeringen blev lönsam och om beslutfattarens beteende liknade eller skilde 
det sig från andra beslutsfattare. Skulle investeringsutfallet bli lönsamt resulterar detta i att 
beslutsfattaren uppfattas på ett positivt sätt på finansmarknaden om denne följer hur andra 
företagsledare fattar sina beslut. Skulle investeringsutfallet bli olönsamt, betyder det inte att 
företagsledarens rykte har försämrats då andra ledare har gjort samma misstag och kan då 
dela på bördan i vad som kallas för ”sharing-the-blame”-effekten.71

I artlikeln Herd Behavior in Financial Markets, Bikhchandani & Sharma identifieras två typer 
av flockbeteende; falskt/oäkta flockbeteende och avsiktligt flockbeteende. Falskt/oäkta 
flockbeteende (eng. spurius herding) är oavsiktligt och uppstår när grupper som står inför 
liknande beslutsproblem och information fattar liknande beslut med effektivt utfall som 
resultat. Avsiktligt flockbeteende (eng. intentional herding) är inte fullt rationellt och uppstår 
som ett avsiktigt försök av investerare att härma andra investerares beteende vilket kan i sin 
tur resultera i olönsamma investeringar. Avsiktligt flockbeteende kan vara ineffektivt och 
karakteriseras av klenhet och intensiv motvilja.

 

72

Enligt artikeln A Theory of Fads,Fashion, Custom, and Cultural Change as Informational 
Cascades ”Informationskaskad” (eng. Informational cascade) sker när en individ observerar 
andra individers handlingar. Detta görs för att följa föregående individs beteende utan att ta 
hänsyn till den egna informationen.

  

73

Flockbeteendet har en tendens att öka när företagsledarna har svårt att tillgodose sig av 
informationen de får, samt när osäkerheten ökar. Detta kan också leda till att en rörelse blir 
större än den borde ha varit ur en marknadseffektiv synpunkt.  

 

Eftersom BP under katastrofen presenterade ny information inkrementellt kan vi tänka oss att 
investerare och företagsledare hade svårt att förutspå vad som skulle hända och hur 
informationen skulle hanteras. Vi kan därför misstänka att flockbeteendet har ökat och även 
har spridit sig till andra aktier i samma sektor, vilket kan ha gjort att den abnorma 
avkastningen ökat. Denna teori är intressant att fundera över vid resultatanalysen i denna 
studie. 

 

                                                            
71 Scharfstein, David S & Jeremy C Stein (1990), “Herd Behavior and Investment”, American Economic Review, Vol. 80, No. 3 
72 Bikhchandani, Sushil & Sunil Sharma (2000), “Herd Behavior in Financial Markets”,IMF Staff Papers, Vol. 47, No. 3, pp. 279-310 
73 Bikhchandani, Sushil; David Hirshleifer & Ivo Welsh (1992), “A Theory of Fads, Fashion, Custom, and Cultural Change as Informational Cascades”, Journal of 
     Political Economy, Vol. 100, No. 5 
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3.3. Tidigare forskning 
3.3.1. Fodor Andy, Stowe D. John: The BP Oil Disaster: Stock and Option Market 

Reactions, June 2010  
 
Fodor och Stowe undersöker i artikeln ”The BP Oil Disaster: Stock and Option Market 
Reactions” hur marknaden har reagerat på oljekatastrofen i den Mexikanska golfen. 
Undersökningen sträcker sig från den 1 mars till den 22 juni och de genomför sin studie 
genom att undersöka hur just BPs aktie och optionsmarknad har betett sig och reagerat på 
informationssläpp.  

Undersökningen har genomförts både på skillnader i tradingvolym, liksom aktiernas och 
optionernas pris. De har även observerat volatiliteten i dessa instrument. Under analysen 
har de också försökt att koppla större anomalier till både informationssläpp och till 
information om utdelningar.  

De kommer i undersökningen fram till att detta event inte beter sig som vanliga 
eventstudier brukar göra, med ett distinkt event följt av en snabb återspegling på 
marknaden. Varken aktiemarknaden eller optionsmarknaden har reagerat snabbt vid 
explosionen den 21 april. Eftersom informationen har tillkommit inkrementellt har 
marknaden haft svårt att tillgodose värdet i informationen, och de har efterhand insett 
storleken av oljekatastrofen. På grund av detta har aktiens värde sjunkit under en cirka två 
månader lång tid, med ett totalt fall på ca 50% (den 22 juni, efter detta har aktien både 
sjunkit och stigit). Vad undersökningen alltså med säkerhet kommer fram till är att både 
aktiemarknaden och optionsmarknaden har påverkats i stor utsträckning av detta event. 
Under denna tid har också tradingvolymen på både aktier och optioner ökade under denna 
period med ca 13- 20 ggr i jämförelse med innan katastrofen. 

Värt att notera är att denna studie kom ut innan kursen nått sin botten samt innan läckaget 
ansågs åtgärdat. Den 25- 28 juni bottnade aktien och vände sedan uppåt den 29 juni. De 
har alltså undersökt nästan hela börsfallet men inte tittat på händelserna runt vändningen 
på börsen. 

 

3.3.2.    Dennis M. Patten, Jon R. Nance: Regulatory cost effects in a good news 
enviroment: The intra-industry reactions to the Alaskan oil spill, 1998 

 

Patten och Nance undersöker i artikeln “Regulatory cost effects in a good news 
environment: The intra-industry reaction to the Alaskan oil spill” hur marknaden har 
reagerat på miljökatastrofen som orsakades av att Exxons oljetanker Valdez som gick på 
grund 24 mars 1989. Valdez gick på grund på ett rev och började läcka råolja i den 
ekologiskt känsliga miljön i Prince Williams Sound utanför Alaska. Detta medförde stora 
påtryckningar på hårdare reglering av oljebolagen och mycket bevakning av media. Det 
blev också en stor kostnad för Exxon på sammanlagt cirka 3 miljarder dollar. Detta 
resulterade i en stor negativ reaktion i marknaden för Exxons aktie som sjönk cirka 9 
procent på tolv dagar.  
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Patten och Nance undersöker just hur andra Olja & Gasbolag reagerar under tiden för 
denna händelse. Detta är en lite speciell undersökning eftersom bensinpriset steg markant 
och även oljepriset steg under samma tid som denna olycka. Detta främst beroende på att 
en stor del av oljetillförseln till USA gick genom just detta sund, vilket nu hade stoppats. 
Men samtidigt som priserna steg ökade också risken för regleringar mot oljetransporter 
och dylikt, vilket skulle vara mycket negativt för hela sektorn. 

De undersöker detta genom att använda eventstudiemetoden och undersöker med ett 15 
dagars eventfönster 25 stora företag i Olja & Gas sektorn. Både bolag med och utan 
verksamhet i Alaska.  

Vad de kommer fram till är att samtliga företag (Exxon exkluderat) under första delen av 
eventfönstret påverkas något negativt, förmodligen främst på grund av oro över 
utvecklingen av lagar och regler. Därefter vänder denna trend på grund av bensin och 
oljepriset och sektorn slutar på en signifikant överavkastning. Vissa bolag reagerade mer 
eller mindre mycket på grund av storlek och exponering mot Alaska, dock slutade ändå 
samtliga med en positiv avkastning, katastrofen till trots.  

 

3.3.3. Robert M. Bowen, Richard P. Castanias, and Lane A. Daley: Intra-lndustry 
Effects of the Accident at Three Mile Island, Mars 1983 

 

Den 28e Mars 1979 inträffade ett fel i en av två reaktorer på kärnkraftverket Three Mile 
Island(TMI) vilket ägdes av General Public Utilities(GPU). Detta orsakade en partiell 
härdsmälta och var den första allvarliga incidenten av denna typ i USA. Efter denna 
olycka, vilken som tur var inte blev alltför allvarlig, blev det stora förändringar både i 
allmänhetens inställning och i regelverket runt kärnkraftverk. 

Vad Bowen, Richard och Daley undersöker i sin artikel “Intra-lndustry Effects of the 
Accident at Three Mile Island” är huruvida detta event har påverkat andra privatägda 
elbolag efter att det inträffat. De gjorde detta genom att genomföra en eventstudie med ett 
60 dagars eventfönster runt händelsen. De delade upp industrin (GPU exkluderad) i olika 
grupper där företag med stor exponering mot kärnkraft (>20%) utgjorde en grupp, aktörer 
med en mindre exponering utgjorde en grupp och aktörer helt utan kärnkraftverk utgjorde 
en grupp. Därefter tog de också ut företag som hade kärnkraftverk som tillverkats av 
samma företag som tillverkade TMI och lade dessa i en egen grupp. Därefter analyseras 
dessa grupper var för sig mot en kontrollgrupp med företag i samma sektor men helt utan 
exponering mot varken kärnkraft, olja eller gas (priset på dessa råvaror fluktuerade 
mycket under denna period och kunde eventuellt påverka resultatet). De jämför också 
betavärdena före och efter olyckan på dessa utvalda företag.   

De kommer fram till att främst de med stor exponering mot kärnkraft och de som hade 
kärnkraftverk tillverkade av samma företag som TMI tillverkarna påverkades signifikant 
negativt av eventet. Det startade med stora nedgångar som sedan sträcker sig under en 
längre period i takt med att fler och fler lagar och regleringar bestämdes pressades priset 
mer och mer. De ser också att betavärdet har ökat på de företag som var exponerade mot 
kärnkraft, vilket tyder på en ökad osäkerhet i denna typ av industri. 
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3.3.4. Joanne Hill, Thomas Schneeweis: The Effect of Three Mile Island on Electric 
Utility Stock Prices: A Note, Sept 1983 

 

Hill och Schneewis undersöker samma event som Bowen et al. Nämligen 
kärkraftsolyckan på kärnkraftverket Three Mile Island. Även denna studie genomförs med 
hjälp av eventstudiemetoden, och även i denna studie jämfördes aktörer inom sektorn som 
hade exponering mot kärnkraft med de som inte hade detta. Skillnaden är att de 
undersöker fenomenet under en längre tidsperiod efter olyckan. 

De kommer fram till att den negativa abnorma avkastningen för företagen med 
exponering mot kärnkraft var signifikant i cirka två månader efter olyckan. Därefter 
mattades effekten av, och kursen började stiga, men även efter några år har inte 
börskurserna kommit up till tidigare nivåer. Detta härleds till en hårdare reglering av 
sektorn, samt att kostnaderna har höjts för att driva kärnkraftverk. 

 

  
3.3.5. Rajiv Kalra, Glenn V. Henderson, Jr., Gary A. Raines: Contagion Effects in the 

Chemical Industry following the Bhopal Disaster, 1995  
 

Union Carbide (UC) är ett företag som tillverkar och hanterar olika kemikalier som sedan 
används i ett stort antal olika industrier. Den 4e december 1984 inträffade den värsta 
olyckan någonsin i industrivärden. Det var en mycket giftig metyl isocyanid (MIC) som 
läckte ut från en av UC:s fabriker i Bhopal, Indien. Detta ledde till att mellan 2000- 5000 
personer dog och tiotusentals skadades.  

Vad Kalra et al. Undersöker i artikeln “Contagion Effects in the Chemical Industry 
following the Bhopal Disaster”, är hur denna katastrof har påverkat andra aktörer som 
agerar i samma sektor som Union Carbide. Detta undersöktes genom en eventstudie, där 
de jämför avkastningen av företag i samma sektor som UC under tiden runt eventet. De 
genomför detta genom att skapa två grupper av företag. Den första gruppen skapas med 
företag som använder isocyanider i sin produktionsprocess, den andra gruppen är företag 
som inte använder isocyanider i produktionsprocessen. De undersöker också hur UC:s 
aktiekurs har påverkats under händelseperioden. 

De använder sig av ett 23 dagars eventfönster, 2 dagar pre och 20 dagar post event. För att 
fastställa normal avkastning använder de ett 250 dagars estimeringsfönster.  

De kommer fram till att det var stora negativa abnorma avkastningar för hela sektorn 
under händelsefönstrets tidsram. Vidare konstaterar de att effekten har varit större för de 
företag som använder isocyanider än för de som inte gör det. I undersökningen kan de se 
en relativt kraftig överreaktion i industrin som helhet, främst på grund av osäkerhet som 
uppstår när aktörerna inte vet hur detta kommer att påverka sektorn om helhet. När sedan 
osäkerhet börjar minska sig sker sedan en kraftig rekyl uppåt i aktierna för de två 
grupperna, även på denna rekyl reagerar de företag som använder isocyanider kraftigast. 
Därefter fortsätter återhämtningen för samtliga företag. 
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4. Empirisk Resultatbeskrivning 
I denna del gör vi en redogörelse över undersökningens resultat. För att försöka göra resultatet så 
överblickbart som möjligt har vi valt att presentera en stor del av materialet i grafer och med 
tabeller.  

 

4.1. Aktiekurser 
Vi börjar med att ge en första anblick av det obehandlade materialet för de olika grupperna 
av företag samt BP. Vi har i graferna valt att ta med både estimeringsfönstret och samtliga 
eventfönster samt en viss tid efteråt, detta för att kunna tydliggöra händelsens påverkan på 
kurserna på ett övergripbart sätt. Under grafen visar vi också volymen i BP:s aktie under 
perioden. Dessa grafer är hämtade direkt från Yahoo Finance och de återspeglar obehandlade 
aktiekurser från tidpunkten runt eventet, de är också helt omanipulerade för att inte strida 
mot Yahoos upphovsrättspolicy74

BP: blå, PTR: röd, RDS: grön, TOT: gul, CVX: brun, XOM: gulgrön       

.  

 
Figur 3, Grupp 1: större bolag75

                                                            
74 http://yhoo.client.shareholder.com/press/permission.cfm 

 

75 http://finance.yahoo.com/echarts?s=XOM+Interactive#chart1:symbol=xom;range=1y;compare=ptr+rds-
a+tot+bp+cvx;charttype=line;crosshair=on;ohlcvalues=0;logscale=off;source=undefined 
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BP: blå, REP: röd, SSL: grön, ECA: gul, PESA: brun 

 
Figur 4, Grupp 2: mindre bolag.76

I graferna observeras en tydlig nedgång i BP:s aktie i anslutning till oljekatastrofen den 20e 
april 2010. Därefter kan vi observera en vändning i börskursen runt den 28- 30 juni, därefter 
börjar börskursen sakta återhämta sig. Tradingvolymen i BP:s aktie har ökat markant under 
tiden för eventet, dessa minskar sedan i takt med att börskursen stiger. Vi skall även 
undersöka detta för övriga bolag. Vi kan se att någon tydlig marknadseffektivitet inte råder, 
snarare har marknaden haft svårt att evaluera informationen och stor osäkerhet runt 
händelsens påverkan på bolaget driver ned kursen. Vi kan också ganska tydligt skönja denna 
nedgång och vändning i övriga undersökta bolag i sektorn, både hos de större och mindre 
(figur tre respektive fyra). Vad detta kan bero på samt om denna avvikelse är statistiskt 
signifikant skall vi undersöka vidare under analysavsnittet. 

 

 

                                                            
76http://finance.yahoo.com/echarts?s=BP+Interactive#chart1:symbol=bp;range=ytd;compare=rep+ssl+eca+pesa.ba;indicator=split+volume;charttype=line;crosshai
r=on;ohlcvalues=0;logscale=on;source=undefined 
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4.2. Abnorm avkastning 
Nedan presenteras BP:s samt de båda andra gruppernas abnorma avkastning i tre tabeller. 
Detta är den abnorma avkastningen (formel 1.1) uträknad med hjälp av den förväntade 
avkastningen som fastställdes under estimeringsfönstret (formel 2.0), jämfört med den 
faktiska avkastningen som har uppmäts under händelsefönstrens alla dagar (formel 1.2). 
Avkastning som har räknats ut med helgdagar, alltså dagar då börsen har varit stängd, mellan 
datumen har markerats med rött i tabellerna. Dock har ingen vikt lagts vid detta i analysen. 
Medel ARit har omvandlats till procent för att det skall bli lättare för läsaren att tyda 
tabellerna. 

BP 
Händelsefönster 
1 

Medel(ARit) 
/ dag 

Händelsefönster 
2 

Medel(ARit) 
/ dag 

Händelsefönster 
3 

Medel(ARit) 
/ dag 

15-apr 
 

30-apr -0,8858% 17-maj 17,0473% 

16-apr -1,2519% 03-maj -4,0047% 18-maj -24,7580% 

19-apr -0,7721% 04-maj 1,8731% 19-maj -0,3426% 

20-apr 1,5539% 05-maj -0,5114% 20-maj -1,6474% 

21-apr -0,7486% 06-maj -1,4109% 21-maj -1,7412% 

22-apr -1,0064% 07-maj -2,6883% 24-maj -4,8774% 

23-apr 0,4515% 10-maj -0,7355% 25-maj 1,5452% 

26-apr -3,5014% 11-maj -0,1201% 26-maj -0,4533% 

27-apr -2,9045% 12-maj -0,5944% 27-maj 6,4452% 

28-apr 1,6618% 13-maj -0,9312% 28-maj -5,7573% 

29-apr -9,1940% 14-maj -2,7239% 01-jun -17,7064% 
Händelsefönster 
4 

Medel(ARit) 
/ dag 

Händelsefönster 
5 

Medel(ARit) 
/ dag 

Händelsefönster 
6 

Medel(ARit) 
/ dag 

02-jun 2,9275% 17-jun -0,5411% 02-jul -0,2359% 

03-jun 4,0002% 18-jun 0,0578% 06-jul 7,9230% 

04-jun -5,7777% 21-jun -4,8144% 07-jul 3,7570% 

07-jun -1,1877% 22-jun -2,2896% 08-jul 1,5305% 

08-jun -6,0973% 23-jun -0,1333% 09-jul 0,8108% 

09-jun -18,8667% 24-jun -3,3355% 12-jul 7,2726% 

10-jun 10,8217% 25-jun -6,4652% 13-jul 0,2258% 

11-jun 3,4035% 28-jun 0,0113% 14-jul -0,2897% 

14-jun -10,8593% 29-jun 2,1411% 15-jul 5,3218% 

15-jun 2,2253% 30-jun 4,0902% 16-jul -5,0052% 

16-jun 1,3133% 01-jul 1,6357% 19-jul -3,8758% 
          Tabell 3. Större oljebolag, grupp 1. Medelvärden för samtliga händelsefönster 
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Större bolag (grupp 1) 

Händelsefönster 
1 

Medel(ARit) 
/ dag 

Händelsefönster 
2 

Medel(ARit) 
/ dag 

Händelsefönster 
3 

Medel(ARit) 
/ dag 

15-apr  30-apr -0,9296% 17-maj -0,5165% 
16-apr -1,6001% 03-maj -0,0067% 18-maj -1,5811% 
19-apr 0,0085% 04-maj -3,1312% 19-maj 0,0760% 
20-apr 1,1623% 05-maj -1,7528% 20-maj -3,5464% 
21-apr -1,0130% 06-maj -3,8652% 21-maj 1,7545% 
22-apr -0,7934% 07-maj -0,8965% 24-maj -2,8793% 
23-apr 1,0348% 10-maj 4,4850% 25-maj -0,1465% 
26-apr -0,6517% 11-maj -1,3657% 26-maj -1,6613% 
27-apr -2,5657% 12-maj 0,4794% 27-maj 4,8260% 
28-apr 0,9656% 13-maj -1,2859% 28-maj -1,6224% 
29-apr 0,4530% 14-maj -2,3457% 01-jun -1,7757% 

Händelsefönster 
4 

Medel(ARit) 
/ dag 

Händelsefönster 
5 

Medel(ARit) 
/ dag 

Händelsefönster 
6 

Medel(ARit) 
/ dag 

02-jun 2,8751% 17-jun 0,0365% 02-jul 0,1112% 
03-jun 0,6751% 18-jun 0,1807% 06-jul 0,9914% 
04-jun -4,3828% 21-jun 0,0626% 07-jul 1,9894% 
07-jun -0,9744% 22-jun -1,7683% 08-jul 1,3330% 
08-jun 1,5279% 23-jun -0,8298% 09-jul 0,7879% 
09-jun -1,3102% 24-jun -2,0871% 12-jul -0,2298% 
10-jun 3,6702% 25-jun -0,6333% 13-jul 1,5691% 
11-jun 0,2185% 28-jun -0,6679% 14-jul -0,3934% 
14-jun -0,1306% 29-jun -3,1706% 15-jul 0,1805% 
15-jun 2,4829% 30-jun -0,8704% 16-jul -2,3879% 
16-jun 0,1235% 01-jul -0,3938% 19-jul 0,3139% 

Tabell 4. Större oljebolag, grupp 1. Medelvärden på abnorm avkastning för samtliga händelsefönster 
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Mindre bolag (grupp 2) 
Händelsefönster 
1 

Medel(ARit) 
/ dag 

Händelsefönster 
2 

Medel(ARit) 
/ dag 

Händelsefönster 
3 

Medel(ARit) 
/ dag 

15-apr  30-apr 0,3253% 17-maj -0,6766% 

16-apr -2,3317% 03-maj 0,4595% 18-maj -0,9468% 

19-apr -0,9570% 04-maj -3,9752% 19-maj -0,5854% 

20-apr 0,8228% 05-maj -3,0005% 20-maj -4,2552% 

21-apr -0,3331% 06-maj -5,5155% 21-maj 2,0433% 

22-apr -0,6829% 07-maj -0,8074% 24-maj -2,4930% 

23-apr 1,5288% 10-maj 6,1768% 25-maj -0,3285% 

26-apr -0,2067% 11-maj -1,0815% 26-maj -0,9179% 

27-apr -2,8784% 12-maj 1,5532% 27-maj 5,6510% 

28-apr -0,0577% 13-maj -1,0078% 28-maj -1,0099% 

29-apr 0,8055% 14-maj -3,3436% 01-jun -1,1766% 
Händelsefönster 
4 

Medel(ARit) 
/ dag 

Händelsefönster 
5 

Medel(ARit) 
/ dag 

Händelsefönster 
6 

Medel(ARit) 
/ dag 

02-jun 4,9437% 17-jun 0,8556% 02-jul -1,1003% 

03-jun 0,2625% 18-jun -0,7466% 06-jul 0,9981% 

04-jun -4,8462% 21-jun 0,7460% 07-jul 3,1162% 

07-jun -0,8417% 22-jun -2,0483% 08-jul 1,6330% 

08-jun 1,8041% 23-jun 0,1221% 09-jul 0,4827% 

09-jun -1,0413% 24-jun -2,6571% 12-jul -0,5961% 

10-jun 3,7305% 25-jun 1,6416% 13-jul 0,8993% 

11-jun 1,3383% 28-jun -1,3194% 14-jul -0,2232% 

14-jun -0,2148% 29-jun -4,2575% 15-jul 0,4617% 

15-jun 3,6178% 30-jun -1,2557% 16-jul -3,0279% 

16-jun -0,8027% 01-jul 1,4512% 19-jul 0,1689% 
Tabell 5. Mindre Olja & Gas bolag, grupp 2. Medelvärden på abnorm avkastning för samtliga händelsefönster 

 

Som vi kan utläsa av tabellerna har abnorm avkastning med olika signifikans uppmäts i 
flertalet av dagarna. Framförallt BP visar mycket stor abnorm avkastning vid flera datum, 
även de båda grupper av utvalda företag visar tydlig abnorm avkastning, i vissa fall uppåt sex 
procent. Signifikansen i den abnorma avkastningen skall undersökas närmare.  

Ovanstående tabeller presenteras även i nedanstående graf för en tydligare överblick och 
presentation. BP är exkluderad ur den första grafen och lagd i en egen, eftersom BP 
uppvisade mycket stor abnorm avkastning i jämförelse med övriga bolag, vilket gjorde 
skillnaderna svåra att se. 
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           Figur 5, Abnorm avkastning. Grupp 1 (Större bolag), Grupp 2 (mindre bolag) 

 
Figur 6, Abnorm avkastning i BP:s aktie. 
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4.3.  Tradingvolymer 
Vi har också valt att undersöka tradingvolymerna på företagens aktier under eventet. Nedan 
presenterar vi BP:s samt de båda andra gruppernas skillnad i tradingvolym, alltså skillnaden 
mellan den förväntade och verkliga tradingvolymen i procent, presenterade i dessa grafer. 
Detta är resultatet från formel 5.2 uträknad med hjälp av den förväntade tradingvolymen som 
fastställdes under estimeringsfönstret (formel 5.0 samt 5.1), jämfört med den faktiska 
volymen som har uppmäts under händelsefönstrens alla dagar (formel 5.0 samt 5.1). BP:s 
tradingvolym har ökat mycket markant, därför vi har valt att lägga denna i en egen graf för 
att ge en tydligare bild. 

 

 
Figur 7, Skillnad i BP:s tradingvolymer. 

 

 
Figur 8, Skillnad i tradingvolymer. Grupp 1: större bolag, Grupp 2: mindre bolag. 
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Vi kan se en markant ökning av aktivitet i BP:s aktie under hela den undersökta 
eventperioden, vilket tyder på en stor inverkan av eventet. I eventfönster nummer fyra stiger 
skillnaden till hela 2000 %, även i övriga eventfönster är tradingvolymerna långt över det 
normala. Detta stämmer väl överrens med vad F. Andy och S. John ser i sin undersökning av 
detta event (se ”Tidigare forskning”). 77

Vi kan även se denna ökning, om än inte lika extrem som i BP:s fall, i övriga undersökta 
bolag. I fönster tre närmar sig den abnorma volymen närmare 100 % för de mindre bolagen, 
vilket innebär att tradingvolymen nästan har fördubblats i denna period. Tradingvolymerna 
skall undersökas närmare, både om denna ökning i volym kan statistiskt säkerhetskällas, 
samt analysera vad orsaken kan vara. 

  

 

 

 

                                                            
77 Fodor Andy, Stowe D. John: The BP Oil Disaster: Stock and Option Market Reactions, June 2010 
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5. Analys 
 

Vi börjar analysen genom att undersöka huruvida den uppmätta abnorma avkastningen är 
signifikant eller ej. Detta gör vi genom att titta på den kumulativa abnorma avkastningen för varje 
eventfönster uppdelat på respektive grupp av företag (formel 3.1). Resultatet av detta presenteras 
i nedanstående graf för att ge en tydlig bild. Resultatet är presenterat i procent, med de större 
företagen (grupp 1) markerad med blå färg och de mindre (grupp 2) med röd färg.  

 

 
Figur 9, CAR 

 
Av grafen kan vi se att det har varit en volatil period med markanta under och överavkastningar. I 
grafen kan vi också tyda att de mindre bolagen uppvisar en marginellt större volatilitet än de 
större, vilket kan tyda på en större inverkan av eventet på dessa bolag. Innan en analys på detta 
genomförs vill vi undersöka om dessa över respektive underavkastningar är tillräckligt stora för 
att vara statistiskt säkerställda.  Detta har vi gjort genom att undersöka t- värdena för dessa 
grupper i varje eventfönster. Vi använder oss av nio respektive tio frihetsgrader beroende på antal 
dagar i eventfönstret (n-1)78

                                                            
78 Svante Körner, Lars Wahlgren (2005) Statistiska Metoder. Studentlitteratur, Lund 

. I de fall som t- värdena är statistiskt signifikanta på 5 % nivån 
kommer nollhypotesen (HI0) att förkastas. Vilket innebär att katastrofen i den Mexikanska Golfen 
med stor säkerhet har påverkat andra företag i sektorn under denna tidsperiod. Vi presenterar 
detta resultat i följande två tabeller. 
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Större bolag (grupp 1), HI 

Händelsefönster CAR T-värde Förkasta 0 hypotesen, HI0 
(Acceptera eller förkasta) 

1, 15 apr – 29 apr -0,029997204 -1,37952 Acceptera 

2, 30 apr – 14 maj -0,106149463 -4,88162 Förkasta 

3, 17 maj – 01 jun -0,070725441 -3,25253 Förkasta 

4, 02 jun – 16 jun 0,047750873 2,195975 Förkasta 

5, 17 jun – 01 jul -0,101413573 -4,66382 Förkasta 

6, 02 jul – 19 jul 0,042652813 1,961524 Förkasta 

Tabell 6. Större Olja & Gas bolag, grupp 1. Förkasta/ acceptera HI0 

 
Mindre bolag (grupp 2), HI 

Händelsefönster CAR T-värde Förkasta 0 hypotesen, HI0 
(Acceptera eller förkasta) 

1, 15 apr – 29 apr -0,042905372 -2,00244 Förkasta 

2, 30 apr – 14 maj -0,102167222 -4,76824 Förkasta 

3, 17 maj – 01 jun -0,0469563 -2,1915 Förkasta 

4, 02 jun – 16 jun 0,079502871 3,710476 Förkasta 

5, 17 jun – 01 jul -0,074680547 -3,48541 Förkasta 

6, 02 jul – 19 jul 0,028124685 1,312606 Acceptera 

Tabell 7. Mindre Olja & Gas bolag, grupp 2. Förkasta/ acceptera HI0 

 

Vad tabellerna ovan fastställer är det som tidigare presenterade grafer och tabeller har gett 
indikationer på, nämligen att explosionen på BP:s oljeplattform Deepwater Horizon i Mexikanska 
Golfen har påverkat börskurserna för andra företag i sektorn. I varje eventfönster där 
nollhypotesen (HI0) förkastas kan vi fastställa ett statistiskt samband mellan detta event och 
avkastningen i gruppens aktie.  

När vi tittar på de båda gruppernas CAR och T- värden ser vi att marknaden i början inte inser 
vidden av olyckan. I tabell fyra och fem kan vi se att den abnorma avkastningen ligger nära noll i 
hela första eventfönstret, något som bekräftas vid hypotestestet i tabell sex och sju. Som 
tabellerna visar kan vi inte statistiskt fastställa att eventet har påverkat de större företagen i det 
första eventfönstret. I de mindre bolagen förkastas nollhypotesen, vilket tyder på att dessa kan ha 
påverkats lite snabbare av eventet än de större bolagen. I eventfönster nummer två noterar vi en 
kraftig nedgång, med negativa abnorma avkastningar på mellan fem och nio procent under flera 
av dagarna (tabell fem och sex). Denna nedgång fortsätter sedan, dock något avmattad, under 
eventfönster nummer tre. Vi kan i både eventfönster två och tre med hög säkerhet observera en 
kraftig nedgång i aktierna för båda grupperna av bolag, och nollhypotesen förkastas. 
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Detta beteende stämmer väl överrens med vad A. Fodor och J. Stowe79 ser i sin studie när de 
undersöker BP:s aktie och optionsmarknad i tiden för detta event (se ”Tidigare forskning”).  
Vidare kan vi se likheter i vad både D. Patten & J. Nance.80, R. Bowen et al.81  samt R. Kalra et 
al.82

Vid en undersökning av eventfönster nummer fyra sker en kraftig rekyl uppåt. Denna rekyl är 
signifikant med kraftig positiv abnorm avkastning. Nollhypotesen förkastas även för detta fönster 
i bägge bolag, dock till följd av en uppgång istället för en nedgång. Därefter sker återigen en 
kraftig rekyl mot uppgången i eventfönster fem. Även denna gång är händelsen signifikant och 
nollhypotesen förkastas även i detta eventfönster, dock återigen till följd av negativ abnorm 
avkastning. Händelsen i dessa två eventfönster är särskilt intressant eftersom den inte återspeglas 
i BP:s aktie, detta har inte heller skådats i tidigare studier (presenterade i ”Tidigare forskning”). 
Det är först i eventfönster nummer sex som en långsam återhämtning i marknaden kan skönjas. I 
tabell tre och fyra ser vi att den abnorma avkastningen minskar samt att marknaden har vänt 
uppåt. I tabell fem och sex framgår att vi inte kan förkasta nollhypotesen för de mindre bolagen 
däremot kan nollhypotesen förkastas i de större bolagen, under eventfönster nummer sex. Detta 
kan, liksom i fallet med det första eventfönstret, tyda på att de mindre bolagen i viss mån är mer 
påverkade av eventet. De mindre bolagen reagerar alltså snabbare negativt än de större, samt har 
en mindre markant återhämtning. 

 (se sammanfattning av samtliga studier under ”Tidigare forskning”). Samtliga av dessa 
studier ser en stor nedgång i hela sektorn under eventperiodens början. De förknippar denna 
nedgång till en stor osäkerhet som råder i hela branschen på grund av eventet, främst till följd av 
diskussioner kring lagar och regler som kan tillkomma som en följd av respektive event. 
Investerarna har svårt att förutsäga om några större förändringar kommer ske i branschen samt 
vad dessa då skulle innebära, vilket leder till en högre osäkerhet. Detta stämmer väl överrens med 
det vi finner i våra tre första eventfönster.  

I D. Patten & J. Nances studie av Exxon oljeolycka83

Även eventet som Rajiv Kalra, Glenn V. Henderson samt Jr., Gary A. Raines studerar på olyckan 
i kemifabriken i Bhopal

 observerar de inledningsvis en bred 
nedgång i hela branschen, därefter en kraftig uppgång i samtliga bolag utöver Exxon. Deras 
studie skiljer sig markant från denna, dels på grund av den kortare händelseperiod som Exxons 
event utspelar sig över (nedgång och uppgång under endast 15 dagar), samt på grund av denna 
falska återhämtning som vi kan se i denna studie under eventfönster fyra och fem.  

84

                                                            
79 Fodor Andy, Stowe D. John: The BP Oil Disaster: Stock and Option Market Reactions, June 2010 

 skiljer sig från detta event. Liksom Exxons olycka börjar eventet med 
ett kraftigt fall under en kort period, tio dagar i detta fall. Därefter en uppgång på tio dagar där 
sektorn har återhämtat sig (Union Carbide exkluderat). I deras studie har också de olika bolagen i 
sektorn reagerat ganska likvärdigt, oavsett storlek. Detta skiljer sig i viss mån från denna studie. 

80 Dennis M. Patten, Jon R. Nance: Regulatory cost effects in a good news enviroment: The intra-industry reactions to the Alaskan oil spill, 1998 
81 Robert M. Bowen, Richard P. Castanias, and Lane A. Daley: Intra-lndustry Effects of the Accident at Three Mile Island, Mars 1983 
82 Rajiv Kalra, Glenn V. Henderson, Jr., Gary A. Raines: Contagion Effects in the Chemical Industry following the Bhopal Disaster, 1995  
83 Dennis M. Patten, Jon R. Nance: Regulatory cost effects in a good news enviroment: The intra-industry reactions to the Alaskan oil spill, 1998 
84 Ibid 
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Eventet på Three Mile Island som Robert M. Bowen och Richard P. Castanias har studerat liknar 
detta event på många sätt85. Båda eventen resulterar i en långvarig nedgång på bred front i 
respektive sektor. Därefter kan både denna studie och deras se en långsam återhämtning i sektorn 
som är mindre markant i bolaget som förorsakade katastrofen. J. Hill & T. Schneeweis som 
senare undersökte eventet på Three Mile Island med en längre tidsram (även denna presenterad i 
”Tidigare studier”),86

I samtliga av dessa presenterade tidigare studier nämns det mycket om marknadens agerande som 
en följd av osäkerhet av olika orsaker. Främst är osäkerheten kopplad till eventuella nya lagar och 
regler som kan uppstå, och vad dessa då skulle kunna ha för konsekvenser för företagen. När 
sedan osäkerheten har lagt sig har marknaden snabbt återhämtat sig i fallen med Exxon och 
Union Carbide, där reglerna inte påverkar sektorn i någon större utsträckning. Däremot i fallet 
med Three Mile Island har den nya regleringen påverkat sektorn i stort och de får svårare att 
återhämta sig.  

 ser dock att dessa effekter håller i sig betydligt längre i sektorn för deras 
studie. Börskurserna i kärnkraftsektorn hade fortfarande inte efter några år återhämtat sig till 
tidigare nivåer. Den längre tidsramen ligger utanför denna studie men vid en snabb granskning av 
figur tre och fyra kan vi ändå konstatera att företagen i Olja & Gas sektorn i stort har återhämtat 
sig efter eventet, dock inte BP. Vi kan inte heller se den kraftiga falska uppgång som vi tydligt 
ser i denna studie för eventfönster nummer fyra och fem. 

För att få en tydligare och mer nyanserad bild av hur eventet har påverkat företagen undersöks 
signifikansen i de ökade tradingvolymerna. Detta har vi gjort på ett liknande sätt som för den 
abnorma avkastningen. Nämligen genom att undersöka t- värdena för dessa grupper i varje 
eventfönster (se formel 6.0 samt 6.1). Vi använder oss av nio respektive tio frihetsgrader 
beroende på antal dagar i eventfönstret (n-1)87

 

. I de fall som t- värdena är statistiskt signifikanta 
på 5 % nivån kommer nollhypotesen att förkastas. Vilket innebär att katastrofen i den 
Mexikanska Golfen med stor säkerhet har påverkat andra företag i sektorn under denna 
tidsperiod. Vi presenterar detta resultat i följande två tabeller. 

Större bolag (grupp 1), HII 
Händelsefönster CAV T-värde Förkasta 0 hypotesen 

(Acceptera eller förkasta) 
1, 15 apr – 29 apr 22,4% 2,394454235 Förkasta 
2, 30 apr – 14 maj 85,9% 9,202470989 Förkasta 
3, 17 maj – 01 jun 79,2% 8,477117442 Förkasta 
4, 02 jun – 16 jun 56,5% 6,04574911 Förkasta 
5, 17 jun – 01 jul 54,0% 5,781790042 Förkasta 
6, 02 jul – 19 jul 12,4% 1,326810342 Acceptera 

Tabell 8. Större Olja & Gas bolag, grupp 1. Förkasta/ acceptera HII0 

 

 

                                                            
85 Robert M. Bowen, Richard P. Castanias, and Lane A. Daley: Intra-lndustry Effects of the Accident at Three Mile Island, Mars 1983 
86 Joanne Hill, Thomas Schneeweis: The Effect of Three Mile Island on Electric Utility Stock Prices: A Note, Sept 1983 
87 Svante Körner, Lars Wahlgren (2005) Statistiska Metoder. Studentlitteratur, Lund 
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Mindre bolag (grupp 2) HII 
Händelsefönster CAV T-värde Förkasta 0 hypotesen 

(Acceptera eller förkasta) 
1, 15 apr – 29 apr 72,6% 5,574800159 Förkasta 
2, 30 apr – 14 maj 71,7% 5,509331341 Förkasta 
3, 17 maj – 01 jun 97,2% 7,460291298 Förkasta 
4, 02 jun – 16 jun 68,5% 5,263624506 Förkasta 
5, 17 jun – 01 jul 25,8% 1,981913931 Förkasta 
6, 02 jul – 19 jul -3,2% -0,242409898 Acceptera 

Tabell 9. Mindre Olja & Gas bolag, grupp 2. Förkasta/ acceptera HII0 

Som vi kan läsa i tabellerna har ökningen i tradingvolymen varit signifikant i samtliga 
eventfönster utom det sista för både de större och mindre företagen.  

För de större bolagen ökade volymerna en del under det första eventfönstret för att därefter öka 
betydligt över nästkommande, vilket vi också observerat i fyra och sex för den abnorma 
avkastningen. Vi kan precis som för den abnorma avkastningen se att Tradingvolymen ökade 
som mest i eventfönster nummer två, vilket stämmer väl överrens med den stora nedgången som 
vi kan observera i mätningen av den abnorma avkastningen. Denna höga omsättning i aktierna 
fortsätter sedan över fönster nummer tre, vilket även det stämmer överrens med tabell fyra och 
sex. 

De mindre bolagens tradingvolymer följer de stora ganska väl men skiljer sig i vissa avseenden. I 
det första eventfönstret kan en markant stegring i volymerna observeras, 72,6% mot 22,4% i de 
större. Detta stärker antagandet som gjordes vid analysen av de abnorma avkastningarna, 
nämligen att de mindre bolagen påverkades snabbare och starkare än de större. Därefter kan en 
tendens till högre volatilitet skönjas i de små bolagens tradingvolymer, vilket även detta stämmer 
överrens med observationerna av den abnorma avkastningen.  

Det går inte att se i tradingvolymerna varför nedgången plötsligt vände i eventfönster fyra, för att 
sedan fortsätta nedåt i det femte fönstret. Det är fortsatt hög omsättning i aktierna och det är 
ingen markant skillnad mellan fönster fyra och fem vad gäller dessa volymer i de större bolagen, 
volymerna i de mindre bolagen har dock minskat i fönster nummer fem. Denna vändning tyder på 
en stark inverkan av flockbeteende, detta diskuterar vi närmare i nästa stycke. Antagandet att 
marknaden har lugnat sig i början av juli, vilket den abnorma avkastningen antydde, kan också 
skönjas i tradingvolymerna. I de större bolagen har dessa nära nog sjunkit till de normala 
nivåerna innan olyckan, de har sjunkit så pass mycket att vi inte statistiskt kan säkerställa att 
eventet har haft inverkan på tradingvolymerna i fönster nummer sex. Denna nedgång i volym är 
ännu mer markant i de mindre, som sjunker under de normala nivåerna. Nollhypotesen (HII0) 
kunde inte förkastas för några av grupperna i detta eventfönster. 

Denna studie har uppvisat både likheter och skillnader med tidigare studier. Vad vi tydligt kan se 
är en osäkerhet i marknaden, med signifikant under och överavkastningar i eventfönsterna. 
Eftersom information om olyckans omfattning och innebörd har släppts inkrementellt, har 
nedgången skett under lång tid och marknaden har haft svårt att agera effektivt. Således har inte 
en hög marknadseffektivitet erhållits. Detta skiljer sig från många andra eventstudier där 
marknaden reagerar kraftigt på nyheten och sedan anpassar sig, detta oftast under en tidsperiod på 
max två veckor. 
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Vidare kan vi misstänka att denna osäkerhet i marknaden har lett till ett ökat flockbeteende. 
Någonting som tyder på att flockbeteendet har inverkat är den kraftiga uppgång i eventfönster 
nummer fyra, vilken sedan övergår till en nedgång i eventfönster nummer fem. Vi har inte hittat 
någon antydan till varför denna uppgång har skett i BP:s nyhetsflöde angående olyckan88

Vid en jämförelse mellan de större och de mindre företagen kan vi konstatera att det är en viss 
skillnad i deras beteende. De mindre bolagen har initialt reagerat kraftigare än de större. Detta 
påvisas båda av tradingvolymerna (figur sju och åtta) vilka steg hastigt och kraftigt i de mindre 
bolagen, samt av den abnorma avkastningen (figur fem och sex) som sjönk något lägre och 
snabbare i de mindre bolagen. Vidare har en högre volatilitet kunnat observeras i de mindre 
bolagen. Tradingvolymerna steg procentuellt mer i början och sjönk sedan mer och snabbare mot 
slutet. Även den abnorma avkastningen har i stort varit mer volatil för de mindre bolagen under 
hela eventstudien. 

, vi har 
inte heller sett denna rörelse i BP aktien under denna period. Tradingvolymerna är höga men 
jämna vilket tyder på att det inte har att göra med några större aktörer som har köpt eller sålt 
större mängder än tidigare. Därför är vårt antagande att ett antal aktörer har gått åt ett håll, vilket 
har lett till en överreaktion i marknaden när övriga följer efter, vilket är ett tydligt exempel på att 
flockbeteende har uppstått.  

 

5.1. Intervju  
För att även belysa detta kvantitativt har vi bett en analytiker uttala sig om ämnet och 
slutsatserna av vår analys. Nedan följer en sammanfattning från denna intervju, hela 
intervjun återfinns i bilaga ett. 

Respondent: Börsanalytiker Lars Frick. Lars Frick är chefredaktör för Börsveckan och 
aktiestrateg för placera.nu han är även börskrönikör för Avanza Bank. Dessförinnan har han 
varit aktieanalytiker på bland annat ABN Amro samt börskrönikör på E24/SvD. 

Lars menar att det är svårt att med 100 procents säkerhet säga att olyckan har påverkat den 
övriga sektorn, eftersom det finns många faktorer som kan spela in. Men han håller ändå med 
om slutsatsen att olyckan har påverkat sektorn. Han menar att ur ett kvalitativt perspektiv 
påverkas riskperceptionen, risken att en olycka av det här slaget skulle inträffa har bedömts 
som försvinnande liten, ändå inträffade olyckan och detta har lett till stora konsekvenser för 
företaget. Lars menar att osäkerhet runt eventuella nya lagar/regler innebär hög risk vilket 
leder till lägre värdering, han beskriver detta på ett mycket bra sätt vilket därför citeras 
härunder: 

”En så stor och oöverblickbar händelse som BP-olyckan innebär att tidigare antaganden om 
branschen åker ut och när man inte vet vad som kommer, istället ökar osäkerheten = ökad 
risk = lägre värdering. Ett bra exempel är ovannämnda regulatoriska osäkerhet. Kommer 
det strängare miljökrav? Kommer det större krav på mer rigorösa tester av utrustning? 
Kommer det skadeståndskrav? Kommer det..? Ja, vad kommer? Så länge man inte kan svara 
på den frågan så har ju bredden av tänkbara utfall ökat med en skevfördelning nedåt.”  
Avslutningsvis spekulerar han också i huruvida investerare också flyr sektorn, då de får upp 
ögonen för det faktum att det är en ganska riskabel och smutsig bransch.  

                                                            
88 www.bp.com/gulfofmexicoresponse 
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6. Slutsatser 
Syftet med denna studie är att undersöka huruvida BP:s katastrof i den Mexikanska Golfen har 
påverkat andra aktörer i samma sektor (Olja & Gas sektorn). Det finns mycket i denna studie som 
pekar på att detta är fallet, både för större och för mindre bolag i sektorn. Vid en undersökning av 
den förväntade avkastningen i jämförelse med den faktiska avkastningen för detta events period, 
kunde kraftiga abnorma avkastningar uppmätas under större delen av händelseperioden. För att 
vidare undersöka styrkan och signifikansen i dessa samband undersöktes också tradingvolymerna 
för dessa företag under händelseperioden. Vid denna undersökning kunde vi konstatera att 
tradingvolymerna låg långt över det normala, i vissa fönster närmare det dubbla. Vi kunde också 
konstatera att volymökningen följer den abnorma avkastningens storlek väl. 

Generellt har de båda grupperna av företag betet sig likartat med en något högre volatilitet och 
reaktion hos de mindre företagen, både gällande tradingvolymer och abnorm avkastning.  

Vi bad också en analytiker, Lars Frick, kommentera vår analys samt händelsen i sig89

Vi har alltså belyst ämnet med tre olika metoder, både kvantitativt genom en undersökning av 
avkastningen i aktierna samt tradingvolymerna i aktierna, samt kvalitativt via en analytiker som 
uttalar sig i ämnet. Samtliga undersökningar pekar på slutsatsen att eventet har haft inverkan på 
övriga bolag i sektorn. 

. Vilket ger 
denna undersökning en kvalitativ dimension. Även han kommer fram till slutsatsen att olyckan 
har påverkat övriga sektorn. Han menar att detta främst bör bero på regulatorisk osäkerhet, samt 
insikten att en olycka av denna dimension faktiskt kan inträffa trots en mycket liten kalkylerad 
risk. 

Vi kunde vid en jämförelse med tidigare studier som genomförts på andra katastrofer, konstatera 
att skeendet har både likheter och skillnader. Patten et al.90, Bowen et al.91 samt Kalra et al.92 har 
allihop undersökt olika katastrofer förorsakade av enskilda aktörer och funnit stora abnorma 
avkastningar över sektorn hela sektorn. Skeendet är ungefär det samma, vad vi tydligt kan se är 
en osäkerhet i marknaden, med signifikant under och överavkastningar i eventfönsterna. Däremot 
har information om olyckans omfattning och innebörd har släppts inkrementellt i detta fall, vilket 
har lett till att nedgången skett under lång tid och marknaden har haft svårt att agera effektivt. 
Detta skiljer sig från övriga eventstudier där marknaden reagerar kraftigt på nyheten och sedan 
anpassar sig, detta oftast under en tidsperiod på max två veckor. Deras slutsatser är dock 
enstämmiga, eventen har påverkat övriga bolag i sektorn på olika sett. Vilket stämmer väl 
överrens med vår slutsats om att katastrofen i den Mexikanska Golfen har påverkat övriga aktörer 
i Olja och Gas sektorn. Vi undersökte även den abnorma avkastningen samt tradingvolymerna för 
BP under denna händelseperiod. Även här fann vi stora skillnader i verklig volym och avkastning 
i jämförelse med den förväntade. Vid jämförelse med Fodor och Stowes undersökning på BP:s 
avkastning och tradingvolymer93

                                                            
89 Se bilaga 1 

 kunde vi se stora likheter, vilket bör ge denna studie en högre 
reliabilitet.  
 

90 Dennis M. Patten, Jon R. Nance: Regulatory cost effects in a good news enviroment: The intra-industry reactions to the Alaskan oil spill, 1998 
91 Robert M. Bowen, Richard P. Castanias, and Lane A. Daley: Intra-lndustry Effects of the Accident at Three Mile Island, Mars 1983  
92 Rajiv Kalra, Glenn V. Henderson, Jr., Gary A. Raines: Contagion Effects in the Chemical Industry following the Bhopal Disaster, 1995  
93 Fodor Andy, Stowe D. John: The BP Oil Disaster: Stock and Option Market Reactions, June 2010  
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6.1. Diskussion och vidare studier 
Varför uppstår då denna spridning till övriga aktörer inom sektorn? Tidigare studier 
(presenterade i föregående avsnitt) samt vår egen analys pekar på en osäkerhet som sprider 
sig på marknaden. Lars Frick94

Lars Frick spekulerar i investerarnas syn på sektorn med orden: 

 anser att denna osäkerhet främst grundas på det rationella 
antagandet att nya lagar och regler som påverkar sektorn kan uppkomma, detta är även något 
som tidigare studier har kommit fram till. Denna osäkerhet är någonting som notationen om 
flockbeteende behandlar (se punkt 3.2 Flockbeteende). När informationen är svåröverskådlig 
och svår att evaluera ökar investerares tendens att se vad övriga aktörer gör, och går ifrån sin 
tidigare rationalitet. Detta kan leda till kraftiga överreaktioner på marknaden när fler och fler 
aktörer flockas åt samma håll (sälj/ köp). Vi misstänker att denna osäkerhet kan ha lett till 
flockbeteende hos investerarna vilket drev ned kursen mer än vad som var rimligt, vilket 
ledde till dessa stora abnorma avkastningar som uppmättes, samt ökningen i 
tradingvolymerna. Det kan också finnas stora investerare som inte vill få sina händer 
smutsiga och flyr från sektorn på grund av dessa skäl, det är kanske inte så många i dagsläget 
som vill förklara varför de bidrar till denna sektor. 

”[…] spekulera i huruvida investerarkollektivet fått upp ögonen för hur riskabel och smutsig 
oljeutvinning faktiskt är och att det eventuellt fått en del investerare att sky sektorn?”95

När sedan aktierna har fallit och dessa investerare har sålt sina innehav, kanske det å andra 
sidan stiger in nya investerare som är ute efter en ”billig” affär. Vilket kan leda till en 
snabbare återhämtning. 

 

En annan intressant aspekt som Lars Frick nämner är den så kallade primacy/recency 
effekten. Vilken innebär att budskapet investeraren hör först samt det senaste är viktigast, 
medan mellanliggande glöms bort. Detta skulle kunna förklara det stora volatiliteten som 
uppstod i aktierna under händelseperioden.  

Om vi ser det som ett faktum att olyckan har påverkat marknaden under tiden för eventet, blir 
den naturliga frågan till detta, hur länge? I våra uppmäta värden och grafer ser vi i slutet en 
återhämtning i sektorn och även i BP:s aktie. Även i övriga studier är bilden att sektorerna 
snabbt återhämtar sig när osäkerheten mattas av. Den berömda klichén ”Marknaden har inget 
minne” verkar onekligen ha en kärna av sanning när man ser till tidigare olyckor, vilka har 
fallit i glömska efter bara några år (åtminstone på marknaden). Lars Frick beskriver detta 
väldigt väl med orden: 

”Just nu så har man säkerligen en förhöjd medvetenhet om risker men med några år utan 
olyckor kommer säkerligen BP-olyckan att beskrivas som en svart svan, en sigma-6 händelse 
eller någon annan eufemism som betyder ’i det närmaste otänkbart […]’”96

Just detta kan vara någonting som kan vara intressant att utföra vidare studier om. Att se hur 
denna olycka har påverkat marknaden i ett längre perspektiv. Vidare skulle det vara mycket 
intressant med studier runt investerares tankar kring sitt agerande i händelsen, kan man få tag 
på aktörer som har köpt/ sålt aktier i dessa bolag under eventets period, skulle det vara 
mycket spännande att veta hur de tänkte vid dessa affärer.  

 

                                                            
94 Se Bilaga 1 
95 Ibid 
96 Ibid 
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8. Bilagor 
8.1. Bilaga 1: Intervju börsanalytiker Lars Frick 
Lars Frick är chefredaktör för Börsveckan och aktiestrateg för placera.nu han är även 
börskrönikör för Avanza Bank. Dessförinnan har han varit aktieanalytiker på bland annat 
ABN Amro samt börskrönikör på E24/SvD. 

 

Vi kom fram till att BP olyckan har påverkat den övriga sektorn. Är detta någonting 
som du har noterat? Vad anser du i så fall att detta beror på?  
Jag kan inte säga med säkerhet om olyckan har fått någon kurspåverkande effekt eftersom 
det är mycket svårt att skilja ut enstaka faktorer i en ”multivariat” miljö men i ett kvalitativt 
perspektiv har den helt klart påverkat riskperceptionen. Mao. så har BP-debaclet påvisat dels 
att även små odds kan få stora konsekvenser och för de bolag som arbetar med 
djuphavsborrning har nog den upplevda risken ökat. Vidare har det skapat en oro för 
institutionella/legala förändringar såsom hårdare regleringar vilket betyder högre kostnader. 

Avslutningsvis kanske man också kan spekulera i huruvida investerarkollektivet fått upp 
ögonen för hur riskabel och smutsig oljeutvinning faktiskt är och att det eventuellt fått en del 
investerare att sky sektorn? 

 

Vi har undersökt tidigare forskning i detta ämne, vilka har kommit fram till ungefär 
samma sak. Detta gäller bland annat Exxon Valdes olyckan samt kärnkraftsolyckan på 
Three Mile Island. Är detta fenomen någonting som du har noterat vid något annat 
tillfälle och/ eller sektor? 
Min erfarenhet är att dylika händelser har en temporär inverkan på värderingen av ett 
bolag/en sektor då det aktiemarknaden väldigt ofta verkar tematiskt, det vill säga en eller ett 
fåtal faktorer/teman dominerar diskursen för att sedan klinga av. Psykologiskt kanske man 
kan dra paralleller till den sk primacy/recency effekten där budskapen man hör först/sist ofta 
får större vikt än mellanliggande, mao. Så kommer utgångspunkt samt den senaste nyheten 
att dominera.  

Det finns en ytterligare dimension som kan vara värd att beakta och det är ”marknadens” 
allmänna riskaversion. Osäkerhet, c.p., betyder högre risk. En så stor och oöverblickbar 
händelse som BP-olyckan innebär att tidigare antaganden om branschen åker ut och när man 
inte vet vad som kommer, istället ökar osäkerheten = ökad risk = lägre värdering. Ett bra 
exempel är ovannämnda regulatoriska osäkerhet. Kommer det strängare miljökrav? Kommer 
det större krav på mer rigorösa tester av utrustning? Kommer det skadeståndskrav? Kommer 
det..? Ja, vad kommer? Så länge man inte kan svara på den frågan så har ju bredden av 
tänkbara utfall ökat med en skevfördelning nedåt. 
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Om du inte tror att olyckan har påverkat sektorn, vad tror du då kan vara anledningen 
till vår felaktiga slutledning? Vad kan annars ha spelat in som vår undersökning inte 
berör? 
Jag instämmer i er slutsats att olyckan påverkat marknaden. Frågan är väl hur länge. 
”Marknaden har inget minne” är en populär kliché hos dem som inte är så förtjusta i börsen 
och den har ju en kärna av sanning. År 2000 var det ”en ny ekonomi”. År 2007 var det ”en 
supercykel”. Så håller det på. Just nu så har man säkerligen en förhöjd medvetenhet om 
risker men med några år utan olyckor kommer säkerligen BP-olyckan att beskrivas som en 
svart svan, en sigma-6 händelse eller någon annan eufemism som betyder ”i det närmaste 
otänkbart”, därefter kan man tala om att ”nu ser det annorlunda ut…” och så går tiden tills 
det smäller igen. Exxon Valdez var ju inte precis den sista olyckan med en oljetanker… 
 

Har då några övriga kommentarer eller funderingar som du vill dela med dig av kan 
du gärna skriva dessa här. 
Lycka till!! 
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8.2. Bilaga 2: Beräkningar 

 

 
 
 

Tabell 11 - Beräkningar av eventfönster, grupp 1. (2 av 3) - Exxon Mobil Corporation Common, PetroChina Company Limited Comm, Royal 
Dutch Shell PLC Royal Dut, Chevron Corporation Common Stock, Total S.A och BP. 

Tabell 10 - Beräkningar av eventfönster, grupp 1. (1 av 3) - Exxon Mobil Corporation Common, PetroChina Company Limited Comm, Royal 
Dutch Shell PLC Royal Dut, Chevron Corporation Common Stock, Total S.A och BP. 
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Tabell 12 - Beräkningar av eventfönster, grupp 1. (3 av 3) - Exxon Mobil Corporation Common, PetroChina Company Limited Comm, Royal 
Dutch Shell PLC Royal Dut, Chevron Corporation Common Stock, Total S.A och BP. 
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Tabell 13 - Beräkningar av estimeringsfönster, grupp 1 - Exxon Mobil Corporation Common, PetroChina Company Limited Comm, Royal 
Dutch Shell PLC Royal Dut, Chevron Corporation Common Stock, Total S.A och BP. 
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Tabell 14 - Beräkningar av eventfönster, grupp 2. (1 av 3) - Repsol YPF S.A. Common Stock, Sasol Ltd. American Depositary, Encana 
Corporation och Petrobras Energia Participacion. 

 

 
Tabell 15 - Beräkningar av eventfönster, grupp 2. (2 av 3) - Repsol YPF S.A. Common Stock, Sasol Ltd. American Depositary, Encana 
Corporation och Petrobras Energia Participacion. 
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Tabell 16 - Beräkningar av eventfönster, grupp 2. (3 av 3) - Repsol YPF S.A. Common Stock, Sasol Ltd. American Depositary, Encana 
Corporation och Petrobras Energia Participacion. 



VIII 
 

 

 
Tabell 17 - Beräkningar av estimeringsfönster, grupp 2 - Repsol YPF S.A. Common Stock, Sasol Ltd. American Depositary, Encana 
Corporation och Petrobras Energia Participacion. 
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Tabell 18 - Beräkningar av estimeringsfönster "Volym", grupp 1 - Exxon Mobil Corporation Common, PetroChina Company Limited Comm, 
Royal Dutch Shell PLC Royal Dut, Chevron Corporation Common Stock, Total S.A och BP. 
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Tabell 19 - Beräkningar av eventfönster "Volym", grupp 1. (1 av 3) - Exxon Mobil Corporation Common, PetroChina Company Limited 
Comm, Royal Dutch Shell PLC Royal Dut, Chevron Corporation Common Stock, Total S.A och BP. 

 
 

 
Tabell 20 - Beräkningar av eventfönster "Volym", grupp 1. (2 av 3) - Exxon Mobil Corporation Common, PetroChina Company Limited 
Comm, Royal Dutch Shell PLC Royal Dut, Chevron Corporation Common Stock, Total S.A och BP. 
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Tabell 21 - Beräkningar av eventfönster "Volym", grupp 1. (3 av 3) - Exxon Mobil Corporation Common, PetroChina Company Limited 
Comm, Royal Dutch Shell PLC Royal Dut, Chevron Corporation Common Stock, Total S.A och BP. 
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Tabell 22 - Beräkningar av estimeringsfönster "Volym", grupp 2 - Repsol YPF S.A. Common Stock, Sasol Ltd. American Depositary, 
Encana Corporation och Petrobras Energia Participacion. 
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Tabell 23 - Beräkningar av eventfönster "Volym", grupp 2. (1 av 2) - Repsol YPF S.A. Common Stock, Sasol Ltd. American Depositary, 
Encana Corporation och Petrobras Energia Participacion. 

 
Tabell 24 - Beräkningar av eventfönster "Volym", grupp 2. (2 av 2) - Repsol YPF S.A. Common Stock, Sasol Ltd. American Depositary, 
Encana Corporation och Petrobras Energia Participacion. 
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