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Sammanfattning 

   
Titel:  Är vi alla beroende av svart guld? – En eventstudie av reaktionen på 

företags avkastning vid signifikanta oljeprisförändringar  

Författare:  Elin Cederfelt och Pauline Ajamlou  

Handledare:  Maria Smolander  

Ämne:  Företagsekonomi – Kandidatuppsats inom finansiering   

Syfte:  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur utvalda bolags 
aktieavkastning inom branscherna flyg, fordon samt olja reagerar vid 
signifikanta oljeprisförändringar.  

Teoretiskt   
perspektiv: Den teoretiska referensramen utgörs av den effektiva 

marknadshypotesen samt Behavioural Finance med undergrenarna 
prospect theory, herd behaviour och overconfidence.   

Metod:  Studien utgår ifrån ett deduktivt inslag med en kvantitativ studie. 
Undersökningen utgörs av sex eventstudier som datainsamlingsmetod 
samt en intervju som applikation på det kvantitativa resultatet. 
Urvalskriterium består av tio bolag inom respektive bransch med en 
rangordning utefter högst omsättning samt företag med en koppling till 
svenskt näringsliv med högst omsättning.    

Empiri:   Empirin presenteras utifrån diagram och tabeller över de utförda 
eventstudierna. Diagrammen syftar till att redovisa den avvikande 
avkastningen för respektive bolag. Tabellerna ger en redogörelse över 
eventuellt samband mellan respektive bransch och 
oljeprisförändringarna.   

Slutsats:  Flygbolagen uppvisade samband med oljepriset vid fyra utav sex 
eventen. Fordonsbranschen uppvisade samband vid ett av de sex 
eventen och oljebranschen vid två utav de studerade eventen. 
Reaktionen på aktieavkastningen för bolagen med en koppling till 
svenskt näringsliv var i linje med de övriga internationella bolagen i 
branschen. Undantag visades för oljebranschen. Resultatet är en 
indikation på att andra variabler påverkade aktieavkastningen och detta 
skapar svårigheter för aktieinnehavare att förespå framtida avkastning.   

Nyckelord: Olja, eventstudie, genomsnittlig avkastning, flyg, fordon, Effektiva 
marknadshypotesen, Behavioural finance   

 



	  
	  

Abstract 

   

Title:   Are we all dependent on black gold? – An event study of the reaction 
of companies stock returns at significant oil price fluctuations  

Authors:  Elin Cederfelt and Pauline Ajamlou  

Mentor:  Maria Smolander   

Subject:   Business economics – Bachelor Thesis in Finance   

Purpose: The purpose of this thesis is to study how the stock market returns for 
companies within the airline, automotive and oil industry reacts to oil 
price fluctuations.  

Theoretical 
Framework:   The theoretical framework in this study compiles theories of the 

effective market hypothesis and behavior finance with prospect theory, 
herd behavior and overconfidence.   

Method:  This thesis comprises a quantitative study with a deductive approach. 
Furthermore the study consists of six event studies and an interview 
applied on the quantitative result. The sample in this study consists of 
the ten largest companies within each industry based on turnover. The 
sample also entails companies with a connection to the Swedish 
industry. 

Result:  The empirical results consist of a presentation for each company’s 
abnormal return, which indicates the reaction to the oil price 
fluctuations for each company respectively. Furthermore the result 
consists of statistical tables showing possible correlation between each 
industry and the oil price fluctuations.   

Conclusion:  The companies in the airline industry are associated with the oil price 
in four out of six of the studied events. The automotive industry 
exhibits a correlation in one out of the six events and the oil industry in 
two out of the six events. Furthermore, the companies' with association 
to the Swedish industries demonstrates similar results as the 
international companies, with the exception of the oil industry. The 
findings is an implication of other existing variables with an effect on 
each company’s stock market return, which creates difficulties for 
shareholders to predict future return.  

Keywords:   Oil, event study, average abnormal return, airline, automotive, 
Efficient market hypothesis, Behavioral finance  
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Definitioner 
 
Crude olja- En typ av råolja och enda källa vid 

framställningen av bränsle för olika 
transportmedel.  

 
Noise trader-  Köpare eller säljare på aktiemarknaden som 

inte blivit informerade 
 
Crack spread- Prisskillnaden mellan råvaran crude olja och den 

raffinerade slutprodukten, bensin till exempel. 
(Yahoo Finance. 2013). 

 
Financial Hedging -  Risk management strategi för att minimera 

risken för förluster vid variationer på 
investeringar som kan bestå av valutor och 
värdepapperen. (Financial Dictionary 2012)
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1. Inledning 

 
I	   detta	   avsnitt	   presenteras	   bakgrunden	   till	   det	   valda	   ämnet	   vilket	   avser	   att	   ge	  
läsaren	  en	  introduktion	  till	  oljan	  samt	  effekterna	  av	  kraftiga	  oljeprisförändringar.	  
Därefter	  följer	  en	  problemdiskussion	  samt	  syftet	  med	  studien.	  
	   	   	  
   

1.1 Bakgrund 

Olja är den mest förbrukade energikällan i det moderna samhället.  Varken kärnkraft, 
kol, vindkraft eller solenergi har kunnat mäta sig med denna råvara.  En fördel med 
kärnkraft är att det inte ger någon påverkan på växthuseffekten men istället uppstår 
svårigheter med utvinningen, användningen samt bevaringen av det radioaktiva 
uranet. Det förekommer därmed delade meningar om huruvida kärnkraft anses vara 
en lämplig energikälla eller inte. I motsats till kärnkraft återfinns förnyelsebar energi 
där bland annat vindkraftverk ingår med en lägre påverkan på miljön och den 
biologiska mångfalden (Svenskenergi, 2014).  Trots de olika alternativen av 
energikällor är dock oljan ledande på transportmarknaden och det förekommer inte 
något direkt substitut.   
 
Vid framställningen av bensin, flygbränsle samt diesel förädlar raffinaderierna 
crudeolja. Denna typ av olja är den enda källan till bränsle för transportmedel 
(Businessdictionary, 2014 & BBC, 2014). Vid hädanefter benämning av olja i 
uppsatsen hänvisar författarna till oljesorten crude. På grund av oljans ledande 
position på marknaden stiger ständigt konsumtionen av råvaran och en av de främsta 
orsakerna till detta beror på den ökade användningen av transporten hos 
slutkonsumenterna. Efterfrågan på olja i transportsektorn har enligt International 
Energy Agency vuxit i stadig takt över de senaste 30 åren.  Vägbunden trafik, bland 
annat fordon, står för 85 procent av oljekonsumtionen inom transportsektorn. För 
OECD-länder har transportsektorns oljekonsumtion vuxit från 40 procent under tidigt 
80-tal till nästan 60 procent under 2011 (International Energy Agency 2008).  
 
Det ökade beroendet av olja i olika industrier och transporter har resulterat i att 
samhället reagerat på oljeprisförändringar genom diverse makroekonomiska variabler 
Effekter på anställning och investeringar i företag samt minskad försäljning på 
energikrävande bilar är exempel på dessa makroekonomiska variabler (Boudette & 
White 2005). Enligt Black (2009) förekommer en form av medvetenhet hos 
bilkonsumenter gällande förbrukningen av bensin och konsumenter har en tendens att 
kritisera fordonstillverkarna för att upprätthålla ett oljeberoende hos sina kunder. 
Trots detta föredrar kunderna energikrävande fordon och upprätthåller därmed 
oljeberoendet. Konsumenternas och industriernas beroende av olja har dessutom 
resulterat i en ökad känslighet för prisfluktuationer. Dessa fluktuationer är en effekt 
av ett flertal globala faktorer, bland annat efterfrågan, geopolitiska oroligheter samt 
osäkerhet i utbud och efterfrågan (Sorrell et al 2009).  
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År 2008 slog oljan rekord i prisökning och en av anledningarna var att 
utvecklingsländerna Indien och Kina samt andra asiatiska länders ökade efterfrågan 
på råvaran. I samband med den ökade efterfrågan, förekom flera andra händelser 
vilket också bidrog till en prisökning. Exempel på dessa händelser var oljearbetarnas 
strejk i Venezuela och stormen Katrinas skadegörelse på delar av Mexikos 
oljeproduktion. (Internationella valutafonden 2014). Oljeprischocken som inträffade 
mellan år 2008 till 2010 resulterade i en oljeprisökning på över 100 dollar per fat. 
Detta var i konstanta pengar åtta gånger högre i förhållande till prischocken mellan år 
1970 till 1972 (Radetzki 2012). I motsats till oljeprischocken år 2008 påbörjades en 
kraftig prisnedgång under juni 2014. Ökad produktion i Ryssland, Irak och Libyen 
samt en tillväxt av USA och Kanadas totala oljeproduktion på grund av den stigande 
utvinningen av nordamerikansk skifferolja, resulterade i ett ökat globalt utbud på 
råvaran. I samband med detta reviderades efterfrågan ned som en effekt av en svagare 
global tillväxt. Resultatet blev en obalans mellan utbudet och efterfrågan på oljan och 
det näst största oljeprisfallet på femtio år. Prisfallet förstärktes dessutom under hösten 
2014 när Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) ökade sin 
oljeproduktion, i motsats till att minska, enligt tidigare praxis vid oljeprisnedgångar. 
Nettoexporterade länder som Ryssland, Saudiarabien och Norge påverkades negativt 
av det sjunkande oljepriset genom en minskning av exportintäkterna och efterföljande 
dämpad BNP-tillväxt. Brasilien med oljebolaget Petrobras i spetsen och en strävan 
efter höga priser för att locka investeringar till sina oljereserver, påverkades också 
negativt. För de nettoimporterande länderna gav det sänkta oljepriset positiva effekter 
i form av ökad konsumtion och BNP-tillväxt (Riksbanken 2015).  
 
Det sjunkande oljepriset under 2014 innebar också fördelar för flygbranschen. 
International Air Transport Association (IATA) angav i en rapport att flygbolagens 
totala vinst förväntades öka under 2015. I motsats till detta anger Berghöfer och Lucy 
(2014) genom sin studie av 64 olika flygbolag att volatiliteten i bränslepris och olja 
inte längre har en lika stor påverkan på flygbolagen och deras vinst (IATAa.2014) och 
(IATAb.2014).  
 

1.2 Problemdiskussion 

Volatilitet på oljemarknaden ger olika effekter för det globala samhället. Många 
industrier och branscher har antingen en direkt eller indirekt koppling till oljan och 
påverkas därmed av förändringar i råvarans pris. En del analytiker argumenterar att de 
samhällsekonomiska effekterna beror på omfattningen av oljeprisförändringen. Enligt 
Riksbanken kommer det ökade utbudet under 2014 dämpas på längre sikt och 
resultera i ett stigande oljepris. Likt konjunkturer och avkastningen på aktier sker 
oljeprisförändringar i cykler. En motgång till prisuppgången efter oljeprisfallet 2014 
kan vara de slopande sanktionerna i Iran under våren 2015, vilket ger indikationer på 
en ökad export från landet. Den ökade exporten kan resultera i ökat utbud och därmed 
ytterligare en prisnedgång. Samtidigt menar en del analytiker att det kommer ta ett par 
år innan Irans oljeexport ger en märkbar effekt på globala oljepriset (Krishna 2015). 
Ytterligare indikationer för att dynamiken på oljemarknaden ändrats de senaste åren 
visas genom de positiva och negativa effekterna för länderna Brasilien, Ryssland, 
Indien och Kina (BRIC-länderna). Kina som haft låga tillväxttal sedan Asienkrisen 
men under 2014 drabbades av sjunkande tillväxt, har gynnats av det låga oljepriset. 
Fördelarna har också omfattat Indien på grund av sin position som nettoimportör. 
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Ryssland och Brasiliens ekonomier har drabbats negativt på grund av 
exportberoendet, respektive investeringarna i oljereserven. USA och Kanadas strävan 
efter nya roller som exporter istället för importörer är ytterligare faktorer till den 
förändrade balansen på oljemarknaden (Riksbanken 2015). 
 
För branscherna med ett direkt beroende till oljan kan detta innebära förändringar dels 
i den operativa verksamheten men också aktieavkastningen. Tidigare forskning har 
visat varierande resultat gällande kopplingen mellan oljeprisförändringar och 
avkastningen på aktier. Sadorsky (1999) fastställde att volatilitet i oljepriset har 
asymmetriska effekter på ekonomin. Genom sina resultat visade forskaren att 
oljeprishöjningar har signifikanta negativa effekter på aktieavkastningar, men att 
nedgångar i oljepriset inte ger någon signifikant motsatt effekt. Huang med Masulis 
(1998) fann däremot att det förekom en liten korrelation mellan oljans framtida 
avkastning och marknadspriset på aktierna. För flyg och fordonbranschen visar senare 
forskning av Berghöfer och Lucy att flygbolagen inte längre är lika exponerade mot 
oljepriset. Detta i motsats till Becken som menar att flygbolagen fortfarande drabbas 
negativt av oljeprishöjningar. Fordonbranschens reaktion till oljeprisförändringar är 
beroende av vilken marknad bolagen agerar på.   
 
En oljeprissänkning resulterar i billigare bränsle och minskade kostnader för fordon 
och flygbranschen. Effekterna blir ökad disponibel inkomst för konsumenter vilket 
kan ge uttryck i form av kundernas ökade efterfrågan av fordon-och flygbolagens 
olika produkter och tjänster. En prisökning däremot, resulterar i ökade 
bränslekostnader och därmed ökade kostnader för konsumenterna och 
transportindustrin. Oljebolagen ligger först i konsumtionsledet och bör därmed 
gynnas av en oljeprishöjning eftersom flyg och fordonföretagen är beroende av oljan 
för omsättningen av sin verksamhet. I motsats förväntas flygbolagen och 
fordonföretagen att drabbas negativt av en oljeprishöjning eftersom slutkonsumenten 
kan välja att inte köpa deras produkter eller tjänster.  Detta orsaksförhållande kan 
dock betraktas som en schablonmässig förenkling av verkligheten och i enlighet med 
tidigare forskning kan bolag reagera varierat vid en oljeprisförändring.    
 

1.3 Problemformulering 

Varierande reaktion på aktieavkastningen för utvalda bolag inom branscherna flyg, 
fordon samt olja vid signifikanta oljeprisförändringar. 
 

1.4 Undersökningsfrågor 

• Hur påverkas aktieavkastningen för bolagen inom respektive bransch vid 
kraftiga oljeprisförändringar? 

 
• Förekommer det ett samband mellan kraftiga oljeprisförändringar och den 

genomsnittliga avkastningen för respektive bransch?   
 

• Hur påverkas aktieavkastningen för bolag med en svensk koppling jämfört 
med de övriga bolagen i respektive bransch? 
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1.5 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur utvalda bolags aktieavkastning inom 
branscherna flyg, fordon samt olja reagerar vid signifikanta oljeprisförändringar.  
	  

1.6 Avgränsningar 

Studien har omfattat de 33 bolag inom branscherna, flyg, fordon samt olja med högst 
omsättning utifrån Financial Times lista, FT500 samt IATAs rankning för 2013. De 
33 bolagen innefattas dessutom av ett bolag från respektive bransch med en koppling 
till svenskt näringsliv. De utvalda tidpunkterna för oljeprisförändringarna samt 
aktiekurserna för de olika bolagen valdes utifrån ett tioårsperspektiv mellan åren 2005 
till 2015. 
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2. Teoretisk referensram 

Vid studien av de olika branschernas avkastning har teorierna den effektiva 
marknadshypotesen samt motpolen Behavioural finance tillämpats för att kunna 
analysera utfallet av resultaten. Behavioural finance i sin tur består utav olika 
beteendemönster. De beteendemönster författarna har valt att utgå ifrån består av: 
Prospect theory, Herd behaviour samt Overconfidence. 

 
	  
2.1 Den effektiva marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen syftar till att förklara hur investerare fattar beslut 
på värdepappersmarknaden. Teorin utvecklades av Fama år 1970 genom artikeln 
“Efficient capital markets a review of theory and empirical work” och antar att 
investerare baserar sina investeringsbeslut utifrån all tillgänglig information om 
företagen på marknaden. Artikeln grundar sig i antagandet att marknaden agerar 
rationellt. För att marknaden ska kunna uppvisa effektivitet behöver tre betingelser 
vara tillräckligt tillgodosedda. Dessa tre betingelser består av: 
 

- Det förekommer inga transaktionskostnader på värdepappersmarknaden. 
- All tillgänglig information är kostnadsfri och alla marknadsaktörer kan ta del 

av informationen. 
- Alla aktörer på marknaden är överens om att all information reflekterar 

nuvarande pris och framtida pris för varje enskild aktie. 
 
Marknaden kan uppvisa effektivitet men samtidigt brista i att priset “tillfullo 
reflekterar” all tillgänglig information. I artikeln ger Fama inga riktlinjer över hur 
mycket varje betingelse behöver vara tillfredsställd.  
 
Teorin antar att marknaden förekommer i tre nivåer: 
 

- Den svaga formen  
- Den semi-starka formen 
- Den starka formen 

 
Figur 1: Effektiva marknadshypotesen 
 

Svaga: Tillgänglig information består av historisk 
data  

 
Semi-starka: Priset anpassas till ny publicerad 
information  

 
Starka: Monopolistisk tillgång till information 

 
 
 
Källa: Egen sammanställning av Fama (1970) 
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Den svaga formen: innebär att all tillgänglig information är historisk data, ett exempel 
är årsrapporter. Historisk information är dock inget verktyg för aktieinnehavare att 
använda i syfte att förutspå det framtida priset på aktierna. Detta innebär att 
marknaden följer en random walk och aktieägare kan göra kraftiga övervinster. Priset 
på aktierna baseras på senaste observerade pris plus förväntade avkastningen och 
slumpmässigt ihopsatta kombinationer av ny information. 
 
Den semi-starka formen: innebär att priset anpassas till historisk information samt ny 
publicerad information, ett exempel är presspublikationer om aktiesplits från företag. 
Detta innebär att aktieinnehavare har möjligheter med att förespå framtida 
kursutveckling på sina aktier.  
 
Den starka formen: Detta är den högsta nivån och inkluderar den svaga samt semi-
starka nivån. Stadiet baseras på att individen besitter monopolistisk information om 
företaget och framtida aktiviteter. I studien fann Fama att individer med 
monopolistisk information ofta arbetar inom företaget eller som analytiker. Ett 
exempel på detta är insiderinformation om aktieåterköp. Individer med monopolistisk 
information kan väja att utnyttja sin ställning för egen personlig ekonomisk vinning. 
Detta medför att andra aktörerna på marknaden imiterar personen med monopolistisk 
information. Effekten blir att priset på marknaden korrigeras och avspeglar 
informationen samt att den ekonomiska vinningen uteblir för individen med 
monopolistisk information (Fama 1970).  
 
Författarna antar att undersökningen befinner sig i det semi-starka stadiet. Detta 
antagande baseras på att nyheter om oljepriset publiceras till allmänhetens och 
företagens beskådan, vilket medför att de kan agera utefter informationen till egen 
fördel. För det andra publicerar företagen nyheter om utdelning vilket kan påverka 
aktieinnehavare och därmed aktiekurserna.    

2.1.1 Kritik mot den effektiva marknadshypotesen 

Kritiker av den effektiva marknadshypotesen uppger att priset på marknaden inte 
efterföljer nuvarande intäkter med framtida intäkter. Priset på aktierna följer snarare 
naiva förväntningar och detta uppvisas i en reaktion om tre dagar efter en 
tillkännagivning om framtida vinster (Bernard & Thomas 1990). Dessutom kritiserade 
Frankfurter och McGoun (2002) att all relevant information inte reflekterar priset och 
därför förekommer det brister med den effektiva marknadshypotesen. Fama (1998) 
argumenterade emot dessa brister genom att kalla dem för anomalier och att de med 
tiden försvinner. För att minimera anomalier går det att ändra metoderna samt 
beräkningsmåtten för den aktuella studien. På den effektiva marknaden blir den 
förväntade onormala avkastningen dessutom alltid noll. Detta beror på så kallade 
över- och underreaktioner av informationen på marknaden. En av anomalierna är den 
så kallade förväntade långsiktiga avkastningen. Denna kan minimeras eller försvinna 
vid förändring av metod och beräkningsmått. Ytterligare en forskare med kritik 
gentemot effektiva marknadshypotesen var Shiller (1981). Shiller menade att om 
marknaden är effektiv innebär detta att det verkliga priset på aktierna ska vara stabilt 
och variationen på priset ska vara i förhållande till utdelningen. Shillers slutsats 
indikerade att priset varierar mer än vad marknaden ska göra om marknaden är 
effektiv, vilket innebär att modellen inte kan förklara prisvariationerna och därmed är 
marknaden irrationell. 



7	  
	  

2.2 Behavioural finance 

Denna teori till skillnad från den effektiva marknadshypotesen syftar till att studera 
människans beteende genom att använda socialvetenskapliga teorier. Dessa teorier 
ämnar förklara hur och varför aktieägare kommit fram till en viss slutsats gällande att 
köpa, sälja eller att behålla sina aktier. Teorin skiljer sig från de traditionella 
ekonomiska modellerna eftersom den går in på djupet och ämnar förklara 
beslutfattarnas agerande för att uppnå det önskvärda resultatet. Behavioural finance är 
en motpol till den effektiva marknadshypotesen men har enbart till viss del kunnat 
förklara investerares ageranden (Baker, Ricciardi & Ackert 2014). 

2.2.1 Prospect theory 

Behavioural Finance består av ett antal undergrenar och den grenen med störst 
inflytande på forskning inom företagsekonomi och nationalekonomi består utav 
prospektteorin (Shiller 1999). Kahneman och Tversky utvecklade denna teori som ett 
komplement till expected utility theory, vilken antar att människan under osäkra 
förhållanden alltid agerar strikt rationellt och nyttomaximerande. Exempel på en 
sådan situation kan vara aktieägares agerande på aktiemarknaden. Kahneman och 
Tversky menar dock att utility theory har stora brister med rationalitet och dess strikta 
antaganden. Genom sin undersökning syftade forskarna till att påvisa bristerna med 
denna teori. I undersökningen fick ett antal testpersoner välja mellan två lotterier att 
medverka i. I det ena lotteriet hade personerna 25 procent chans till en vinst av 3000 
dollar och i det andra lotteriet hade personerna 20 procent chans till en vinst på 4000 
dollar. Resultatet visade att 65 procent valde det första lotteriet. Därefter fick 
testpersonerna välja mellan ett lotteri där chansen till en vinst av 3000 dollar låg på 
100 procent eller ett lotteri med en vinst på 4000 dollar och 80 procent sannolikhet att 
vinna. I det senare fallet valde 80 procent det första lotteriet. Enligt Expected utility 
theory ska risken inte påverka valet av alternativ, utan testpersonerna borde under alla 
omständigheter välja alternativet med högst avkastning, det vill säga alternativ två. 
Istället visade experimentet att alternativen med högst sannolikhet föredras trots att 
beloppet är lägre. Detta kallade Kahneman och Tversky för ”the certainty effect”. 
Slutsatsen fick namnet prospect theory. 

2.2.2 Overconfidence 

Overconfidence innebär att människan hyser starkare tilltro till sig själv än vad som är 
befogat. Människor tenderar att övervärdera sina förmågor i skicklighet, kunskap och 
möjlighet samt att de har ett mer optimistiskt perspektiv på resultatet än verkligheten. 
Detta fenomen förekommer både hos småspararen samt hos den professionella 
aktieägaren. Två utmaningar för denna teori är att mäta hur mycket övertro till sig 
sjäv en person har samt att skilja mellan övertro och optimism (Ackert & Deaves 
2010). Aktiemarknaden är mansdominerande och männen på aktiemarknaden tenderar 
att göra fler affärer och har högre grad av övertro än kvinnor. En del av affärerna kan 
dessutom ha negativ avkastning och nytta. Detta eftersom de övervärderar 
informationen de besitter samt den förväntade avkastningen vid affären (Bard & 
Odean 2001).   
 
En forskning på en grupp börsanalytiker från ”ZEW Finanzmarkttest” visade att 
professionella analytiker besitter en relativt hög grad av övertro. Rationaliteten växte 
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dock hos analytikerna i samband med felaktiga uträkningar och antaganden. I motsats 
minskade rationaliteten vid framgång (Deaves, Luders, & Schroder 2010). 

2.2.3 Herd behaviour 

Herd behaviour syftar till att människan har ett inbyggt flockbeteende och detta är 
vanligt förekommande i det vardagliga livet. Människan har tendenser till att imitera 
andras agerande för att inte sticka ut och följa den sociala normen. På aktiemarknaden 
innebär detta att människor imiterar andras val och inte följer den egna informationen 
eller privata signalen om marknaden (Banerjee 1992). Cipriani och Guarino (2009) 
studerade flockbeteende i ett laboratorium med professionella aktörer i marknaden. 
De använde sig utav två tester för att granska och iaktta individernas agerande på 
enskilda signaler. I ett av testerna skulle herd inte vara möjligt eller förekomma i 
begränsad mängd. Detta för att priskorrigering var kopplad till orderflödet och 
resulterade i låg osäkerhet. Det andra testet innehöll högre grad av osäkerhet med 
större andel av noise trader vilket innebar att herd förekom i större utsträckning, men 
inte i den höga grad som tidigare teorier hade påvisat. 

2.3 Teoriernas aktualitet på denna studie 

Denna studie syftar till att undersöka hur företag med en direkt koppling till olja 
reagerar vid oljeprisförändringar.  Enligt den effektiva marknadshypotesens 
antaganden om marknaden bör aktieägare besitta rationellt beteende vid 
oljeprisförändringarna. Ett rationellt beteende innebär således att aktieägarna i 
oljeproducerande företag vid en oljeprisuppgång bör köpa aktier och aktieägarna i 
flygbolagen samt fordonföretagen skulle sälja av sina aktier. I motsats bör de 
rationella aktieägarna vid ett oljeprisfall sälja sina aktier i de oljeproducerande 
företagen samt köpa aktier i flyg- och fordonsföretagen. I de fall marknaden tenderar 
att inte agera utifrån den effektiva marknadshypotesen kan en alternativ förklaring 
vara att aktieägarna agerar ur ett socialvetenskapligt perspektiv. 
 
Kopplingen mellan oljeprisförändringarna och bolagens genomsnittliga avkastning 
består delvis av aktieägarnas resonemang kring vilket bolag som kan genera den 
högsta avkastningen.  Utifrån detta har författarna valt att utgå ifrån Prospect theory 
eftersom beteendemönstret resonerar kring sannolikheten av att välja ett 
investeringsalternativ framför ett annat. Herd behaviour antar att den enskilde 
människan följer majoriteten för att inte utgöra en avvikelse från flocken. Eftersom 
människor innehar detta beteende i det vardagliga livet antar författarna att likartat 
beteende också förekommer på aktiemarknaden. Människor har även tendenser att 
övervärdera sina kunskaper både till vardags och i aktiemarknaden. Den tidigare 
forskningen indikerar att Overconfidence förkommer såväl hos den privata som hos 
den professionella aktieägaren. Detta kan förklara varför aktieägare väljer att köpa 
aktier vid kursfall istället för att sälja när marknadssignaler indikerar till ett motsatt 
agerande. 
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2.4 Tidigare forskning om flygbolagens reaktion av 
oljeprisförändringar 

I en studie av flygindustrin analyserade Beghöfer och Lucey (2014) flygbolagens 
riskexponering av höga och volatila bränslepriser. Studien innefattade 64 olika länder 
i Nordamerika, Asien samt Europa. Ett exempel forskarna nämner är flygbolaget 
Emirates enkla åtkomst till olja på grund av flygbolagets geografiska läge. Trots detta 
hade bolaget år 2012 bränslekostnader upp till 34 procent av de operationella 
kostnaderna. Utöver detta pekade forskarna på ytterligare bränsleproblem för 
flygbolagen bestående av hög volatilitet i bränslepriserna och ett stort crack spread i 
oljan. Forskarna påvisade dock en omöjlighet för flygbolagen att höja sina 
biljettpriser på grund av exponeringen mot marknadstrycket.  Detta trots de höga 
bränslekostnaderna. Alternativet för flygbolagen var därmed att förlita sin finansiella 
verksamhet på hedgingaktiviteter. Studien visade att de amerikanska flygbolagen låg 
först på listan gällande negativ exponering, följt av de asiatiska och till sist de 
europeiska flygbolagen. Slutsatsen av undersökningen visade dock att forskarna 
förkastade sin hypotes gällande att financial hedging minskar riskexponering. En 
förklaring kan vara att financial hedging inte längre är lika effektiv på grund av 
flygbolagens minskade exponering gentemot bränslepriserna, vilket kan vara en effekt 
av den minskade volatiliteten i bränslepriserna de senaste åren. Enligt Beghöfer och 
Luceys slutsatser borde således inte flygbolagen påverkas lika signifikant som 
tidigare av förändringar i bränslepriset, vilket i sin tur innebär att förändringar i 
oljepriset inte längre har en lika signifikant påverkan på flygbolagens verksamhet. 
 
En liknande studie av flygplansbränsles påverkan utfördes av Becken (2011) i en 
undersökning av kopplingen mellan olja och turism. Studien indikerade att höga 
oljepriser leder till höga flygbiljettpriser och motsvarande samband råder vid låga 
oljepriser. Ett exempel forskaren anger är oljeprisets topp år 2008 vilket resulterade i 
flygbolagens ökade biljettpriser tillsammans med tilläggsavgifter om 350 US dollar 
för en tur och retur resa mellan USA och Europa.  
 
En studie om amerikanska flygbolag från 2013 redovisade att amerikanska företag har 
haft ekonomiska och operationella svårigheter under de senaste årtiondena. Studien 
uppmätte flygföretagens intäkter utifrån passagerarmiles, totala intäkter ton miles och 
betalande passagerare. Resultatet indikerade att företagen var känsliga för 
makroekonomiska chocker dels på grund av den hårda konkurrensen samt 
konsumenternas priskänslighet. I studien fann forskarna att terroristattacken i New 
York den 11 september 2001 hade kraftfull påverkan på flygföretagen, dels på grund 
av de nyinförda reglerna för resenärer in till USA (Alberiko, et al 2013). 

2.5 Tidigare forskning om fordonföretagens reaktion av 
oljeprisförändringar 

Cameron och Schnesenberg (2009) kom fram till en omvänd relation mellan ökat 
oljepris och minskat aktiepris hos fordontillverkningsföretag. Bilföretaget General 
Motors med energikrävande fordon i produktionen, bland annat SUV och lastbilar 
påverkas negativt av en oljeprishöjning. Fordonföretaget Toyota däremot påverkades i 
mindre grad med sina energisnålare passagerarbilar. Det visade sig att oljeprisets 
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påverkan på fordonföretag blev tydligare efter USAs invasion av Irak. En orsak enligt 
forskarna kan vara medias ökade uppmärksamhet på oljan. 
 
Det utfördes en undersökning på University of Michigan angående att 
fordonföretagen Ford och General Motors vinst på SUV minskade med 40 procent 
från år 2001 fram till slutet av år 2004 på grund av det höga oljepriset (Boudette & 
White 2005, refererad i Cameron & Schnusenberg 2009) och (Boudette & White 
2005). Oljans påverkan på fordonföretagen varierar, bland annat beroende av vilket 
land företagen förekommer och är verksamma i. I en studie av sex bilföretag, två 
företag från respektive land, USA, Tyskland och Japan, placerades bolagens aktier i 
tre portföljer. Forskarna undersökte därefter om oljans pris gav en påverkan på 
aktiekurserna. De fann att oljans pris påverkade företagen i USA medan Tysklands 
aktiekurs var känsligare och de japanska företagen gav en minimal eller obefintlig 
påverkan. Dessutom påverkades inte globala företag negativt av ett ökat pris på oljan. 
Företagen uppvisade en oförutsägbar reaktion på aktiebörserna gällande 
oljeprisförändringarna. Oftast anpassas dock fordonföretagens aktiekurser till oljan 
någon dag efter prisförändringen (Lis, Nessler & Retzmann 2012). 
 
Barber, Click och Darrough (1999) undersökte amerikanska och japanska bilföretags 
marknadsandelar på den amerikanska marknaden efter variablerna valutakurs, oljepris 
chocker och inkomst. Inkomstökning hos bosatta i USA hade en positiv inverkan hos 
de amerikanska bilföretagen och en liten positiv effekt på de japanska bilföretagen. 
Mätningen om valutakurserna uppvisade att efterfrågan var relativt elastisk för de 
japanska företagen. Slutsatsen var att de amerikanska företagen hade ökat sin 
försäljning. Angående oljeprischockerna uppvisade de amerikanska bilföretagen mer 
känslighet än de japanska bilföretagen till oljeprischocker under åren 1973-1983. 
Under åren 1984-1994 uppvisade både de japanska och amerikanska företagen mindre 
skillnader till oljeprischocker. Detta innebär att oljeprischocker inte hade några för- 
eller nackdelar till respektive lands industri.   

2.6 Tidigare forskning om oljebolagens reaktion av 
oljeprisförändringar 

Vid oljeprischocker har tidigare forskning visat att oljepriset och avkastningen på 
oljebolagsaktier haft ett varierande resultat. En studie av Chen, Roll och Ross (1986) 
visade oljeprischockers påverkan på aktiemarknaden. Forskarna argumenterade att de 
tydligaste förändringarna visas inom industriell produktion. Wies (2003) 
forskningsresultat indikerade ett positivt samband mellan oljepriset och effekterna på 
ekonomin under oljekrisen år 1973 till 1974. Kilian och Park (2009) menade att 
efterfrågeökning på oljan är beroende av ökad osäkerhet om huruvida framtida utbud 
kommer att minska på grund av politiska oroligheter. Osäkerheten resulterar i en 
kraftig prisuppgång på olja och ett kursfall på oljeaktier. En undersökning av Ciner 
(2013) mellan år 1986 till 2010 visade att Chevron och Exxon Mobil alltid reagerade 
positivt på en oljeprisuppgång på WTI olja. Avkastningen varierade dock och priset 
på aktierna var beroende av hur länge oljeprischockerna varade. Prischocker under 12 
månader hade en negativ effekt, medan prischocker mellan 12 till 36 månader hade ett 
positivt samband på avkastning och priset på aktier. Om prischocken fortgår över 36 
månader hade priset en negativ effekt.  
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Tabell 1: Sammanställning och applicering av tidigare forskning 

Författare År Artikel Resultat Applicering 
Beghöfer 
&Lucey 

2014 Fuel 
hedging, 
operational 
hedging and 
risk exposure 
– Evidence 
from the 
global airline 
industry 

Volatiliteten på 
flygbränsle har 
minskat och 
flygbolagen har 
därmed minskat sin 
exponering mot 
bränslepriser  

Om det förekommer 
varierande reaktioner 
för flygbolagenens 
aktiekurs vid 
signifikanta priser på 
oljan  

Becken 2011 A critical 
review of 
tourism and 
oil 

Ökning av oljepriser 
innebär att 
flygbolagen höjer 
biljettpriset. 

Om oljepriset 
påverkar 
flygbolagens 
aktiekurs negativt.  

Gil-Alana, 
Barros & 
Assaf 

2013 The U.S. 
airline 
industry: 
persistence 
and breaks 

Flygbolagen har 
haft ekonomiska 
svårigheter, delvis 
på grund av hård 
konkurrens och 
kundernas 
priskänslighet. 11:e 
september gav 
effekter för 
företagen 

Om flygbranschen är 
känslig mot 
oljeprisförändringar.  

Chen, Roll & 
Ross 

1986 Economic 
forces and 
the stock 
market 

Oljeprischocker har 
tydligast påverkan 
på aktiemarknader 
inom industriell 
produktion. 

Om det förekommer 
skillnader mellan 
branschernas 
reaktioner på 
oljeprisförändringar.  

Wie 2003 Energy, the 
stock market 
and the 
putty-clary 
Investment 
model 

Positivt samband 
mellan oljepriset 
och effekterna på 
marknaden under 
åren 1973-1974. 

Om det förekommer 
samband mellan val 
av event och 
oljeprisförändringar. 

Killian & 
Park 

2009 The impact 
of oil price 
shocks on 
the U.S. 
stock market 

Efterfrågan på oljan 
ökar vid oroligheter 
för framtida utbud. 
Detta leder till 
prisuppgång samt 
kursfall för 
oljeaktier. 

Om oljepriset stiger 
kommer 
oljebolagens aktier 
att förlora i värde 
och vid oljeprisfall 
kommer deras aktier 
att stiga i värde. 

Ciner  2003 Oil and stock 
returns: 
frequency 
domain 
evidence 

Beroende på 
oljeprischockens 
varaktighet 
påverkas 
aktiebörserna olika. 
Medan oljebolagens 

Om 
oljeprischockerna 
har positiv effekt på 
oljebolagen.  
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avkastning alltid är 
positiv. 

Cameron & 
Schnesenberg 

2009 Oil price, 
SUVs and 
Iraq: an 
investigation 
of 
automobile 
manufacture 
oil price 
sensitivity 

Ökat oljepris ger 
minskat värde på 
fordonsföretagens 
aktier, speciellt hos 
företag med 
energikrävande 
modeller. 

Om avkastningen på 
företagen inom 
fordonsbranschen 
påverkas av 
oljeprisförändringar  

Boudette & 
White 

2005 How 
slumping 
market for 
SUVs is 
hurting 
Detroit’s 
bottom lie 

Vid oljeprishöjning 
mellan åren 2001 – 
2004 sjönk SUV 
försäljningen med 
40 procent.  

Om den 
genomsnittliga 
avkastningen för 
företag i 
fordonsbranschen 
påverkas negativt vid 
en oljeprisökning.  

Lis, Nessler 
& Retsmann 

2012 Oil and cars: 
the impact of 
crude oil 
price on the 
stock returns 
of 
automotive 
companies 

Det geografiska 
området påverkar 
fordonsföretagens 
känslighet mot 
oljeprisförändringar. 

 Om 
fordonsbranschens 
företag uppvisar 
stora skillnader 
gällande den 
abnormala 
avkastningen vid 
oljeprisförändringar  

Barber, Click 
& Darrough 

1999 The impact 
of shocks to 
exchange 
rates and oil 
price on U.S. 
sales of 
American 
and Japanese 
automakers 

Inkomstökning och 
valutakurs visade en 
positiv påverkan 
hos den 
amerikanska 
bilindustrin. Medan 
oljeprischocker har 
visat större 
påverkan på 
amerikanska jämfört 
med japanska 
bilföretag.  

Om 
oljeprischockerna 
ger varierande 
påverkan på 
bilföretagen.  
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3. Metod 
 
I detta avsnitt beskrivs den metod som ligger till grund för att besvara 
undersökningens frågeställningar. Avsnittet behandlar först en diskussion kring valet 
av metod och därefter följer en detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet. 
 

3.1 Metoddiskussion 

Denna studie ämnade undersöka huruvida det råder samband mellan kraftiga 
oljeprisförändringar och den genomsnittliga avkastningen för branscherna flyg, 
fordon samt olja. Syftet var dessutom att undersöka reaktionen på aktieavkastningen 
för utvalda bolag inom respektive bransch. Författarna fördjupade sig i artiklar 
gällande oljeprisets effekter samt korrelationen mellan oljepris och aktiemarknaden. 
Frågeställning och syfte utformades därefter utifrån dessa studier och teorier. 
Teorierna testatdes empiriskt genom insamling av sekundärdata tagna från vedertagna 
källor, bestående av bland annat årsrapporter. Metoden för undersökningen var i form 
av en eventstudie med strategiskt utvalda oljeprisförändringar vid sex olika tillfällen i 
en tidsperiod om tio år. Utifrån denna utformning är undersökningen i huvudsak 
deduktiv eftersom de framkallade hypoteserna och frågeställningarna har härletts från 
befintliga teorier och tidigare forskning inom området (Bryman & Bell 2005). För att 
undersöka kausaliteten mellan oljeprisförändringarna och bolagens avkastning utgår 
undersökningen i huvudsak från en kvantitativ metod genom insamling av statistisk 
data av aktiekurser och oljepris. Vid en statistisk metod förekommer ett flertal 
tillvägagångssätt för att mäta kausalitet och korrelation. Linjär regression samt 
multipel linjär regression är exempel på uträkningsmodeller som ämnar urskilja hur 
en oberoende variabel, en oljeprisförändring till exempel, påverkar en eller flera 
beroende variabler som aktiekurser till exempel. (Lind, et al 2012) Förutom att 
studera samband syftar denna studie att undersöka hur aktieavkastningen för de 
enskilda bolagen reagerar vid respektive oljeprisförändring. På grund av detta ansåg 
författarna att en eventstudie var mer passande eftersom denna metod mäter den 
abnormala avkastningen hos en specifik aktie vid inträffandet av ett event. Den 
abnormala avkastningen ger indikationer om hur aktieavkastningen för ett enskilt 
bolag reagerat, vilket var i linje med ett utav studiens undersökningsfrågor. 
Eventstudie grundas dessutom på den effektiva marknadshypotesen och för att kunna 
föra en diskussion gällande marknadens effektivitet var detta ytterligare en orsak till 
valet av metod (McKinley 1997). 
 
Vid en kvalitativ ansats, där subjektiviteten, har ett större inslag blir det dessutom 
svårare att urskilja om det råder en kausalitet mellan de två variablerna oljepris och 
aktiekurser. Den kvalitativa metodens tolkande bearbetning av data skulle inte kunna 
ge rättvisande svar på studies frågeställningar. Därmed ansåg författarna att den 
kvantitativa ansatsen var en lämpligare huvudmetod för insamlingen av data samt 
utförande av studien. 
 
För att mäta den abnormala avkastningen för en specifik aktie beräknas skillnaden 
mellan den verkliga avkastningen och den normala avkastningen, vilket är den 
förväntade avkastningen för aktiekursen. Det förekommer fyra huvudalternativ för att 
beräkna den normala avkastningen och författarna valde att tillämpa en justerad 
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variant av marknadsmodellen, benämnd Market adjusted returns model (IM).  De 
övriga tre modellerna består av marknadsmodellen, Capital asset pricing model 
(CAPM) och the mean adjusted returns model (MAR). CAPM användes flitigt fram 
till 1970-talet när forskare upptäckte avvikelser i modellen. Detta resulterade i 
misstanke om en påverkan på den enskilde studiens resultat. Därmed har 
tillämpningen av modellen minskat avsevärt (Mckinley 1997). Enligt Binder (1998) 
har dock CAPM mindre störningar i jämförelse med marknadsmodellen. Seth (1995) 
ansåg att vid uträkningen av den normala avkastningen bör marknadsmodellen 
kompletteras med CAPM. Båda modellerna kan ge avvikande resultat och är ett 
komplement till varandra. Vid tillämpningen av flera olika modeller ansåg författarna 
att risken till felberäkningar ökar och för att minimera den mänskliga faktorn 
tillämpades därför den justerade marknadsmodellen (IM). 
 
Det förekommer delade meningar om hur lämplig den justerade marknadsmodellen är 
vid uträkning av den abnormala avkastningen. Brown och Warner ansåg att den 
justerade modellen och marknadsmodellen uppvisar marginella skillnader. Denna 
uppfattning delar inte Brick (1989) med Brown och Warner. I artikeln från 1989 skrev 
Brick att den justerade marknadsmodellen jämfört med marknadsmodellen uppvisar 
svagare resultat vid samma eventdag. Klein och Rosenfeld (1987) slutsats var att den 
justerade marknadsmodellen inte ska användas som uträkningsmodell. Detta beror på 
att den abnormala avkastningen uppvisar positiva resultat i en tjurmarkand (bull 
market) och negativa resultat vid björnmarknad (bear market) och därmed uppstår risk 
till missvisande slutsatser.  

3.4 Eventstudie 

En eventstudie mäter hur en specifik händelse, ett event, har påverkat ett företags 
värde. År 1997 presenterade Craig McKinlay en artikel om eventstudier där 
författaren ger en detaljerad granskning av de olika momenten denna typ av 
undersökningsmetod består av. Artikeln är grund till många forskningar med avsikten 
att undersöka hur aktiekurser påverkas av olika marknadshändelser. 
 
Nedan följer en sammanfattning av Mckinleys sju steg vid en eventstudie: 

• Fastställa vilket event som ska studeras och inom vilken tidsperiod  

• Fastställa urvalskriterier  

 Fastställa estimeringsfönster och metod för uträkning av den normala  
avkastningen.  

• Fastställa eventfönster och uträkning av den abnormala avkastningen.  

•  Utförandet av testet och hypotesprövning på resultatet. Nollhypotesen tillämpas för 
att mäta om det förekommer ett samband mellan oljepriset och aktiekurserna samt 
om det är signifikant.   

• Sammanställning av empiriska resultat  

• Slutsats och tolkning av slutsats  
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Eventstudier består dock av både begränsningar och brister som behöver övervägas 
vid utförandet av studien. Vissa brister kan minimeras medan andra är utanför 
författarnas kontroll. En del av utmaningen ligger i att kunna mäta förändringen på 
aktiekursen och beräkna eventets påverkan. Detta innebär att författarna behöver 
fastställa rätt dag när eventet inträffat, eventfönster samt rätt estimeringsperiod. 
En av de största utmaningarna i en eventstudie enligt McWilliams och Siege (1997) 
består av att kunna isolera det undersökta eventet från andra händelser med inverkan 
på aktiekursen. Andra påverkande faktorer som utdelning och split ska inte heller 
inkluderas eller förväxlas med studiens undersökningsevent. För att aktieutdelning på 
den specifika utdelningsdagen inte ska påverka aktiepriset har författarna därför utgått 
från ajdusted closing price. Eftersom eventstudie grundar sig på att marknaden 
reagerar effektivt borde den insamlade aktiekursdatan ske i realtid enligt detta 
antagande. Därmed går det att ifrågasätta om stängningskursen verkligen ger en 
tillförlitlig bild av marknadens reaktion av eventet. 

3.4.1 Eventfönster 

Eventstudie grundar sig i teorin om effektiva marknadshypotesen där aktörerna på 
marknaden anpassar/agerar på nytillgänglig information, vilket resulterar i en 
förändring i aktiepriset. För att mäta hur en specifik händelse har påverkat ett företags 
värde fastställs ett eventfönster. Eventfönstret består av dagen när händelsen 
inträffade samt ett antal dagar innan händelsen och ett antal dagar efter händelsen. 
Utföraren av eventstudien baserar antalet dagar utefter uppfattningen om lämplig 
längd på eventfönstret.  Uppbyggnaden av tidsperioden beror på kriterierna för den 
enskilda studien. Är syftet att enbart mäta effekterna av eventet, fastställs bara själva 
händelsedagen samt ett antal efterföljande dagar. Eftersom denna studie undersöker 
hur aktieavkastningen reagerar av oljeprisförändringar har ett eventfönster fastställt 
till totalt 11 dagar. En oljeprisförändring inträffar oftast inte plötsligt under en dag 
eftersom det är många olika variabler som bestämmer priset, bland annat utbudet och 
efterfrågan på oljan. Dyckman och Stephan (1984) argumenterar dock att ett 
eventfönster på två till tre dagar underlättar att upptäcka om det förekommer en 
abnormal avkastning. Gürkayanak & Wright (2013)  menar också att information om 
eventet inte får läcka ut innan eventdagen. Om informationen har läckt ut kan detta 
resultera i att agenterna på marknaden reagerar tidigare än förväntat. Konsekvensen 
blir att marknaden uppvisar en missvisande bild och eventet kan inte inkluderas i 
undersökningen. Denna form av utmaning kan ge sig uttryck vid insideraffärer, 
nämligen att anställda på ett företag säljer av sina aktier innan företaget har informerat 
sina ägare. 	  
 
Figur 2: Undersökningsfönster 
 

 
 
Eftersom denna studie undersöker den faktiska händelsen och inte nyheten om 
händelsen har tidsperioden för eventfönstret faställts till totalt 11 dagar. Dessa dagar 
består av fem dagar innan eventet inträffar, eventdagen, samt fem dagar efter 
eventdagen. 
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3.4.2 Estimeringsfönster 

Förutom ett eventfönster fastställs också ett estimeringsfönster. Detta tidsfönster är 
längre jämfört med eventfönstret och ska representera vad marknaden förväntar sig 
ska hända, den förväntade avkastningen. För denna studie fastställdes ett 
estimeringsfönster om 90 börsdagar. Vid granskning av tidigare forskning inom 
ämnet kan ett estimeringsfönster om 90 dagar anses vara kort. Författarna övervägde 
initialt ett längre estimeringsfönster på 120 dagar men upptäckte att de valda 
eventdatumen låg för nära varandra i tiden och undersökningsfönsterna överlappade 
därmed varandra. För att få med de sex eventen blev estimeringsfönstret 90 dagar. 
 
Figur 3: Historiska oljepriser för olja 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.Källa Macrotrend 
 
Ovan diagram visar svängningar i oljepriset mellan år 1945 till 2015 och ämnar ge en 
redogörelse för oljans historiska prisutveckling. De sex markerade punkterna består 
av studiens utvalda eventdatum. Urvalskriteriet baserades på datum när oljan visat en 
signifikant prisuppgång eller prisnedgång.  
 
Tabell 2: Eventdatumens oljepriser 
Datum  Crude oljans pris/fat WTI (US Dollar) 
18 januari 2007  50,51 
3 juli 2008 145,31 
23 december 2008 30,28 
29 aril 2011 113,39 
29 juni 2014 107,95 
17 mars 2015 43,39 
Källa: U.S. Energy Information Administration 
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Tabellen ger en överblick av oljepriset vid respektive eventdatum. Två datum som 
sticker ut är 23 december 2008 samt 17 mars 2015 eftersom det inträffat historisk 
oljeprisuppgång respektive oljeprisnedgång vid dessa två tillfällen. 

3.2 Urval 

Studien undersöker totalt 33 olika bolag inom branscherna olja, flyg och fordon. 
Företagen består av de elva största inom respektive bransch baserat på omsättningen 
för 2013. Rangordningen av fordon samt oljebolagens storlek är hämtad ifrån 
Financial Times rangordningslista FT500. Flygbolagen hämtades från IATAs årliga 
rangordningslista över de största flygbolagen baserat på omsättning. För de svenska 
företagen har årsredovisningarna för dessa företag granskats. Valet av år 2013 har 
baserats utifrån kriteriet att alla företag inte hade presenterat sin årsredovisning för år 
2014 vid studiens utförande. För att variationen på företagsskatt inte ska ge påverkan 
på rangordningen, bedömdes omsättning vara ett passande mått. 

Aktiekursdata för bolagen har tagits ur ett tioårsperspektiv mellan åren 2005 till 2015 
och valutan för aktiekurserna är baserade på den börs aktierna handlats på. De valda 
oljeföretagen i undersökningen har förutom omsättning baserats på kriteriet att 
företagen ska vara oljeproducenter eftersom att dessa ansvarar för utbudet av olja. 
Oljeproducenterna är dessutom en komponent vid regleringen av oljepriset. Val av 
flyg samt fordonföretag har baserats på kriteriet att dessa företag har ett direkt 
beroende av olja för omsättningen av sin verksamhet. Studien har dessutom inkluderat 
flyg, fordon samt oljebolag med en koppling till svenskt näringsliv, trots att dessa 
företag har lägre omsättningsnivå i förhållande till de övriga rangordnade 
internationella företagen. Motiveringen till detta är att studien är svensk och därför 
behövs en koppling till Sverige. Kopplingen till Sverige blir ett subjektivt urval men 
de svenska företagen har valts utifrån samma kriterier som de internationella 
företagen och därefter rangordnats efter storlek på omsättning. 

Undersökningen har studerat förändringar i oljepriset och reaktionen på respektive 
bolags avkastning. Det är viktigt att poängtera andra förekommande faktorer utöver 
oljepriset som har påverkan på aktiebörsen. Konjunktursvängningar, inflation och 
vinstmarginal är exempel på faktorer som kan ha inverkan på aktieavkastningen.  
Dessa faktorer är författarna medvetna om men valt att inte undersöka. 

3.3 Datainsamlingsmetod 

Data för fordonföretagen samt oljebolagens omsättning är baserade på sekundärdata 
från Financial Times. Databasen utför årligen en rangordningslista gällande de största 
bolagen inom olika branscher baserat på omsättning.  Rankningen av flygbolagens 
omsättning baserades på listan World Airline Rankings vilken finns publicerad på 
databasen World Airline Awards. Datainsamlingen för att se historiska signifikanta 
oljeprisförändringar baserades på diagram för Crude oil vilket inhämtades från 
databasen U.S. Energy Administration samt International Energy Agency. 
Aktiekurserna för respektive oljebolag, flygbolag samt fordonföretag inhämtades från 
databasen Yahoo Finance. Aktiekurserna hämtades i första hand från bolagens 
hemmabörser och fanns inte aktiekursdata på hemmabörserna inhämtades kurserna 
från Nasdaq.	  
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3.3.1 Val av företag 

Nedan presenteras en rangordning av de olika företagen inom respektive bransch. 
 
Tabell 3. Rangordning av flygbolag baserat på omsättning 
Rangordning  Flygbolag  Land  Omsättning (Mrd.$)  
1  Lufthansa  Tyskland  399,2  
2  Air France-KLM  Frankrike  339,4  
3  Southwest Airlines  USA  176,99  
4  Qantas Airways  Australien  162,18  
5  China Southern Airlines  Kina  160,45  
6  China Eastern Airlines  Kina  148,11  
7  LATAM airlines  Chile  132,66  
8  Cathay Pacific Airways  Hong Kong  129,55  
9  Singapore Airlines  Singapore  120,88  
10  RyanAir holding  Ireland  67,63  
11  SAS Group  Sverige  64,8  
Källa: World Airline Rankings 2013  
 
 
De elva bolagen inom flygbranschen har en bred global spridning. Omsättningen 
mellan de största bolagen har en relativt liten skillnad.  
 
  Tabell 4. Rangordning av fordonföretagen baserat på omsättning 
Rangordning  Fordonsbolag  Land  Omsättning (Mrd.$)  
1 Volkswagen  Tyskland  254,2  
2 Toyota  Japan  224,5  
3 Ford  USA  134,3  
4 Daimler  Tyskland  150,8  
5 Nissan Motor  Japan  113,7  
6 BMW  Tyskland  101,4  
7 Honda  Japan  96  
8 Hyundai  Japan  79,4  
9 Saic Motor  Kina  76,2  
10 Kia  Sydkorea  44,4  
11 Volvo  Sverige  41,89  
Källa: FT500 2013 
 
 
Majoriteten av bolagen inom fordonbranschen verkar i Tyskland samt Asien. 
Omsättningstorleken skiljer sig likt flygbolagen relativt lite mellan de två största 
bolagen. 
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	  Tabell 5. Rangordning av oljebolagen baserat på omsättning 
Rangordning Oljebolag  Land  Omsättning(Mrd.$)  
1 Royal Dutch Shell  Nederländerna/ 

England  
476,9  

2 Sinopec  Kina  438,8  
3 Exxon  USA  420,7  
4 British Petroleum  UK  388,4  
5 PetroChina  Kina  352,4  
6 Total S.A  Frankrike  240,5  
7 Chevron  US  222,6  
8 Eni  Italien  199,6  
9 Statoil  Norge  126,8  
10 Petrobras  Brasilien  137,3  
11 Lundin Petreoleum  Sverige  0,183 
Källa: FT500 2013 
 
 
I likhet med de övriga två branscherna har oljebolagen en bred global utspridning. Det 
förkommer relativt liten skillnad i omsättningsstorlek mellan de tre största bolagen. 
Lundin Petroleum har signifikant liten omsättning jämfört med de övriga 
internationella bolagen. 
 
För att undvika valutakurssvängningar har valutakursen för bolagen inom respektive 
bransch hämtats från valuta.se, per den 31 december 2013.  
 

3.5 Beräkningsmodeller för de olika eventen 

 
Vid beräkningen av den abnormala avkastningen tillämpades nedan formel för market 
adjusted returns model. 
 
𝐴𝑅!"= 𝑅!" − 𝑅!"               (1.1) 
 
𝐴𝑅!"  =  Abnormala avkastningen för aktie i på dag t 
𝑅!"   =  Den verkliga avkastningen för aktien i på dagen t 
𝑅!"      =  Den normala avkastningen alltså marknadens förväntade avkastning för dagen 

t  
 
Rit beräknas för dagarna inom eventfönstret för att estimera eventets påverkan på de 
olika aktierna. För att beräkna den normala avkastningen tillämpades en justerad 
variant av marknadsmodellen. Det finns många olika varianter av marknadsmodellen 
men grundformeln är utformad enligt nedan ekvation: 
 
𝑅!" = 𝑎! − ß!𝑅!"     (1.2) 
 
𝑅!" =  Avkastningen på dagen t för aktiemarknaden inom estimeringsfönstret 
αi     =  Den konstanta avkastningen för aktie i 
βi     =  Känsligheten hos aktien 
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Eftersom författarna har tillämpat market adjusted returns model antas betavärdet, 
betecknat ß, vara ett och alfavärdet, betecknat α, att vara noll i denna modell. Formeln 
för den justerade modellen är utformad enligt nedan. 
 
𝑅!" =  𝑅!"      (1.3) 
 
Marknadens förväntade avkastning är lika med företagets genomsnittliga förväntade 
avkastning inom estimeringsfönstret. 
 
Beräkningen av den förväntade avkastningen för varje aktie i estimeringsfönstret 
härleds ur följande ekvation. 

 
𝑅!"   =   

(!!"!!!"!!  )
!!"!!

      (1.4) 
 

𝑅!"   = Avkastningen för aktiekursen i för tidpunkt t i estimeringsfönstret  

𝑃!"       = Adjusted closing price för aktie i vid tidpunkten t 

𝑃!"!!  = Adjusted closing price för aktien dagen innan t 

Adjusted closing price är baserat på Yahoo Finance dagliga stängningskurser med 
hänsyn taget till split och utdelningar.  

 

Ur ovan formel härleds sedan:       

𝑅!"   = !
!
 𝑅!"     (1.5) 

n = antal dagar i estimeringsfönstret 

 
Den verkliga avkastningen beräknades utifrån följande samband:  
 
𝑅!"   =   

(!!"!!!"!!  )
!!"!!

      (1.6) 
 

𝑅!"          = Avkastningen för aktiekursen i för tidpunkt t i eventfönstret  

𝑃!"            = Adjusted closing price för aktie i vid tidpunkten t 

𝑃!"!!  = Adjusted closing price för aktien dagen innan t 

 

Därefter beräknas den abnormala avkastningen för varje dag i eventfönstret: 

 
𝐴𝑅!" = 𝑅!"  - 𝑅!"    (1.7) 
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Sedan beräknades CARi, vilket är den kumulativa abnormala avkastningen per företag 
och eventfönster. Detta värde visar vilken påverkan eventet har haft på varje enskilt 
företag i eventfönstret och har härletts utifrån: 
 
 
CARi = ∑Ari,t     (1.8) 
 
 
Ur CARi beräknas sedan CAAR vilket är den genomsnittliga kumulativa abnormala 
avkastningen i eventfönstret. Detta värde används sedan i signifikanstestet för att 
undersöka om det finns ett samband mellan branschernas aktiekurs och de sex olika 
eventen. 
 
CAAR(t1,t2) = !

!
 – 𝐶𝐴𝑅!!

!!!  (t1,t2)   (1.9) 
 
n= antal företag 
 

3.5.1 T-test och hypotesprövning 

För	  att	  fastställa	  om	  det	  finns	  samband	  mellan	  kraftiga	  oljeprisförändringar	  vid	  
de	  olika	  eventdatumen	  och	  branschernas	  kumulativa	  avkastning	  tillämpades	  t-‐
test.	  Studien	  baserades	  på	  ett	  statistiskt	  urval	  och	  vid	  statistiska	  beräkningar	  
tillämpas	  ett	  t-‐test	  när	  populationens	  standardavvikelse	  är	  okänd	  (Lind,	  et	  al	  
2012).	  Det	  första	  steget	  består	  av	  att	  utforma	  en	  hypotesprövning.	  	  
Hypotesprövningen har formulerats utifrån ett tvåsidigt test eftersom utfallet av 
empirin kan ge både positiva och negativa resultat. Nollhypotesen (H0) samt 
mothypotesen (H1) består av: 

H0: CAAR (τ1,τ2) = 0  

H1: CAAR (τ1,τ2) ≠ 0 

Nollhypotesen syftar på att det inte föreligger något samband mellan 
oljeprisförändringar och den genomsnittliga kumulativa avkastningen inom 
branscherna olja, flyg och fordon. Mothypotesen visar att det förekommer ett 
samband. Efter utfört t-test godkänns eller förkastas därefter nollhypotesen (Lind, et 
al, 2012). 

Vid utförandet av t-test fastställs först ett kritiskt värde på t och sedan beräknas det 
verkliga värdet på t utifrån utfallet av empirin. Om det beräknade t-värdet faller inom 
det kritiska värdet i normalfördelningskurvan, accepteras nollhypotsen. Det motsatta 
förhållandet råder om t-värdet hamnar utanför det kritiska t-värdet i 
normalfördelningskurvan. Signifikansnivån fastställs till fem procent eftersom 
konfidensintervallet på 95 procent betraktas tillräckligt pålitligt för att representera ett 
stickprov (Lind, et al 2012).  Beräkningarna för t-testet utformades enligt nedan: 

t = !!!
! !
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Där, 

𝑋= CAAR  

µμ = det förväntade värdet enligt H0 vilket betecknades med noll. 

s = Standardavvikelsen  

n = antal dagar i eventfönstret 

Standardavvikelsen beräknas utifrån följande formel: 

s= ∑(CARi−CAAR)2

!!!
 

                                                                                 
För inte riskera studiens tillförlitlighet är enligt McKinley det väsentliga i en 
eventstudie att varje steg i processen övervägs noga samt att utförandet genomförs 
felfritt. Författarna har beaktat detta och utfört beräkningarna ett flertal gånger för att 
säkerställa resultatet. 
 

3.8 Intervju 

Förutom den kvantitativa insamlingen genomfördes en intervju. Författarna 
kontaktade yrkesverksamma personer inom respektive bransch via telefon och fick 
svar från en person inom fordonbranschen. De kontaktade personerna inom olja och 
flygbranschen gav ingen respons efter tre kontaktförsök via telefon samt mail. 
Intervjuer med yrkesverksamma personer inom flyg och oljeindustrin hade dock varit 
positivt för att erhålla ytterligare perspektiv från dessa branscher. Trots att 
undersökningen inte grundat sig i en ökad förståelse kring sambandet mellan de 
undersökta variablerna, ansåg författarna att en intervju med en yrkesverksam person 
inom en av branscherna ökar perspektivet av studien. Detta eftersom en intervju med 
en yrkesverksam person kan bidra till ökad diskussion kring empirin. 

Författarna genomförde en telefonintervju med Hans Drangel den 5 maj 2015. 
Drangel har varit yrkesverksam i fordonsbranschen i över 20 år och bland annat 
arbetat inom Saab automobil. Nuvarande tjänst är hos ”Technical expert, Charging 
System” på konsultföretaget AVL. Företaget utvecklar motorer och växellådor för 
både personbilar och lastbilar. För att fånga respondentens erfarenheter av branschen 
utformades intervjun semistrukturerat vilket ökar chansen att respondenten utvecklar 
sina svar (se appendix för intervjufrågorna och svaren). Till skillnad från 
surveyundersökningar där åsikter och erfarenheter samlas in från en mängd olika 
källor, fångas enbart en specifik källas uppfattning vid en intervju. Fördelen är dock 
att svaren kan vara uttömmande. Andra problem specifikt för telefonintervjuer består 
av att intervjuaren och respondenten inte kan se varandra och detta kan påverka hur 
de uppfattar samt tolkar varandras kommunikation. En fördel med en telefonintervju 
är att det är smidigare att hantera och bearbeta data i jämförelse med personlig 
intervju (Bryman & Bell 2005). Orsaken till valet av telefonintervju, motiveras med 
tidsbrist från respondenten sida. Författarna valde bort mailintervju eftersom denna 
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form bland annat ökar risken för att respondenten undviker att besvara frågorna mer 
utförligt. Vid en telefonintervju kan respondenterna prata mer fritt och det ökar 
därmed chansen till uttömmande svar på intervjufrågorna. 

Resultatet från intervjun presenteras i empiriavsnittet för att kunna appliceras på det 
kvantitativa resultatet och användas i diskussionskapitlet. Studien syftade till att 
studera kausalitet och inte fördjupa förståelsen för sambandet mellan 
oljeprisförändringarna och aktieavkastningen. På grund av detta utgör perspektiv från 
en respondent inte tillräckligt underlag för att kunna generalisera samt fastställa 
slutsatser av undersökningens resultat. Därmed tillför intervjun enbart perspektiv samt 
hjälpmedel för en diskussion av empirin från fordonsbranschen.  
 

3.9 Validitet 

Validiteten i en studie syftar till att granska om empirin faktiskt mäter det 
utgångspunkten avsett att mäta.  Den interna validiteten i denna uppsats, kan 
diskuteras i och med att författarna har utgått ifrån oljeprischocker och aktiekurser. 
För en starkare intern validitet kunde studien inkluderat andra makroekonomiska 
variabler bland annat inkomst eller inflation. Författarna övervägde dessa variabler 
men beslutade att fler variabler skulle innebära mer komplicerade uträkningar och 
risken för fel skulle därmed öka. För att säkra kvalitén i studien har undersökningen 
utgått ifrån etablerade uträkningsmodeller vilka är baserade på tidigare forskning 
inom området eventstudier. Modellerna i studien är valda för att kunna studera syftet i 
uppsatsen. Studien har utgått ifrån en lista av de största företagen inom sina 
respektive branscher. Detta innebär att studien inte kan generalisera resultatet. För att 
kunna generalisera studien ska urvalet har blivit utplockat slumpmässigt eller 
inkluderat alla företag inom respektive bransch. Däremot kan studien ge en riktlinje 
för personer med aktieinnehav inom något av undersökningsföretagen för att ge en 
anvisning av vad de kan förvänta sig av marknaden vid oljeprischocker. 
 
Internet har öppnat upp möjligheter med att kunna ta del av information på ett 
lättillgängligt sätt. För uppsatsen har internet underlättat datainsamling för de 
internationella marknaderna, däribland New York börsen. Ett problem med internet 
består av enkelheten med att ändra och formulera om det som en gång publicerats. 
Utöver detta förekommer det en svårighet vid vissa källor att veta vem som är 
författaren till texten.  
 

3.10 Reliabilitet 

Studiens reliabilitet påverkas av en mängd olika faktorer. Stabiliteten i studien syftar 
till att resultatet ger samma utfall om den skulle genomföras igen vid ett senare 
tillfälle. Eftersom undersökningen är statistiskt utformad och källorna är tagna från 
allmänna databaser är stabiliteten relativt starkt. För att resultatet ska ge samma utfall 
krävs dock att samma bolag och att samma eventdatum studeras vid ett senare 
tillfälle. Reliabiliteten syftar dock till att studien är tillförlitlig samt saknar 
slumpmässiga mätfel. Desto mindre feltermer undersökningen består av, desto högre 
generande reliabilitet.  Det är omöjligt att undvika att empiriska mått inte innehåller 
feltermer men för att minska detta har författarna genomfört uträkningarna tre gånger 
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för att minimera mänskliga faktorn med felräkningar. Genom att uträkningarna utförts 
med hjälp av erkända modeller inom eventstudier ökas graden av tillförlitlighet.   
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4. Empiri 

För att besvara hur bolagens avkastning påverkats av oljeprisförändringarna inleds 
resultatpresentationen med tre diagram. Dessa är indelade utefter CAR för respektive 
bransch. Därefter följer tabeller med resultatet vid t-testet och huruvida det råder 
samband mellan oljeprisförändringarna och den genomsnittliga kumulativa 
avkastningen för respektive bransch. 
 

4.1. Flygbolagens CAR vid respektive event 

 
Figur 4. Flygbolagens CAR  
 

 
 

 

Diagrammet redovisar de enskilda flygbolagens abnormala avkastning (CAR) vid 
respektive event. 
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Tabell 6. Flygbolagens nummer i diagrammet 
 
Nummer	   Företag	   Nummer	   Företag	  
1	   Lufthansa	   7	   China Eastern Airlines	  
2	   AirFrance-KLM	   8	   LATAM Airlines	  
3	   Southwest	  Airlines	   9	   Cathay Pacific 	  
4	   Qantas Airways	   10	   Singapore Airlines	  
5	   China Southern Airlines	   11	   SAS	  
6	   Ryanair Holding  	    	    	  
 
Majoriteten utav företagens CAR uppvisar en negativ avkastning för respektive event. 
Event fyra är avvikande med en oljeprisuppgång och ett positiv CAR på samtliga 
företag. Event tre, vilket var ett kraftigt oljeprisfall i december år 2008, visade störst 
påverkan för Southwest Airlines och China Eastern Airlines. Flygbolagen uppvisade 
signifikanta positiva CAR på 0,20 respektive 0,25. Övriga företag förutom Latam 
Airlines redovisade ett positiv CAR under detta event. Event 1 var ett oljeprisfall och 
de flesta företagen hade negativ CAR med undantag för Latam Airlines och Cathay 
Pacific Airlines. Vid år 2015, event sex, skedde en oljeprisnedgång och majoriteten av 
företagen hade positiv CAR förutom Sas, Latam Airlines och Qantas Airways 
Limited. Sas redovisade negativa värden på CAR vid samtliga event förutom event tre 
och fyra. 
 

4.2. Fordonbolagens CAR vid respektive event 

Figur 5. Fordonbolagens CAR 
 

 
 

Diagrammet ger en överblick av de enskilda fordonsföretagens abnormala avkastning 
(CAR) vid respektive event. 
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Tabell 7. Fordonföretagens nummer i diagrammet 
 

Nummer	   Företag	   Nummer	   Företag	  
1	   Volkswagen	   7	    Hyundai	  
2	   Toyota	   8	   SAIC	  
3	   Ford	   9	   Honda	  
4	   Daimler	   10	   KIA	  
5	   Nissan	   11	   Volvo	  
6	   BMW	    	    	  

 
 

Fordonföretagen redovisade 33 positiva respektive 33 negativa CAR. Event tre har 
störst spridningar mellan företagen. De företagen med störst skillnad med positiv 
CAR bestod av Daimler och Volvo med 0,16 respektive 0,195. Företagen med 
signifikanta negativa CAR var Volkswagen, Ford och Kia med -0,39, -0,28 och -0,37. 
Vid event fyra uppvisade Volkswagen en avvikelse från de övriga företagens CAR på 
0,165. Kia uppvisade vid detta datum ett CAR på -0,082 och var därmed det företag 
med störst skillnad från Volkswagen. Vid event två uppvisade samtliga företag en 
negativ CAR förutom Saic motor som hade ett positiv CAR på 0,087. Kia var det 
enda företaget med negativ CAR vid respektive event. Volvo uppvisade högst värde 
med ett CAR på 0,195 vid event tre. Jämfört med övriga företag i branschen skiljde 
sig inte spridningen så mycket vid de övriga eventen. 
 

4.3. Oljebolagens CAR vid respektive event 

Figur 6. Oljebolagens CAR 
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Diagrammet ger en överblick av de enskilda oljebolagens abnormala avkastning 
(CAR) vid respektive event. 
 

 
Tabell 8. Oljebolagens nummer i diagrammet 
 

Nummer	   Företag	   Nummer	   Företag	  
1	   Shell	   7	   Chevron	  
2	   Sinopec	   8	   ENI	  
3	   Exxon	   9	   Statoil	  
4	   BP	   10	   Petrobras	  
5	   PetroChina	   11	   Lundin	  
6	   Total S.A	    	    	  
 
Oljebranschens företag uppvisade 29 stycken positiva CAR och 37 stycken negativa 
CAR. Vid event tre uppvisade Petrobras signifikant positiv avvikande CAR med 0,25 
och 0,11 vid event sex. Ett annat företag med signifikant avvikande CAR var Sinopec 
vid event två med ett negativ CAR på -0,38. Vid event två vilket var en kraftig 
oljeprisuppgång uppvisade tio företag negativ CAR, förutom Petrochina som hade ett 
värde på 0,075.  Vid de övriga eventen förekom en variation på antalet positiva 
respektive negativa värden. För Lundin Petroleum uppvisade samtliga event en 
negativ CAR utom event ett och fyra. 
 

4.4 Samband mellan kumulativ genomsnittlig avkastning och 
oljeprisförändringarna 

Tabellerna nedan redovisar resultatet för frågeställningen, ”Förekommer det samband 
mellan kraftiga oljeprisförändringar och den genomsnittliga avkastningen för 
respektive bransch?” Varje tabell representerar ett event med en redovisning av 
resultatet för CAAR, kritiskt t-värde, beräknat t-värde samt utfallet av 
hypotesprövningen för respektive bransch. 
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Tabell 9. Event 1, Oljeprisnedgång (18 januari 2007) 
 

Bransch  CAAR procent Kritiska T-
värdet 

T-värdet Hypotes  

Flyg -5,313procent   2,262 -2,999 H0  förkastas 
Fordon 1,531 procent   2,262 1,100 H0  accepteras 
Olja -0,125procent   2,262 -0,0846 H0  accepteras 
 
 
Vid första eventet inträffade en oljeprisnedgång och CAAR redovisades negativt för 
flyg och olja samt positivt för fordon. CAAR på -5,313procent för flygbranschen 
visar en negativ påverkan. Nollhypotesen förkastades eftersom t-värdet på -2.999 
hamnar utanför gränsen för det kritiska t-värdet vilket indikerade ett samband mellan 
oljeprisförändringen och flygbolagens genomsnittliga avkastning. Fordon och olja 
uppvisade relativt låga värden, med CAAR på 1,531 procent respektive -0.125procent 
och nollhypotesen accepterades för båda branscherna.  
 
 

Tabell 10. Event 2, Oljeprisuppgång (3 juli 2008) 

 
 
Vid det andra undersökningsfönstret skedde en kraftig oljeprisuppgång. För flyg 
hamnar det beräknade t-värdet på gränsen i normalfördelningskurvan men 
nollhypotesen accepterades. Fordon och olja uppvisade CAAR på -6,70 procent samt 
-8,531 procent och det existerade ett samband mellan oljeprisförändringen och den 
genomsnittliga avkastningen för respektive bransch.  
 

Tabell 11. Event 3, oljeprisnedgång (23 december 2008) 
 

 
 
Flyg uppvisade en relativt hög CAAR vid event tre med ett positivt värde på 10,18 
procent och ett t-värde på 3,833. Nollhypotesen förkastades och det förekom således 
ett samband mellan flygbranschens genomsnittliga avkastning och 
oljeprisförändringen. Fordon hade ett negativt värde på -8,94 procent och olja 
redovisade en CAAR på 3,78 procent. Respektive bransch accepterade nollhypotesen. 
 
 

Bransch  CAAR Kritiska T-
värdet 

T-värdet Hypotes  

Flyg -4,829 procent 2,262 -2,256 H0  accepteras 
Fordon -6,70 procent 2,262 -3,497 H0  förkastas 
Olja -8,531 procent 2,262 -2,267 H0  förkastas  

Bransch  CAAR Kritiska T-värdet T-värdet Hypotes   
Flyg 10,18 procent 2,262  3,833 H0  förkastas 
Fordon -8,94 procent 2,262 -1,419 H0  accepteras 
Olja 3,78 procent 2,262 -0,013 H0  accepteras 
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Tabell 12. Event 4, oljeprisuppgång (29 april 2011) 
 

Bransch  CAAR Kritiska T-
värdet 

T-värdet Hypotes  

Flyg 7,45procent 2,262 4,764  H0  förkastas 
Fordon 2,77 

procent 
2,262 1,225 H0  accepteras 

Olja -
5,75procent 

2,262 -3,825 H0  förkastas 

 
 
Nollhypotesen för flyg och olja förkastades vid event fyra och påvisade därmed ett 
samband mellan branschernas genomsnittliga avkastning och oljeprisuppgången. Flyg 
redovisade en positiv CAAR på 7,45 procent och olja ett negativt värde på -5,75 
procent. Nollhypotesen för fordon accepterades och det förekom således inget 
samband mellan oljeprisförändringen och den genomsnittliga avkastningen. 

 
 

Tabell 13. Event 5, oljeprisuppgång (20 juni 2014) 
 

 
 
Vid event fem hade flyg en negativ CAAR på -3,339 procent. Fordon och olja 
uppvisade låga CAAR med värden på 0,0571 procent respektive -0,685 procent. 
Nollhypotesen accepterades för samtliga branscher och det förekom således inget 
samband mellan den genomsnittliga avkastningen och oljeprisförändringen. 
 
 

Tabell 14. Event 6, oljeprisnedgång (17 mars 2015) 

Bransch  CAAR Kritiska T-
värdet 

T-värdet Hypotes  

Flyg -1,930 procent 2,262 -0,553 H0  accepteras 
Fordon -0,112 procent 2,262 -0,0525 H0  accepteras 
Olja - 0,547 procent 2,262 -0,9055 H0  accepteras 
 
 
Samtliga branscher accepterade nollhypotesen vid event sex. På eventdagen var 
oljepriset det lägsta för undersökningsfönstret och de tre branscherna redovisade 
samtliga negativa värden på CAAR. 
 
 
 

Bransch  CAAR Kritiska T-
värdet 

T-värdet Hypotes  

Flyg -3,339 procent 2,262 -2,.500 H0  förkastas 
Fordon 0,0571 procent 2,262 0,0711 H0  accepteras 
Olja -0,685 procent 2,262 -0,491 H0  accepteras 
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5. Analys  

Nedan presenteras en analys av resultatet med koppling till tidigare forskning inom 
respektive bransch. Analysen presenteras systematiskt utefter varje bransch och 
forskning.  
 

Resultatet av studien visade varierande resultat på de enskilda bolagens 
genomsnittliga abnormala avkastning. För vissa bolag förekom det stor spridning av 
positivt och negativt värde på CAR mellan eventen. Kia till exempel visade en CAR 
på 40 procent vid event tre och 0,3 procent vid event fem.  

Gällande sambandet mellan den genomsnittliga avkastningen och oljeprisförändringen 
varierade resultaten mellan respektive bransch och event. Enbart event sex, alltså 
oljeprisuppgången 17 mars 2015 accepterade nollhypotesen för samtliga branscher 
och visade således att det inte förekom något samband. För flygbranschen förkastades 
nollhypotesen vid samtliga event förutom event två samt sex. Vid majoriteten av 
eventen förekom ett samband mellan flygbolagens genomsnittliga avkastning och 
oljeprisförändringarna. Oljebranschen uppvisade motsatta förhållande, där enbart 
event fyra, vilket omfattades av en oljeprisuppgång, förkastade nollhypotesen.  

5.1 Flyg 

Den första kraftiga oljeprischocken inträffade år 1973. Enligt Wies (2003)  resulterade 
detta i stora effekter på det ekonomiska samhället. Konsekvensen blev att ineffektiva 
företag försvann och de kvarvarande företagen på marknaden tvingades vidta diverse 
åtgärder för att kompensera för kostnaderna. Enligt Becken kompenserar flygbolagen 
för ökade oljepriser genom en höjning av biljettpriserna. Forskaren gav oljepristoppen 
från 2008 som ett exempel när flygbolagen ökade biljettpriserna rejält som en 
konsekvens av det ökade oljepriset. Berghöfer och Lucy påvisade dock i sin studie att 
flygbolag inte längre är lika exponerade mot förändringar i oljepriset. Forskarna 
undersökte 64 olika bolag i USA, Europa och Asien mellan åren 2002 till 2012 och 
fann att flygbolag inte påverkas lika signifikant som tidigare av 
bränslepriserna.   Forskarna menade dessutom att exponeringen av marknadstycket 
bidrar till en omöjlighet för flygbolagen att höja biljettpriserna i och med den höga 
konkurrensen mellan bolagen. 

I denna uppsats accepterades nollhypotesen vid två av eventen. Det förekom således 
inget samband mellan flygbolagens genomsnittliga avkastning och 
oljeprisförändringen under juli 2008 samt mars 2015. Vid event två ligger det 
beräknade t-värdet på gränsen i normalfördelningskurvan, med ett värde på -2.256 
och nollhypotesen var nära att förkastas även för detta event. Resultatet gav därmed 
en indikation om att flygbolagen vid majoriteten av eventen påverkades av oljepriset 
vilket inte är i enlighet med Berghöfers och Lucys slutsats.  

Event ett och tre bestod av en oljeprisnedgång men redovisade negativt CAAR på -
5,313 procent vid event ett, samt ett positivt värde vid event tre, på 10,18 procent. Det 
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positiva värdet på CAAR kan argumenteras med att en oljeprisnedgång innebär 
minskade kostnader för flygbolagen och därmed chans till ökad vinst samt mindre 
risk för aktieägarna. En förklaring till det negativa värdet på CAAR kan vara att event 
ett inte omfattades av en signifikant prisnedgång. Ett år efter undersökningsfönstret, 
inträffade dessutom en rekordhöjning på oljepriset. Det kan argumenteras att detta låg 
långt fram i tiden men samtidigt kan spekulationer på marknaden från analytiker eller 
informationsflöde ha påverkat aktieägarnas beteenden. Marknaden för de elva största 
flygbolagen förväntade sig inte framtida avkastning, vilket resulterade i negativ 
genomsnittlig avkastning. Detta resonemang kan ge en indikation om att aktieägarna 
agerade rationellt enligt den semi-starka nivån i effektiva marknadshypotesen. Vid ett 
sådant agerande baserade aktieägarna valen mellan att köpa och sälja flygbolagens 
aktier utifrån historisk information samt nyheter om kommande oljeprisuppgång. 

Vid event fyra och fem inträffade prisuppgång på oljan. Event fyra redovisade en 
positiv CAAR på 7,54 procent i motsats till event fem med ett negativt värde på-3,339 
procent. En möjlig förklaring till detta kan vara aktieägarnas misstanke gällande 
eventuella negativa konsekvenser detta kan innebära för flygbolagen. På grund av de 
ökade kostnaderna kan en försiktighet uppstå att investera i aktien. De agerade enligt 
prospect theory genom att avstå från det alternativ med högre riskfaktor. 

Gällande aktieavkastningen för bolaget med svensk koppling, redovisade Sas negativa 
värden på den kumulativa avkastningen för samtliga event, förutom tre och fyra. 
Event tre uppvisade det högsta värdet, med en CAR på 8,24 procent och det lägsta 
värdet på -10,61 procent inträffade under event ett.  De redovisade värdena 
överensstämde med det genomsnittliga CAR i branschen vilket ger indikation om att 
flygbolaget reagerade i enlighet med övriga bolag i branschen.  

5.2 Fordon 

Enligt Chen, Roll och Ross (1986) påverkar oljeprischocker aktiemarknaden och de 
tydligaste förändringarna förekommer inom industriell produktion. För denna studie 
var det enbart fordonbolagen som inkluderades i industriell produktion och 
nollhypotesen accepterades vid samtliga event förutom event två med signifikant 
oljeprisökning. Utformningen av informationsteknik samt plattformen för 
aktiehandeln har utvecklats och effektiviserats sedan studiens genomförande vilket 
kan ha påverkat hur aktiemarknaden har utvecklats. I en senare studie från 2009 som 
genomfördes av Cameron Schensenberg (2009) visade resultatet att det förekom ett 
samband mellan oljeprisuppgång och minskat aktiepris mellan åren 2001-2004. En 
orsak till resultatet var medias ökade uppmärksamhet på olja. Detta kan ha inneburit 
att människor ökat medvetenheten om oljan samt händelsernas inverkan på oljan. 
Uppsatsenens resultat uppvisade att det enbart förekom ett samband mellan oljepriset 
och avkastningen vid ett utav de sex eventen. En av orsakerna till de varierande 
resultaten kan bero på att tidsperioderna skiljer sig åt. Författarna anser att den 
främsta orsaken till variationerna är att studierna utgick ifrån olika urvalsramar och 
därmed skiljer sig vissa företag som studerats.  

Hans Drangel ansåg att längden på tidsperspektivet ger en inverkan på vilka variabler 
som påverkar företagens avkastning. Detta innebär att vid längre tidshorisont har 
fordonsmodellernas storlek samt bränsleförbrukning större inverkan på kunders och 
därmed på företagens affärer samt aktier jämfört med kortare tidsperspektiv. Detta 
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perspektiv från Drangel kan kopplas ihop med Cameron och Schunsenberg (2009) 
samt Boudette och Whites (2005) studie gällande att företag med bränsleintensiva 
fordon minskade sin försäljning under 2001-2004. Vid en kort tidsram ansåg Drangel 
att det inte förekom något samband mellan oljepriset och avkastningen på 
fordonföretagen. 

“... man ser oftast ingen stark koppling på kort sikt, kanske på grund av att även om oljepriset ändras 
ganska mycket hela tiden så baseras det pris slutkunden får betala på en massa andra faktorer som 

skatter och avgifter”  

– Hans Drangel 

Vid kortare tidsram har andra variabler större inverkan på aktiekursen än oljepriset. 
Respondenten menade att detta beror på att oljepriset ständigt varierar och kundernas 
val påverkas mest av skatter och avgifter. Dessa skatter och avgifter är mer stabila än 
olja och en orsak kan vara att kunder värderar de stabila kostnaderna mer än 
oljepriset, förutom när oljepriset var över 145 dollar i juli 2008. Författarna 
konstaterade att både Drangels antagande om kortare tidsram och resultatet av 
eventstudie uppvisade likartade resultat om att det inte förekom ett samband mellan 
oljepriset och den genomsnittliga avkastningen. Det förekom dock en avvikelse i 
event två i och med samband mellan fordonsbranschens CAAR och oljepriset. Vid 
detta event var priset på oljan över 145 dollar vilket är det högsta priset sedan 1945 
(se figur 3). Sambandet kan bero på att konsumenter har valt mindre energikrävande 
fordon eller alternativa lösningar för att undvika oljekostnaderna. Detta kan tolkas 
som att det förekom rationalitet hos aktieinnehavarna och de valde företag som 
gynnas av oljepriset. Mellan de två andra oljeprisökningarna förekom inget samband. 
Författarna spekulerade kring orsakerna bakom detta och om det kan vara så att 
oljepriset behöver passera en prisgräns för ett samband ska uppstå.  

En annan aspekt är de alternativa bränslekällorna till olja som skulle kunna leda till att 
företagen blir mindre beroende av olja. Den tidigare studien av Barber et.al. (1999) 
indikerade att fordonbolagen har varit mer beroende av oljan under 1970-talet och 
mindre mellan åren 1990-1994. Denna studies resultat visade att det inte förekom 
något samband mellan fordonsföretagens avkastning och oljepriset. Resultatet kan 
således vara en indikation om den ökade förekomsten av förnyelsebara källor som 
alternativ till fordonsbränsle, vilket kan tolkas som att företagen kommer frikopplas 
från oljepriset ännu mer i framtiden.  

För de enskilda bolagen i denna uppsatsstudie förekom kraftiga avvikelser vid event 
tre, vilket var ett oljeprisfall. Detta event uppvisade att det amerikanska företaget 
Ford, tyska Volkswagen och det sydkoreanska företaget Kia hade negativa värden på 
CAR med -0,39, -0,28 respektive -0,27. Vid samma event uppvisade det tyska 
företaget Daimler och det svenska företaget Volvo positivt CAR på 0,16 respektive 
0,195. Volvo hade därmed ett signifikant avvikande CAR i förhållande till de övriga 
bolagens CAR. Detta kan tyda på att Volvo följde marknaden vid fyra utav de sex 
eventen. De två event där Volvo inte följde branschen var vid event tre och fem. Vid 
event tre uppvisade branschen negativ CAAR och Volvos CAR var positiv och 
motsatta situation existerade vid event sex. Båda dessa event var oljeprisnedgångar 
men marknaden uppvisade varierande CAAR. Detta innebär att Volvo följde 
branschen.   
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Ett annat event med variationer på CAR var event fyra. Vid detta event uppvisade 
Volkswagen ett positivt CAR på 0,165 och Kia ett negativt på -0,082. Under dessa två 
event var oljepriset signifikant högt respektive lågt. Författarna ansåg att företagen i 
studien uppvisade skiftande utslag vid de sex olika eventen och därför går det inte att 
generalisera de enskilda företagens CAR och branschens CAAR till de utvalda 
eventen. Ett företag som avvek från de övriga företagen var Kia. Företaget uppvisade 
vid varje event ett negativ värde på CAR, medan de övriga företagen uppvisade både 
positiva och negativa CAR beroende på eventdatum. Därför anser författarna att detta 
är en ytterligare orsak till att inte kunna koppla resultatet till geografins påverkan på 
avkastningen.  

Resultatet att enbart ett event uppvisade samband skiljde sig från Barber et.al (1999) 
och Lis et.al (2012). Deras forskningar fann att den geografiska placeringen påverkar 
företagens känslighet mot oljepriset. Orsaken till att geografin påverkade företagens 
samband och känslighet mot oljepriset beror dels på variablerna inkomstökning och 
valutakurser samt interna företagsförmågor, vilket denna uppsats inte undersökte.  

 

5.3 Olja 

Resultatet för denna studie visade att det inte förekom något samband mellan 
oljeprisförändringarna och den genomsnittliga avkastningen för de olika branscherna 
vid samtliga event förutom den 3 juli 2008 samt 29 april 2011. Vid dessa datum var 
priset på oljan det högsta för perioden. Kilian och Park menade att en 
efterfrågeökning på oljan berodde på en ökad osäkerhet om att framtida utbud 
kommer att minska. Orsaken till detta är politiska oroligheter. Konsekvensen blir en 
kraftig prisuppgång på olja samt ett kursfall på oljeaktier. Vid event två och fyra 
resulterade oljeprisuppgången i negativa värden på CAR med -8,531 procent för 3 juli 
2008 och -5,75 procent för 29 april 2011. Oljebolagens genomsnittliga avkastning 
påverkades således negativt av oljeprisuppgångarna vid båda fallen och resultatet 
stämde därmed med resultatet för Kilian och Park. Denna effekt kan tolkas enligt 
prospect theory. Teorin antar att aktieägare föredrar säkerhet framför osäkerhet vid 
alla lägen. Vid en politisk osäkerhet kan effekten bli en rädsla för att oljebolagen ska 
drabbas genom förlust eller konkurs och aktieägarna avstår från att investera i bolaget. 
Ytterligare en tolkning kan göras enligt herd behaviour. Teoin antar att aktieägare 
besitter ett flockbeteende och följer således de andra aktörerna på marknaden. Media 
kan vara en påverkande faktor genom olika uttalanden. Om de rapporterar att 
majoriteten av aktieägarna i oljebolag reagerar och beter sig på ett visst sätt på grund 
av en signifikant oljeprisförändring kan detta resultera i ett flockbeteende hos 
aktieägarna.  

Vid tre av de övriga fyra eventen inträffade en oljeprisnedgång och resultatet visade 
att det inte förekom något samband mellan prisnedgången och branschens CAAR. I 
enlighet med Kilian och Parks forskning reagerade inte aktieägarna lika kraftigt på en 
oljeprisnedgång som vid en prisuppgång. Den 20 juni 2014 uppvisade oljan det högsta 
priset för perioden och det förekom inte något samband mellan eventet och 
oljebolagens CAR. Orsaken till detta kan vara att prisuppgången inte visade större 
skillnad jämfört med priserna för de föregående dagarna i perioden. Detta i jämförelse 
med event två när det inträffade en signifikant höjning och prisskillnaden därmed blev 
mycket större. Utöver detta var 20 juni 2008 det enda event som uppvisade ett positivt 
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värde på oljebranschens CAAR. Förklaringen kan vara aktieägarnas resonemang 
kring oljan som ett säkert investeringsalternativ. Samhället har ett 
beroendeförhållande till råvaran och det förekommer inget alternativ till denna form 
av energikälla. Det förekommer därmed en säkerhet hos de beroende parterna om att 
oljan kommer fortsätta att dominera. Vid perioder med oljeprisnedgång resonerar 
aktieägarna att det kommer ske en vändning av marknaden. De väljer därmed att hålla 
kvar aktierna istället för att sälja av. Aktieägarna resonerar även här enligt Prospect 
theory eftersom de baserar investeringsvalet på tidigare erfarenheter. Beteendet visar 
också tendenser för overconfidence med argumentet att aktieägare med förtroende för 
oljemarknaden väljer att behålla sitt innehav istället för att sälja. Det kan också 
innebära att aktieägare med overconfidence köper aktierna till ett lägre pris när kursen 
fallit med förtroende att marknaden kommer att vända och därmed bringa avkastning. 

Gällande de enskilda bolagens påverkan av oljeprisförändringarna var Sinopec samt 
Petrobras de bolagen med mest avvikande CAR på -0,38 respektive 0,25. Vid översikt 
av diagrammet uppvisade de övriga bolagen olika reaktioner vid varje event. Inom 
event ett och fem förekom relativt lite spridning medan de övriga eventen visade 
större spridning. Ett mindre intervall mellan företagens CAR vid dessa två event kan 
underlätta för aktieägare att förutspå framtida avkastning och därmed ta mindre risk. 
Hög risk är grundpelaren i Herd behaviour men genom en ökad säkerhet om framtida 
avkastning agerar aktieägare mer rationellt enligt den effektiva marknadshypotesen. 
Det rationella beteendet resulterar i att marknaden uppvisar effektivitet. 

Motsatt förhållande råder vid ett högre intervall mellan företagens CAR. Fyra av de 
sex eventen uppvisade en hög variation vilket resulterade i en svårighet för aktieägare 
att förutspå avkastningen.  Effekten blev ett irrationellt beteende och aktieägarna kan 
bete sig varierat på marknaden. Vid overconfidence kan aktieägaren bestämma att 
behålla aktierna trots en annan indikation från marknaden. Motsatt förhållande 
uppvisas vid herd behaviour och individen påverkas av de andra aktörerna och säljer 
av alternativt avstår från att köpa aktien. Enligt prospekteorin väljer individen 
alternativet med lägst risk vilket vid ett kursfall innebär samma agerande som 
aktieägaren med herd behaviour, nämligen att sälja alternativt avstå från att köpa 
aktien. 

Enligt en undersökning från Ciners (2013) uppvisade Chevron och Exxon mellan 
perioden 1986 och 2010 en konstant positiv reaktion vid oljeprisuppgångar. I denna 
uppsats var det enbart event ett, två och tre som föll inom perioden för Ciners studie. 
Vid event två och tre uppvisade både Exxon och Chevron negativa värden på CAR 
vilket strider mot Ciners resultat. Den negativa avkastningen var däremot i riktlinje 
med Kilian och Parks resultat. En orsak till denna variation kan vara skillnaden i 
undersökningsperiod samt beräkningsmetod. Ciner la fokus på oljeprischockernas 
varaktighet och storleken på undersökningsperiod var därmed längre. Författarna för 
denna studie undersökte däremot oljepriset vid en specifik eventdag vilket kan 
bidra till variationen mellan resultaten.  

Påverkan på Lundin Petroleums genomsnittliga avkastning uppvisade liten variation 
på CAR för samtliga event jämfört med de övriga bolagen i branschen.  Vid fyra av 
eventen hade bolagets CAR negativa värden, oberoende av om det inträffat en 
oljeprisuppgång eller nedgång. Bolagets omsättningsstorlek var dessutom mycket 
mindre jämfört med de övriga i branschen.  Trots detta följde bolaget samma mönster 
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som de övriga i branschen, med mindre intervall mellan företagens CAR, vilket ger 
indikation om att marknaden även i det här fallet uppvisade effektivitet. 
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6. Slutsatser 

• Branscherna flyg, fordon och olja redovisade olika resultat vid reaktionen av 
oljeprisförändringarna mellan åren 2005-2015. Flygbolagen uppvisade 
spridning inom respektive event samt företag. Detta indikerade oförutsägbara 
reaktioner hos bolagen vid respektive oljeprisförändring. Fordonsbolagen hade 
mindre spridning av CAR med undantag för event tre. Oljebolagens CAR 
visade likt fordon relativt lite spridning med undantag för två event med 
avvikande resultat.  
 

• Flygbranschen visade samband mellan den genomsnittliga avkastningen och 
oljeprisförändringen vid fyra av de sex undersökta eventen. Fordon påvisade 
enbart ett samband vid event två och olja vid event två samt fyra. I juli år 2008 
inträffade den mest signifikanta oljeprisförändringen bestående av en 
prisuppgång. Samtliga tre branscher uppvisade ett negativt värde på CAR vid 
detta tillfälle men enbart fordon och oljebranschen visade ett samband.    

 
• De svenska företagen följde branschens reaktion vid respektive event. 

Undantag förekom för oljebranschen där Lundin Petroleum enbart vid event 
fem samt sex uppvisade samma mönster som den genomsnittliga avkastningen 
för branschen.  

 
• Samtliga tre branscher uppvisade en hög variation av genomsnittlig avkastning 

för det enskilda bolaget samt genomsnittlig avkastning för branschen. Detta 
indikerar en svårighet för aktieägare att förutspå hur bolagens aktiekurs 
kommer att reagera vid kommande oljeprisförändring.  

• Sammantaget visade resultaten en variation av korrelationen mellan 
oljeprisförändring och påverkan på företagens avkastning, vilket var i linje 
med tidigare forskning. Variationer medför svårighet för aktieägare att 
förutspå hur bolagens aktiekurs kommer att reagera vid kommande 
oljeprisförändring. 
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7. Avslutande diskussion  

7.1 Nackdelar metod 

I studien användes eventstudie för att undersöka sambandet mellan signifikanta 
oljepriser och genomsnittlig avkastning. Författarna ansåg efter utförandet av studien 
att eventstudier kan vara mer lämpliga för plötsliga händelser, till exempel 
pressmeddelanden eller utmärkande nyheter, i jämförelse med oljepriset. När 
oljepriset uppvisar signifikant prisförändring och spekulationer kring konsekvenser av 
detta uppmärksammas, blir resultatet ett ökat medieintresse. Effekten visas genom 
förväntningar från allmänheten om att prisförändring kommer äga rum inom en snar 
framtid. Jämförelse kan göras med när företags information läcks ut innan planerat 
datum och likartade konsekvenser kan uppstå.  

Event tre orsakade en del avvikelser vid beräkningarna. Författarna valde detta eventet 
eftersom det innefattade en signifikant oljeprisnedgång. Händelsen inträffade dock 
den 23 december 2008 vilket inkluderade stängda marknader på en del börser på 
grund av julledigheten. Detta innebar att författarna behövde bestämma om de skulle 
utesluta de stängda börsdagarna och därmed förskjuta hela eventfönstret eller 
inkludera de stängda börsdagarna för att få samma datum i eventfönstret. Om 
författarna inte hade inkluderat de stängda börsdagarna skulle resultatet påverkats mer 
negativt jämfört med om datumet inkluderats. Risken skulle öka med att få med andra 
event i undersökningsfönstret och obalans skulle uppstå mellan de stängda börserna 
och de börser som var öppna under julen. De stängda dagarna var inkluderade därför 
att om aktieägarna ville agera på marknaden skulle det ske vid första marknadsdagen 
efter stängningen.  

Författarna stötte på utmaningar gällande tillvägagångssättet för eventstudien. Det 
förekommer olika varianter på en och samma grundmodell samt att fastställa vilken 
modell som var mest lämplig till denna uppsats var en utmaning att bestämma. Detta 
medförde stor frihet för författarna att tolka de olika metoderna. Det uppstod också 
svårigheter med att fastställa vilka börser som data skulle insamlas ifrån. Ett exempel 
är Volkswagen som har olika varianter av aktier och är börsnoterade på olika börser i 
Tyskland. Detta innebar att författarna behövde bestämma vilka marknader och aktier 
som var bäst lämpade till denna undersökning.  

7.2 Förslag framtida forskning 

Förslag på framtida forskning skulle kunna bestå av en jämförande studie gällande hur 
ett företags olika aktier i en marknad förhåller sig till oljeprisförändringar.   Ett annat 
förslag är att utföra en sambandstudie mellan oljepriset och samma aktieslag men på 
olika marknader. De två förslagen ges i syftet att kunna jämföra om marknaden och 
respektive aktieslag har en betydelse för om samband kan förekomma.   

Framtida studie om oljepriset och avkastningen hos företagen kan genomföras på ett 
specifikt geografiskt område för att kunna göra tydligare jämförelser mellan tidigare 
forskning och framtida uppsatsresultat. De geografiska områdena kan vara Nord-och 
Sydamerika, Europa och Ostasien och med flera företag från respektive kontinent. 
Tidigare studier har erhållit varierande resultat och därför är fortsatt forskning inom 



39	  
	  

ämnet fortfarande intressant och aktuellt. Ytterligare förslag kan vara en studie på 
andra branscher förutom flyg, fordon och olja i syfte att undersöka andra typer av 
samband och kausalitet. I annat fall finns möjlighet att utgå ifrån denna studies 
branscher men med flera, alternativt övriga, företag inom respektive bransch.  

7.3 Övriga reflektioner  

Uppsatsskrivning är en process. Författarna behövde använda tidigare kunskaper samt 
förmågan att kunna samla in ny information. I processen innehas dessutom 
begränsade riktlinjer för att veta vad som är rätt eller fel riktning och det krävs därför 
en god kommunikation mellan parterna. Författarna ska kunna diskutera och få stöd 
från varandra samt förlita sig på varandras kompetens. Uppsats är en lärorik period, 
med varierande resultat under skrivandet. Från en dag kan allt kännas bra och nästa 
dag kan tvivel uppstå. För att underlätta denna process är det viktigt att kunna 
kommunicera tydligt och konkret med varandra samt hjälpas åt när fel uppstår.  
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Appendix  
Intervjun  
1. Vad har du för nuvarande tjänst? 
Jag arbetar som "Technical expert, Charging systems" på en konsultfirma i Södertälje 
som heter AVL. AVL är verksamt inom framförallt utveckling av motorer och 
växellådor för både personbilar och lastbilar. Motorutvecklingen innefattar även 
motorer till fartyg etc. Charging systems är ett delsystem på en motor där bl.a. 
turboladdare ingår. 
 
2. Vad är din uppfattning gällande vilka effekter oljeprisförändringar har på företag i 
bilindustrin? 
Det har betydelse för hur stora bilar och bränslesnåla motorer kunder köper 
långsiktigt, men man ser oftast ingen stark koppling på kort sikt, kanske pg.a. även 
om oljepriset ändras ganska mycket hela tiden så beror ändå det pris slutkunden får 
betala på en massa andra faktorer som skatter och avgifter. 
 
3. Vad är din uppfattning om hur företagen i bilindustrin skyddar sig vid kraftiga 
oljeprisförändringar? 
Bilindustrins utveckling av bränslesnålare motorer beror mer på olika regler som 
införs. Tex. så jobbar i princip alla inom bilindustrin mot ett nytt krav i Europa 2020 
där bilar inte får dra mer än 95gram CO2/km. Om de överstiger detta värde får man 
betala en extra avgift. 
 
4. Hur upplever du att bilindustrins aktiekurser påverkas av kraftiga förändringar i 
oljepriset? 
Om oljepriset stiger kraftigt så kan det säkert påverka biltillverkare negativt som 
företrädesvis gör stora och bränsleslukande bilar. 
 
5. Övriga kommentarer 
Alla inom bilindustrin jobbar också på olika alternativa lösningar istället för 
oljebaserade drivmedel så som elbilar och bilar med bränsleceller. Tyvärr så har dessa 
lösningar fortfarande en massa begränsningar så som dålig räckvidd och höga 
kostnader. Men man räknar med att dessa nya teknologier kommer att ta större och 
större marknadsandelar i framtiden. 
 
 


