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Sammanfattning 

Att oljan har en stor roll i vår ekonomi kan man se genom de ständigt återkommande rapporter vi 

får från media och på aktiemarknaden följs prisutvecklingen med stort intresse.  

 Behavioral finance handlar om att investerare gör små eller stora fel på marknaden. 

Behavioral finance beskriver vikten att förstå sina egna fel likväl som att förstå andras fel 

eftersom de kommer påverka tillgångars pris på marknaden. De betonar vikten att inte utgå från 

antagandet att den finansiella marknaden är en felfri miljö utan att förstå psykologin bakom 

investeringsbeslut. 

 Uppsatsen syfte är att visa hur oljepriset påverkar investeringsbeslut på 

aktiemarknaderna i Sverige, Norge och Danmark. Jag har valt att använde mig av 

regressionsanalys för att statistiskt se på hur oljepriset påverkar aktiepriset och antal köpta aktier 

för 11 aktier i de olika länderna. Resultatet visar att oljepriset påverkar alla oljebolagens aktiepris 

och även tre andra aktier. Resultatet visar också att oljepriset påverkar antal köpta aktier för 

samtliga företag i undersökningen. Slutsatsen blir att oljepriset har en positiv påverkan på 

handeln på aktiemarknaden dvs. att en oljeprisökning ökar antalet köpta aktier. Det intressanta är 

att antal köpta aktier ökar inte bara för oljebolagen utan även för de företag där aktiepriset inte 

påverkas av oljepriset. För att förklara det beteendet har jag använt mig av Behavioral finance 

teorin. 
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Förord 

Skrivandet av denna uppsats har varit en lärorik process för mig. Den har givit mig en bredare 

teoretisk bas och en bättre förståelse för aktiemarknaden. Det har varit väldigt intressant att göra 

en praktisk undersökning med aktier från olika länder och försöka förstå investerares beslut 

genom Behavrioral finance teorin. 

 

Ett stort tack till min handledare Bengt Kjellgren som har hjälpt mig fortlöpande under arbetets 

gång och givit mig goda råd om inriktning, upplägg och viktiga grundstenar. Han har till stor del 

bidragit till uppsatsens slutliga utformning.  Jag vill även rikta ett tack till Nicklas Frifelt som 

hjälpt mig med den empiriska delen som innehåller regressionerna.  

 

Halmstad januari 2009 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Hur påverkar oljepriset investeringsbeslut på aktiemarknaderna i Sverige, Norge och Danmark? 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ge en beskrivning av hur oljepriset påverkar investeringsbeslut på 

aktiemarknaden. Att kunna beskriva hur stor påverkan är och hur den påverkar 

investeringsbesluten. Jag vill även kunna förklara varför, genom Behavioral Finance teorin. Att 

göra uppsatsen unik genom att inte bara se på hur oljepriset påverkar aktiepriset utan även se på 

hur oljepriset påverkar antal köpta aktier för företagen i undersökningen. Jag anser att genom att 

se på hur antal köpta aktier påverkas av oljepriset och försöka förklara investerares beteende, 

kommer att göra att uppsatsen blir djupare och skiljer sig från tidigare uppsatser, jag tror även det 

blir mer intressant för läsaren.  Jag vill med uppsatsen öka min och läsarens kunskap för 

aktiemarknaden och få bättre förståelse för psykologin bakom investeringsbesluten. 

1.3 Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa mig till stora välkända företags aktier. Jag har också valt att inte ta med 

aktier som troligtvis skulle få en negativ påverkan av oljepriset t.ex. aktier inom bilindustrin. 
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2. Teori 

Kännedom om olja har människan haft i tusentals år men det var med den industriella 

revolutionen som oljan började användas i stor skala. 1960 bildades Organization of the 

Petroleum Exporting Countries (OPEC) för stater som är nettoexportörer av olja. 1973 kunde vi 

bevittna en skiftning av maktfördelning från USA som dominerat kraftigt till OPEC:s favör. 

OPEC kan med sin starka ställning på marknaden påverka oljepriset genom att gemensamt öka 

eller minska produktionen av olja.  

 Att oljan har en stor roll i vår ekonomi kan man se genom de ständigt 

återkommande rapporter vi får från media och på aktiemarknaden följs prisutvecklingen med 

stort intresse. Att olja är en ändlig resurs kan ses genom att studera prisförändringen. 1986 var 

priset på Brentolja under 10 dollar per fat vilket kan jämföras med pris över 140 dollar per fat i 

juli 2008.  

(Karlsson, 1992 & www.di.se)  

Saudiarabien
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Iran
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Venezuela

Top 10 Oljeproduktion i Världen år 2008
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Källa: www.cia.gov 

2.1 Tidigare forskning om oljepriset och aktiemarknaden  

Olja är en viktig komponent för världens företag och industrier men dess påverkan kan variera 

mycket från land till land. Det är därför viktigt att se på ett större urval av länder för att få en så 

exakt bild av verkligheten som möjligt. Norge som är en exportör av olja påverkas positivt av en 

oljeprisökning medan genomsnittet av de andra europeiska länderna får en negativ effekt av en 
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oljeprisökning. (Park, & Ratti, 2008)  

 Park och Ratti (2008) använde sig av en multivariabel VAR analys och fick fram att 

oljeprischocker har en statistik signifikant påverkan på Aktiepriset. När de använde sig av reala 

oljepriset för att få en större effekt kunde de se att aktierna i de europeiska länderna påverkades 

av en oljeprischock. När volatiliteten i oljepriset ökade, gav den en negativ effekt på de 

europeiska länder men inte USA. Generellt står oljeprischocker för 6 procent av Volatiliteten i 

den reala aktieavkastningen.  

 Huang, Masulis, Stoll, (1996) undersökte relationen mellan avkastningen av 

terminer på olja och avkastning på aktier under 1980-talet genom en VAR analys1 på den 

amerikanska marknaden. För oljebolag kunde de se ett samband mellan oljepriset och 

avkastningen på aktierna, men för övriga aktier uteblev effekten. För de oljebolag som ingick i 

undersökningen var möjligheterna att göra vinster små för privatpersoner genom att köpa 

oljebolagsaktier efter att priset på terminer på olja ökat, eftersom de möjliga vinsterna var mindre 

än köp och säljmarginalen.  

 Basher och Sadorsky (2006) undersökte oljeprisförändringars påverkan på 

tillväxtländers aktiemarknader. För undersökningen använde de sig av en internationell flerfaktor 

modell som tillåter både beroende och oberoende riskfaktorer. Den oberoende riskanalysen visar 

att oljeprisrisken är positiv och statistisk signifikant på en 10 procents nivå i de flesta modellerna. 

Det resultatet är starkt genom tre olika datafrekvenser. Den beroende riskanalysen visar att för 

månadsdata finns en positiv signifikant relation mellan marknadsbeta i neråtgående marknader. 

Basher och Sadorsky får ett starkt bevis för att oljeprisrisken påverkar aktiepriset i tillväxtländers 

marknader men relationen är inte symetrisk. För dags och månadsdata har en oljeprisökning en 

positiv påverkan på aktiepriset, men för dags och veckodata har en oljeprisminskning en positiv 

påverkan på oljepriset.  

 Jones och Kaul (1996) undersöker om aktiepriset påverkas av oljeprischocker 

genom att använda köpkraftspariteten under efterkrigstiden. Genom att använda köpkraftparitets 

variabler kunde de undersöka om aktiemarknaderna är rationella eller överreagerar på ny 

information. Jones och Kaul bevisar att den amerikanska och kanadensiska aktiemarknaden är 

                                                           
1
 Vector autoregression (VAR) är en kvantitativ metod för att fånga utvecklingen och beroendet 

mellan multipla tidsseriedata.  
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rationell och oljeprischockernas påverkan på aktiepriserna kan beskrivas av nuvarande och 

framtida köpkraftparitet. För Storbritannien och Japan kunde de inte förklara aktieprisets 

påverkan av oljeprischocker med hjälp av köpkraftpariteten eller andra finansiella variabler som 

vanligtvis används för att förklara förändringar i aktiepriset. Slutligen menar Jones och Kaul att 

oljeprischocker har påverkat de japanska och brittiska aktiemarknaderna, men kan inte beskrivas 

med nuvarande rationella modeller.  

2.2 Oljepris och handel 

I april 2008 var oljepriset uppe i 110 US Dollar per fat. Handelsvolymen för Macroshares Oil 

Down, en tillgång som ökar i värde när oljepriset faller, växte till 10 gånger större en 

Macroshares Oil Up, som ökar i värde när oljepriset ökar. Fler och fler investerare använder sig 

av Macroshares Oil Down för att hedga oljeaktier i sina portföljer mot ett fallande oljepris. På 

grund av den stora efterfrågan på Macroshares Oil Down har priset på tillgången stigit. 

Macroshares Oil Down som har ett nettovärde på 3.33 dollar köps för 6.85 dollar, vilket nästan är 

tre gånger sitt värde. Macroshares Oil Up däremot säljs för 33.67 dollar, vilket är under sitt 

nettovärde på 36.67 dollar. Efterfrågan på Macroshares Oil Down har drivit up priset och om 

oljepriset istället skulle fortsätta upp är det möjligt att göra vinster i Macroshares Oil Up.   

(Tan, 2008) 
 

2.2.1 Olja och handel 

Den 22 procentiga minskningen av oljepriset från juli till augusti 2008 har givit en ännu större 

tillbakagång i energiaktier, som skapar den bästa investeringsmöjligheten i energisektorn på flera 

år. Naturgas har en ännu större prisminskning med hela 35 procent. Tillgångar i energisektorn har 

sällan varit så lågt värderade och nästa år är det möjligt att flera aktier kommer att öka med mer 

än 25 procent i värde. De stora oljebolagen som ExxonMobil, Chevron, BP och ConocoPhillips 

har sällan haft ett så lågt pris/intäkter förhållande. XLE energi fonden på S&P har bara ökat med 

sex procent det senaste året medan oljepriset har visat på en uppgång på 66 procent. Investerare 

har flera olika alternativ att göra vinster på energitillgångar, de kan investera i de internationella 

bolagen, oberoende nationella bolagen eller de kanadensiska oljebolagen. David Kistler en 

energianalytiker som fokuserar sig på den nordamerikanska marknaden menar att de stora 

oberoende oljebolags aktier handlas för lite mindre än halva nettovärdet. Kistler anser att de 

oberoende oljebolagens risk/avkastningsförhållandet som väldigt gynnsamt. Investerare är rädda 
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för minskade aktiepriser om efterfrågeminskningen på grund av de höga bränslekostnaderna i 

USA fortsätter. Men Kistler menar att om oljepriset håller sig på en jämn nivå så kommer 

aktiepriserna att återhämta sig. Det är troligtvis billigare att köpa energireserver på New York 

Stock Exchange än att borra efter olja själv och därmed undvika högre utvinningskostnad och 

risken att inte hitta oljan. Det faktum kan inleda en våg av uppköp om inte de oberoende 

oljebolagens aktier återhämtar sig. Slutligen skriver de i artikeln att det är väldigt intressant att 

investera i aktier från de stora bolagen i energisektorn, även om energipriserna fortsätter att gå 

ner lite till. 

(Bary, 2008) 

2.2.2 Enskilt bolags påverkan av oljepriset 

Richard Evans (1999) skriver om företaget Bouygues offshore i en artikel i Barron’s. Bouygues 

offshore är ett företag som tillverkar oljeproduktionsfartyg och annan avancerad utrustning till 

oljeindustrin. Fartygen som företaget producerar anses av många vara oljeindustrins framtid, 

eftersom fartygen kan borra efter olja djupare än fasta oljeriggar. De kan därför användas till att 

utvinna olja utanför Västafrikas kust där det kan finnas mellan 15 till 20 miljarder tunnor av olja. 

Bouygues offshore har en god ekonomi med starkt eget kapital och kan därmed göra stora 

investeringar utan att behöva skuldtynga sig. Evans beskriver att för Bouygues offshore är det 

viktigt att aktiemarknaden inte baserar företagets värde efter oljepriset. Men slutligen så är det 

omöjligt för ett företag i oljeindustrin att inte påverkas av oljepriset. Aktiepriset kommer att 

påverkas av utvecklingen i oljepriset. 
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2.3 Beroendet av olja i Sverige, Norge och Danmark 

 

Länder Produktion Konsumtion Export Import Reserv 
Sverige 2,350  

Fat/dag 
362,200 
Fat/dag 

231,100 
Fat/dag 

580,600 
Fat/dag 

0 Fat 

Norge 2,978 M 
Fat/dag 

228,400 
Fat/dag 

3,018 M 
Fat/dag 

91,930 
Fat/dag 

7,705 B Fat 

Danmark 342,000 
Fat/dag 

171,000 
Fat/dag 

320,000 
Fat/dag 

164,000 
Fat/dag 

1,328 B fat 

 
Fat = standard 159 Liter per Fat, M = Miljoner, B = Miljarder 
Källa: www.cia.gov (2008) 

 

2.3.1 Sverige 

Sveriges industri består till största del av vattenkraft, 

skogsindustri och järnmalm. Sverige importera den största delen 

av oljan, men oljeberoendet har från år 1973 till år 2000 

minskat från 73 procent till 33 procent. 

(www.nog.se, www.cia.gov)  

 

2.3.2 Norge 

Norges industri består till största del av vattenkraft, 

fiskeindustri, skogsindustri, olja och gas. Olja och gas 

tillsammans står för en tredjedel av hela exporten. Norge har en 

stor tillgång på olja och är den tredje största exportören av olja i 

världen. 

(www.cia.gov)  

2.3.3 Danmark 

Danmarks industri består av Högteknologisk jordbruk och 

modern industri. Danmark är nettoexportör av olja med 

fyndigheter av olja och naturgas i den danska delen av 

Nordsjön.  

(www.cia.gov , http://www.forum-fet.fi/sept00/olja.html) 
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2.4 Aktier i Uppsatsen 

2.4.1 Sverige 

Lundin Petroleum: Är ett oberoende svenskt olja och gas företag som har produktionsprojekt i 

Europa, Afrika, Ryssland och Sydöstra Asien.   

(www.lundin-petroleum.com) 

AstraZeneca: Är ett av världens ledande läkemedelsbolag som har ett stort sortiment av 

läkemedel som behandlar sjukdomar i många viktiga medicinska områden.  

(www.astrazeneca.se) 

Hennes & Mauritz B: Säljer kläder, kosmetikaprodukter, accessoarer och skor. H&M erbjuder 

mode och kvalitet till bästa priset och har omkring 1700 butiker världen över. 

(www.hm.com) 

2.4.2 Norge 

StatoiHydro: Är ett norskt energiföretag och det företag som har störst intäkter i hela norden. 

 (www.Statoilhydro.com, www.wikipedia.org) 

NorskHydro: Är ett norskt aluminium och energiföretag. De är världens fjärde största aluminium 

företag i världen.  

(www.norskhydro.com, www.wikipedia.org) 

DNO International ASA: (Det norske oljesellskapet)är ett norskt petroleumbolag med fält i 

Jemen, Kurdistan, Irak och Barents hav.   

(www.dno.no) 

DnBnor: Är Norges största finanskoncern med 1600 miljarder norska kronor i förvaltat kapital.  

(www.dnbnor.no) 

Telenor: Är en ledande internationell leverantör av kommunikationstjänster och finns i 13 länder. 

De är även världens sjunde största mobiloperatör.  

(www.telenor.se) 

2.4.3 Danmark 

D/S Torm: Är ett av världens ledande företag inom transport av raffinerade oljeprodukter.  

(www.torm.com, www.wikipedia.org) 

Carlsberg B: Är en dansk bryggerikoncern med intressen i närmare 150 länder. Företaget har 

cirka 100 bryggerier och är världens femte största bryggeri. 
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(www.carlsberg.com, www.wikipedia.se) 

Danske Bank: Är Danmarks största bank och en av norden största banker. De har kontor i 

Norden, de baltiska länderna, Irland och Nordirland.  

(www.danskebank.se) 
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C 

B 

D 

Inflation 

Output gap 

2.5 Hur påverkar oljepriset ekonomin? 

Eftersom oljan är en viktig del av vår ekonomi skulle en oljeprisökning få en negativ effekt för 

företag som använder mycket olja i sin produktion. Oljeprisökningen leder till en process där 

ökade kostnader för företagen gör dem mindre attraktiva på aktiemarknaden. Konsumenterna får 

betala ett högre pris för varan vilket leder till minskad konsumtion av andra varor. Mindre 

konsumtion i samhället leder till mindre inkomster för staten och möjligt även ökad arbetslöshet. 

För länder som är nettoexportörer av olja och som har företag som drar nytta av en oljeprisökning 

vägs effekten upp av deras ökade intäkter, men Sverige, som är en nettoimportör av olja kommer 

att påverkas negativt av en oljeprisökning. 

 Under de senaste åren har vi haft fyra stora oljeprischocker i världen. I slutet av 

1973 fyrdubblades oljepriset och 1979 dubblades det. Elva år senare ökade oljepriset med 50 

procent och det inträffade även en ökning med 50 procent igen år 2000. För de länder som är 

starkt beroende av olja för sin energiförsörjning kan effekten av en oljeprischock ses som en 

inkomstminskning. En drastisk förändring av oljepriset kan leda till en ogynnsam utbudschock. 

På grund av ökade kostnader av oljepriset kommer det ske ett skift i den aggregerade 

utbudskurvan (AS till AS’). Landet hamnar då i punkt B som är en kombination av avtagande 

tillväxt och ökad inflation. Landet står nu inför ett svårt val, de kan genom en intervention öka 

tillväxten men på bekostnad av en högre inflation (punkt C), eller minskad inflation men på 

bekostnad av en minskad tillväxt (punkt D).  

(Burda & Wyplosz, 2005)  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 1. An Adverse Supply Shock (Burda & Wyplosz 2005, sid 322) 
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2.6 Prisbildning 

Vad händer när priset på en vara ökar? Det normala och vanligaste är att efterfrågan och därmed 

kvantiteten minskar för varan. En individ konsumerar två varor, gröt och mjölk. Individen 

konsumerar 10 stycken av varje vara. Om priset på gröt sjunker och individen fortfarande 

konsumerar 10 stycken gröt har individen möjligheten att öka sin konsumtion av mjölk. 

Prisminskningen av gröt gör att pengarna som skulle ha spenderats på gröt nu istället kan 

spenderas på andra varor. Individen kan välja att minska sin konsumtion av gröt. Därmed kan 

prisminskningen ses som en inkomstökning och en inkomstökning förändrar individens köpkraft 

och därmed individens efterfrågan. En Giffen vara är en vara där efterfrågan minskar när priset 

minskar eller att efterfrågan ökar när priset ökar. Ett annat exempel på en Giffen vara är när vi 

undersöker relationen mellan arbete och fritid. Normalt antar vi att en individ som får en högre 

lön kommer att få effekten att han arbetar mer. Men om individen får en tillräckligt hög lön är det 

då inte troligt att individen kommer arbeta mindre och istället använda den ökade inkomsten för 

att göra något annat. Giffen varan kan beskrivas som ett perverst beteende som går emot de 

vanliga antagandena i mikroekonomisk teori. En Giffen vara kan t.ex. vara en lyxbil där en 

prisökning bara gör den mer attraktiv och får effekten av en ökad såld kvantitet.  

(Varian, 2006) 
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2.7 Behavioral finance 

Behavioral finance handlar om att investerare gör små eller stora fel på marknaden. Behavioral 

finance beskriver vikten av att förstå sina egna fel likväl som att förstå andras fel eftersom de 

kommer påverka tillgångars pris på marknaden. De betonar vikten av att inte utgå från antagandet 

att den finansiella marknaden är en felfri miljö utan förstå psykologin bakom investeringsbeslut.  

(Shefrin, 2002) 

2.7.1 Effektiva marknadshypotesen 

Effektiva marknadshypotesen är ett antagande om att finansiella marknader är effektiva och 

återspegla all tillgänglig information på marknaden, vilket gör att det inte är möjligt att vinna 

över marknaden genom att använda sig av information, förutom insiderinformation. Den 

effektiva marknadshypotesen har tre olika nivåer: 

• Den svaga formen: Alla aktiepriser reflekterar all information på marknaden. Det går inte 

att få överavkastning genom att analyser trender och historisk data, eftersom den 

informationen redan är inkorporerad i priset och tillgänglig på marknaden. Nyttan av 

teknisk analys försvinner  

• Den mellanstarka formen: All information om företags resultat, produkter, 

årsredovisningar, framtida investeringar med mera är privat tillgänglig och kommer därför 

att reflekteras i aktiepriset. Nyttan av Fundamental analys försvinner 

• Den starka formen: Går inte ens att få överavkastning med hjälp av insiderinformation 

(Bodie, Kane & Marcus, 2008) 
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2.8 Behavioral finance begrepp som kan påverka investeringsbeslut 

2.8.1 Underreagera och överreagera 

Shliefer (2000) tar upp underreagera och överreagera som två regulariteter som strider mot den 

effektiva marknadshypotesen. Underreagera innebär att tillgången underreagerar på intäkts 

information.  Eftersom tillgången underreagerar på den aktuella informationen kan vinster göras 

genom handel med tillgången, efter det att informationen har delgivits.  

Överreaktion är när tillgångar som under en längre tidsperiod av positiv information har en 

tendens att bli övervärderade på marknaden. Informationen ger investerare en tro på att 

utvecklingen kommer växa i samma takt i framtiden, vilket innebär en överreaktion på tillgången. 

Övertron på tillgången leder till en övervärdering, som får tillgången att stiga dramatiskt i värde. 

Handel med tillgångar med överreaktion kan ge stora avkastningar, men det finns en risk för en 

kollaps som kan bli väldigt ödesdiger.  

2.8.2 Konservativa och Heuristiska  

Shleifer (2000) beskriver att psykologi har en stor påverkan på våra investeringsbeslut och delar 

in dem i två grupper, konservativa och heuristiska. Konservativa investerare motsäger sig delar 

av ny information och resultatet blir att de inte kommer att anpassa sig fullt till den nya 

informationen, vilket får effekter på portföljens avkastning. Heuristiska investerare ser trender i 

oregelbundna resultat. Om ett företag visar positiva resultat några veckor i följd kommer en 

heuristisk investerare se det som en framtida positiv uppgångstrend.  

 Känslor har en stor betydelse i våra investeringsbeslut. Människor strävar efter ett 

så bra liv som möjligt med ett vackert hem, familj och ekonomisk trygghet som grundpelare. När 

individer investerar på marknaden så är det två känslor som har störst påverkan, Hopp och 

Fruktan. Hoppet står för hur bra det kan bli, med rikedomar och trygget. Fruktan står för hur 

dåligt det kan bli, med ekonomisk orolighet och en tuffare tillvaro. Eftersom människor är olika 

så kommer sammansättningen av hopp och fruktan skilja sig för varje investerare. De som har en 

större del av hopp är mer villiga att bära risk, för ett möjlig större avkastning. Fruktan kommer 

påverka investeraren till att minska risken för en mer säkrare investering men med en minskad 

avkastningsmöjlighet.  

(Shefrin, 2002) 
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2.8.3 Representativeness och Availability heuristic 

Representativeness är sannolikheten att om vi vet A kan vi då även veta vad B är. Ett exempel på 

representativeness är när vi får information om en individ, kan vi då med hjälp av den 

informationen veta individens sysselsättning? Problemet med representativeness är att individer 

använder sig av fördomar och stereotyper i sin bedömning, vilket kan ge felaktiga utkomster. Det 

är viktigt i representativeness att se på sannolikheten för utfallet, om vi kan välja mellan två 

yrkesgrupper med en representation av 80 procent respektive 20 procent är det viktigt att 

inkorporera det i sitt beslut. Problemet är att om individer får information om A oberoende om 

det är väsentlig eller inte så kommer sannolikheten att ignoreras.  

 På aktiemarknaden används representativeness för att prediktera utfallet av aktier. 

Problemet är att när individer använder representativeness för att prediktera en aktie bygger de 

inte sin prediktion på all relevant information utan ser bara hur trenden på företaget ser ut. Det 

kan ge dålig tillförlitligheten i prediktionen.  

 Availability heuristic är när individer värderar situationer utifrån egna erfarenheter. 

Exempel är att om en individ har en släkting som röker men ändå levde till 100 år så drar man 

slutsatsen att rökning inte är skadligt. Om individen inte hade haft någon egen erfarenhet av 

rökning så hade han troligtvis baserat sin slutsats på mer tillförlitlig information, istället för att 

basera den på information som mycket väl kan varit ett undantag. Availabilitys effekt på 

aktiemarknaden är att de flesta investerare bara kommer investera i tillgångar som har en positiv 

trend med högt värde. Strategin att investera i tillgångar med lågt värde för att senare få 

avkastning när värdet går upp kommer därmed att avstås av de flesta. 

(Kahneman, Slovic & Tversky, 1982) 
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3. Metod 

3.1 Kvantitativ metod 

En kvantitativ ansats är en metod där vi insamlar information med hjälp av siffror. Den 

kvantitativa metoden har som utgångspunkt att den sociala verkligheten kan mätas med hjälp av 

metoder och instrument som ger oss information i form av siffror. De siffrorna vi får fram kan i 

sin tur benhandlas med hjälp av statistiska metoder. 

(Jacobsen, 2002) 

3.2 Datainsamling 

Jag har valt att använda mig av Internet för insamling av data i min uppsats. När man använder 

sig av Internet är det viktigt att informationen är korrekt och att man vet att sidorna är seriösa och 

tillförlitliga. Information om aktiepriset och antal köpta aktier har jag hämtat från Nordic OMX 

och Oslo Börsen. Brent och WTI oljepris har jag hämtat från Energy Information Administration. 

 Ett problem som uppstår när man använder data från olika länder är att de har olika 

valutor. I uppsatsen är det företag från tre länder och två oljepris som är definierat i ytterligare en 

valuta. Jag har därför valt att konverterar alla priser till US Dollar vilket är vad oljepriset är 

definierat i och som är världens största valuta. US Dollar priset har jag hämtat från respektive 

lands Centralbank. 

 Datamaterialet som används i uppsatsen är veckobasis från 11 november 2003 till 

12 november 2008. Variablerna som bearbetas är aktiepriset och antal köpta aktier för aktiebolag 

i Sverige, Norge och Danmark. De variablerna testas mot Brent och WTI oljepris. För 

insamlingen av aktier har jag valt de största och viktigaste oljebolagen i de respektive länderna. 

För Danmark som inte har något rent oljebolag på aktiemarknaden har jag valt att använda D/S 

Torm som är ett oljetransportbolag. För de andra aktierna i uppsatsen har valet skett 

slumpmässigt mellan stora och välkända aktier från de olika länderna 

3.3 Regression 

Genom att använda sig av regressioner är det möjligt att testa samband mellan olika variabler. 

Det är dessutom möjligt att se hur stort samband det finns, vilket är väldigt viktigt för att kunna 

svara på min frågeställning. Användningen av regressioner ger även möjligheten att använda stor 

mängd data vilket ger ett mer tillförlitligt resultat. I uppsatsen har jag valt att använda mig av 
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regressioner för att genom historisk data kunna se statistiskt hur oljepriset påverkar aktiepriset 

och antal köpta aktier för 11 olika aktier i Sverige, Norge och Danmark. För att testa sambandet 

mellan aktiepriset och oljepriset såväl som antal köpta aktier och oljepriset har jag valt att 

använda mig av den enkla linjära regressionen.  

 

Den enkla linjära regressionen 

Y=β1+β2+ε 

Y står för den beroende variabeln vilket här är aktiepriset och antal köpta aktier. β2 är den 

oberoende variabeln vilket här är oljepriset. β1 är interceptet dvs. påverkan på den beroende 

variabeln om den oberoende variabelns värde är noll. 

(Hill, Griffiths & Judge, 2001) 

3.4 Hypotesen 

Jag har valt att testa nollhypotesen mot alternativhypotesen. Signifikans nivån jag valt ligger på 5 

procent.  

H0: Brent/WTI oljepris påverkar inte variabelns aktiepris 

H1: Brent/WTI oljepris påverkar variabelns aktiepris 

och  

H0: Brent/WTI oljepris påverkar inte antal köpta aktier 

H1: Brent/WTI oljepris påverkar antal köpta aktier 

3.5 Autokorrelation 

Autokorrelation uppstår när errortermerna är korrelerade med varandra. Det är vanligast att 

påträffa autokorrelation i tidsseriedata men kan även finnas i tvärsnittsdata. Ett exempel på 

autokorrelation är när en ekonomisk händelse inte bara påverkar en period utan flera perioder, 

med effekten att errortermen blir korrelerad med andra perioders errortermer.  

 För att hantera autokorrelationen i datamaterialet har jag använt mig av metoden 

Cochrane - Orcutt algoritm som är en first order autoregressive modell. Modellen använder sig av 

ett laggat värde av errortermen och en slumpmässig komponent som är okorrelerad över tiden 

och har ett medelvärde på noll och konstant varians.  

εt=ρεt-1+vt 

 Trots användning av en modell för att hantera autokorrelation så har jag fortfarande 
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autokorrelation i variabeln DNO aktiepris. Jag har valt att ha kvar variabeln i uppsatsen men jag 

kommer inte basera några slutsatser på den. 

(Hill, Griffiths & Judge, 2001)  

3.6 Finanskrisen 

På grund av Finanskrisen som har drabbat världen så fick den en negativ påverkan på mina 

regressioners resultat. Jag har därför valt att inte använda data från 2008 i mina regressioner för 

att undvika påverkan från finanskrisen.  
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4. Resultat 

4.1 Sverige 

H0: Brent oljepris påverkar inte variabelns aktiepris 

H1: Brent oljepris påverkar variabelns aktiepris 

Variabel Koefficienten P-värde Påverkar Variabeln 

Lundin Petroleum 0.09169259096 0,000 Ja

AstraZeneca -0.0298234647 0,4616 Nej

Hennes & Mauritz 0.04341851711 0,1983 Nej

 

Aktiepriset för Lundin petroleum som är ett oljebolag påverkas av Brent oljepris, vilket visas av 

ett p-värde under 0,05. Koefficienten är 0,09 vilket innebär att en ökning av oljepriset med en US 

Dollar kommer påverka aktiepriset att stiga med 9 cent. Aktiepriset för AstraZeneca och Hennes 

& Mauritz som inte är oljebolag kommer inte att påverkas av en oljeprisförändring.  

 

H0: Brent oljepris påverkar inte antal köpta aktier 

H1: Brent oljepris påverkar antal köpta aktier 

Variabel Koefficienten P-Värde Påverkar Variabeln

Lundin Petroleum 

Handel

22.83277871 0,000 Ja

AstraZeneca Handel 15.45687925 0,000 Ja

Hennes & Mauritz 

Handel

35.18413390 0,000 Ja

 

Antal köpta aktier för de tre svenska företagen i undersökningen kommer alla att påverkas av en 

oljeprisförändring. Alla variabler får ett p-värde på 0,000 men dess påverkan är olika mellan 

variablerna. Lundin petroleum får en koefficient på 22,8 vilket innebär att en ökning av Brent 

oljepris med en US Dollar ger en ökning av 22,8 köpta Lundin petroleum aktier i veckan. 

AstraZeneca får en ökning på 15,45 köpta aktier per vecka och Hennes & Mauritz en ökning på 

35,2 köpta aktier per vecka.  
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H0: WTI oljepris påverkar inte variabelns aktiepris 

H1: WTI oljepris påverkar variabelns aktiepris 

Variabel Koefficienten P-Värde Påverkar Variabeln

Lundin Petroleum 0.04608877658 0,0013 Ja

AstraZeneca -0.008482176730 0,8350 Nej

Hennes & Mauritz 0.03495160844 0,3026 Nej

 
För Lundin petroleum förkastas nollhypotesen eftersom vi får ett p-värde under 0,05. Aktiepriset 

kommer att påverkas av en oljeprisförändring av WTI oljepriset. Om WTI oljepris ökar med en 

US Dollar kommer aktiepriset ökas med 4 cent. Lundin petroleums påverkan av WTI är aningen 

mindre än för Brent oljepris. Aktiepriset för AstraZeneca och Hennes & Mauritz kommer precis 

som med Brent inte påverkas av en förändring i WTI oljepris.  

 

H0: WTI oljepris påverkar inte antal köpta aktier 

H1: WTI oljepris påverkar antal köpta aktier 

Variabel Koefficienten P-Värde Påverkar Variabeln

Lundin Petroleum 

Handel

24.19623049 0,000 Ja

AstraZeneca Handel 16.03550704 0,000 Ja

Hennes & Mauritz 

Handel

33.72799561 0,000 Ja

 
WTI oljepris kommer påverka antal köpta aktier för alla de tre svenska förtegen. För Lundin 

petroleum och AstraZenecas aktier kommer WTI ge en större effekt på antalet köpta aktier än 

Brent med 23,2 för Lundin petroleum och 16 för AstraZeneca. Påverkan på antal köpta Hennes & 

Mauritz aktier blir mindre. Om WTI oljepris ökar med en US Dollar kommer antal köpta Hennes 

och Mauritz aktier öka med 33,7 stycken per vecka.  
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4.2 Norge 

H0: Brent oljepris påverkar inte variabelns aktiepris 

H1: Brent oljepris påverkar variabelns aktiepris 

Variabel Koefficienten P-Värde Påverkar variabeln

StatoilHydro 0.2294104689 0,000 Ja

NorskHydro 0.06237937759 0,000 Ja

DNO 0.01331316308 0,000 Ja

DnBnor 0.03304550609 0,0003 Ja

Telenor 0.03363642649 0,0155 Ja

 
För de norska aktiepriserna förkastas nollhypotesen för alla variablerna. Brent oljepriset påverkar 

aktiepriset för alla aktierna i undersökningen. StatoilHydro är den aktie som påverkas mest av 

oljepriset. En ökning av brent oljepris med en US Dollar ger en ökning av aktiepriset med 22 

cent. För NorskHydro blir effekten mindre, men den är fortfarande större än påverkan på aktierna 

som inte är oljebolag. DnBnor och Telenor som inte är oljebolag har båda en koefficient på 0,03 

 

H0: Brent oljepris påverkar inte antal köpta aktier 

H1: Brent oljepris påverkar antal köpta aktier 

Variabel Koefficienten P-Värde Påverkar variabeln

StatoilHydro Handel 1.105300064 0,000 Ja

NorskHydro Handel 33.03338454 0,000 Ja

DNO Handel 20.91942806 0,030 Ja

DnBnor Handel 15.72375818 0,0005 Ja

Telenor Handel 14.05007188 0,0056 Ja

 

Brentoljepris påverkar antal köpta aktier för alla de norska aktierna i undersökningen. 

Oljebolagen NorskHydro och DNO får en koefficient på 33 respektive 20,9, vilket är högre än för 

DnBnor och Telenor som inte är oljebolag. StatoilHydro går dock mot trenden och visar på lägst 

koefficient med 1,10.  
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H0: WTI oljepris påverkar inte variabelns aktiepris 

H1: WTI oljepris påverkar variabelns aktiepris 

Variabel Koefficienten P-Värde Påverkar variabeln

StatoilHydro 0.1985947972 0,000 Ja

NorskHydro 0.05459487449 0,000 Ja

DNO 0.01109663401 0,0002 Ja

DnBnor 0.02513466091 0,0068 Ja

Telenor 0.02279431586 0,1051 Nej

 
I regressionerna med WTI oljepriset ser vi en skillnad jämfört med Brent oljepriset, Telenors 

aktiepris påverkas inte av WTI oljepriset. För resterade aktier i undersökningen ges lägre 

koefficienter jämfört med Brent oljepris. WTI oljepris har mindre påverkan på de norska aktierna 

i undersökningen.   

 

H0: WTI oljepris påverkar inte antal köpta aktier 

H1: WTI oljepris påverkar antal köpta aktier 

Variabel Koefficienten P-Värde Påverkar variabeln

StatoilHydro Handel 0.9424901350 0,000 Ja

NorskHydro Handel 35.42766580 0,000 Ja

DNO Handel 20.40872659 0,0476 Ja

DnBnor Handel 14.50334331 0,0035 Ja

Telenor Handel 14.45218889 0,0080 Ja

 
Alla de norska företagens antal köpta aktier i undersökningen påverkas av WTI oljepris. Jämfört 

med Brent oljepris är påverkan i alla aktier i undersökningen mindre, förutom för Telenor och 

NorskHydro som får en högre koefficient jämfört med Brent oljepris.   
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4.3 Danmark 

H0: Brent oljepris påverkar inte variabelns aktiepris 

H1: Brent oljepris påverkar variabelns aktiepris 

Variabel Koefficienten P-värde Påverkar variabeln

D/S Torm 0.06239917425 0,0832 Nej

Carlsberg 0.05649969836 0,2619 Nej

Danske Bank 0.05068561689 0,0465 Ja

 
Danske Bank är den enda aktien som påverkas av Brent oljepriset av de danska aktierna i 

undersökningen. Om Brent oljepris ökar med en US Dollar så ökar Danske Banks aktiepris med 

fem cent. D/S Torm är ett oljetransportbolag, deras aktie påverkas inte av en förändring i Brent 

oljepris. Carlsberg påverkas inte heller av en förändring av Brent oljepris. 

 

H0: Brent oljepris påverkar inte antal köpta aktier 

H1: Brent oljepris påverkar antal köpta aktier 

Variabel Koefficienten P-värde Påverkar variabeln

D/S Torm Handel 11.61378487 0,000 Ja

Carlsberg Handel 15.26112240 0,000 Ja

Danske Bank 

Handel

29.27310095 0,000 Ja

 
Alla de danska företagens antal köpa aktier i undersökningen påverkas av Brent oljepris. Störst 

påverkan är det på Danske Bank med en koefficient på 29,3. Danske Banks aktiepris var även 

den av de tre aktierna som påverkades av Brent oljepris. D/S Torms antal köpta aktier påverkas 

minst av Brent oljepris av de danska förestagen med en koefficient på 11,6. 
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H0: WTI oljepris påverkar inte variabelns aktiepris 

H1: WTI oljepris påverkar variabelns aktiepris 

Variabel Koefficienten P-värde Påverkar variabeln

D/S Torm 0.04025718369 0,2681 Nej

Carlsberg -0.01059662642 0,8345 Nej

Danske Bank 0.03530128743 0,1708 Nej

 
Ingen av de danska företagens aktiepris påverkas av WTI oljepris. Danske Bank som påverkades 

av Brent oljepris med en koefficient på 0,05 påverkas inte av WTI oljepris.  

 

H0: WTI oljepris påverkar inte antal köpta aktier 

H1: WTI oljepris påverkar antal köpta aktier 

Variabel Koefficienten P-värde Påverkar variabeln

D/S Torm Handel 12.25794721 0,000 Ja

Carlsberg Handel 15.59355740 0,000 Ja

Danske Bank 

Handel

31.21132823 0,000 Ja

 
Alla de danska företagens antal köpta aktier påverkas av WTI oljepris. Danske Bank är den som 

har störst påverkan med en koefficient på 31,2. Om WTI oljepris ökar med en US Dollar kommer 

antal köpta Danske Bank aktier öka med 31,2 stycken. D/S Torm får en koefficient på 12,25 

vilket är minst av de danska företagen i undersökningen. Carlsberg får en koefficient på 15,6.  
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4.4 Resultat diskussion 

Alla Företagens antal köpta aktier i undersökningen påverkas av både Brent och WTI oljepris. 

Hur stor påverkan är varierar mellan aktierna och är inte större för oljebolagens aktier även om de 

flesta oljebolagen visar på höga koefficienter. Hennes & Mauritz, NorskHydro och Danske Banks 

antal köpta aktier är de som påverkas mest av en oljeprisökning. Intressant att se är att bara en av 

de tre aktierna är ett oljebolag. StatoilHydro är dessutom det företags antal köpa aktier som har 

minst påverkan av oljepriset men störst påverkan på dess aktiepris.   

 Alla oljebolags aktiepriser i undersökningen påverkas av både Brent och WTI 

oljepriset. StatoilHydro är det företag som får störst påverkan på aktiepriset med en koefficient på 

cirka 0,23 för Brent och 0,20 för WTI. Om Brent oljepris ökar med en US Dollar kommer 

StatoilHydros aktiepris att öka med 23 cent. DnBnor påverkades av både Brent och WTI medan 

Telenor bara påverkades av Brent och Danske Bank bara av WTI, de är de enda företagen som 

påverkas av oljepriset i undersökningen som inte är oljebolag.  

 Det är intressant att se att alla företagens antal köpta aktier påverkas av både Brent 

och WTI oljepris. Det naturliga skulle vara att det är oljebolagens handel som påverkas mest av 

oljepriset, men om man analyserar resultatet ser vi att oljeprisets påverkan på handeln inte följer 

någon rationell linje. Ett annat logiskt resonemang är att de aktier som har störst påverkan på 

aktiepriset skulle vara de som får störst påverkan på handeln, men även det resonemanget 

förkastas av resultatet. StatoilHydros aktiepris är den som påverkas mest av oljepriset, men det är 

StatoilHydros antal köpta aktier som påverkas minst av oljepriset.  
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5. Analys 

5.1 Oljeprisets påverkan på aktiepriset 

Alla oljebolag i undersökningen påverkades av oljepriset. D/S Torm som är ett oljetransportbolag 

påverkas inte av oljepriset. Av de aktier som inte var oljebolag så påverkades DnBnor, Telenor 

och Danke Bank av oljepriset, varav DnBnor påverkades av både Brent och WTI medan Telenor 

bara påverkades av Brent och Danske Bank bara av WTI. Park och Rattis (2008) empiriska 

undersökning visade att oljeprischocker påverkar aktiepriset i de 13 europeiska länderna. 

Eftersom Park och Ratti undersökte oljeprischocker, vilket ger en större effekt kommer oljepriset 

påverkan vara större och det kan vara anledningen till att inte alla aktier i uppsatsens 

undersökning påverkas.  

 Huang, Masulis och Stoll (1996) använde terminer på olja och avkastningen på 

aktier och fick fram att de kunde se ett samband att oljepriset påverkar oljebolagens aktiepris, 

men effekten uteblev för de andra bolagen. Huang, Masulis och Stolls resultat ligger i linje med 

mitt resultat med att oljebolagen påverkas av oljepriset. I mitt resultat har jag även fått effekten 

att vissa aktier som inte är oljebolag påverkas av oljepriset, till skillnad från Huang, Masulis och 

Stoll.  

 Basher och Sadorsky (2006) empiriska undersökning ger resultatet att oljepriset 

påverkar aktiepriset i tillväxtmarknaderna. Även om Basher och Sadorskys resultat inte är starkt 

helt igenom och att de utför undersökningen i ett annat geografiskt område än Sverige, Norge och 

Danmark, så visar de upp ett statistiskt signifikant resultat på att oljepriset påverkar aktiepriset. 

Att de använder en signifikans nivå på 10 procent medan uppsatsens undersökning har en 

signifikans nivå på 5 procent kan ge effekten att fler icke oljebolag skulle påverkas av oljepriset i 

uppsatsens empiriska undersökning. 

 Jones och Kaul (1996) slutliga resultat menar att oljeprischocker påverkar 

aktiepriset även om de inte kan mäta allt med nuvarande rationella modeller. Jones och Kaul har 

använt sig av köpkraftpariteten, vilket skiljer sig från uppsatsen tillvägagångssätt. Jones och 

Kauls resultat ligger i linje med Park och Rattis, vilka också har valt att använda oljeprischocker.  
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5.2 Oljepris och Handel 

Alla företagens antal köpta aktier påverkas av oljepriset, Brent såväl som WTI. Störst påverkan 

på antal köpta aktier får Hennes & Mauritz av Brent oljepris med en ökning på 35 styck om 

oljepriset ökar med en US Dollar. Oljebolagens handel är de som generellt påverkas mest av 

oljepriset med undantaget Hennes & Mauritz och StatoilHydro, som är den akties handel som 

påverkas minst i undersökningen. I en artikel av Tan (2008) beskrivs hur efterfrågan ökat kraftigt 

på en tillgång som ökar i värde om oljepriset minskar respektive en som ökar i värde när 

oljepriset ökar. I uppsatsens resultat har det visats att oljebolagens aktier är de som påverkas av 

oljepriset. Rationellt sett och med koppling till Tans artikel skulle det göra, att om oljepriset ökar 

så skulle efterfrågan på oljebolagens aktier öka. I resultatet ser vi att även om de flesta 

oljebolagen får en stor påverkan av handeln jämfört med de andra aktierna i undersökningen så är 

resultatet inte starkt helt igenom. StatoilHydro som har störst påverkan på dess aktiepris av 

oljepriset skulle rationellt sett få störst påverkan på handeln, men istället är det StatoilHydro som 

får minst påverkan på sin handel.  

 Bary (2008) beskriver situationen för oljebolagens aktier på den nordamerikanska 

aktiemarknaden i augusti 2008 när oljepriset upplevt en stor prisminskning. Oljeprisminskningen 

får effekten att oljebolagens aktier blir lågt värderade, vilket ger ett gynnsamt läge för att 

investera med lågt värde och få avkastning när aktiepriset stiger i värde. I resultatet ser vi att alla 

oljebolags aktiepriser påverkas positivt av en oljeprisökning, vilket innebär att de påverkas 

negativt av en oljeprisminskning. Tidpunkten då artikeln skrevs hade det inträffat en minskning 

av oljepriset med 22 procent.  Genom att studera datamaterialet kan vi se att i augusti och framåt 

ökade antal köpta oljebolagsaktier för de flesta oljebolagen i undersökningen. 

 Evans (1999) beskriver den ekonomiska situationen för Bouygues offshore som 

tillverka oljeproduktionsfartyg och annan avancerad utrustning till oljeindustrin. Det viktiga i 

artikeln är att ett företag i oljeindustrin kommer att påverkas av utvecklingen i oljepriset. I 

uppsatsen har jag D/S Torm som liknande exempel. D/S Torm är ett oljetransportbolag. 

Resultatet från D/S Torm i uppsatsen skiljer sig från det i artikeln. D/S Torm påverkas inte av 

oljepriset men dess handel har en positiv påverkan. Det som är intressant är dock att jämfört med 

de andra aktierna i uppsatsen. Där ser vi att påverkan på D/S Torms handel är relativt liten.  
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5.3 Beroendet av olja i Sverige, Norge och Danmark och Aktier i Uppsatsen.  

Av de tre skandinaviska länderna så är Sverige det enda land som är nettoimportör av olja. Både 

Norge och Danmark är nettoexportörer även om Norges produktion är betydligt större. Att Norge 

är en stor oljeexportör ser vi även när vi studerar aktierna i uppsatsen, där är 3 av de fyra 

oljebolagen Norska. Sverige har med ett oljebolag medan Danmark som är nettoexportör av olja 

endast har med ett oljetransportbolag. Andledningen att Danmark inte har med ett oljebolag är att 

de inte har några rena oljebolag på aktiemarknaden.  Atlantic petroleum som är ett oljebolag från 

Färöarna, vilket tillhör det danska kungadömet men har varit självstyrande sedan 1948 valde jag 

att inte ta med i uppsatsen. Av de andra aktier som inte är oljebolagsaktier har det gjorts ett 

slumpmässigt val av mellan stora och välkända företag från de olika länderna. Resultatet visar att 

Telenor, DnBnor och Danske Bank vilka inte är oljebolag påverkas av antingen Brent eller WTI 

oljepris. Det är intressant att se att de båda bankernas aktiepris påverkades av oljepriset även om 

det är bara DnBnor som påverkas av båda oljeprisen. 

5.4 Hur påverkar oljepriset ekonomin? 

En oljeprisökning påverkar företag som använder mycket olja i sin produktion negativt. Ökade 

kostnader av oljeprisökningen gör företagens aktie mindre attraktiva på aktiemarknaden. I 

uppsatsen har jag valt att inte använda mig av företag som uppenbart är starkt beroende av 

oljepriset t.ex. fordonsindustrin. Skulle Volvo vara en av aktierna i uppsatsen skulle det troligtvis 

ge ett negativt samband med oljepriset. Burda och Wyplosz (2005) tar också upp det faktum att 

länder som är nettoexportörer av olja påverkas positiv av en oljeprisökning. Norge och Danmark 

är båda nettoexportörer av olja och kommer därmed påverkas positivt av en oljeprisökning, 

medan effekten för Sverige blir omvänd. 

5.5 Prisbildning 

En Giffen vara är en vara där efterfrågan ökar, när priset ökar, till skillnad från en normal vara 

där efterfrågan minskar när priset på varan ökar. Prisbildningen för Giffen vara kan jämföras med 

resultatet på oljepriset och handeln. Resultatet visar att om Brent oljepris ökar med en US Dollar 

så kommer NorskHydros antal köpta aktier öka med 33 stycken i snitt. En oljeprisökning ger 

effekten av en ökad efterfrågan på alla aktier i undersökningen.  
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5.6 Effektiva marknadshypotesen.  

Effektiva marknadshypotesen är ett antagande om att finansiella marknader är effektiva och 

återspegla all tillgänglig information på marknaden, vilket gör att det inte är möjligt att vinna 

över marknaden genom att använda sig av information, förutom insider information. Behavioral 

finance teorin som används för att förklara resultatet i uppsatsen går emot den effektiva 

marknadshypotesen. Att individer investerar i aktier som inte påverkas av aktiepriset, kan 

förklaras av att de ser en trend i ett stigande oljepris. Att individer investerar eftersom de tror sig 

se en trend i en oljeprisökning innebär de att de inte tar hänsyn till den effektiva 

marknadshypotesen 

5.7 Underreagera och överreagera 

Underreagera innebär att tillgångar underreagerar på intäktsinformation. Eftersom tillgången 

underreagerar kan vinster göras genom handel med tillgången efter att informationen tillgivits. 

Överreaktion är när tillgångar som under en längre tidsperiod av positiv information har en 

tendens att bli övervärderade på marknaden. Resultatet visar att alla företags antal köpta aktier 

påverkas positivt av en oljeprisökning men aktiepriset påverkas inte av oljepriset för alla aktier. 

Att handeln av aktier ökar när oljepriset ökar kan vara en form av överreaktion. Det kan bero på 

att investerare tror att aktiepriset kommer att öka på grund av en oljeprisökning, vilket vi kan se i 

resultatet, inte är en korrekt bedömning.  

5.8 Konservativa och Heuristiska 

Konservativa investerare motsäger sig delar av ny information och resultatet blir att de inte 

kommer att anpassa sig fullt till den nya informationen. Heuristiska investerare ser trender i 

oregelbundna resultat. Om ett företag visar positiva resultat några veckor i följd, kommer en 

heuristisk investerare se det som en framtida positiv uppgångs trend. Resultatet i uppsatsen ger 

likheter med Heuristiska investerare. Likheterna är att handeln påverkas positivt av en 

oljeprisökning, vilket kan bero på att investerare ser trender i oljeprisökningen, vilket får dem att 

investera trots att oljepriset inte påverkar aktiepriset för t.ex. Hennes & Mauritz.  

5.9 Representativeness och Availability heuristic 

Representivness handlar om att investerare inte bygger sina prediktioner på all relevant 

information utan ser bara på trenden. Availabilitys heuristic effekt på aktiemarknaden är att de 
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flesta investerare bara kommer investera i tillgångar som har en positiv trend med högt värde. 

Representivness och Availability heuristic kan förklara resultatet i uppsatsen att oljepriset har en 

positiv påverkan på antal köpta aktier. En oljeprisökning kan ses som en indikation till en trend, 

vilket gör att individer investerar trots att oljepriset inte påverkar aktiepriset.   
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6. Slutsats 

Problemformulering: 

Hur påverkar oljepriset investeringsbeslut på aktiemarknaderna i Sverige, Norge och Danmark?  

Oljepriset har en positiv påverkan på investeringsbeslut. En oljeprisökning får effekten av en 

ökad handel av aktier. Oljepriset påverkan på investeringsbesluten är dock inte rationell. 

Oljebolagen är inte de som får störst påverkan på handeln och de företags aktiepris som får störst 

påverkan är inte de som får störst påverkan på handeln. 

 

Vad beror oljeprisets positiva påverkan på?  

I Behavioral finance beskrivs teorier som kan förklara investerarnas beteende. Shleifer (2000) 

beskriver Heuristiska investerare som ser trender i oregelbundna resultat. Kahneman, Slovic och 

Tversky (1982) beskriver Representivness och Availabilitys heuristiks. Representivness innebär 

att investerare inte bygger sina investeringsbeslut på all relevant information utan ser bara på 

trenden för företaget. Availabilitys heuristiks innebär att investeraren baserar sina beslut på egen 

erfarenhet, vilket får effekten att de bara investera i tillgångar med en positiv trend. Alla de tre 

ovanstående Behavioral finance teorierna beskriver investerare som bara ser till aktiens trend och 

inte tar med all relevant information i sina beslut. Det är möjligt att oljeprisets positiva påverkan 

på antal köpta aktier kan beskrivas av dessa teorier. Investerarna ser oljeprisökningen som en 

positiv trend för hela aktiemarknaden, vilket får dem att investera utan att ta med all relevant 

information i sitt beslut. 
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6.1 Förslag på vidare forskning 

Som en fortsättning på uppsatsen skulle det vara väldigt intressant att använda resultatet och gå 

djupare med en kvalitativ ansats för att undersöka beteendet på aktiemarknaden. Upplägget jag 

skulle valt är att använda enkäter till privata investerare och intervjuer med professionella 

investerare. Tror det kunde ge en djupare förståelse för hur investerares tankegångar och beslut, 

vilket kan appliceras på nuvarande uppsats resultat och slutsats.  

 Ett naturligt steg är att utföra undersökningen på ett annat geografiskt område. 

Områden som är intressanta är Europa, Nord Amerika och Opec länderna. 

 Uppsatsen undersöker oljeprisets påverkan, men naturligtvis är det andra variabler 

som påverkar aktiemarknaden. Intressant skulle vara att undersöka någon av dessa variabler och 

jämföra med oljeprisets påverkan.  

 I uppsatsen valde jag att använda mig av oljebolag och andra slumpmässigt valda 

aktier. Efter att jag var klar med uppsatsen funderade jag på att det skulle vara väldigt intressant 

att jämföra olika branscher mot oljebranschen. Vi ser att de två bankföretagens aktier i uppsatsen 

båda påverkades av oljepriset även om det bara var DnBnor som påverkades av båda oljeprisen. 
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