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Sammandrag 

Denna studie undersöker huruvida den faktiska avkastningen för ett flygbolags aktie skiljer 

sig från den förväntade avkastningen i samband med att ett av flygbolagets plan kraschar. För 

att undersöka förekomsten av abnormal avkastning genomförs en eventstudie där 71 

flygplanskrascher mellan åren 1980 till och med 2018 undersöks. Resultatet visar att det 

förekommer en genomsnittlig kumulativ avvikelseavkastning på -4,65% dagen då kraschen 

sker inklusive nästkommande dag, vilken är statistiskt signifikant på 1%. Vidare har antalet 

dödsfall som en flygplanskrasch orsakar en statistiskt signifikant påverkan på sambandet med 

styrkan 1%, där fler dödsfall resulterar i en större negativ kumulativ abnormal avkastning. 

 

Nyckelord: flygplanskrasch, effektiva marknadshypotesen, sentiment, eventstudie, 

omslagseffekt 
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1. Inledning 

I följande avsnitt presenteras studiens bakgrund och problematisering, sedan studiens syfte, 

och slutligen uppsatsens fortsatta disposition. 

1.1. Bakgrund 

Trots att det hör till ovanligheten så sker flygplanskrascher med jämna mellanrum runt om i 

världen. Men hur reagerar marknaden på en sådan händelse? Dåliga nyheter är något som i 

många andra avseenden kan påverka allmänhetens känslotillstånd (t.ex. Edmans, García och 

Norli, 2007). Med tanke på den mediala uppmärksamhet som efterföljer, kan investerare 

bortse från sina känslor när ett flygplan plötsligt kraschar? 

Forskning inom psykologi har visat att sentiment1 har en påverkan på människors omdöme 

(Mitchell och Phillips, 2007). Detta samband har även testats inom det finansiella 

forskningsområdet genom att studera investerares beteende på den finansiella marknaden. 

Tidigare studier har visat att investerare som är på bra humör tenderar att göra mer 

optimistiska investeringsval (Kaplanski et al., 2015). Som exempel kan nämnas studien av 

Edmans, García och Norli (2007), vilka studerar marknadsreaktionen i förhållande till 

plötsliga humörförändringar hos investerare, där resultat från internationella matcher inom 

olika sporter används som variabel för att operationalisera investerares humör. Resultatet från 

studien finner att matchvinster leder till en motsvarande positiv reaktion på aktiemarknaden, 

och på motsatt vis så leder matchförluster till en motsvarande negativ reaktion på 

aktiemarknaden.2 Utöver de studier som empiriskt visar att det finns en korrelation mellan 

sentiment och avkastning på värdepappersmarknaden, så har tidigare studier även visat att 

sentiment inte enbart påverkar investerares förväntan på framtida avkastning, utan också 

deras riskbedömning (Kaplanski et al., 2015). 

                                                
1 På grund av avsaknad av en tillfredsställande svensk översättning så används sentiment direkt från den 

engelska nomenklaturen, utan att översättas. En förklaring av begreppet ges i avsnitt 2. Teoretisk referensram. 
2 Andra studerade variabler som visat sig påverka människors sentiment och därigenom aktieavkastningen på 

marknaden inkluderar bland annat väder (t.ex. Saunders, 1993; Hirshleifer och Shumway, 2003), årstid (t.ex. 

Kamstra, Kramer och Levi, 2003) och högtider (t.ex. Białkowski, Etebari, och Wisniewski, 2012). 
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Kaplanski et al. (2015) finner att investerare som är på bra humör bedömer att förväntad 

framtida avkastning är högre, samt att de bedömer att förväntad framtida risk är lägre. Vidare 

finner Kaplanski och Levy (2010) att flygplanskrascher påverkar människors sentiment 

negativt. Flygplanskrascher är dessutom den händelse som i störst utsträckning, jämfört med 

andra händelser som orsakar förlust av människors liv, benämns på förstasidan i 

nyhetstidningar. Som exempel kan flygplanskrascher jämföras med bilolyckor, där 

flygplanskrascher förekommer och benämns flera tusen gånger mer i media än bilolyckor på 

en per capita dödsbasis, samtidigt som det i absoluta tal sker betydligt fler dödsfall relaterade 

till bilolyckor än dödsfall relaterade till flygplansolyckor per år (Barnett, 1990). Det verkar 

således förekomma en viss diskrepans. Investerare påverkas alltså av sentiment och 

flygplanskrascher bidrar negativt till detta. Flygplanskrascher är dessutom en händelse som 

får en relativt sett stor medial uppmärksamhet, vilket i sin tur bidrar till att ytterligare påverka 

investerares sentiment negativt. Det ökade negativa sentimentet hos investerare kan sedan 

påverka deras investeringsval och beteende på marknaden. 

1.2. Problematisering  

Marknadens reaktion på flygplanskrascher är ett område som forskning har bedrivits på under 

en längre tid. En övervägande majoritet har även använt sig av eventstudie för att undersöka 

hur den faktiska avkastningen skiljer sig från den förväntade avkastningen. Den tidigare 

forskningen är dock inte samstämmig gällande marknadens reaktion. En majoritet av de 

publicerade artiklarna är överens om att den initiala reaktionen på en flygplanskrasch är 

negativ (Chance och Ferris, 1987; Davidson, Chandy och Cross, 1987; Walker, Thiengtham 

och Lin, 2005; Kaplanski och Levy, 2010; Ho, Qui och Tang, 2013), men om det är i linje 

med den effektiva marknadshypotesen (EMH) råder det skilda uppfattningar om. Överlag så 

hävdar de tidigare studierna (Chance och Ferris, 1987; Davidson, Chandy och Cross, 1987) 

att resultatet är i linje med EMH, medan senare forskning pekar på motsatsen (Walker, 

Thiengtham och Lin, 2005; Kaplanski och Levy, 2010). Kaplanski och Levy (2010) visar 

också att den amerikanska aktiemarknaden i sin helhet presterar sämre de dagar som flygplan 

kraschar, för att sedan tre handelsdagar efter kraschen slå om och prestera högre än den 

genomsnittliga marknadsavkastningen. 

Med denna oenighet i åtanke undersöker denna studie om den omslagseffekt som Kaplanski 

och Levy (2010) finner på den amerikanska aktiemarknaden även går att urskilja i det 
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specifika flygbolaget, eller om flygbolagets aktie blir effektivt prissatt. Vår studie kan således 

bidra till forskningen om huruvida sentiment existerar i värderingen av ett flygbolags aktie, 

eller om effekten endast kan observeras för marknaden i helhet. Därigenom adderar vår studie 

till forskningen, både det behavioristiska forskningsområdet men även det specifika fall som 

är marknadens reaktion på flygplanskrascher, och är således intressant ur ett akademiskt 

perspektiv. Vidare har den tidigare forskningen i en majoritet av fallen enbart undersökt 

amerikanska börsnoterade flygbolag (Chance och Ferris, 1987; Davidson, Chandy och Cross, 

1987; Bosch, Eckard och Singal, 1998; Walker, Thiengtham och Lin, 2005; Ho, Qui och 

Tang, 2013). Det är därför av intresse att undersöka om resultaten från tidigare forskning är 

generaliserbar genom att studera hur det ser ut även i andra delar av världen. Vi väljer därför i 

denna studie att undersöka flygbolag listade på börser från hela världen. 

Att undersöka hur marknaden reagerar, genom att studera huruvida det förekommer en 

abnormal avkastning på flygbolagets aktie, skulle dessutom ur ett investerarperspektiv vara 

intressant. Att studera den abnormala avkastningen bidrar till en ökad förståelse om hur 

marknaden och dess investerare reagerar i och med en flygplanskrasch. Tidigare studier har 

visat att det förekommer en abnormal avkastning, både på flygbolagens men också 

flygplanstillverkarnas aktier, vid flygplanskrascher (t.ex. Walker, Thiengtham och Lin, 2005; 

Ho, Qui och Tang, 2013), vilket av aktörer på marknaden skulle kunna utnyttjas som 

investeringsstrategi (Costa, Galdi och Nossa, 2013). Vidare kan det för flygbolagen vara 

intressant att ha kunskap om och förstå vilken marknadspåverkan flygplanskrascher har i och 

med att ett stort antal flygbolag är börsnoterade och därigenom påverkas av investerares val.  

1.3. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om den dagliga avkastningen för en flygbolagsaktie 

skiljer sig från förväntat värde i samband med att ett av flygbolagets plan kraschar. Vidare 

undersöker denna studie om antalet dödsfall samt plats för olyckan har en påverkan på den 

abnormala avkastningen. Vi avgränsar oss i denna studie enbart till flygplanskrascher som 

förekommit hos flygplan som flugit kommersiellt, privata flyg och stridsflyg exkluderas. 
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1.4. Disposition 

Uppsatsen disponeras enligt följande: i kapitel två presenteras studiens teoretiska 

referensram, inklusive tidigare relevant forskning. I kapitel tre redogörs studiens metod, det 

vill säga dess utformning och tillvägagångssätt, samt den data som använts. I kapitel fyra 

presenteras studiens resultat. Slutligen, i kapitel fem analyseras studiens resultat, dess 

slutsatser sammanfattas och förslag till vidare forskning ges. 
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2. Teoretisk referensram 

I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska referensram, inklusive resultat från relevant 

tidigare forskning, utifrån vilka studiens hypoteser sedan formuleras. 

2.1. Hypotesen om den effektiva marknaden 

Enligt Fama (1970) är en marknad där priserna alltid reflekterar all tillgänglig information 

effektiv. Hypotesen om den effektiva marknaden, EMH, har som utgångspunkt att vid ny 

information så anpassar sig priser på värdepappersmarknaden snabbt till de nya 

förutsättningarna. Om den nya informationen är kurspåverkande påverkas alltså den 

ursprungliga värderingen, och priset på finansiella tillgångar ändras tills dess att ett nytt 

jämviktspris uppnås. Ovanstående resonemang innebär således att det på en effektiv marknad 

inte finns tillgångar som är under- eller övervärderade, utan marknadens aktörer har prissatt 

dessa korrekt, det vill säga att den faktiska avkastningen är lika stor som den förväntade 

avkastningen (Fama, 1970). 

Då denna studie undersöker hur aktiekurser påverkas i och med ny information, är det den 

mellanstarka formen av den effektiva marknadshypotesen som ligger till grund för 

undersökningen. Marknadseffektivitet i medelstark form innebär att priset på finansiella 

tillgångar, utöver att inkludera all historisk information, även inkluderar övrig allmän 

tillgänglig och publicerad information som företaget delger till marknaden. Denna 

information kan således inte användas för att förutsäga framtida priser då den redan är 

inräknad i priset på den finansiella tillgången (Fama, 1970). I efterföljande avsnitt, 2.2 

Tidigare studier om flygplanskrascher, redogörs för hur teorin appliceras till det relevanta 

forskningsområdet om flygplanskrascher. 

2.2. Tidigare studier om flygplanskrascher 

Forskning om marknadens reaktion på oväntade negativa händelser, ospecificerat på bransch 

eller typ av händelse, har funnit en negativ abnormal avkastning som uppstår snabbt efter att 

informationen når marknaden (Sprecher och Pertl, 1983). Med fokus på just 

flygplanskrascher som händelse, så finner en överväldigande majoritet av publicerade studier 

(Chance och Ferris, 1987; Davidson, Chandy och Cross, 1987; Walker, Thiengtham och Lin, 
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2005; Ho, Qui och Tang, 2013) att marknaden reagerar snabbt på denna typ av händelse och 

att reaktionen är negativ i ett initialt skede. Med bakgrund i avsnitt 2.1 Hypotesen om den 

effektiva marknaden och konsekvent med den tidigare relevanta forskningen, så presenteras 

studiens första hypotes: 

Hypotes 1: En flygplanskrasch leder till en initial negativ abnormal avkastning. 

Ovannämnda studier skiljer sig dock i hur marknaden beter sig i tiden efter den initiala 

marknadsreaktionen. Den effektiva marknadshypotesen används som teoretisk modell för att 

antingen acceptera eller förkasta hypotesen om att marknaden agerar effektivt. Å ena sidan 

visar en del av publikationerna, som hävdar att marknaden agerar enligt EMH, att priset efter 

den initiala reaktionen inte förändras på ett signifikant vis (Chance och Ferris 1987; 

Davidson, Chandy och Cross, 1987). Resultatet i dessa studier tyder på att marknaden 

inkorporerar den nya informationen i priset på ett effektivt sätt, där marknaden agerar på en 

mellanstark nivå. Davidson, Chandy och Cross (1987) ser ett resultat där marknaden reagerar 

negativt initialt, men dagarna efter eventdagen karaktäriserades av en omslagseffekt, alltså att 

den abnormala avkastningen byter riktning och blir positiv. Effekten är dock inte signifikant. 

Studien kunde inte heller visa att det förekommer en signifikant långsiktig negativ reaktion 

på flygplanskraschen. Författarna hävdar med grund i detta att marknaden är effektiv, då 

sannolikheten att en framtida flygplanskrasch sker redan är återspeglad i aktiepriset.  

Å andra sidan hävdar en rad andra studier motsatsen, även om deras förklaringsmodeller 

skiljer i sin karaktär. Walker, Thiengtham och Lin (2005) finner en signifikant negativ 

abnormal avkastning som pågick kontinuerligt flera dagar efter flygplanskraschen, vilket 

motsäger de tidigare studierna inom området (Chance och Ferris, 1987; Davidson, Chandy 

och Cross, 1987) och tyder också på att marknaden inte kunde inkorporera den nya 

informationen effektivt. Samma slutsats kommer Kaplanski och Levy (2010) fram till, men 

förklaringen skiljer sig åt markant. Författarna valde, till skillnad från tidigare nämnda 

studier, att inte undersöka flygbolagens aktieavkastning, utan istället hur marknaden som 

helhet reagerar på en flygplanskrasch. Metoden är på grund av detta annorlunda. Kaplanski 

och Levy (2010) använder sig av den genomsnittliga avkastningen för NYSE Composite 

Value-Weighted Index, där de undersöker om det finns en signifikant skillnad mellan 

genomsnittet för de dagar då ett flygplan kraschar, och genomsnittet för övriga dagar. De 

finner att dagarna då en flygplanskrasch sker har en signifikant lägre, till och med negativ, 

avkastning. Vidare finner de en signifikant omslagseffekt den tredje dagen efter en 
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flygplanskrasch, då marknadsavkastningen är högre än den genomsnittliga avkastningen för 

övriga dagar. Utifrån detta resultat hävdar författarna att nyheten om en flygplanskrasch har 

en sentimenteffekt på marknaden, som inte har återgått till den genomsnittliga avkastningen 

förrän tio handelsdagar efter flygplanskraschen. I efterföljande avsnitt, 2.3 Sentiment och 

medierapportering, fortgår en fördjupande beskrivning om sentiment och resonemanget om 

hur denna påverkar investerare vidareutvecklas. 

2.3. Sentiment och medierapportering 

Sentiment definieras av Baker och Wurgler (2007, s. 129) enligt följande: “a belief about 

future cash flows and investment risks that is not justified by the facts at hand”. Sentiment är 

alltså förväntningar hos investerare om framtida avkastning som inte grundar sig på ett 

företags fundamenta, utan snarare på irrationalitet och känslor hos investerare. Investeringar 

baseras således på andra grunder än objektiva sannolikheter för ett visst utfall, och därigenom 

uppstår en ineffektivitet i marknaden, benämnt sentiment bias. 

Vidare finner Tetlock (2007) att hög grad av pessimism i media förutspår en prisnedgång, 

men därefter en tillbakagång till fundamentala värden, och menar därmed att dessa resultat 

överensstämmer med teorin om att sentiment förekommer i marknaden. Angående den 

medierapportering som förekommer om flygplanskrascher finner Barnett (1990) att denna är 

oproportionerlig i förhållande till den tagna risken. Flygplanskrascher är den nyhetshändelse 

som benämns flera tusen gånger mer i media än bilolyckor på en per capita dödsbasis. 

Kaplanski och Levy (2010) menar att denna omfattande medierapportering om 

flygplanskrascher kan vara känslomässigt provocerande och leder till en ökad rädsla och 

ångest hos investerare. Vidare har en rad studier (t.ex. García och Norli, 2007; Kaplanski et 

al., 2015; se även fotnot två för fler exempel) visat att investerares humör och känslor 

påverkar deras beslut på marknaden.  

Kaplanski och Levy (2010) finner att det förekommer en omslagseffekt och att avkastningen 

på den amerikanska börsen tre dagar efter en flygplanskrasch har ökat approximativt hälften 

så mycket som den initiala nedgången efter eventdagen, det vill säga efter flygplanskraschen. 

Avkastningen har dessutom fullständigt återgått till dess genomsnitt tio dagar efter 

eventdagen. Hade den initiala nedgången grundats på den faktiska ekonomiska förlusten hos 

flygbolaget, det vill säga om marknaden varit effektiv och investerare rationella, och inte 
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grundats på investerares sentiment, hade det inte förekommit en omslagseffekt. Det går därför 

att konstatera att det förekommer en överreaktion i marknaden, det vill säga att investerares 

reaktion på flygplanskrascher är överdriven och irrationell i förhållande till de fundamentala 

förändringar som skett, och den är därför inte effektiv. Om marknaden i helhet har denna 

reaktion på nyheten om en flygplanskrasch, så är det av intresse att se om reaktionen ser 

likadan ut för det drabbade flygbolagets aktie. Då flygbolaget är direkt relaterat till 

flygplanskraschen så kan det negativa sentiment som uppstår på börsen ha en tydlig påverkan 

på flygbolagets aktie. Detta resonemang mynnar ut i uppsatsens andra hypotes: 

Hypotes 2: Det förekommer en omslagseffekt. 

2.4. Faktorer som påverkar abnormal avkastning 

I detta avsnitt presenteras de faktorer som antas påverka storleken på den abnormala 

avkastningen i samband med en flygplanskrasch, vilka vi undersöker i denna studie. 

2.4.1. Antal dödsfall 

Antalet dödsfall är en tidigare studerad faktor för marknadens reaktion på en flygplanskrasch. 

Walker, Thiengtham och Lin (2005) delade i sin studie upp flygplanskrascher som antingen 

resulterade i under 100 dödsfall eller över 100 dödsfall, och kunde se att den genomsnittliga 

kumulativa abnormala avkastningen skilde sig på 5% signifikansnivå. Gruppen med det 

högre dödsantalet gav också en större negativ abnormal avkastning. Vi är intresserade av att 

vidare undersöka denna skillnad, men att i vår regressionsmodell behandla dödsfall som en 

diskret storleksvariabel. Då Walker, Thiengtham och Lin (2005) finner ett signifikant resultat, 

men enbart inkluderar amerikanska flygbolag i sitt urval, undersöker denna studie om antalet 

dödsfall även har en signifikant påverkan när flygbolag från hela världen studeras. Studiens 

tredje hypotes lyder således enligt följande:  

Hypotes 3: Ju fler dödsfall, desto större negativ abnormal avkastning. 

2.4.2. Plats för olycka 

Den geografiska aspekten av en flygplanskrasch har tidigare undersökts, men endast 

inkluderat amerikanska flygbolag. Walker, Thiengtham och Lin (2005) undersöker hur den 
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abnormala avkastningen skiljer sig åt om flygplanskraschen sker innanför USA:s gränser 

eller utanför gränserna. De finner att den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen 

för flygplanskrascher inom landets gränser är -4,596% medan den är -0,105% utanför, under 

de sju första dagarna efter flygplanskraschen, med en signifikansnivå på 5%.  

Författarna förklarar denna upptäckt som resultatet av att ansvarskostnaderna för 

flygplanskrascher inom USA förväntas bli högre, till skillnad från internationellt luftrum, då 

det inte existerar ett maxtak på vad flygbolaget kan bli skyldiga att ersätta (Walker, 

Thiengtham och Lin, 2005). Men resultatet skulle även kunna analyseras ur ett 

sentimentperspektiv. Ichev och Marinč (2018) undersöker i sin studie hur den geografiska 

närheten till en extremhändelse, specifikt ebolautbrott, påverkar investerare. Studien finner 

att ju närmre utbrottet äger rum geografiskt, desto större negativ abnormal avkastning följer 

de närliggande företagens aktier. Analysen utgår, till skillnad från Walker, Thiengtham och 

Lin (2005), från att nyhetsrapporteringen om ett utbrott medför en ökad pessimism, oro och 

riskaversion på marknaden. Utifrån detta resonemang formuleras den fjärde hypotesen:  

Hypotes 4: En flygplanskrasch som sker i samma land som flygbolaget är börsnoterat ger en 

större negativ abnormal avkastning. 
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3. Metod 

I följande avsnitt presenteras studiens utformning och tillvägagångssätt, samt den data som 

används. Vidare redogörs för de matematiska och statistiska formler av relevans. Slutligen 

presenteras operationalisering av studiens hypoteser. 

3.1. Eventstudie 

En eventstudie avser att mäta effekten av en specifik händelse på ett företags värde. Förutsatt 

en effektiv marknad med rationella aktörer, kommer effekten av ett event att reflekteras 

omgående i aktiepriset (MacKinlay, 1997). Då denna studie avser att mäta effekten av 

flygplanskrascher och undersöka om det förekommer någon abnormal avkastning därefter, 

anses därför eventstudie som väl lämplig metod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

McWilliams och Siegel (1997) tar i sin kritik till eventstudier upp att det finns ett problem 

med att använda sig av metoden, då den förutsätter att informationen når hela marknaden 

samtidigt. Tidigare studier (t.ex. Turk, 1992; Michaelides et al., 2015) har bekräftat att detta 

problem förekommer genom att visa förekomsten av informationsläckage dagarna före 

eventdagen. Vi gör antagandet att informationen om en flygplanskrasch inte läcker ut innan 

själva kraschen äger rum och därav elimineras risken för informationsläckage. 

Vidare finns risken för att andra händelser kan påverka bolaget, och i sin tur aktiepriset, 

under de dagar som bildar eventintervallet (McWilliams och Siegel, 1997). Som svar på detta 

problem, vilket bör beaktas oavsett typ av event, så menar Walker, Thiengtham och Lin 

(2005) att det är osannolikt att slumpmässiga bolagshändelser skulle infalla under samma tid 

som en oförutsedd flygplanskrasch, till den grad att det skulle ha en systematisk påverkan på 

utfallet.  

Med denna bakgrund så är valet av metod relevant för syftet med studien, samtidigt som 

flygplanskrascher som event eliminerar vissa risker relaterade till eventstudier. Vidare tillåter 

metoden jämförelse med tidigare relevanta studier om flygplanskrascher (Chance och Ferris, 

1987; Davidson, Chandy och Cross, 1987; Walker, Thiengtham och Lin, 2005), vilka också 

använder eventstudie som metod. I avsnitt 3.1.1 till och med 3.1.9 nedan redogörs det 

tillvägagångssätt för eventstudie som används i denna studie, vilket baseras på MacKinlay 

(1997). 
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3.1.1. Definition av eventet av intresse och identifiering av eventdag 

Event av intresse är i denna studie flygplanskrascher. Studiens eventdag definieras därför 

som den dag då flygplanskraschen äger rum, givet att flygplanskraschen sker under en dag 

och en tidpunkt då den börs som flygbolaget är listat på är öppen. I övriga fall så infaller 

eventdagen istället nästkommande handelsdag. Eventdagen betecknas som t = 0.  

3.1.2. Definition av urvalskriterier 

I detta avsnitt redogörs för de urvalskriterier som har satts upp för inkluderandet av en 

flygplanskrasch i denna studie. Flygplanskraschen ska ha ägt rum under tidsperioden 1980-

01-01 till och med 2018-12-31. Enbart flygplanskrascher som förekommit hos flygplan som 

flugit kommersiellt inkluderas, privata flyg samt stridsflyg exkluderas. Här kan även 

klargöras att det enbart är flygbolag som studeras, flygplanstillverkare inkluderas inte i 

studien. Vidare ska flygplanskraschen innefatta minst ett dödsfall. Kaplanski och Levy 

(2010) satte 75 stycken dödsfall som en godtycklig gräns, vilken senare utsattes för 

robusthetstest där det kunde konstateras att resultaten från studien behöll en stark signifikans 

även om minimigränsen höjdes. För att undersöka om denna effekt kvarstår vid ett lägre antal 

dödsfall, så sätts gränsen på ett dödsfall. Flygbolaget måste dessutom varit börsnoterat minst 

121 handelsdagar innan eventintervallet, då denna period utgör estimeringsintervallet, för att 

kunna generera en marknadsmodell för beräkning av förväntad avkastning och i sin tur 

abnormal avkastning. 

3.1.3. Data och bortfall 

Datumet och klockslaget då flygplanskraschen har ägt rum, vilket flygbolag som ansvarade 

för flygplanet, antalet dödsfall samt var olyckan ägt rum hämtas från databasen Aviation 

Safety Network Accident Database. Vidare hämtas aktiekurser i form av total return index, 

indexdata, företagsstorlek, växelkurser samt BNP-deflator från databasen Thomson Reuters 

Eikon. Aktiekursdata som hämtats är för stamaktier, i de fall det finns flera typer av 

stamaktier för ett specifikt flygbolag används den mest omsatta varianten då denna är mest 

likvid och därför antas spegla marknaden och reaktioner från dess aktörer i större grad. I 

denna studie används indexet MSCI World Value Weighted Index som proxy för 

marknadsportföljens avkastning. MSCI World Value Weighted Index är ett värdeviktat 
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återinvesterande marknadsindex och tar på så vis hänsyn till utdelning. Indexet inkluderar 23 

länder och täcker 85% av det friflödesjusterade börsvärdet i respektive land, och antas därför 

ge en tillfredsställande representation av marknadsportföljen. Vidare, om flygbolaget i fråga 

är ett icke-listat dotterbolag till ett bolag som i sin tur är börsnoterat, så används moder- eller 

holdingbolagets avkastningsdata. 

Den insamlade rådatan med samtliga flygplanskrascher mellan år 1980 till och med år 2018 

består av 8 611 flygplanskrascher. Av dessa utgör privata flyg samt stridsflyg 1 091 stycken, 

krascher med noll antal dödsfall 5 134 stycken, och krascher där flygbolaget inte är 

börsnoterat minst 121 handelsdagar innan kraschen 2 313 stycken. Vidare exkluderas 2 

flygplanskrascher vilka skedde i samband med 11 september-attackerna, då dessa hade en 

stor påverkan på hela världsmarknaden. Det återstående urvalet blir således 71 event, 

fördelade på flygbolag tillhörande 17 olika länder. I detta urval så har totalt 6 324 stycken 

människor mist livet. 

Tabell 1. Presentation av studiens dataurval. 

 Antal observationer 

Samtliga observationer 8 611 

    exklusive privata flyg samt stridsflyg -1 091 

    exklusive krasch med noll dödsfall -5 134 

    exklusive icke-börsnoterade flygbolag -2 313 

    exklusive 9/11 -2 

Totalt antal event i studien = 71 

 

3.1.4. Definition av eventintervall 

Eventintervallet är den tidsperiod då förekomsten av abnormal avkastning undersöks. 

Eventintervallet inkluderar själva eventdagen, och vidare brukar även ett par dagar innan 

samt ett par dagar efter eventdagen inkluderas för att undersöka hur den abnormala 

avkastningen förhåller sig under tidsperioden runt eventet (MacKinlay, 1997). Som tidigare 

skrivet, görs antagandet att informationen om en flygplanskrasch inte har läckt ut innan själva 

kraschen har ägt rum. Flygplanskrascher antas således vara en händelse där det inte finns 

samma möjlighet för handel innan informationen om eventet nått marknaden, så kallad 

insiderhandel. Antalet dagar i eventintervallet innan eventdagen kan med denna bakgrund 

hållas kort. Eventintervallet definieras som 2 dagar, med start på eventdagen och slut 1 dag 

efter eventdagen och betecknas som t = (0, 1). Vidare finner Kaplanski och Levy (2010) att 
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den observerade omslagseffekten fortskrider upp till tio dagar efter eventdagen, en effekt som 

även denna studie undersöker. Därav definieras ett post-eventintervall som t = (2, 15). 

Samtliga dagar i eventintervallet är handelsdagar. Helgdagar och andra dagar då börsen är 

stängd räknas således inte med. Likaså gäller för estimeringsintervallet. 

3.1.5. Definition av estimeringsintervall 

Estimeringsintervallet, den tidsperiod från vilket vi estimerar marknadsmodellen, är 

definierat som 121 handelsdagar före eventintervallet. Estimeringsintervallet betecknas som t 

= (-121, -2). Den valda tidsperioden är i linje med normen för eventstudier (MacKinlay, 

1997) och inkluderar inte eventintervallet för att förhindra eventet från att påverka 

estimeringskoefficienterna i beräkningsformeln för förväntad avkastning. I de fall då 

estimeringsintervallet sammanfaller med eventintervallet för föregående event från samma 

flygbolag, används estimeringsintervallet från det första eventet som estimeringsintervall för 

det andra eventet för att exkludera eventuell påverkan från den första kraschen vid 

beräkningarna. Innan beräkningsformlerna presenteras i följande avsnitt, summeras 

eventstudien med tidslinjen nedan, se figur 1. 

 

Figur 1. En schematisk illustration av tidslinjen för eventstudien. Eventdag är t = 0, eventintervall t = 0 till och 

med t = +1, post-eventintervall t = +2 till och med t = +15 och estimeringsintervall t = -121 till och med t = -2. 

Samtliga dagar är handelsdagar, dagar då börsen är stängd exkluderas. Avstånden i figuren är inte skalenliga. 

3.1.6. Beräkning av förväntad avkastning 

Den förväntade avkastningen är den avkastning som förväntas om eventet av intresse inte 

skulle äga rum, det vill säga avkastningen utan hänsyn till eventuella effekter från eventet. 

Den förväntade avkastningen beräknas med den så kallade marknadsmodellen, där MSCI 

World Value Weighted Index används som index för avkastningen för marknadsportföljen, 
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enligt ekvation (1) nedan. Ekvationen estimeras under tidsperioden innan eventintervallet, det 

vill säga under estimeringsintervallet. 

 𝑅𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡  (1) 

𝐸(𝜀𝑖,𝑡) = 0, 𝑣𝑎𝑟(𝜀𝑖,𝑡) = 𝜎𝜀𝑖

2   

Där 𝑅𝑖,𝑡 = faktisk avkastning för aktie i tidsperiod t; 𝛼𝑖 = intercept för aktie i; 𝛽𝑖 = lutning för aktie i; 𝑅𝑚,𝑡 = 

avkastning för marknadsportföljen tidsperiod t; och 𝜀𝑖,𝑡 = felterm för aktie i tidsperiod t, vilket antas ha 

väntevärdet noll samt konstant varians. 

3.1.7. Beräkning av abnormal avkastning (AR) 

Den abnormala avkastningen, förkortat AR, beräknas genom att den faktiska avkastningen 

subtraheras med den förväntade avkastningen, enligt ekvation (2) nedan. 

 𝐴𝑅𝑖,𝑡 = 𝑅𝑖,𝑡 − (�̂�𝑖 + �̂�𝑖𝑅𝑚,𝑡) (2) 

Där 𝐴𝑅𝑖,𝑡 = abnormal avkastning för aktie i tidsperiod t; 𝑅𝑖,𝑡 = faktisk avkastning för aktie i tidsperiod t; och 

�̂�𝑖 + �̂�𝑖𝑅𝑚,𝑡 = förväntad avkastning för aktie i tidsperiod t. 

3.1.7.1. Beräkning av genomsnittlig abnormal avkastning (AAR) 

Den genomsnittliga abnormala avkastningen, förkortat AAR, beräknas genom att summera 

den abnormala avkastningen och sedan dividera det med antalet event, enligt ekvation (3) 

nedan. 

 𝐴𝐴𝑅𝑡 =
1

𝑛
 ∑ 𝐴𝑅𝑖,𝑡

𝑛

𝑖 = 1

 (3) 

Där 𝐴𝐴𝑅𝑡 = genomsnittlig abnormal avkastning tidsperiod t; 𝑛 = antal event; och 𝐴𝑅𝑖,𝑡 = abnormal avkastning 

för aktie i tidsperiod t. 

3.1.8. Beräkning av kumulativ abnormal avkastning (CAR) 

Den kumulativa abnormala avkastningen, förkortat CAR, beräknas genom att summera den 

abnormala avkastningen under tidsperioden t1- t2, enligt ekvation (4) nedan. t1 och t2 utgör 

dagar i eventintervallet. 
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 𝐶𝐴𝑅𝑖(𝑡1, 𝑡2) = ∑ 𝐴𝑅𝑖,𝑡

𝑡2

𝑡 = 𝑡1

 (4) 

Där 𝐶𝐴𝑅𝑖(𝑡1, 𝑡2) = kumulativ abnormal avkastning för aktie i mellan tidsperiod t1 och t2; och 𝐴𝑅𝑖,𝑡 = abnormal 

avkastning för aktie i tidsperiod t. 

3.1.8.1. Beräkning av genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning (ACAR) 

Den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen, förkortat ACAR, beräknas genom 

att summera den genomsnittliga abnormala avkastningen under tidsperioden t1- t2, enligt 

ekvation (5) nedan. t1 och t2 utgör dagar i eventintervallet. 

 𝐴𝐶𝐴𝑅(𝑡1, 𝑡2) = ∑ 𝐴𝐴𝑅𝑡

𝑡2

𝑡 = 𝑡1

 (5) 

Där 𝐴𝐶𝐴𝑅(𝑡1, 𝑡2) = genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning mellan tidsperiod t1 och t2; och 𝐴𝐴𝑅𝑡 = 

genomsnittlig abnormal avkastning tidsperiod t. 

3.1.9. Signifikansberäkning 

Den genomsnittliga abnormala avkastningens och den genomsnittliga kumulativa abnormala 

avkastningens statistiska styrka testas med t-test för att undersöka om dessa är signifikanta. 

För att kunna genomföra detta behövs variansen för den genomsnittliga abnormala 

avkastningen samt variansen för den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen. 

Dessa beräknas enligt ekvation (6) respektive (7) nedan. 

 𝑣𝑎𝑟(𝐴𝐴𝑅𝑡) =
1

𝑛2
 ∑ 𝜎𝜀𝑖

2

𝑛

𝑖 = 1

 (6) 

Där 𝑣𝑎𝑟(𝐴𝐴𝑅𝑡) = varians för genomsnittlig abnormal avkastning tidsperiod t; 𝑛 = antal event; och 𝜎𝜀𝑖
2  = varians 

för felterm för aktie i. 

 𝑣𝑎𝑟(𝐴𝐶𝐴𝑅(𝑡1, 𝑡2)) = ∑ 𝑣𝑎𝑟(𝐴𝐴𝑅𝑡)

𝑡2

𝑡 = 𝑡1

 (7) 

Där 𝑣𝑎𝑟(𝐴𝐶𝐴𝑅(𝑡1, 𝑡2)) = varians för genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning mellan tidsperiod t1 och t2; 

och 𝑣𝑎𝑟(𝐴𝐴𝑅𝑡) = varians för genomsnittlig abnormal avkastning tidsperiod t. 

De uträknade varianserna används sedan i själva t-testen för att kunna beräkna den 

genomsnittliga abnormala avkastningens och den genomsnittliga kumulativa abnormala 
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avkastningens statistiska styrka och därigenom bestämma om dessa är signifikanta. 

Beräkningarna görs enligt ekvation (8) och (9) nedan. 

 𝜃1 =
𝐴𝐴𝑅𝑡

𝑣𝑎𝑟(𝐴𝐴𝑅𝑡)
1

2⁄
 ~ N(0,1) (8) 

Där 𝐴𝐴𝑅𝑡 = genomsnittlig abnormal avkastning tidsperiod t; 𝑣𝑎𝑟(𝐴𝐴𝑅𝑡) = variansen för genomsnittlig 

abnormal avkastning tidsperiod t. 

 𝜃2 =
𝐴𝐶𝐴𝑅(𝑡1,𝑡2)

𝑣𝑎𝑟(𝐴𝐶𝐴𝑅(𝑡1,𝑡2))
1

2⁄
 ~ N(0,1) (9) 

Där 𝐴𝐶𝐴𝑅(𝑡1, 𝑡2) = genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning mellan tidsperiod t1 och t2; och 

𝑣𝑎𝑟(𝐴𝐶𝐴𝑅(𝑡1, 𝑡2)) = variansen för genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning mellan tidsperiod t1 och t2. 

3.2. Operationalisering av hypoteser 

För att kunna testa uppställda hypoteser operationaliseras dessa. Ensidiga hypotestest 

används då de uppställda hypoteserna har en förväntad riktning på sambandet. 

3.2.1. Initial marknadsreaktion 

Hypotes 1, som antar att det finns en initial negativ abnormal avkastning på flygbolagets 

aktie efter nyheten om att deras flygplan har kraschat, testas genom att undersöka just den 

initiala tidsperioden vilket är satt från dag t = 0 till t = +1. Detta tidsintervall utgör 

eventintervallet. För att utläsa den abnormala avkastningen under flera dagar, så används den 

genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen. Hypotesen accepteras endast om ACAR 

t = (0, 1) signifikant skiljer sig från 0. 

3.2.2. Omslagseffekt 

Hypotes 2 antar att det förekommer en omslagseffekt på flygbolagets aktieavkastning, vilket 

talar för att sentiment har en effekt på aktiepriset. Då hypotesen grundar sig i den upptäckt 

som gjordes av Kaplanski och Levy (2010), där de såg en omslagseffekt på den amerikanska 

börsen dag t = +3, så använder även denna studie samma dag. Omslagseffekten är i detta fall 

definierad som en tvåstegsprocess, där den abnormala avkastningen för flygbolaget är negativ 

dag t = 0, för att sedan vara positiv dag t = +3. Vardera event får följaktligen två värden, där 

negativ abnormal avkastning representeras av (-) respektive positiv abnormal avkastning av 

(+). Dessa två värden kan anta fyra olika uttryck: (-, -), (+, +), (-, +) och (+, -). Nollhypotesen 
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menar att alla dessa kombinationer har lika stor sannolikhet att inträffa, alltså 25%. För att 

acceptera hypotes 2 behöver därför sannolikheten att uttrycket (-, +) sker, vilket motsvarar en 

omslagseffekt, vara signifikant större än 25%. Signifikanstestet blir således ett binomialtest. 

Metoden är snarlik Kaplanski och Levy (2010), men istället för att undersöka om 

avkastningen dag t = 0 och t = +3 är under respektive över medelvärdet för 

indexavkastningen, vilken representerar avkastningen för marknaden i helhet, studeras istället 

riktningen på den abnormala avkastningen för enbart flygbolag. Beräkningen presenteras i 

ekvation (10) nedan. 

 𝑃 = 1 −  ∑ (
𝑛

𝑋
) (0,25)𝑋(0,75)𝑛−𝑋

𝑛

𝑋 = 𝑚

 (10) 

Där 𝑃 = sannolikheten att observera kombinationen (-, +) m eller fler gånger av n event. 

Utöver binomialfördelningstestet undersöks även post-eventintervallet, för att se om den 

genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen t = (2, 15) är positiv, vilket i sådant fall 

skulle indikera att det finns en ekonomiskt mätbar omslagseffekt. 

3.2.3. Antal dödsfall 

Hypotes 3 hävdar att ju fler dödsfall en flygplanskrasch orsakar, desto större är den 

efterföljande negativa abnormala avkastningen på flygbolagets aktie. Antal dödsfall uttrycks 

som en kvantitativ diskret variabel i studiens regression eftersom variabeln enbart kan anta 

hela tal. Hypotesen testas genom att undersöka om variabeln antal dödsfall har en statistiskt 

signifikant negativ påverkan på kumulativ abnormal avkastning t = (0, 1). 

3.2.4. Plats för olycka 

Hypotes 4 anger att en flygplanskrasch som sker i samma land som flygbolaget är börsnoterat 

ger en större negativ abnormal avkastning. Plats för olycka uttrycks som en dummyvariabel i 

studiens regression. På så vis möjliggörs en kvantifiering av den kvalitativa datan. Om 

flygplanskraschen skett utanför det land vars börs flygbolaget är noterat på tilldelas variabeln 

plats för olycka värdet 0. Om flygplanskraschen skett innanför det land vars börs flygbolaget 

är noterat på tilldelas variabeln plats för olycka värdet 1. Hypotesen testas genom att 

undersöka om variabeln plats för olycka har en statistiskt signifikant negativ påverkan på 

kumulativ abnormal avkastning t = (0, 1).  
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3.3. Kontrollvariabler 

För att undersöka om företagsstorlek har en påverkan på den abnormala avkastningen 

kontrolleras denna variabel för genom att inkludera den i regressionsmodellen. 

3.3.1. Företagsstorlek 

Tidigare studier (Walker, Thiengtham och Lin, 2005; Kaplanski och Levy, 2010) har 

undersökt om ett flygbolags marknadsvärde har en påverkan på den abnormala avkastningen 

och funnit att mindre flygbolags abnormala avkastning är mer negativ än större flygbolags 

abnormala avkastning. För att kontrollera för eventuell påverkan från företagsstorlek 

inkluderas denna variabel i studiens regressionsmodell. Företagsstorlek definieras som 

företagets marknadsvärde, det vill säga bolagets aktiekurs multiplicerat med antal utestående 

aktier, dagen innan flygplanskraschen äger rum, detta i linje med tidigare studier (Walker, 

Thiengtham och Lin, 2005). Företagets storlek anges i miljoner USD. Värdet diskonteras för 

att rensa bort inflationspåverkan. Till detta används globalt BNP som deflator med basår 

1980.  

3.4. Regressionsmodell 

För att undersöka hur variablerna antal dödsfall och plats för olycka påverkar den initiala 

abnormala avkastningen genomförs en multivariat analys. Regressionsmodellens beroende 

variabel är kumulativ abnormal avkastning (CAR) under tidsperioden t = (0, 1), vilka utgör t1 

och t2. Dess två oberoende variabler är antal dödsfall (DÖDSFALL) och plats för olycka 

(PLATS). Dessutom kontrolleras för företagsstorlek (STORLEK). Modellen presenteras i 

ekvation (11) nedan. 

 𝐶𝐴𝑅𝑖(𝑡1, 𝑡2) = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝐷Ö𝐷𝑆𝐹𝐴𝐿𝐿𝑖 + 𝛽2 ∗ 𝑃𝐿𝐴𝑇𝑆𝑖  +  𝛽3 ∗ 𝑆𝑇𝑂𝑅𝐿𝐸𝐾𝑖 + 𝜀𝑖 (11) 

Där 𝐶𝐴𝑅𝑖 = kumulativ abnormal avkastning för aktie i mellan tidsperiod t1 och t2; 𝛽0 = regressionsintercept; 𝛽1-

𝛽3 = regressionskoefficienter; 𝜀𝑖 = felterm för aktie i. 
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4. Resultat 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat. Till att börja med presenteras resultatet för 

hypotes 1 och 2. Därefter presenteras resultatet av den multivariata analysen utifrån studiens 

regressionsmodell, och därigenom resultatet för hypotes 3 och 4. 

4.1. Initial marknadsreaktion 

En flygplanskraschs påverkan på ett flygbolags aktiekurs undersöks genom att studera den 

abnormala avkastningen. Resultatet presenteras i Tabell 2. Det kan observeras att det största 

prisfallet sker på eventdagen, t = 0. Den genomsnittliga abnormala avkastningen är denna dag 

-3,12%, vilken är signifikant på 1%. Vidare sker även ett mindre prisfall dagen efter 

eventdagen, t = +1. Den genomsnittliga abnormala avkastningen är denna dag -1,53%, vilken 

också är signifikant på 1%. Vidare kan det observeras att den initiala genomsnittliga 

kumulativa abnormala avkastningen, ACAR t = (0, 1), för ett flygbolag som erfar en 

flygplanskrasch är -4,65%. Hypotes 1, som hävdar att det förekommer en initial negativ 

abnormal avkastning, kan därför accepteras på 1% signifikansnivå.  

Tabell 2. Genomsnittlig abnormal avkastning och genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning för flygbolag 

efter en flygplanskrasch. 

Dag AAR t-värde Intervall ACAR t-värde 

0 -3,117*** -8,202 (0, 0) -3,117*** -8,202 

1 -1,530*** -4,027 (0, 1) -4,647*** -8,648 

2      -0,288 -0,758 (0, 2) -4,935*** -7,498 

3 -0,433 -1,139 (0, 3) -5,368*** -7,063 

4 0,209 0,549 (0, 4) -5,159*** -6,072 

5 0,176 0,462 (0, 5) -4,984*** -5,354 

6 0,002 0,004 (0, 6) -4,982*** -4,955 

7 -0,049 -0,130 (0, 7) -5,031*** -4,681 

8 -0,216 -0,569 (0, 8) -5,247*** -4,603 

9 0,363 0,956 (0, 9) -4,884*** -4,065 

10 -0,515* -1,355 (0, 10) -5,399*** -4,284 

11 -0,843** -2,218 (0, 11) -6,242*** -4,742 

12 0,116 0,306 (0, 12) -6,125*** -4,471 

13 0,674** 1,774 (0, 13) -5,451*** -3,834 

14 -0,352 -0,927 (0, 14) -5,804*** -3,944 

15 1,445*** 3,804 (0, 15) -4,358*** -2,877 

   (2, 15) 0,289 0,203 

* Statistiskt signifikant på 10%. ** Statistiskt signifikant på 5%. *** Statistiskt signifikant på 1%. Samtliga dagar är 

handelsdagar. AAR är genomsnittlig abnormal avkastning i procent. ACAR är genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning 

i procent. Urvalet inkluderar 71 event från 1980-01-01 till och med 2018-12-31. 
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Vidare kan utläsas att genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning är statistiskt signifikant 

på 1% över en längre tidsperiod, upp till och med dag 15, ACAR t = (0, 15), med ett värde på 

-4,36%. I post-eventintervallet t = (2, 15) är den genomsnittliga kumulativa abnormala 

avkastningen 0,29%, men inte signifikant. Den genomsnittliga kumulativa abnormala 

avkastningen för eventintervallet samt post-eventintervallet illustreras även i Figur 2. 

Figur 2. Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning. 

 
Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning under eventintervallet samt post-eventintervallet. Samtliga dagar är 

handelsdagar. Dag anger dag i eventintervallet och post-eventintervallet, ACAR är genomsnittlig kumulativ abnormal 

avkastning. Urvalet inkluderar 71 event från 1980-01-01 till och med 2018-12-31. 

4.2. Omslagseffekt 

Den abnormala avkastningen för ett flygbolags aktie vid respektive event är dag t = 0 negativ 

och dag t = +3 positiv 25 av 71 gånger, det vill säga i urvalet förekommer kombinationen (-, 

+) 25 av 71 gånger. Sannolikheten för att kombinationen (-, +) ska förekomma 25 eller fler 

gånger av 71 är 0,035524, se beräkningen nedan. Således konstateras att nollhypotesen, att 

vardera kombination (-, -), (+, +), (-, +) och (+, -) förekommer 25% av gångerna, kan 

förkastas på signifikansnivån P < 0,035524 och därigenom accepteras hypotes 2 på 

signifikansnivån 5%. 

𝑃 = 1 −  ∑ (
71

𝑋
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Där 𝑃 = sannolikheten att observera kombinationen (-, +) 25 eller fler gånger av 71 event. 
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Den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen för post-eventintervallet är ej 

signifikant. Likaså är den genomsnittliga abnormala avkastningen för dag 3 inte signifikant. 

Vi ser alltså att den abnormala avkastningen visar ett omslag dag t = +3 i fler fall än 

förväntat, men effekten är inte tillräckligt stor för att vara ekonomiskt mätbar. 

4.3. Regressionsmodell 

I Tabell 3 presenteras relevant deskriptiv statistik för regressionsmodellens variabler. 

Tabell 3. Deskriptiv statistik för regressionsmodellens variabler. 

Variabel Medelvärde p5 p25 p50 p75 p95 Standardavvikelse 

CAR -0,05 -0,17 -0,07 -0,04 -0,01 0,02 0,06 

DÖDSFALL 89,07 1,50 8,50 47,00 145,50 264,00 100,23 

PLATS 0,62 - - - - - - 

STORLEK 749,20 20,80 153,06 358,29 1 137,56 2 220,91 878,02 

CAR är kumulativ abnormal avkastning under eventintervallets första och andra dag, t = (0, +1). DÖDSFALL är antalet 

dödsfall. PLATS anger om flygplanskraschen sker i samma land som flygbolaget är börsnoterat eller inte (percentiler och 

standardavvikelse anges inte eftersom variabeln anges som en dummy). STORLEK är flygbolagets marknadsvärde i 

miljoner USD omräknat till 1980 års penningvärde. I tabellen anges medelvärde, den 5:e, 25:e, 50:e, 75:e samt 95:e 

percentilen, och standardavvikelse. Urvalet inkluderar 71 event från 1980-01-01 till och med 2018-12-31. 

I Tabell 4 presenteras korrelationsmatris med Pearsons korrelationskoefficient för 

regressionsmodellens variabler. Ur denna kan respektive oberoende variabels påverkan på 

den beroende variabeln CAR utläsas. Ur tabellen kan utläsas att variabeln DÖDSFALL har 

högst korrelation med CAR, vilken är statistiskt signifikant på 1%. Denna har även förväntad 

riktning där CAR får ett större negativt värde ju fler antalet dödsfall är, vilket är i linje med 

tidigare studier (Walker, Thiengtham och Lin, 2005). Övriga oberoende variabler, PLATS 

och STORLEK, har inte en statistisk signifikant korrelation med den beroende variabeln, men 

dessa har förväntad riktning. 

Vidare är korrelationen mellan de oberoende variablerna DÖDSFALL och PLATS 

signifikant. Likaså gäller för korrelationen mellan DÖDSFALL och STORLEK, vilken också 

är signifikant. Korrelationskoefficienterna mellan de oberoende variablerna är dock samtliga 

relativt låga och därigenom är sannolikheten för multikollinearitet låg. För att säkerställa att 

det inte förekommer multikollinearitet beräknas variance inflation factor (VIF). VIF för 

samtliga oberoende variabler är alla mellan 1 och 1,4 och därför konstateras att 

multikollinearitet inte förekommer (därav presenteras inte heller dessa värden). 

Tabell 4. Korrelationsmatris med Pearsons korrelationskoefficient för regressionsmodellens variabler. 
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 CAR DÖDSFALL PLATS STORLEK 

CAR 1,00    

DÖDSFALL -0,36*** 1,00   

PLATS 0,15 -0,44*** 1,00  

STORLEK 0,08 0,24** -0,13 1,00 

* Statistiskt signifikant på 10%. ** Statistiskt signifikant på 5%. *** Statistiskt signifikant på 1%. CAR är kumulativ 

abnormal avkastning under eventintervallets första och andra dag, t = (0, +1). DÖDSFALL är antalet dödsfall. PLATS anger 

om flygplanskraschen sker i samma land som flygbolaget är börsnoterat eller inte. STORLEK är flygbolagets marknadsvärde 

i miljoner USD omräknat till 1980 års penningvärde. Urvalet inkluderar 71 event från 1980-01-01 till och med 2018-12-31. 

I Tabell 5 presenteras resultatet från den multivariata analysen. Resultatet från 

regressionsanalysen visar att endast antalet dödsfall har en signifikant negativ påverkan på 

den kumulativa abnormala avkastningen t = (0, 1). Signifikansen är fortfarande hög när 

endast dödsfall testas som oberoende variabel, med signifikansnivå på p = 0,00092. Därav 

kan hypotes 3, att antalet dödsfall resulterar i en större negativ abnormal avkastning, 

accepteras. 

Variabeln PLATS har förväntad riktning, men är inte signifikant. Följaktligen kan inte 

hypotes 4, att en flygplanskrasch som sker i samma land som flygbolaget är börsnoterat 

resulterar i en större negativ abnormal avkastning, accepteras. 

Kontrollvariabeln STORLEK har inte en signifikant påverkan i regressionen. Därför antas 

inte storleken på flygbolaget ha en påverkan på kumulativ abnormal avkastning i den initiala 

marknadsreaktionen. Variabeln har även testats att logaritmeras, utan någon skillnad i 

resultat. Ytterligare har både Breusch-Pagan och Whites test genomförts, som båda indikerar 

att det inte förekommer heteroskedasticitet. 

Tabell 5. Regressionsresultat för flygbolag följande en flygplanskrasch. 

Variabel Regressionsmodell 

(t-värde) 

Intercept -0,0264 

(-1,6608) 

DÖDSFALL -0,0002*** 

(-2,8655) 

PLATS -0,0016 

(-0,1071) 

STORLEK 2,8646*10-7 

(0,0367) 

Justerat R2 0,0934 

Antal observationer 71 

* Statistiskt signifikant på 10%. ** Statistiskt signifikant på 5%. *** Statistiskt signifikant på 1%. DÖDSFALL är antalet 

dödsfall. PLATS anger om flygplanskraschen sker i samma land som flygbolaget är börsnoterat eller inte. STORLEK är 

flygbolagets marknadsvärde i miljoner USD omräknat till 1980 års penningvärde. I tabellen anges regressions intercept, 

beta-värdet för respektive oberoende variabel i regressionsmodellen med t-värde i parentes för ensidigt t-test, justerat R2-
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värde, och antalet observationer. Den beroende variabeln är CAR, kumulativ abnormal avkastning under eventintervallets 

första och andra dag, t = (0, +1). Urvalet inkluderar 71 event från 1980-01-01 till och med 2018-12-31. 

I Tabell 6 presenteras en sammanfattning av studiens hypoteser samt huruvida dessa kan 

accepteras eller inte utifrån undersökningens resultat.  

Tabell 6. Sammanfattning av studiens hypoteser och deras utfall. 

Hypotes Hypotes accepteras (signifikansnivå) 

1: En flygplanskrasch leder till en initial negativ 

abnormal avkastning. 

Ja (1%) 

2: Det förekommer en omslagseffekt. Ja (5%) 

3: Ju fler dödsfall, desto större negativ abnormal 

avkastning. 

Ja (1%) 

4: En flygplanskrasch som sker i samma land som 

flygbolaget är börsnoterat ger en större negativ 

abnormal avkastning. 

Nej (-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

5. Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat och dess slutsatser sammanfattas. Slutligen ges 

förslag till vidare forskning. 

5.1. Initial marknadsreaktion och omslagseffekt 

Syftet med denna studie är att undersöka hur marknaden reagerar initialt på ett flygbolags 

aktie när ett av deras flygplan kraschar. Vidare har även faktorer valda utifrån ett 

sentimentperspektiv undersökts för att ta reda på om dessa har en påverkan på flygbolagets 

aktieavkastning. 

Resultatet av eventstudien visar att den initiala marknadsreaktionen är signifikant negativ. 

Resultatet är konsekvent med tidigare studier (Chance och Ferris, 1987; Davidson, Chandy 

och Cross, 1987; Walker, Thiengtham och Lin, 2005) som finner en likvärdig 

marknadsreaktion. Vidare kan konstateras att den genomsnittliga kumulativa abnormala 

avkastningen i post-eventintervallet, t = (2, 15), är svagt positiv, men inte signifikant. Detta 

tyder på att marknaden effektivt inkorporerar nyheten om en flygplanskrasch i flygbolagets 

aktie, för att sedan återgå till den förväntade avkastningen. Resultaten indikerar därmed att 

marknaden agerar enligt den semi-starka formen av den effektiva marknadshypotesen.  

Resultatet visar dock, i linje med Kaplanski och Levy (2010), att en omslagseffekt är 

närvarande dag t = +3. Att den abnormala avkastningen är negativ dag t = 0 för att sedan vara 

positiv dag t = +3 förekommer så pass ofta indikerar på att effekten inte är en slump. 

Relevansen av denna upptäckt försvagas dock då varken den genomsnittliga abnormala 

avkastningen för dag t = +3, eller den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen t = 

(2, 15) är signifikant positiva. Vi kan utifrån detta dra slutsatsen att effekten inte är av den 

grad att den skulle kunna utnyttjas som investeringsstrategi i hopp om att erhålla positiv 

avkastning, men att sentiment fortfarande har en mätbar påverkan på flygbolaget när ett av 

deras flygplan kraschar. Vidare kan konstateras att effekten är mycket svagare än när hela 

börsen inkluderas, då Kaplanski och Levy (2010) såg en större effekt med en starkare 

signifikansnivå. Denna upptäckt kan sammanfattas med att trots att sentiment kan urskiljas på 

marknaden i helhet, så är det desto svagare när det specifika bolaget som ansvarar för 
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flygplanskraschen undersöks. Vi vill därför understryka vikten av metodval, men också 

undersökningsobjekt, när sentiment undersöks vid specifika händelser. 

5.2. Regressionsmodell 

För att undersöka hypotes 3 och 4 så genererades en multipel regressionsmodell. Antal 

dödsfall och plats för olycka är de två oberoende variablerna som förväntas ha en signifikant 

påverkan på initial kumulativ abnormal avkastning. Av dessa visar sig antalet dödsfall ha en 

signifikant negativ påverkan. Resultatet är samstämmigt med studien av Walker, Thiengtham 

och Lin (2005), som delade upp antalet dödsfall i en dummyvariabel, med antingen över 100 

dödsfall eller under 100 dödsfall.  

En svårighet med att analysera antalet dödsfall ur ett sentimentperspektiv är att det inte är helt 

isolerat från ekonomiska aspekter för det ansvariga flygbolaget. Till exempel så riskerar 

flygbolaget att betala ut ersättning till offer och anhöriga. Det krävs alltså att dessa aspekter 

skulle kontrolleras för, vilka skiljer sig från fall till fall. Detta problem är inte avgränsat till 

enbart forskningen, utan även investerare. Eventuella skadestånd och försäkringsavgöranden 

är sällan bekräftade i ett så pass tidigt skede efter en flygplanskrasch, vilket försvårar en 

träffsäker analys av flygbolagets fundamenta. För att observera effekten av dessa nyheter på 

flygbolagets aktieavkastning så skulle eventintervallet behöva förlängas. 

Plats för olycka visar sig inte ha någon signifikant påverkan på den kumulativa abnormala 

avkastningen. Hypotesen grundas i de tidigare studier som har visat att extremfall har en 

påverkan på närliggande bolags aktieavkastning, beroende på hur pass nära bolagen var 

geografiskt till extremfallet (Ichev och Marinč, 2018). Som tidigare nämnt så finner Walker, 

Thiengtham och Lin (2005) en signifikant effekt när det testade denna dummyvariabel, men 

då avgränsat till endast amerikanska flygbolag. Författarnas förklaring till denna effekt är de 

skillnader i skadestånd beroende på om flygplanet kraschade innanför USA:s landsgränser 

eller utanför. Då denna effekt försvinner när flygbolag från hela världen inkluderas så talar 

det emot att sentiment skulle ligga som förklaringsgrund. För att fastställa om skillnader i 

skadeståndsregler kan förklara den abnormala avkastningen, så skulle dessa behöva 

kontrolleras för, för respektive land. 
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5.3. Förslag till vidare forskning 

I denna studie undersöks enbart effekten på flygbolagets aktie vars flygplan kraschar. Om och 

hur kraschen påverkar övriga flygbolag skulle kunna studeras för att kartlägga vilken 

påverkan en krasch har på övriga flygbolagsaktörer på marknaden. Då sentiment har visat sig 

påverka människors perception av risk (Kaplanski et al., 2015) skulle det kunna innebära att 

investerare vänder sig till konkurrerande bolag inom samma bransch, men även att 

konsumenter väljer dessa, vilket i sin tur skulle kunna få effekter på flygbolagets 

aktieavkastning. Alternativt skulle det också kunna innebära att investerare samt konsumenter 

visar minskad efterfrågan för flygbolagsbranschen som helhet. 

Vidare har sentiment har som tidigare skrivet en påverkan på investerare (t.ex. Edmans, 

García och Norli, 2007; Kaplanski och Levy, 2010; Kaplanski et al., 2015). Media i sin tur 

har visat sig ha en påverkan på sentiment (Tetlock, 2007), där flygplanskrascher är en 

händelse som förekommer i hög utsträckning (Barnett, 1990). Emellertid undersöks inte om 

hur frekvent en viss flygplanskrasch benämns i media har en påverkan på den abnormala 

avkastningen. För att vidare studera vilken effekt media har i och med en flygplanskrasch 

skulle frekvensen, om en högre exponeringsgrad resulterar i en större abnormal avkastning, 

kunna undersökas. 
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