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Sammanfattning 

Författare: Ganna Kovalenko & Kornelia Nastawska 

Handledare: Maria Smolander 

Kurs: FEK, VT2016, Kandidatuppsats inom finansiering 

Titel: Påverkar oförutsägbara händelser flygbolags aktiekurser? 

Syfte: Studiens syfte är att kartlägga hur oförutsägbara händelser av exogen karaktär 

påverkar flygbolags aktiekurs.  

Teoretisk referensram: I studien redogörs för den effektiva marknadshypotesen och 

Behavioural finance med fokus på överreaktion, flockbeteende och säsonganomalier 

som uppkommer på börsen. 

Angränsningar: Studien avgränsas till fyra terrorattacker och fyra flygplanskrascher 

samt tio flygbolag. 

Metod: Undersökningen tillämpar en kvantitativ metod i form av eventstudie. 

Flygbolags aktiemarknad undersöktes även beträffande veckodagseffekten med hjälp av 

regressionsanalys. 

Slutsatser: Terrorattackerna har större påverkan på flygbolagens aktiekurser än 

flygplanskrascher, men det är bara terrorattentatet den 11 september 2001 som visade 

signifikant samband mellan händelsen och aktiekursförändringarna i de 10 utvalda 

flygbolagen. Återhämtningstiden skiljer sig mellan de två typerna av oväntade exogena 

händelserna och flygbolagen. Det upptäcktes ett visst mönster: flygplanskrascher 

påverkar aktier kortvarigt medan terrorattentatens påverkan är långvarig. Beräknade 

koefficienterna för veckodagseffekt för åren 2014 och 2015 har visat obetydliga 

avvikelser för studieresultatet. 

Förslag på framtida forskningar: Att genomföra en annan studie med hjälp av 

trianguleringsmetod där det kvalitativa inslaget av intervjun kunde förtydliga resultatens 

betydelse. Ett annat förslag är att undersöka flygbolags aktiemarknad för 

”månadsskifteffekten”.  

Nyckelord: Effektiv marknadshypotes, eventstudiemetod, terrorattack, flygplanskrasch, 

återhämtningstid, veckodagseffekt, avvikande avkastning. 
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Abstract 

 

Authors: Ganna Kovalenko and Cornelia Nastawska 

 

Mentor: Maria Smolander 

 

Course: Business Administration, VT2016, Bachelor Thesis in Financing 

 

Title: Can airline stock prices be affected by unpredictable events? 

 

Purpose: The aim of the study is to identify how airline stock prices can be affected 

by unpredictable exogenous events. 

 

Theoretical Framework: The study is based on the efficient market hypothesis and 

behavioural finance with a focus on overreaction, herd behaviourism and seasonal 

anomalies that arise at the stock market.  

 

Boundaries: The study field is narrowed to specifically chosen four terror attacks, four 

aircraft crashes and ten airlines. 

 

Method: The study applies a quantitative approach based on event study. Airline stock 

market has been also examined for the weekday effect using regression analysis. 

 

Conclusions: The effect of terrorist attacks on airline stock prices is larger and has a 

major impact on the change of airlines stock market prices than the effect when airplane 

crashes. Though this significant connection is only shown by the terrorist attack that 

happened on the 11th September, 2001. It showed a significant connection between the 

event and share prices change in ten selected airlines. Recovery time varies between 

these two types of unexpected events (terrorist attacks and plane crash) as well as 

between airlines. A certain pattern has been discovered that shows us that the effect of 

airplane crashes is short while the impact of terrorist attacks is long lasting. The 

estimated coefficients for the weekday effect for the years 2014 and 2015 have shown 

slight deviations in study results. 

 

Suggestions for future studies: To conduct another study using triangulation where the 

qualitative element of the interview could clarify the relevance of the results. Another 

suggestion is to examine the airline stock market for "monthly shift effect". 

 

Keywords: efficient market hypothesis, event study method, terrorist attack, plane 

crash, recovery time, weekday effect, abnormal returns.   
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Förord 

Vi vill tacka vår handledare Maria Smolander som har gett god handledning och 

feedback. Ett stort tack till vår opponentgrupp för deras förslag och kritik. Dessutom är 

vi tacksamma för hjälp och stöd från varandra. Det har varit intressant och utvecklande 

att arbeta med denna uppsats. 
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1 Introduktion 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrund till studien och problemställningar som 

gör det lättare för läsaren att bättre förstå undersökningssyftet. 

1.1 Bakgrund 

Numera är det vanligt att de svenska hushållen investerar en del av sin förmögenhet i 

aktier med förväntan att göra vinst. Enligt Statistiska centralbyrån har de svenska 

hushållens aktieinnehav i bolag noterade på den svenska börsen ökat mellan år 2014 och 

2015. Det observerades en uppgång med 110 miljarder kr år 2015 i jämförelse med året 

dess för innan.1 Dessutom väljer oftast de privata placerarna nu att köpa både inhemska 

och utländska aktier för att sänka risken med sina investeringar genom exempelvis 

diversifiering av sin aktieportfölj.2 Det internationella privatköpet av aktier är möjligt 

genom det globala nätverket, Internet, där man kan köpa aktier från en aktiemarknad på 

andra halvan av jordklotet. Allt fler finansiella tjänster är tillgängliga via internet som 

gör finansmarknaden mer global och naturligtvis påverkar de olika aktiemarknaderna 

varandra.  

Ett viktigt begrepp för aktieutvärdering är uttrycket volatilitet som visar hur mycket 

aktiekursen skiljer sig från medelvärdet men som bara visar avvikelsens storlek oavsett 

riktning.3 Vanligtvis redovisas volatiliteten på 30 dagar. Ju högre volatilitet, desto större 

risk är det med investeringen eftersom placerare inte vet om aktiekursen rör sig neråt 

eller uppåt. Enligt den effektiva marknadshypotesen uppstår volatiliteten från den 

tillgängliga informationen och insiderinformationen. Dessa påverkar aktiens framtida 

kursrörlighet. Malkiel jämför i sin artikel börsutveckling med ”random walk”, då ny 

information gör aktiekursen nyckfull.4 

En risk med volatiliteten är att olika ”noises”, rykten och privat information påverkar 

aktiepriset. Detta gör att cirka 4-12% av de angivna värdena är baserade på fel 

prissättning, menar French och Roll i deras studie från 1986. 5 De fann att volatiliteten 

på en av de största amerikanska börserna, New York Stock Exchange (NYSE) är cirka 

70 gånger större under en timmes pågående handel än under en timme när börsen är 

stängd. 6 Detta kan förklaras av att den nya informationen om en viss företeelse oftast 

sprider sig under pågående handel eller uppkommer då.7 En konsekvens av denna 

reaktion kan vara att marknadsvolatiliteten, blir självskapande.  

Genom den självskapade volatiliteten kan analytiker och privatinvesterare misstolka 

köp- eller säljsignaler. Stor prisvolatilitet kan leda till att aktieinnehavarna i panik säljer 

sina aktieandelar och det resulterar i att det kommer att råda ineffektivitet på den 

finansiella marknaden. Emellertid anses aktiemarknaden vara mer attraktiv för 

investerarna när prisbilden blir stabil särskild om de investerar på långt sikt. Däremot 

                                                 
1 Statistik centralbyrå, 2016 
2 Coeurdacier & Guibaud, 2011, s. 301 
3 Hansson, 2005, s. 135 
4 Malkiel, 2005, s.1 
5 French & Roll, 1986, s. 23 
6 Ibid, s. 23. 
7 Ibid, s. 9. 
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handlar vissa investerare på kort sikt i syfte att generera vinst. Dessa placerare utnyttjar 

aktiekursförändringarna genom att de reagerar snabbt. De antigen säljer aktier vid 

kursens uppgång eller köper vid låg kurs. De kortsiktiga aktiefluktuationerna kan delvis 

orsakas av den oväntade informationen som blir offentliggjort på börsen. Nofsinger i sin 

bok ” the Psychology of Investing” beskriver att dåliga nyheter också ger signifikant 

avvikande avkastning vilket innebär att aktiemarknaden är mer känslig vid negativa 

nyheter jämfört med den svagare och positiva reaktionen vid goda nyheter. Då 

investerare har en tendens att överreagera på dåliga nyheter.8  

 

1.2 Problemdiskussion 

Aktiekursen och börsen i sin helhet påverkas både av interna och externa faktorer. Med 

interna faktorer menas faktorer som kan påverkas av själva bolaget som kan ha samband 

med företagets resultat eller en förändring i företagets hierarki såsom VD-byte. Externa 

faktorer har också stor inverkan på aktiekursen men de ligger utom bolagets kontroll. 

Al-Tamimi, Alwan och Rahman beskriver i sin studie att börsen i Förenade 

Arabemiraten kan påverkas av exempelvis följande yttre faktorer såsom investerarens 

beteende, konkurrens på marknaden och strejker. 9 

Faktorer som påverkar aktiekursen kan fördelas även på ekonomiska och icke-

ekonomiska faktorer som har sin grund i psykologi.  Forskare, Pekka Himanen hävdar 

att dagens samhälle är ”rädslans samhälle” där dåliga nyheter drar till sig mer 

uppmärksamhet än goda.10 De två intresseväckande och spektakulära företeelserna som 

förekommer oftare nuförtiden är terrorattacker och flygplanskrascher. Ett stort antal 

människor brukar omkomma i passagerarflygolyckor och i terrorattentat vid samma 

tillfälle och de förekommer oförutsägbart. Externa händelser har stor påverkan på 

aktiemarknaden eftersom information om katastrofala händelser numera sprider sig 

snabbt världen runt via Internet. 

Resultatet av de oförutsägbara dramatiska händelserna är aktieprisrörlighet som skapar 

osäkerhet med investeringen snarare än att ökar risken. Efter attacken den 11 september 

i New York som var det mest omskrivna och omtalade terrorattentatet över hela 

världen11 steg volatiliteten kraftigt och de två största amerikanska börserna, NYSE och 

NASDAQ stängdes direkt till den 17 september 2001.12 Den nya typen av 

investeringsrisk på aktiemarknaden gör att bombdåden i tunnelbanan och på bussen i 

London 2005 också påverkade börsen som dock återhämtade sig inom några dagar till 

skillnad från attacken på World Trade Center där det tog cirka en månad.13 Attacken 

mot World Trade Center i New York där två passagerarflygplan flög in i de två tornen 

                                                 
8 Nofsinger, 2012, s. 42 
9 Al-Tamimi et al., 2011, s. 4. 
10 Röda Korset, s. 7.  
11 Nord & Strömbäck, 2002, s. 8 
12 Faheem & Huoung-goo, 2013, s. 634.  
13 Buttonwood. 2015, The Economist. 
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och attacken mot Pentagon, vållade osäkerhet på börsen. Därefter rasade 

flygbolagsaktier noterade på Stockholmbörsen med cirka 23 %.14  

Den här studien undersöker hur flygbolagens aktiekurs påverkas på kort sikt av de två 

typerna av katastrofala händelser inom flygbranschen utifrån ett historiskt perspektiv 

som omfattar en längre period, mellan år 2000 och 2016. Det finns ingen tillgänglig 

forskning som undersöker det här ämnet under hela tidsperioden sedan 11 september 

2001. Denna studie riktar sig mot de här två typerna av händelser, därför att de är de 

mest rapporterade och omskrivna vilket ger ett ökat underlag för att genomföra studien.  

1.2.1 Problemformulering 
Vi vill undersöka hur snabbt aktiekursen hos flygbolag som drabbats av terrorattacker 

eller flygplanskrascher återhämtar sig efter händelserna. Vi är också intresserade av att 

undersöka om återhämtningstiden skiljer sig mellan de länder och tidsperioder som 

studie omfattar. 

1.2.2 Frågeställningar 

Följande frågor undersöks i uppsatsen: 

 Hur påverkas aktieavkastningen i de flygbolagen som valts? 

 Finns det skillnad i aktiekursens återhämtning mellan de länder som 

studien omfattar? 

 Ser återhämtningen annorlunda ut över tiden som har studerats i 

respektive land? 

 

1.2.3 Hypoteser 
De två huvudhypoteser som ska testas är: 

H0: Det finns ett signifikant samband mellan händelserna och aktiekursförändring. 

H1: Det finns inget signifikant samband mellan händelserna och aktiekursförändring. 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att kartlägga hur oförutsägbara händelser av exogen karaktär påverkar 

flygbolags aktiekurs. 

1.4 Avgränsningar  

I den empiriska studien undersöktes 10 flygbolag, både relativt små 

lågkostnadsflygbolag samt stora högkostnadsflygbolag. Dessa valdes för att kunna ge en 

komprimerad bild av den globala flygmarknaden (se urval längre fram). Denna 

undersökning avgränsas till passagerarflygplanskrascher där ett stort antal människor 

har omkommit. I fråga om terrorattackerna avgränsas undersökningen till de som 

väcktes mest uppmärksamhet i media. Studien omfattar perioden 2000-2016. 

  

                                                 
14 Dagens Industri, 2001. 



Påverkar oförutsägbara händelserna flygbolagsaktiekurs? 

- en kvantitativ studie om terrorhandlingar och flygplanskrascher.  

Kovalenko & Nastawska 

 

 9 

2 TEORI 

I teoridelen redogörs för den referensram som denna studie baseras på, kritik av den 

kända klassiska finansteorin och tillämpning av tidigare forskning inom området. Först 

beskrivs den effektiva marknadshypotesen. Därefter kommer en kort förklaring av den 

behavioristiska finansiella ekonomiska teorin och dessutom beskrivs forskning om hur 

nyheter påverkar aktiemarknaden. Vidare redogörs för anomalier som uppkommer på 

börsen. Syftet med detta kapitel är att läsare ska kunna förstå vilket angreppssätt 

studien följer och för att underlätta analys av materialet. 

2.1 Effektiva marknadshypotesen 

En central teori inom finansiell ekonomi är den klassiska finansteorin, effektiva 

markandshypotesen (EMH), som grundades av Eugene Fama år 1970 efter en livlig 

debatt om aktiemarknaden. EMH:s huvudantagande är att på en fullt effektiv marknad 

återspeglar priset på en aktie all tillgänglig relevant information. Följaktligen justeras 

aktiepriser omedelbart till det fundamentala värdet, eller jämviktspriset när ny 

information blir tillgänglig.15  

Förutsatt att de rationella investerarna har samma publika och privata information och 

dessutom tolkar den på liknande sätt, kommer de att värdera tillgångarna rätt. Fama har 

konstaterat vidare att om vissa investerare uppvisar irrationellt investeringsbeteende ger 

det ingen effekt på aktieprisbildningen eftersom deras påverkan direkt kommer att 

elimineras av tillräckligt många rationella investerare.16 Alltså finns då ingen möjlighet 

för investerare att göra spekulationsaffärer för att få högre avkastning än den 

genomsnittliga på den effektiva marknaden. 

2.1.1 Marknadseffektivitet 
Fama kategoriserade tre former av marknadseffektivitet där grunden till denna 

klassificering utgörs av tre informationsnivåer: 

o stark 

o halvstark 

o svag 

Vid den svaga formen av marknadseffektivitet återspeglar aktiepriset all historisk 

information. Investerare har ingen möjlighet att generera vinster genom att studera 

tidigare prismönster. Om det råder svag markandseffektivitet, anses trendanalyser vara 

irrelevanta för att studera de historiska aktiekurserna för att förutsäga kursen framöver.17 

Den mellanstarka formen av marknadseffektivitet som oftast förekommer på de 

finansiella marknaderna innebär att aktiepriser reflekterar både all historisk information 

och offentlig tillgänglig om ett företag såsom årsrapporter vid en viss tidpunkt.18 

Under den starka formen av marknadseffektivitet är även inräknad icke offentlig 

information, insiderinformation i aktiepriset som kan vara tillkännagivet för en 

                                                 
15 Fama, 1970, s. 386 
16 Ibid, s. 387-388 
17 Ibid, s. 414 
18 Ibis, s. 415 
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begränsad krets personer på marknaden.19 Emellertid är det omöjligt att vissa 

investerare skulle utnyttja den här typen av information för att få högre avkastning än 

den genomsnittliga, eftersom priset kommer att omedelbart justeras efter det att ny 

information framträder.  På så sätt kan inget pris vara felaktigt fastställt. 

2.1.2 Random walk 
Aktiekursfluktuationer jämförs med ”random walk” då det inte finns några fastställda 

trender i stället är aktiekursrörligheten slumpmässig och oförutsägbar.20 Detta innebär 

att en aktieinvesterare inte kan använda sig av historisk information för att generera 

vinst som i den svaga formen av effektivitet. Dagens pris är en kvalificerad gissning om 

morgondagens pris.21 Därför att vi inte kan förutse när ny information blir publik och 

dessutom hur den kommer att påverka aktiepriset. Men trots det kommer aktievärdet att 

nå det fundamentala värdet efter det att ny information blir tillgänglig över en kort tid 

enligt EMH. 

I denna studie tas hänsyn till den semi-starka formen av markandseffektivitet då 

information om de två typerna av oförutsägbara händelser offentliggjorts som i sin tur 

ger effekt på aktiemarknaden. Emellanåt följer aktier ett slumpmässigt mönster kallad 

för ”random walk” som innebär att oväntade aktiekursfluktuationer kan observeras. 

Vidare undersöks om aktiemarknaden är effektiv eller ineffektiv. 

2.2 Kritik mot den effektiva marknadshypotesen 

Efter det att Fama publicerade sin teori uppkom en livlig debatt om relevansen av den 

effektiva marknadshypotesens olika aspekter. Robert J. Shiller ifrågasatte den effektiva 

marknadshypotesen och hävdade att modellen var alltför förenklad och alltför bristfällig 

för att kunna fungera som en exakt skildring av verkliga finansmarknader eftersom 

aktiemarknaden inte är fullständigt effektiv.22 

Claesson konstaterade i sin studie (1987) att marknader bara var effektiva i den svaga 

och semi-starka formen. Men de säsonganomalierna på börsen som observerades av 

många andra forskare såsom Shiller, Claesson, Dubois och Louvet (se längre fram) 

visade att marknaden inte var effektiv. Detta var inte förenligt med EMH eftersom den 

antog att aktier omedelbart kommer att justeras till det fundamentala värdet efter det att 

ny information blev tillgänglig.23  Resultat från andra studier visade att det kunde dröja 

några dagar innan aktiemarknaden återhämtade sig.24 Enligt EMH borde 

prisförändringar vara kortvariga och dessutom borde aktiepriser justeras direkt till det 

fundamentala värdet när ny information framträder på den effektiva marknaden. 25 

  

                                                 
19 Fama, 1970, s. 409 
20 Bodie et al, 2014, s.350 
21 Bodie & Merton, 2000, s. 206-208 
22 Shiller, 1990, s. 8 
23 Fama, 1970, s. 386 
24 Kaplanski och Levy, 2010, s. 174 
25 Fama, 1970, s. 386 
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2.2.1 Anomalier på aktiemarknaden 
Den effektiva marknadshypotesen kunde inte förklara varför de olika säsongs- och 

tidsanomalierna påverkade börsen och aktieprisnivån. Detta gav stöd åt 

aktiemarknadspsykologi (Behavioural Finance) som hävdade att marknaden inte var 

effektiv. 

Dessa olika avvikelser kunde anses vara bra investeringstillfälle för att generera 

överavkastning. Ett exempel på en anomali är veckodagseffekten som visade att det 

fanns systematiska nedgångar och uppgångar på vissa börsdagar än på de andra som 

uppkom varje vecka. Exakta orsaken till dessa anomalier var otydligt.  

Studie om den svenska aktiemarknadens effektivitet som gjordes av Claesson (1987) 

tydde på att aktiemarknaden inte alltid var effektiv. I studien undersöktes 49 av de 

största aktierna under perioden 1978-1984. Studiens resultat visade existensen av 

veckodagseffekten då aktiemarknadens medelavkastning skilde sig för olika dagar. Man 

ansåg att måndagar och fredagar hade den största genomsnittliga avkastningen men på 

tisdagar fann man den största avvikelsen från veckodagarnas genomsnittliga 

avkastning.26 Således är de avvikelserna inte förenliga med den effektiva 

marknadshypotesen som ansåg att alla veckodagar borde uppvisa liknande 

genomsnittlig avkastning. 

I en studie av Dubois och Louvet (1996) undersöktes veckodagseffekten (day-of-the-

week effect) både i utvecklade och tillväxtmarknader. I studien valdes 11 

marknadsindex under perioden 1969-1992.27 Den asiatiska marknaden representerades 

av ett index från Hong-Kong och Japan. Vidare företräddes fyra index av USA och 

Kanada, en av Australien samt fyra index av Europa. Resultatet visade att 9 av 11 index 

hade negativ abnormal avkastning på måndagar och tisdagar. Dessutom fann man 

positiv avvikande avkastning på onsdagar förutom i Japan och Australien. Båda 

marknaderna uppvisade negativ abnormal avkastning på tisdagar.28 

2.3 Behavioural finance 

Som motsats och skarp kritik till den effektiva marknadshypotesen har definierats 

Behavioural Finance (BF), den behavioristiska finansiella ekonomiska teorin som 

innefattar olika psykologiska teorier. Teorin tar hänsyn till det samhällsvetenskapliga 

perspektivet, inkluderat psykologi och sociologi.29 Följaktligen behandlar BF vilka 

psykologiska faktorer som påverkar enskilda aktörens investeringsbeslut och därmed 

den finansiella marknaden. Huvudantaganden i BF är att alla investerare är irrationella 

och handlar känslomässigt. Vilken i sin tur gör att de kan bedöma risker felaktigt och 

inte ta optimala beslut som kan inverka vidare på marknadseffektiviteten.30 

  

                                                 
26 Claesson, 1987, s. 117 
27 Dubois och Louvet, 1996, s. 1465 
28 Ibid, s. 1471 
29 Shiller, 2003, s. 83 
30 Baker & Nofsinger, 2010, s. 3-4 
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2.3.1 Flockbeteende 
Det har genomförts många undersökningar som ger olika förklaringar till varför 

marknaden inte är effektiv. En av faktorerna som visar att marknaden är ineffektiv är 

flockbeteendet som innebär att individer agerar som andra i flocken eller gruppen 

eftersom de är rädda att sticka ut. Detta tenderar i att aktieinvesterare brukar sälja och 

köpa aktier samtidigt. En bra beskrivning av denna faktor ger Nofsinger och Baker i sin 

studie från 2002 där alla investerare jämföras med flockdjuren, antiloper. Genom att de 

lever i hjordar och håller sig i närheten av varandra skyddar dem sig bättre mot 

rovdjursangrepp. Vidare hävdar han att på liknande sätt sker det utbyte av 

informationen mellan investerarna via olika kanaler. Men främst riskerar den enskilde 

osjälvständiga investeraren att göra felaktig investeringsanalys. Om aktörerna på 

aktiemarknaden inte gör gynnsamma investeringar, blir det riskabelt för dessa.31 

2.3.2 Överreaktion 
Med överreaktion menas att investerare ofta värderar oförutsägbara händelser högre än 

deras verkliga värde. Varvid de underskattar den tidigare, gamla informationens 

betydelse. I sin bok ”The Psychology of Investing” (2012) skriver Nofsinger att 

investerare felaktigt värderar framtida goda och dåliga nyheter som påverkar bolagets 

aktier genom att de går under eller över det fundamentala värdet.32 

2.3.3 Dåliga nyheter 
När den dåliga nyheten blir tillgänglig kännetecknas de privata placerarna av att de 

behåller sina aktier och väntar längre innan de eventuellt säljer dem, menar Nofsinger.33 

Detta kan bero på att de vill utnyttja det gynnsamma investeringstillfället då aktiekursen 

går ner och köper aktier då. Eventuellt när aktiekursen går upp säljer de sina befintliga 

aktieinnehav för att generera största möjliga vinst. 

Det väcktes allmänt intresse kring terrorattentatens effekter på börsen efter attacken den 

9/11 år 2001 i New York. I en studie av Peren Arin & Ciferri & Spagnolo (2008) 

undersöktes terrorattentatens påverkan på avkastning och volatiliteten på 

aktiemarknaden under tidsperioden 2002-2006 där fokus låg på medelvärdet och 

variansen av avkastningen. Studieresultat visade att terrorattentaten gav väsentlig och 

delvis negativ effekt på aktiemarknaderna i de 6 länderna (urvalet till studie). Dessutom 

fanns det ett tydligt statistiskt samband mellan medelvärden och variansen av 

avkastning på aktiemarknaderna. Vidare såg man att investerarna inte var lika mycket 

påverkade av terrorhändelserna på dessa aktiemarknader. Studieresultatet indikerade 

också att reaktionen mellan länderna skiljde sig. I de två demokratiska euroepiska 

staterna, Spanien och Storbritannien drabbades aktiemarknaden minst. Skillnaden 

förklaras med att folk i dessa västerländska länder litade mer på samhällets institutioner 

samtidigt som staten hade bättre förmåga att bearbeta den särskilda situationen. Det 

tydde på att antal inträffade terrorhandlingar per år hade minskat för de två tidigare 

nämnda länderna och även för Indonesien till skillnad från andra länder, bland dessa var 

Thailand, Israel och Turkiet.34 

                                                 
31 Nofsinger, 2012, s.72 
32 Ibid, s. 101-102 
33 Ibid, s.41 
34 Peren Arin & Ciferri & Spagnolo, 2008, s. 165-166 
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Ramiah et al. undersökte (2010) hur fem terrorattacker som inträffade mellan 2001-

2006 påverkade den australiensiska aktiemarknaden och fann att olika terrorattentat 

påverkade de fem utvalda aktierna noterade i Australien på olika sätt. Vissa aktier 

reagerade negativt på tre av de utvalda terrorattackerna, som ägde rum i New York, 

London och i Madrid. Till skillnad från andra aktier som reagerade positivt.  Börsen i 

Australien påverkades positivt efter terrorattackerna i Bali däremot påverkades 

aktiemarknaden inte alls efter bombningen i Mumbai. De skilda reaktionerna visade att 

terrorattentaten gav olika effekter på börsen.35 

Andrew H. Chen och Thomas F. Siems genomförde en studie (2003) där de undersökte 

vilken påverkan de största militär- och terroristattackerna hade på kapitalmarknaden i 

USA och resten av världen. De upptäckte att dessa händelser hade en stor påverkan på 

världens aktiemarknader. Studieresultat visade att den amerikanska marknaden blev 

mycket mer stabil som kunde förklaras med att marknader uppvisade förbättrad 

marknadseffektivitet och hade mer stabil banksektor.36 

I en studie av Kaplanski och Levy (2010) undersöktes huruvida flygolyckor påverkade 

aktiepriser. Studieresultatet visade att flygkatastrofer påverkade aktiemarknaden 

negativt och effekten höll sig i två dagar efter händelsen. Betydande roll spelade 

massmedias stora inverkan på människor som gjorde att de blev mer pessimistiska då 

information om flygolyckan blev offentlig. Enligt Kaplanski och Levy ökade dessa 

katastrofer ångest och rädsla som exempel på psykologiska faktorer. Till följd av detta 

vågade privata investerare inte ta stora risker samt efterfrågan på riskfyllda tillgångar 

minskade på kort sikt. Med tiden avtog ångesten och aktiemarknaden förändrades 

fullständig. Det framgick från studieresultatet att aktier av de amerikanska flygbolagen 

påverkades mest av flygolyckor.37 

  

                                                 
35 Ramiah, 2010, s. 64 
36 Chen & Siems, 2003, s. 356 
37 Kaplanski & Levy, 2010, s. 198-199 
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2.3.4 Sammanställning och tillämpning av tidigare forskning 
 

Författare & 

utgivningsår 

Titel Resultat Tillämpning 

Claesson (1987) ”Effektiviteten på 

Stockholms 

Fondbörs” 

Måndagseffekten och 

veckodagssluteffekten förekom 

på den svenska 

aktiemarknaden. Aktiernas 

genomsnittliga avkastning 

avviker positiv just under dessa 

dagar.  

Det har testats om det svenska 

flygbolagets (SAS) aktier 

uppvisar abnormal genomsnittlig 

avkastning på fredagar och 

måndagar. 

Dubois & Louvet 

(1996) 

”The day-off-the-

week effect :The 

international 

evidence” 

9 av 11 undersökta index 

uppvisade negativ avvikande 

avkastning på måndagar och 

tisdagar.  

Det har undersökts om det 

amerikanska flygbolagets aktier 

(Skywest- aktier) har avvikande 

genomsnittlig avkastning på 

måndagar.  

French & Roll 

(1986) 

”Stock Return 

Variances- The 

Arrival of Information 

and the Reaction of 

Trades” 

Volatiliteten på den 

amerikanska börsen var 70 

gånger större under en timme 

pågående handel än under en 

timme när börsen är stängd.  

Ifall aktietröghet efter katastrofen 

i Egypten som har inträffat på en 

lördag kan bero på att börsen var 

stängd då. 

Peren Arin & 

Ciferri & 

Spangolo (2008) 

”The price of terror: 

The effects of 

terrorsim on stock 

market returns and 

volatility” 

Två europeiska demokratiska 

staterna som ingick i studien 

drabbades minst på grund av 

medborgarna litade mer på 

samhällsinstitutioner och dessa 

länder var bättre på att bearbeta 

dessa särskilda situationer. 

Om de demokratiska europeiska 

staterna är bättra på att hantera de 

oväntade chockerna orsakade av 

de två typerna oförutsägbara 

händelser.  

Ramiah et al. 

(2010) 

”Changes in equity 

returns and volatility 

across different 

Australian industries 

following the recent 

terrorist attacks” 

De olika terrorattentaten gav 

skilda effekter på 

aktiemarknaden.  

Hur det australiensiska 

flygboaleta aktier (Qantas 

Airways) påverkades efter 

nedskjutning av Malaysiskt 

flygplan av rebeller. 

Chen & Siems 

(2003) 

”The effects of 

terrorism on global 

capital markets” 

Forskarna fann att den 

amerikanska marknaden blev 

med tiden mer stabil.   

Ifall denna studie skulle uppvisa 

starkt samband mellan respektive 

händelse och aktiekursförändring. 

Kaplanski & 

Levy (2010) 

”Sentiment and stock 

prices: The case on 

avation disasters” 

Studieresultat visade att 

flygkatastrofer påverkade 

aktiemarknad negativ och att 

effekten höll sig i två dagar 

efter händelsen.  

Ifall samtliga flygbolags aktier 

påverkas kortvarigt av 

flygolyckor.  
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3 METOD 

Detta avsnitt presenterar valet av metod. Vidare presenteras hur studien genomfördes, 

samt vilka kriterier som var viktiga i samband med den valda metoden. Sedan redogör 

vi för hur statistiska test genomförts och avslutningsvis diskuteras även kritik mot 

metoden. 

3.1 Metodval 

Forskare kan välja olika strategier och metoder beroende på studiens syfte. Valet av 

metod är av stor betydelse på grund av att det är metoden som kopplar teorierna till 

empiriska data. På så sätt blir metodvalet avgörande för resultatet.38 

En metod kan vara antingen kvantitativ eller kvalitativ.39 Skillnaden mellan dessa är att 

den kvalitativa metoden handlar mer om människors attityder och personliga 

upplevelser än den kvantitativa, som mer fokuserar på mätbara data. Det område som 

undersöks i denna uppsats handlar om de typer av händelser som upplevs mycket 

omskakande för en individ och som väcker negativa känslor. På grund av att det finns 

starka känslor hos de drabbade av till exempel terrorattacker, används inte intervju som 

metod i denna uppsats. Det skulle kunna leda till missvisande resultat av studien när det 

gäller aktiemarknaden. 

För att genomföra denna studie och besvara frågeställningarna i uppsatsen har valts på 

en kvantitativ undersökning med hjälp av eventstudie som metod samt med en deduktiv 

ansats. Därför ser vi denna metod som den lämpligaste. Ett viktigt redskap har varit att 

samla in statistisk data och analysera huruvida aktiemarknaden reagerar på 

oförutsägbara händelserna av exogen karaktär.   En annan anledning till varför denna 

metod har valts är att kunna identifiera eventuella avvikande mönster i 

aktieavkastningen under den period som studien omfattar.  Tillvägagångssättet vad 

gäller hur eventstudiemetoden har tillämpats är beskrivet mer detaljerat i avsnittet 3.4 

”Eventstudie” nedan.  

Vid valet av en kvantitativ undersökning har tagits hänsyn till att denna typ av 

undersökning har fördelar, nämligen att det finns möjlighet att analysera stora mängder 

siffror och variabler. Dessutom möjliggörs att resultaten kan presenteras med hjälp av 

datorprogram på ett tydligt och korrekt sätt.40  

Ett deduktivt tillvägagångssätt innebär att använda strategier som utgår från tidigare 

vetenskapliga teorier och som sedan prövas med hjälp av statistiska test. Dessa 

strategier innebär att undersökningar utförs utifrån de befintliga teorier som utgör 

referensramarna med hjälp av sammanställda hypoteser.41 Därefter kan teorierna 

antingen bekräftas eller motsägas.42  

  

                                                 
38 Edling&Hedström, 2003, s.12 
39 Befring & Andersson, 1994, s. 14 
40 Denscombe, 2009, s. 365 
41 Befring & Andersson, 1994, s.14 
42 Johannessen & Tufte, s. 35 
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Figur 1. Hypotetisk-deduktiv och induktiv forskning 

 

 

3.2 Datainsamling 

Data för en undersökning kan antingen samlas in på egen hand som primärdata, eller så 

kan sekundärdata användas som alternativ. Det senare innebär att data är insamlat av 

andra forskare och oftast är för andra ändamål.43 Att använda sådan typ av professionellt 

baserad information är ett vanligt tillvägagångssätt inom kvantitativ forskning. Det har 

även en rad fördelar jämfört med den primära analysen, därför att på så sätt har 

forskarna möjlighet att spara tid och dessutom blir det möjligt att göra en mängd olika 

analyser.44 

Som underlag för denna uppsats har utförs en kvantitativ studie baserat på sekundärdata. 

För att kunna besvara syftet för studien har aktiekurser samlats in från två finansiella 

webbsidor: Finans Yahoo och Nasdaq. Aktiekurserna återfinns under rubriken 

”Historiska aktiekursavkastningen” på dessa sidor. Microsoft Office Excel har använts i 

denna studie för att sammanställa den insamlade informationen. Denna applikation har 

även nyttjats för data-analysen, nödvändiga uträkningarna samt för sammanställningar i 

tabeller och diagram.  

 

3.3 Urval  

Det gemensamma kriteriet för de åtta valda händelserna är att dessa är oförutsedda 

händelser. Denna studie avgränsas till passagerarflygplanskrascher där ett stort antal 

människor har omkommit. Beträffande terrorattacker, har valts de som väckt mest 

uppmärksamhet i media. Studien omfattar tidsperioden 2000-2016 och begränsas till 

följande 4 terrorattentat: 

World Trade centrum USA  2001-09-11 

Terrorattack i Madrid 2004-03-11 

Terrorattack i Paris  2015-11-13 

Terrorattack i Belgium  2016-03-22 

                                                 
43 Andersson & Befring, 1994, s.19 
44 Denscombe, 2009, s. 364 
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och 4 flygplanskrascher:  

Flygplanet Concorde kraschade i Frankrike  2000-07-25 

Spanairs flygplanskrasch i Madrid  2008-08-20 

Malaysisk flygplanskrasch i Ukraina  2014-07-17 

Rysk flygplanskrasch i Egypten  2015-10-31 

Det är viktigt att händelserna skall motsvara dessa utvalda kriterier, eftersom 

händelserna ger storskaliga effekter över hela världen. Dessutom är det här fråga om 

händelser som skulle kunna ha stor påverkan på aktiemarknadspriserna vilket är det som 

uppsatsen syftar till att undersöka. Händelser som inte har fått uppmärksamhet över hela 

världen och som inte har orsakat stora materiella och mänskliga skador, kan ha trolig 

påverkan endast på hemmamarknaden och därmed ska inte andra finansmarknader 

påverkas alls. 

 Huvudkriterier för utvalda bolag är att de är börsnoterade och att de är tillgängliga 

under den tidsperiod som studien omfattar. De flesta bolagen ska dessutom ha 

flygningar till ett av dessa länder där händelserna ägt rum. De tio flygbolagen har valts 

med hjälp av webbkälla Skyscanner.45 

I listan nedan presenteras de tio utvalda flygbolagen:  

 

Flygbolags namn och ursprungsland 

Air France- KLM SA, Frankrike 

Lufthansa, Tyskland 

Qantas Airways, Australien 

Ryanair, Irland 

SkyWest, USA 

Southwest Airlines, USA 

Air New Zealand, Nya Zeeland 

Finnair, Finland 

Singapore Airlines, Singapore 

SAS, Sverige 

3.4 Eventstudie 

Eventstudiemetod används i stor utsträckning och är ett viktigt verktyg inom 

finansekonomin. Metoden beskrevs i litteraturen redan på 30-talet, blev framgångsrik 

och har introducerats av många forskare såsom Fama, Fisher, Jensen, Roll.46 Antalet 

undersökningar som använder sig av denna metod växer kontinuerligt. Metoden baseras 

                                                 
45 Skyscanner 
46 Binder, 1998, s.111-137 
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på den effektiva marknadshypotesen som går ut på att individer handlar rationellt och 

anpassar sig direkt efter ny information samt rådande marknadsomständigheter. I denna 

undersökning antar vi att marknaden är semi-stark effektiv och att stora världshändelser 

samt all offentlig information har direkt påverkan ifråga om priser på aktiemarknaden.47 

Eventstudiemetoden använder en strategi som hjälper till att mäta effekterna av en 

specifik händelse på aktiemarknaden och kan även användas för att mäta 

marknadseffektivitet. Metoden innebär i praktiken att genom att beräkna skillnaden 

mellan det förväntade priset, d.v.s. det normala priset som hade varit aktuellt om 

händelsen inte hade inträffat, och det faktiska priset. 

Utförande av denna metod har utförts i sex etapper som 

beskrivs nedan: 

ETAPP 1: Det första steget handlar om identifiering av 

händelsedagen. Detta steg är av stor betydelse, eftersom ett 

fel val av händelsedatumet kan ger ett låg effekt av t-testet 

samt låg signifikansnivån. Händelser som undersöks med 

hjälp av eventstudiemetoden karakteriseras oftast som 

oväntade. I denna mening utgör det inga problem för denna 

studie, då exempelvis information om terrorattacker och 

flygplanskrascher har en oerhört kännbar effekt i samhället 

och omedelbart sprids via olika kanaler.  

 

ETAPP 2: Andra etapp är datainsamling. All kvantitativ 

bas i form av aktiekurspriser gällande flygbolag har 

hämtats från finansiella sidorna Yahoo Finans 48 och 

Nasdaq 49. Studien omfattar aktiekurser för urvalet av tio 

flygbolagsaktier, som har testats på varje enskild händelse. 

För att räkna ut den normala avkastningen används en bas i 

form av ett lämplig branschindex. I detta syfte användes 

Nyse Arca Airlines Index som jämförelseindex, då 

författarna till denna uppsats anser indexet som lämpligast 

för flygbolagsbranschen. 

ETAPP 3: Nästa steg är att välja beräkningsmetod för att 

räkna ut den förväntade avkastningen. I detta moment tas 

hänsyn till den förväntade avkastningen under 

beskattningsfönster som använts för beräkningarna av den 

onormala avkastningen. Det finns några modeller till hands 

som använts beroende på vilken typ av analys forskarna 

använder. Brown och Warner beskrev i sin undersökning år 

1980 de tre olika modeller för dessa typer av analyser som medeljusterade 

avkastningsmodellen, den marknadsanpassade avkastningsmodellen samt den 

riskjusterade marknadsmodellen (CAPM). Dessa modeller agerar som stöd i 

                                                 
47 Malkiel & Fama,1970, s. 383-417 
48 Yahoo Finance  
49 Nasdaq 
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Figur 1. Sex etapper vid genomförande av metoden 
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uträkningarna av den normala genomsnittliga avkastningen på ett företags värde i form 

av aktier. MacKinlay framställde även de tre modellerna, samt även andra statistiska 

modeller.  

 

För att genomföra denna studie tillämpas marknadsmodellen.. 

𝑅𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

𝐸(𝜀𝑖𝑡 = 0) 

𝑣𝑎𝑟(𝜀𝑖𝑡) = 𝜎𝜀𝑡
2  

𝑅𝑖𝑡 – är det förväntade avkastningen under t–period 

𝑅𝑚𝑡– är marknads avkastning under samma period 

𝛼𝑖, 𝛽𝑖 - är marknads parametrar 

  - enkelt störande term50 

 

Stapeldiagram räknas ut med hjälp av ekvation: 

𝛽�̂� =
∑ (𝑅𝑖𝜏 − 𝜇�̂�)(𝑅𝑚𝜏 − 𝜇�̂�)𝑇1

𝜏=𝑇0+1

∑ (𝑅𝑚𝜏 − 𝜇�̂�)2𝑇1
𝜏=𝑇0+1

 

Den faktiska avkastningen uträknas genom skillnaden mellan priser från föregående dag 

och den aktuella dagen och dividerat med priset på den aktuella dagen. 

𝑅𝑖𝑡 =
𝑃𝑡2 − 𝑃𝑡1

𝑃𝑡1
 

𝑃𝑡2 = det aktuella priset på aktie under dagen 

𝑃𝑡1 = är aktiepriset under föregående dag51 

Resultatet blir positivt ifall marknadsavkastning bli högre och negativt vid eventuella 

marknadssvängningarna nedåt. 

ETAPP 4: I det här momentet är det viktigt att bestämma storleken på 

estimeringsfönster och händelsefönster för att kunna genomföra en eventstudie. 

Längden på estimeringsperioden samt händelsefönstret skall inte överlappa varandra.52 

Estimeringsperioden är den tid som uträkningarna av den normala avkastningen baseras 

på. Dessa uträckningar genomförs med hjälp av en lämplig modell. Storleken på denna 

period kan varieras från 1 till 200.53 Även om det inte finns strikta krav på den exakta 

storleken är valet av ett antal dagar i estimeringsstorleken av stor betydelse. För att göra 

en bra approximation av den förväntade avkastningen under den valda perioden ska 

antalet dagar vara stort. Dock finns det även vissa nackdelar med den längre 

beräkningsperioden. Det finns exempelvis risk för att andra händelser kan påverka 

värdet på den förväntade avkastningen. 

                                                 
50 MacKinlay, 1997, s. 18 
51 Campbell & Lo & MacKinlay, 1996, s. 8 
52 Binder, 1998, s. 116 
53 MacKinlay, 1997, s. 29 
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Händelsefönstret är den tiden då händelsen ägde rum. Under denna period undersöks 

händelsen mer noggrant och därefter räknas avvikelser från den normala avkastningen 

ut. Denna period kan omfatta upp till 10 dagar innan själva händelsen har inträffat och 

några dagar efter den aktuella händelsen. Orsaken till varför perioden innan den 

inträffade händelsen tas med i beräkningen är för att kunna mäta avvikandeavkastningen 

innan händelsedagen ifall visst läckage av information har skett innan händelsen har 

inträffat. Terrorattackerna och flygplanskrascherna är händelser som är högst oväntade. 

Detta kan ge upphov till att anta att det inte behövs undersöka ett stort antal dagar innan 

dessa händelser. 

Av den ovannämnda anledningen har valts ett händelsefönster på 12 dagar, en dag innan 

(T=-1), händelsedagen (T=0) och 10 dagar efter händelsedatumet. En längre period efter 

händelsedagen tas för en närmare undersökning av den kumulativa effekten av 

händelsen. 

Estimeringsfönstret omfattar 60 dagar innan och 30 dagar efter händelsefönstret (se bild 

2).54 Att undersöka så lång period innan händelsen väljer vi att göra på grund av att vi 

vill få det bästa resultatet på den förväntade avkastningen. Valet av perioden efter 

händelsefönstret gjordes för att se hur lång tid aktiemarknadspriset behöver för att 

återhämta sig efter ovannämnda händelser. Återhämtningstiden har undersökts i reala 

termer, d.v.s. ifall aktiepris vid händelsedatumet var 100 kronor och efter störningar 

sjönk med t.ex. 5 kronor. Återhämtningstiden är den tiden som behövs för aktiepriset 

för att komma tillbaka till den ursprungliga nivån. I detta exempel alltså 100 kronor.  

 
Figur 3. Tidslinje för eventstudie metod 

 

Estimatet fönstret Händelsefönstret Post-event fönstret 

 

 

 

 

 
 

              T=-60 T=-1 T=0       T=10                           T=30 

Källa: Campbell, 1997:15755 

Data har samlats för varje flygbolag i respektive händelse och längden på estimatet 

fönster, händelsefönster samt post-event fönster sträcker sig: 

 Word Trade centrum i USA från 2001-06-18 till 2001-11-06,  

 Terror attack i Madrid från 2003-12-17 till 2004-05-06,  

 Terror attack i Paris 2015-11-13 till 2016-01-08,  

 Terror attack i Bryssel från 2015-12-29 till 2016-04-04. 

 Concorde flyg från 2000-05-01 till 2000-09-19,  

 Spanairs flygplanskrasch i Madrid från 2008-05-23 till 2008-10-16, 

 Malaysisk flygplanskrasch i Ukraina från 2014-04-23 till 2014-09-11, 

                                                 
 
55 Campbell & Lo &  MacKinlay, 1996, s. 157 
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 Kogalymavias flygplanskrasch i Egypten från 2015-08-07 till 2015-12-15. 

ETAPP 5 Som nästa steg uträknas förväntade avkastningen (R), standard avvikelse (), 

avvikande avkastningen (AR), och kumulativa avvikande avkastningen (CAR). 

Uträkningar av avvikande avkastningen har skett i enlighet med följande ekvation vilket 

i praktiken betyder skillnaden mellan den förväntade och den faktiska avkastningen. 

𝐴𝑅 = (𝑅𝑖𝑡 − 𝐴𝑅𝑖𝑡) 

𝑅𝑖𝑡 = den faktiska avkastningen 

𝐴𝑅𝑖𝑡 = den förväntade avkastningen 

Även den kumulativa avvikandeavkastningen (CAR) har uträknats just för den period 

som har koppling till händelserna. Den ackumulativa avkastningen är summan av 

företagets onormala avkastning under eventfönster för respektive händelse. 

𝐶𝐴𝑅(𝑡1,𝑡2) = ∑ 𝐴𝑅𝑡

𝑡2

𝑡=𝑡1

 

𝐴𝑅𝑖𝑡 = avvikande avkastning under eventfönster56 

 

ETAPP 6. Utförande av T-test. När allt data har samlats in och de nödvändiga 

uträkningarna har utförs fullföljs studien med genomförande av en statistisk 

testprövning. Det är en nödvändig etapp i undersökningen, som hjälper till att se om det 

finns ett signifikant samband mellan de två typerna av oförutsägbara händelser av 

exogen karaktär och den avvikande flygbolagsaktieavkastningen. 

Det finns ett antal olika tester som kan användas i sambandet med att testa olika 

antagande. Uppsatsförfattarna har bestämt att använda en tvåsidig ”students t-test” som 

använd vid normalfördelat stickprov. Studien har genomförts med signifikans nivå som 

var 95 %. Detta har utgjort 0.05 sannolikhet att förkasta noll hypotes när den är sann 

(Typp 1 error) eller sannolikheten att inte förkasta hypotesen när den är absolut felaktig 

(Typp 2 error).57 

 

I detta syfte utformas en nollhypotes, samt en mothypotes: 

H0: Det finns ingen signifikant korrelation mellan händelse och 

marknadsaktieprisförändring samt AR=0. 

Mothypotes: 

H1: Ju. Det finns ett signifikant samband mellan dessa två variablerna. 

samt avvikande avkastningen är inte lika med noll(AR0). 

                                                 
56 MacKinlay, 1997, s. 21. 
57 Lind & Wathen & Marchal, 2015, s. 319 
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T-värde för avvikande avkastningen (AR) har räknats ut två gånger. Första gång för just 

den dagen då händelse ägde rum samt dagen efter med hjälp av följande ekvation: 

𝑡 =
𝐴𝑅(𝑡1, 𝑡2)

[𝜎2(𝑡1, 𝑡2)]
1

2⁄  

𝜎2(AR) = variansen för den undersökta perioden, 

𝐴𝑅(𝑡1, 𝑡2) = avvikande avkastningen för t=0 och t=158 

En annan ekvation har använts för att uträkna t-test för stickprovet 

𝑡 =
�̅� − 𝜇0

𝑠 √𝑛⁄
 

�̅� = stickprovets medelvärde (medelvärde på AR eller CAR) 

𝜇0 = hypotetisk populations medelvärde (förväntade medelvärde på AR eller CAR) 

𝑠 = standardavvikelse 

𝑛 = antal observationer i stickprovet59 

Standardavvikelse har räknats ut med hjälp av formel: 

𝑆 =
√∑ 𝑥2 −

(∑ 𝑥)2

𝑛
𝑛 − 1

 

𝑆 = standardavvikelse, 

𝑥 = värde på avvikande avkastning för varje dag i event fönster, 

𝑛 = antal observationer i stickprovet 60 

De erhållna värdena i t-provet för t=0, t=1 har jämförts med de kritiska värdena. Enligt 

MacKinlays undersökning ska dessa vara inom intervallen -1,96, +1,96.61 D.v.s. om 

räknade t-värdena hamnar inom det intervallet, skulle nollhypotesen inte kunna 

förkastas. Om värdena däremot hamnar utanför det kritiska intervallet betyder det att det 

finns ett signifikant samband mellan händelserna och aktieprisförändringarna. 

Värden för stickprovet har jämförts med kritiska värden som motsvarade (n-1) 

frihetsgraden för tvåsidig t-test. Värdena har hämtats från tabellen ”Student’s t 

Distribution” och intervallen blev mellan -2,093 och +2,093.62 Kritiska värden för 

undersökning av händelsen som har skett år 2000 skiljer sig från det bestämda 

intervallet.  Till följd av detta att stickprovet bara omfattar 9 flygbolag, är den kritiska 

värden lika med -2,110 och +2,110. 

                                                 
58 MacKinlay, 1997, s. 24 
59 Lind & Marchal & Wathen, 2015, s. 290 
60 Ibid, 2015, s. 76 
61 MacKinlay, 1997, s. 29 
62 Lind & Marchal & Wathen, 2015, s. 736 
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3.5 Kritik mot eventstudien som metod 

Kritiken mot en eventstudie som metod finns i många olika undersökningar. En av 

dessa undersökningar utfördes av Binder som påstår att det finns stora problem i 

samband med identifieringen av eventfönstret och att valet av händelsedagen är en 

viktig aspekt. Han betonar att om dagen inte identifieras korrekt kan metoden bli 

missvisande och hypotesprövning inte visar tillräcklig signifikans. För att få en klar 

signifikansnivå ska dagen som har koppling till en viss händelse väljas noggrant och 

vara en ”brytningspunkt” mellan tiden innan händelsen har inträffat och den tiden när 

informationen om händelsen kom upp. Detta steg kan utgöra problem i undersökningar 

eftersom många förändringar i ekonomin oftast är förväntade och därmed redan finns på 

tal i allmänheten. 63 

En annan aspekt i metoden är en aktieprisförändring i förhållande till intervallet som 

används i undersökningen. Data för aktiepriser är tillgängligt i två olika intervaller: 

månadsinterval eller dagsinterval. Beroende på vilken sort av data som forskare 

använder finns det en stor skillnad i avkastningen. Avvikandeavkastningen blir större i 

de undersökningar som baseras på dagliga kursändringar.64 

Eventstudie som metod tar inte tiden i beräkningen efter händelsedatumet. Detta är dock 

av stort intresse för att se den verkliga effekten av händelsen då återhämtningstiden som 

aktiekursen behövde för att komma tillbaka till den ursprungliga nivån är en viktig 

faktor att ta med i beräkningen. 

Den korrekta bilden kan påverkas av andra makroekonomiska förhållanden på 

marknaden, och för att hävda att det finns en viss händelsepåverkan behöver forskare 

göra ytterligare en studie för att bevisa detta. I detta fall skall forskare ha i åtanke att det 

kan finnas andra omständigheter som skulle påverka det erhållna resultatet. 

Ett annat problem med den här studien är att data som använts är sekundära. 

Finanssidorna som har använts för att plocka ut data är dock pålitliga och används av 

många experter för olika slags bedömningar och prognoser. Men man bör ha i åtanke att 

dessa är insamlade av andra forskare, och författarna har därför ingen kontroll över dess 

kvalitét. 

 

3.6 Regression analys 

I syfte att undersöka om det föreligger någon veckodagseffekt som kan påverka 

resultatet av denna studie, har utförts en multipel regressionsanalys. Denna metod antas 

vara mest passande då det undersöks ett samband mellan en beroende variabel och ett 

antal oberoende.65 Aktiekursförändringar är den beroende variabeln och veckodagar är 

de oberoende variablerna. Eftersom de oberoende variablerna som vi är intresserade av 

                                                 
63 Binder, 1998, s. 111-137. 
64 MacKinlay, 1997, s. 34 
65 Edling & Hedström, 2003, s.96 
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är inte varken ordinära eller nominala, d.v.s. diskreta, har utförts studien även med hjälp 

av dummyvariabel.66 Det innebär att veckodagar omvandlas till siffror (noll eller ett).  

Värdena för dummyvariablerna har tilldelats i denna ordning: 

måndag Tisdag Onsdag torsdag Fredag 

1 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 

0 0 1 0 0 

0 0 0 1 0 

Utifrån denna matris kan man se att fredag har fått värdet noll. Detta beror på att fredag 

har presenterats som skärningspunkt i den multipla ekvationen. 

Ekvationen för multipel analys ser ut på följande sätt: 

Y = 0 +1*måndag+2*tisdag+3*onsdag+4*torsdag+ 

0 är skärningspunkt, 

1-4 är koefficienter för veckodagar, 

Y är den faktiska avkastningen, 

 är en slumpterm67 

Ekvationen för den faktiska avkastningen finns i avsnitt 3.4, ”Eventstudie”. 

All data har samlats från de ovan nämnda fanssidorna och bearbetats i Excel Microsoft.  

Datumet för aktiekursavkastningar har omvandlats till veckodagar och därefter 

dummyvariablerna(se matrisen ovan) har skapats och med hjälp av statistiska program 

har utförts en regressionsanalys, ett globalt F-test, samt ett T-test för varje veckodag 

respektive bolag. 

Det globala F-testet är ett viktig analysredskap och är aktuellt när det finns behov att 

testa effekten av flera regressionskoefficienter på det beroende variabel, d.v.s. hur 

sannolikt att dessa koefficienter är lika med noll.68 

I samband med F-testet har sammanställts en ny statistisk hypotes, vilken blir följande: 

H0: 0=1=2=3=4=0 och dessa påverkar inte aktiekursavkastning 

Mothypotes:  

H1: Inte alla koefficienter är lika med noll och finns en viss påverkan på aktiekurser. 

Testet har gjorts med 0,05 signifikansnivån och de kritiska värdena plockats ut från 

tabellen ”Critical Values of the F Distribution”.69 Intervallen för det tvåsidiga testet blir 

-2,37 +2,37. 

Sedan har testats även varje enskild dag med hjälp av T-test, där vi ser vilken påverkan 

varje enskild veckodag har på aktiekursförändringar. Därmed har ställts hypotesen för 

varje koefficient för sig: 

                                                 
66 Edling & Hedström, 2003, s.102 
67 Lind & Marchal & Wathen, 2015, s. 477 
68 Edling & Hedström, 2003, s. 128 
69 Lind & Marchal & Wathen, 2015, s. 488 
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H0: 0=0 eller 1=0, eller 2=0, eller 3=0, eller 4=0 

Mothypotes:  

H1: Koefficient avviker från noll och har påverkan på aktiekursavskastning. 

 

Individuell regression koefficient testas på följande sätt: 

𝑡 =
𝑏1 − 0

𝑆𝑏1
 

𝑏1 hänvisas till varje regression koefficient, 

𝑆𝑏1 standardavvikelse för stickprovet70 

I samband med t-test är intervallen för de kritiska värdena -1,96+1,96. Dessa värden har 

plockats ut från tabellen ”Student’s T Distribution”71 frihetsgraden som motsvarar antal 

dagar i stickprovet. 

Intervallet för undersökningen är: 

 från 2014-01-01 till 2014-12-31 

 från 2015-01-01 till 2015-12-31 

För att undersöka tydligare om veckodagseffekten har varaktigt effekt på 

aktiemarknaden, har undersökts åren 2014 och år 2015. År 2016 har inte tagits med i 

undersökningen eftersom det pågår. 

Valet för att undersöka veckodagseffekten för just den perioden har fallit på grund av att 

resultatet från eventstudien visar att flygbolagen inte har haft någon respons på 

flygplanskraschen i Egypten. Författarna för denna studie anser att detta resultat avviker 

från hela undersökningen. 

Händelse skedde på en lördag år 2015.  Av denna anledning presenterades data från näst 

kommande måndag. Detta tvingade oss att testa om det föreligger avvikelser gällande 

aktiekursförändringarna hos flygbolagen i vårt urval kopplad till måndagseffekten. 

 

3.7  Källkritik 

I studien har använts bara sekundärdata med vilka menas redan insamlat material som är 

allmänt tillgängligt.72 Främst har vi hänvisat vi till olika böcker och vetenskapliga 

publikationer samt nyhetsartiklar. För val av redan existerande källor har det varit 

viktigt att bedöma vilka som var relevanta för uppsatsens ämne. Genom att det har 

relaterats till olika vetenskapligt granskade artiklar, ökade trovärdigheten och 

pålitligheten med informationen. En del data har tagits från Yahoo Finance och Nasdaq 

vilka anses vara pålitliga källor. Dock är dessa data samlade av andra personer och 

kvalité av dessa källor kan inte utvärderas. 

                                                 
70 Lind & Marchal & Wathen, 2015, s.490 
71 Ibid, s.734 
72 Edling & Hedström, s.39 
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3.8 Reliabilitet 

Reliabiliteten innebär att det bedöms om de mätinstrumenten och mätenheterna vilka 

används i studien är tillförlitliga.73 Genom det att det beskrivs detaljerad 

tillvägagångsätt är studien replikerbar. Förutsatt att den genomförs igen på exakt samma 

sätt får man likadant resultat. I studien antas också att alla värdena är normalfördelade 

och att mått på avkastning är en stabil variabel för att undvika slumpmässiga fel och 

variationer. 74 Dessutom har varit alla beräknade värdena varit kontrollerade för att 

resultatet ska bli pålitligt. Därför bedömer uppsatsförfattarna att denna studie har hög 

reliabilitet. 

3.9 Validitet 

Problematiken med validiteten uppstår i samband med operationalisering som innebär 

att det föreligger en risk med att välja ett fel redskap i samband med statistiska 

bearbetningar.75 De datainsamlingstekniker och metoder vilka denna studie baseras på 

är välkända, accepterade och tillämpade av andra forskare i samtliga studier som har 

presenterats i denna uppsats. På så sätt kan interna validiteten i denna undersökning 

anses vara stark. 

Den externa validiteten handlar om att studiens resultat ska vara generaliserbart för 

populationen. I det syftet har valts att utföra det statistiska T- testet tre gånger samt ett 

globalt F-test. Detta anses som en nödvändig åtgärd för att erhålla en hög kvalité och 

pålitlighet på undersökningen. 

  

                                                 
73 Körner & Wahlgren, 2002, s. 24 
74 Rosengren & Arvidson, 2002, s. 198-199 
75 Körner & Wahlgren, 2002, s.23 
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4 RESULTAT 

I resultatdelen presenteras angivna värden i tabeller och diagram för att läsaren ska 

kunna på enkelt sätt tolka resultatet.   

4.1 11 september 2001 terrorattack i USA 

Kritisk värde t-test Hypotes prövning 

-2,093+2,093 -2,37 Förkasta Ho 

Attacken mot World Trade Center 2001 har gett direkt respons på alla flygbolagsaktier 

under eventdagen. Detta avspeglas av negativ avvikande avkastning: från -1,2 % upp till 

-25,2% (se tabell 1). De längre tio dagars ackumulerade effekt avspeglas i negativa 

aktiekursförändringar för 8 av 10 bolag. Den största negativa CAR på -39,1 % har 

Lufthansas aktier.  Respektive för Air New Zealands är CAR på -30 %, Singapore 

Airlines på -25,8%, SAS på -23,4%. 

Nio av tio bolag har visat avvikande avkastningen som kunde styrkas med statistiskt 

hypotesprövning med 99 % statistisk nivån. Återhämtningstiden för samtliga bolag har 

blivit varierande, för fyra av tio bolag tar det mer en trettio dagar för att komma till 

ursprungliga nivån. Dessa är SkyWest Airlines, Southwest Airlines och Singapore 

Airlines samt SAS. Resten av bolagen har återhämtningstid från två dagar upp till 

tjugotvå. Det utförda T-Testet för samtliga bolag visar att uträknade t-testvärden ligger 

utanför den kritiska ramen. Det betyder att nollhypotesen kan förkastats och det kan 

bekräftas med 95 % säkerhet att det var terrorattackernas påverkan på samtliga 

flygbolags avvikande avkastning. 

Tabell 1. Resultat av undersökningen 11 september 2001 

 AR event 

dagen 

AR dagen efter 10 dagar 

CAR 

Återhämtnings 

 Tid (dagar) 

SAS -10,1%*** -8,3%*** -23,4% 31 

Qantas Airways 15,4% -8,7%*** 20,3% 23 

SkyWest Airlines -9,5%*** -25,2%*** 6% 1047 

Singapore Airlines 16,24% -8,4%*** -25,8% 63 

SouthWest Airlines -22,6%*** -0,1% -7,3% 37 

Lufthansa -14,39%*** -2,3% -39,1% 2 

Finnair -1,2% -1,2% -19,4% 7 

KLM France -15,48%*** -9,8%*** -13,88% 2 

Ryanair -1,3%*** 7,4%*** -4,8% 19 

Air New Zealand 0,68% -18,2%*** -30% 2 

**0,05 statistisk signifikantnivån, 

***0,01 statistisk signifikantnivån. 
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4.2 11 mars 2004 tågbombningarna i Madrid 

Kritisk värde t-test Hypotes prövning 

-2,093+2,093 -1,87 Behålla Ho 

Erhållna resultat gällande tågbombningarna i Madrid presenteras i tabell 2.  Händelse 

har påverkat alla tio flygbolag med avvikande negativa avkastning från -0,3 % till -4,3 

%, dock är det bara Qantas Airways aktiekursförändring som har uppvisat en tillräckligt 

signifikant nivå (99 %) på dagen då terrorhandling har ägt rum (med hänsyn till 

tidsskillnad). Återhämtningstider skiljer sig avsevärt mellan företag: från 1 till 532 

dagar.  Flygbolag som har de längre återhämtningstiderna är Qantas Airways (177 

dagar), Singapore Airlines,(78 dagar), Lufthansa (531 dagar), Finnair (240 dagar) samt 

den längsta återhämtningstiden har KLM France 440 dagar.  

Under det längre tio dagars fönster har uppgått CAR till negativa värdena i sju av tio 

fall. Dessa värden varierar mellan -0,75 % till -16,1%. 

Med 95 % säkerhet kan inte styrkas med det utförda T-testet att det just den händelsen 

har bidragit till samtligas avvikande avkastningar. 

Tabell 2. Resultat för tågbombningarna i Madrid 

 AR event 

dagen 

AR dagen efter 10 dagar 

CAR 

Återhämtnings 

Tid (dagar) 

SAS -1,2% -2% 0,7% 20 

Qantas Airways -1,1% -4,3%*** -4,7% 177 

SkyWest Airlines -0,78% 1,7% -2,3% 1 

Singapore Airlines 0,39% -2,2% -1,5% 78 

SouthWest Airlines -0,3% 1% 5,2% 1 

Lufthansa -4,2% -0,98% -1,3% 531 

Finnair -1,9% -2,4% -6,5% 240 

KLM France -3,9% -1,9% -16,1% 440 

Ryanair 1,5% -2,5% 9,9% 16 

Air New Zealand -2% -0,4% -0,75% 3 
***0,01 statistisk signifikantnivån, 

 

4.3 13 november 2015 terrorattacker i Paris 

Kritisk värde t-test Hypotes prövning 

-2,093+2,093 -0,088 Behålla Ho 

Resultaten av undersökningen av denna händelse, föreställs i tabellen 3.   

Attacken i Paris har fått sin respons på alla flygbolagsaktier. Avvikande avkastningar 

(AR) är varierande. Den största effekten uppvisar KLM Frances aktier med den 

avvikande avkastningen på -5,6 %. Bolagets CAR är negativt i sex av tio fall. Detta kan 

påvisas även statistiskt med 0,05 signifikansnivån. Återhämtningstider av attacken är 

relativt korta och aktierna har kommit tillbaka till normala nivåer redan på en vecka i 

genomsnitt. 
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Det angivna värdet i det genomförda t-testet kan inte påvisa statistiskt händelse 

påverkan på samtliga aktiekursförändringar. 

Tabell 3. Resultat för terrorattentaten i Paris 

 AR event 

dagen 

AR dagen efter 10 dagar 

CAR 

Återhämtnings 

Tid (dagar) 

SAS -1,2% -1,3% 6,8% 6 

Qantas Airways -1,4% 5,9% 4,8% 3 

SkyWest Airlines -0,3% -0,04% 3,7% 3 

Singapore Airlines 0,01% -1,4% -6,1% 7 

South West Airlines -0,1% 0,23% -3,8% 2 

Lufthansa -2,3% 2,2% -1,5% 2 

Finnair -2,3% 1,1% -0,7% 3 

KLM France -5,6%** 1,2% -12,84% 28 

Ryanair -1% 2,8% -4% 2 

Air New Zealand -2,9% 2% 4% 18 

**0,05 statistisk signifikantnivån 

 

4.4 22 mars 2016 terrorattentaten i Bryssel, Belgien 

Kritisk värde t-test Hypotes prövning 

-2,093+2,093 -0,38 Behålla Ho 

I tabellen 4 nedan presenteras resultaten av den senaste attacken och dess påverkan på 

flygbolag aktiekurs. Flygbolagsaktier har uppvisat avvikande avkastningar och 

varierande återhämtningstider i åtta av tio fall. Det har tagit 12 dagar i genomsnitt för 

samtliga aktier för komma tillbaka till den normala nivån. Dock är det två flygbolag 

som inte visade någon respons av händelserna.  KlM France har inte kommit tillbaka 

ännu under studiens uppgång.  

Det utförda t-testet visar inte tillräcklig signifikansnivån för att säkerställa händelsens 

påverkan på aktiekursförändring. 

Tabell 4. Resultat för terrorhandlingarna i Bryssel 

 AR event 

dagen 

AR dagen efter 10 dagar 

CAR 

Återhämtnings 

Tid (dagar) 

SAS -0,6% 1,4% 7,9% 2 

Qantas Airways 0,06% 0,06% 0,7% - 

SkyWest Airlines 1,67% -1,4% -4,2% 3 

Singapore Airlines -1,17% 0,4% -1,8% 19 

South West Airlines -0,7% 0,02% -3,8% 3 

Lufthansa -1,04% 1,4% -5,7% 28 

Finnair -2% 3,3% 0,05% 2 

KLM France -4,1% 0,3% -14,4% Har inte kommit 

tillbaka ännu 

Ryanair -2% 3,3% 5,4% 2 

Air New Zealand 0,3% 0,5% 5,9% - 
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4.5 25 juli 2000 Concorde flygplanskrasch av KLM- Air France i 
USA 

Kritisk värde t-test Hypotes prövning 

-2,110 +2,110 0,35 Behålla Ho 

 

Åtta av de tio flygbolagen har reagerat med en negativ avvikande avkastning (AR). Den 

största observerade negativa avvikande avkastning uppmäts för KLM France (AR= -6,3 

%). Sambandet mellan Concordekraschens påverkan och den avvikande avkastningen 

har påvisats med den genomförda hypotesprövningen på 99 % -nivån. 

Summan av tio dagar abnormala avkastningen visar den negativa värden för fyra av nio 

undersökta bolag. Dessa värden varierar mellan -1,4 % och 3,7 %. 

Enligt det genomförda t-testet för samtliga bolag, kan inte det påvisas att just den 

händelsen har påverkat aktiekursförändringar. 

Tabell 5. Resultat för Concordekraschen  

 AR event 

dagen 

AR dagen efter 10 dagar 

CAR 

Återhämtnings 

Tid (dagar) 

Qantas Airways -0,1% 1,5% 2,6% - 

SkyWest Airlines 1,1% 4,3% 5,8% 2 

Singapore Airlines -2% -0,5% -3,7% 18 

South West Airlines 0,6% -0,45% 12,1% 2 

Lufthansa -1,3% -0,2% -1,4% 8 

Finnair 5,8% -2,2% 3,4% 2 

KLM France -6,3%*** 0,6% -2,5% 11 

Ryanair -1,3% 1% -3,7% 2 

Air New Zealand 0,03% -0,05% 1,8% 11 

*** 0,01 statistisk signifikantnivån  

 

4.6 20 augusti 2008 flygolycka i Madrid 

Kritisk värde t-test Hypotes prövning 

-2,093+2,093 0,06 Behålla Ho 

 

Olyckan inträffade den 20 augusti 2008 kl. 14:45 och händelsen avspeglas i åtta av tio 

flygbolags avvikande avkastning. De amerikanska och europeiska flygbolagen har 

reagerat under händelsedagen och Air New Zealand dagen efter på grund av 

tidsskillnaden mellan kontinenterna. Värdena på AR varierar mellan -0,2 % och -1,9 %. 

Analys av återhämtningstiderna visar att i genomsnitt har aktievärdena återställt sig 

efter tre dagar. 
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Tabell 6. Resultat av undersökningen 20 augusti 2008 

 AR event 

dagen 

AR dagen efter 10 dagar 

CAR 

Återhämtnings 

 Tid (dagar) 

SAS -6,9% -3,5% 5,7% 5 

Qantas Airways -1,3% 2,5% 9,8% - 

SkyWest Airlines -0,27% 3,3% 7,9% 3 

Singapore Airlines -0,4% -1,2% 0,24% 3 

South West Airlines -0,2% 2% 3,3% 4 

Lufthansa 0,06% -1,9% 6,4% 5 

Finnair 0,05% 0,3% 2,5% 1 

KLM France -0,001% -2,3% 3,8% 3 

Ryanair 1,2% -0,6% 4,3% 4 

Air New Zealand 0,2% -0,6% -6,8% 2 

 

4.7 17 juli 2014 nedskjutning av passagerarflygplan Malaysia 
Airlines, Ukraina 

Kritisk värde t-test Hypotes prövning 

-2,093+2,093 -1,93 Behålla Ho 

Nio av tio flygbolagsaktier har svarat på händelsen med en negativ avvikande 

avkastning. Det lägsta värdet på AR har Singapore Airlines på -0,03 % och det största 

värdet på AR hade Air New Zealand och KLM France på -2,9. Det framräknade t-värdet 

hamnar inom den kritiska intervallen som tyder att nollhypotesen inte kunde förkastats. 

Flygbolags aktiekurser återhämtade sig till den normalnivån på en relativt kort tid (3 

dagar i genomsnitt) och bara ett bolag, SkyWest, har negativ ackumulerade tio dagars 

effekt på sina aktier, som uppgår till -8,6 %. 

Tabell 7. Resultat av undersökningen 17 juli 2014 

 AR event 

dagen 

AR dagen efter 10 dagar 

CAR 

Återhämtnings 

Tid (dagar) 

SAS -0,5% -1,8% 1,6% 2 

Qantas Airways 0,05% 0,4% 5,2% - 

SkyWest Airlines -1% 0,05% -8,6% 3 

Singapore Airlines -0,03% -0,2% 0,4% 2 

South West Airlines 0,34% -0,4% 2,8% 3 

Lufthansa -0,5% -1,9% 0,9% 5 

Finnair -0,3% 0,3% 0,7% 3 

KLM France 1,6% -2,9% 7,4% 3 

Ryanair 1,6% -2,4% 8% 3 

Air New Zealand -2,9% -2,5% -4,3% 2 
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4.8 31 oktober 2015 nedskjutning av Kogalymavias 
passagerarflygplan, Egypten 

Kritisk värde 
t-test Hypotes prövning  

-2,093+2,093 0,82 Behålla Ho  

Det erhållna resultatet av denna händelse visar inte någon större påverkan på 

flygbolagsaktier. Utifrån återhämtningstiderna kan konstateras att åtta av tio bolag inte 

visar någon reaktion och de två resterande företagen har en negativ avvikande 

avkastning som inte kan bekräftas med hjälp av t-testet. Qantas Airways har redan haft 

en nedgång i aktiekursutveckling innan händelsedatumet. 

Resultaten av AR visar att fem av tio bolag inte har betydande avvikande avkastningar 

(-0,2 % till -2,6 %) som inte kan bekräftats statistiskt. 

Tabell 8. Resultat av undersökning 31 oktober 2015 

 AR event 

dagen 

AR dagen efter 10 dagar 

CAR 

Återhämtnings 

Tid (dagar) 

SAS 0,5% 0,01% 11,3% - 

Qantas Airways -2,6% -0,3% -12% 38 

SkyWest Airlines 0,7% -1,9% 4% - 

Singapore Airlines -2,1% 3,1% -2% - 

South West Airlines -0,3% -1% -2,5% - 

Lufthansa -0,05% 1,2% -7,7% - 

Finnair -0,2% -2,7% 11,3% 2 

KLM France 0,1% 1,5% 1,5% - 

Ryanair 3,2% 3,5% 5,7% - 

Air New Zealand 1,4% 3% 11,3% - 
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4.9 Veckodagseffekten  

4.9.1 År 2014 
Resultaten från regressionsanalysen (se tabell 9) visar att det är bara två värden som kan 

anses vara signifikanta som har påvisats med det utförda t-testet. Dessa värden är en 

fredag för Qantas Airways aktieavkastning och en onsdag för SAS. Dock kan dessa 

värden ej påvisas med det utförda globala F-testet, som hamnar inom den kritiska 

intervallen. Det kan förklaras med att dummyvariablerna inte har påverkan på det 

beroende variabeln och att det inte föreligger veckodagseffekter. Detta ger inte 

möjlighet att förkasta nollhypotesen och påvisa att veckodagseffekten med 95 % 

säkerhetsnivån föreligger statistiskt. 

Tabell 9. Veckodagseffekten för år 2014 

Flygbolag 
Uträknade koefficienter respektive veckodag( t-kvot) F-test 

måndag tisdag onsdag torsdag fredag 

Air New 

Zealand 

0,0002 

(0,23) 

-0,0007 

(-0,24) 

0,0036 

(1,21) 

0,005 

(1,66) 

0,0005 

(0,23) 

1,41 

Finnair 
-3.2E-06 

(-0,001) 

0,004 

(-0,0001) 

7,62E-05 

(0,022) 

-0,0006 

(-0,17) 

-0,0001 

(-0,38) 

0,587 

KLM 
-1,3E-05 

(-0,0024) 

-0,0068 

(1,28) 

-0,0019 

(0,37) 

0,003 

(0,54) 

-0,0016 

(-0,43) 

0,56 

Lufthansa 
0,0002 

(0,04) 

0,004 

(0,99) 

0,0002 

(0,043) 

-0,0026 

(-0,61) 

-0,0004 

(-0,2267) 

0,66 

Qantas 

Airways 

-0,007 

(-1,52) 

-0,00411 

(-0,89) 

-0,003 

(-0,68) 

-0,005 

(-0,9) 

0,007 

(2,074) 

0,59 

Ryanair 
-1,35E-05 

(-0,005) 

0,007 

(1,28) 

0,002 

(0,37) 

0,002 

(0,55) 

-0,0016 

(-0,43) 

0,56 

SAS 
-0,006 

(-0,87) 

0,003 

(0,61) 

0,01 

(2,077) 

-0,004 

(-0,77) 

-0,003 

(-0,87) 

2,36 

Singapore 
0,0001 

(0,07) 

0,0022 

(1,37) 

0,002 

(1,37) 

0,0004 

(0,25) 

-0,0005 

(-0,45) 

0,98 

SkyWest 
-0,003 

(-0,02) 

0,002 

(-0,405) 

-0,001 

(-0,21) 

0,002 

(0,34) 

-7E-05 

(-0,02) 

0,28 

South West 
-0,001 

(-0,39) 

0,003 

(0,94) 

0,002 

(0,64) 

-0,002 

(0,63) 

0,003 

(1,21) 

0,91 
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4.9.2 År 2015 
Regressionsanalys har använts för att undersöka om det finns anomalier på 

aktiemarknaden i form a veckodagseffekt. De angivna värdena (se tabell 10) visar att 

det bara är ett av de tre amerikanska flygbolagen, nämligen SkyWest som visar två 

avvikande koefficienter på tisdagar och på fredagar (markerade med röd färg). Detta 

kan styrkas även med det utförda det globala F-test samt t-test för varje veckodag i sig. 

Tabell 10. Veckodagseffekten för år 2015 

Flygbolag 
Uträknade koefficienter respektive veckodag( t-kvot) F-test 

måndag tisdag onsdag torsdag fredag 

Air New 

Zealand 

-0,00033 

(-0,10) 

0,000273 

(0,084) 

0,002035 

(0,084) 

-0,00284 

(-0,88) 

0,001329 

(0,58) 

0,592 

Finnair 
0,0073 

(1,94) 

0,00088 

(0,234) 

0,00571 

(1,52) 

0,0066 

(1,77) 

-0,00115 

(-0,43) 

1,64 

KLM 
-0,00424 

(-0,999) 

-0,0033 

(-0,776) 

-0,00464 

(-1,094) 

-0,00441 

(-1,0454) 

0,0028 

(0,947) 

0,414 

Lufthansa 
0,00379 

(0,33) 

0,0006 

(0,1615) 

0,0045 

(1,178) 

-0,00194 

(-0,515) 

-0,0006 

(-0,2267) 

0,758 

Qantas 

Airways 

-0,0024 

(-0,5314) 

0,0076 

(1,66) 

0,007 

(1,54) 

-0,0005 

(-0,117) 

-0,0002 

(-0,074) 

2,07 

Ryanair 
0,002 

(0,56) 

0,0034 

(0,92) 

0,0031 

(0,85) 

0,003 

(0,81) 

-0,0005 

(-0,21) 

0,28 

SAS 
-0,0045 

(-0,95) 

-0,006 

(-1,28) 

0,001 

(0,24) 

0,0033 

(0,69) 

0,0033 

(0,1) 

1,36 

Singapore 
0,0007 

(-0,91) 

0,0029 

(1,088) 

0,003 

(1,27) 

0,0017 

(0,638) 

-0,0017 

(-0,92) 

0,578 

SkyWest 
-0,0041 

(-0,62) 

-0,016 

(-2,368) 

-0,01 

(-1,92) 

-0,012 

(-1,91) 

0,012 

(2,55) 

2,48 

South West 
-0,0001 

(-0,03) 

-0,0053 

(-1,34) 

-0,0014 

(-0,35) 

0,006 

(1,56) 

0,0004 

(0,146) 

2,228 
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4.10 Sammanställning av angivet resultat 

Den sammanlagda effekten av händelserna och avvikande aktieavkastning under 

händelsedagen (T=0) och dagen efter (T=1) presenteras i diagrammet nedan. De blåa 

staplarna visar aktiemarknadens respons på terrorhandlingar och de röda staplarna visar 

aktiemarknadens respons på flygplanskrascher.  

 

 
Diagram 1: Sammanställning av den genomsnittliga avvikande avkastningen för händelsedagen och 

dagen efter. 

 

Det syns tydligt att de 4 terrorattackerna bara har negativt påverkat aktiemarknaden till 

skillnad till flygplanskrascherna som ger båda den positiva och negativa sammanlagda 

effekten.  Den största negativa sammanlagda effekten på - 5.85 % har terrorhandlingen 

2001 medan den största positiva har flygplanskraschen i Egypten på - 0,35 %.  

  

2001 2004 2015 2016 2000 2008 2014 2015

CAAR 2 dagar -5,85% -1,37% -0,24% -0,02% 0,03% 0,02% -0,65% 0,35%

-5,85%

-1,37%

-0,24%
-0,02%

0,03% 0,02%

-0,65%

0,35%

-6,30%

-5,30%

-4,30%

-3,30%

-2,30%

-1,30%

-0,30%

0,70%
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5 ANALYS  

I detta avsnitt analyseras och tolkas resultatet av den kvantitativa studien med hänsyn 

till forskningsfrågor och till tidigare studier samt utvalda teorier. Eventuell påverkan 

undersöktes med hjälp av t-test. Återhämtningstiden beaktades genom att analysera om 

respektive aktiekurser har återgått till sitt jämviktsläge. Först beskrivs tolkning av 

resultat för hela urvalsgruppen sedan presenteras tolkning av resultatet för varje 

enskild händelse i en separat underrubrik.   

5.1 Tolkning och förklaring av resultat för hela urvalsgruppen 

Analysen av resultatet av t-test för samtliga bolag visar att 7 av de 8 utvalda 

oförutsägbara händelserna av exogen karaktär, inte har någon signifikansnivå (se 

bifogade tabeller i resultatet). I studien har använts 0,05 signifikansnivå för att 

genomföra t-test för respektive händelse. Det innebär att det kan statistiskt bevisas att 

just terrorattacken den 11 september 2001 med t-testvärde på – 2.37 med 95 % säkerhet 

har påverkat samtliga bolagens aktier. Av detta framgår att de 7 andra händelserna har t-

testvärde under eller över det kritiska värdet.  

När ny information om oväntade händelser framträder, orsakar den 

aktieprisfluktuationer.  Under detta påstående följer aktieprisrörlighet ett radom walk 

som är ett centralt begrepp inom EMH. Till följd av detta avviker aktierna från det 

fundamentala värdet, förutsatt att aktiepriset omedelbart justeras till jämviktsläge.76 

Detta bekräftas av de observerade aktieprisförändringarna orsakat av de två typerna av 

oförutsägbara händelser som terrorattacker och flygplanskrascher (se tabeller i 

resultatet). 

Angående de två tidigare ställda forskningsfrågorna om återhämtningstiden har vi tagit 

reda på att tiden då aktier återgår till jämviktsläget, skiljer sig betydligt mellan de två 

typerna av exogena händelserna. Resultatet visar att flygplanskrascher påverkar aktier 

kortvarigt medan terrorattentaten påverkar långvarigt.  

En annan tolkning av angivet resultat blir att länderna som ingår i studien är bättre på att 

hantera terrorhandlingar då effekten på aktiemarknaden inte är långvarig än tidigare och 

aktier återhämtar sig nu snabbare efter terrorattacken mot World Trade Center, den 11 

september 2001.  

Studieresultat visar också att återhämtningstiden skiljer sig avsevärt mellan länderna 

som ingår i studien. De oförutsägbara händelserna av exogen karaktär ger stor effekt i 

landet där terrorattacken eller flygolyckan inträffade och i landet där flygbolaget är 

börsnoterat. Dessutom påverkar dödsoffers nationalitet återhämtningstiden. Detta 

resulterar i att återhämtningstiden i dessa länder blir betydligt längre än i de resterande. 

  

                                                 
76 Fama, 1970, s. 386  
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5.2 Tolkning och förklaring av resultatet för enskild händelse 

5.2.1 Terrorattack mot World Trade Center och mot Pentagon 
Attacken den 11 september 2001 är en av de mest omskrivna och omtalade i massmedia 

över hela världen och har därför den största påverkan på flygbolagsaktier som studiens 

urval består av.77 Avvikande avkastning visar att alla bolag direkt har reagerat efter 

händelsen. En viktig aspekt i tolkningen av angivna värden är tidsskillnaden mellan 

länderna som befinner sig i olika tidszoner. Därför presenteras i tabellen nr 1 både 

händelsedagen och efterföljande dag. Mellan 3 av de 10 bolagen finns stor tidsskillnad, i 

genomsnitt 14 timmar. Analysen av resultatet visar att tidsskillnad har lett till att aktier 

som är noterade på de europeiska aktiemarknaderna omedelbart har påverkats under 

händelsedagen till skillnad från de andra icke-europeiska marknaderna som har reagerat 

dagen efter. Det är viktigt att poängtera att direkt efter händelsen stängdes de 

amerikanska börserna och öppnades igen den 17 september78. Kursvärden dateras därför 

den 17 september för de tre flygbolagen: Skywest, South West Airlines och Ryanair 

som är börsnoterade på Nasdaq. Det amerikanska flygbolaget, Sky West har påverkats 

mest med – 25,2 % som troligtvis beror på att händelsen har inträffat i USA där bolaget 

är etablerat. Den ackumulerade effekten visar att åtta flygbolag har en negativ påverkan 

som varierar mellan -4,8 % och -39,1% förutom två flygbolagen: Quantans Airways och 

Skywest. En möjlig förklaring till att landets flygindex har sjunkit ännu mer under 

denna period. För att kunna räkna den avvikande avkastningen som är en komponent av 

event study, tas flygbolagsindex baserad på de amerikanska flygbolagsaktierna som har 

påverkats väsenligt negativt. 9 av 10 undersökta bolagen visar signifikansnivå på 0,01 

och kan därför med 99 % säkerhet bekräfta att varje enstaka oförutsägbar händelse har 

haft påverkan på aktiemarknader. 

Det angivna resultatet visar att attentaten har påverkat investerare på aktiemarknaden 

eftersom effekten blir att aktiens återhämtningstid har blivit längre. Detta kan kopplas 

till teorin om överreaktion vid dåliga nyheter.79 Effekten blir att aktiens 

återhämtningstid har blivit längre. Den beräknade genomsnittliga återhämtningstiden 

blir 123 dagar. Vidare kan det kopplas också till flockbeteende inom BF eftersom de 

känsliga investerare som har påverkats negativt av den tillfälliga orsaken80, nämligen i 

detta fall blir det terrorattentat sålt sina aktieinnehav. Då aktiekursnedgången av 

samtliga flygbolag har berott delvis på ökat utbudet och samtidigt har minskat 

efterfrågan på aktiemarknaden. 

Ytterligare konsekvensen av detta enligt teorin om flockbeteende kan vara att 

investerare både de professionella och individuella söker sig till andra marknader som 

uppvisar stabil prisbildning. Den ger i sin tur negativ effekt på redan påverkade aktier 

och på hela aktiemarknaden. 81 

  

                                                 
77 Nord & Strömback, 2002, s. 8 
78 Faheem & Huoung-goo, 2013, s. 634 
79 Nofsinger, 2012, s. 42 
80 Ibid, s.72 
81 Nofsinger, 2010, s.3 
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5.2.2 Tågbombningarna i Madrid  
Det har visat sig att efter terrorattentaten i Spanien som ägde rum den 11 mars 2004 

hade alla bolag en avvikande avkastning i mindre utsträckning, då värdena på den 

negativa avvikande avkastningen är mellan -0,3 till - 4,3 % med hänsyn till tidsskillnad. 

Mest har påverkats aktier i Europa eftersom landet som har drabbats ligger på samma 

kontinent. KLM har den största negativa ackumulerade effekten på - 16,1 % och lång 

återhämtningstid på 440 dagar vilket beror på den geografiska närheten. Signifikansnivå 

påvisar bara på ett av 10 flygbolagen, Quantas Airways. Resultatet visar att effekten av 

denna attack är långvarig vilket har bekräftats av den långa genomsnittliga 

återhämtningstiden som varar i 151 dagar i jämförelse med andra utvalda händelser. 

Detta avspeglas även av det att de flesta flygbolagsaktier har negativ ackumulerad effekt 

efter 10 dagar. Den dragna slutsatsen från angivet resultatet motsätter sig Peren Arins at 

al. slutsats från hans studie (2008) om att marknaden är effektiv d.v.s. att de 

demokratiska länderna, såsom Frankrike (KLM-AIR France), Finland (Finnair) och 

Tyskland (Lufthansa) skall vara bättre på att hantera kriser men detta avspeglas inte i 

det angivna relativ långa återhämtningstiden för de tre europeiska länderna.82    

 

5.2.3 Terrorattackerna i Paris 
Händelsen skedde den 13 november 2015, dock i tabellen ovanför presenteras 

beräknade abnormalla avkastningar från den 16 november 2015. Detta anser vi beror på 

att terrorattacken i Paris inträffade klockan 21.20 och kl.00:58 på fredag, respektive 

lördag. Under händelsetidens var vissa börserna stängda. Därför kan vi se den första 

reaktionen på måndag den 16 november 2015 i alla utvalda aktiemarknader. Resultatet 

av dessa terrorattentat är att alla flygbolag fick olika respons. Avvikande avkastning 

varierar mellan -0,1 % och 5, 6 %. 9 av 10 bolag från urvalgruppen har reagerat under 

händelsedagen. Det är bara Singapore Airlines som har uppvisat reaktion dagen efter, 

d.v.s. den 17 november 2015. En möjlig tolkning är att detta beror på att Singapore inte 

har direkta flygningar till Madrid, utan bara till Barcelona. 

Det visar sig tydligt i tabell 3 att det endast är ett bolag vilket har tillräckligt 

signifikansnivå på sin avvikande avkastning direkt efter attacken. Detta bolag är KLM 

Airlines, som har 0,05 i signifikansnivån. Resultatet kan tolkas som att det franska 

flygbolaget har påverkats i större utsträckning än de andra, då händelsen har direkt 

koppling till landet eftersom den inträffade där. Detta förklarar också varför just KLM 

har den största negativa ackumulerade effekten (-12,84 %) efter 10 dagar samt den 

största återhämtningstiden på 28 dagar. Detta stämmer överens med teorin om 

överreaktion då händelse väckte rädsla och ångest hos befolkning,83 särskild i 

europeiska länderna och detta avspeglas i respektive landets negativa avvikande 

avkastning. Emellertid är återhämtningstiden kortare i jämförelse till de två tidigare 

nämnda händelserna. En bra förklaring till detta kan vara att länderna blir bättre på att 

hantera eventuella framtida oväntade terrorattacker. Detta stämmer överens med 

                                                 
82 Peren Arin & Ciferri & Spagnolo, 2008, s.165-166 
83 Nofsinger, 2012, s. 42 
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slutsatsen från Peren Arins et al. undersökning från 2008 som visade att de 

västerländska länderna i Europa var bättre på att hantera oväntade chocker.84 

T-test för samtliga bolag visar inte tillräcklig signifikansnivån, som skulle kunna hjälpa 

oss att med 95 % säkerhet hävda att den påverkan som vi kan se på aktiekurserna 

orsakades av just denna händelse. Detta liknar undersökningen som utförde Chen & 

Siems (2004) och deras resultat visade att det bara hälften av undersökta händelserna 

kunde klassificerats som signifikant belagda med 0,05.85  

 

5.2.4 Terrorattentaten i Bryssel   
Den senaste terrorattacken i Europa skedde i Bryssel på morgonen den 22 mars 2016. 

Detta betyder att vi måste granska avvikande avkastning för händelsedagen för samtliga 

bolag, förutom New Zeeland då tidsskillnad mellan händelseland och New Zeeland 

utgör 10 timmar. Air New Zealands aktier kunde bara reagera på denna händelse dagen 

efter. Dock utifrån angivna resultat kan vi se att Quantas Airlines och Air New Zealand 

har reagerat positivt på detta terrorattentat. Detta går i linje med Ramianhs studie (2010) 

där han fann att den australiensiska aktiemarknaden reagerar positiv efter terrorattack i 

Bali som är en händelse vilken liknade detta attentatet. 

Av resultatet framgår att 8 av 10 bolag har reagerat negativt. Detta avspeglas av 

medelåterhämningstiden på 11 dagar och även av den ackumulerade effekten som är 

negativ för hälften av utvalda bolag. Det betyder att den oväntade händelsen har orsakat 

den långvariga effekten. Till följd av att händelsen har skett för 2 månaders sedan, har 

den inte undersökts i tillgängliga tidigare studier.  

 

5.2.5 Flygplanet Concorde av KLM-Air France kraschade i Frankrike 
Flygplanet var på väg till USA men flygkraschen inträffade på franskt område den 25 

juli 2000. Händelsen har  dock inte påverkat amerikanska flygbolag så någon geografisk 

koppling går inte att se. Det har visat sig genom tabell nr. 5 att de amerikanska bolagen 

har påverkats positivt vilket bekräftar angivet resultat. Nämligen att två flygbolag, 

Skywest och South West Airlines har positiv ackumulerad effekt på 5,8 % respektive 

12,1 %. Dessutom har deras aktier återhämtat sig inom 2 dagar till sin ursprungliga nivå 

vilket stämmer överens med Kaplanski & Levys undersökning (2010) där studieresultat 

kunde påvisas en kortvarig effekt under 2 dagar.86  Självklart är att det franska bolaget 

har påverkats mest eftersom flygplanet tillhör till detta flygbolag. Trots tidsskillnad har 

den största negativa ackumulerade effekten efter 10 dagar (CAR) KLM- Air France (-

2,5 %) och Singapore (-3,7 %) samt Lufthansa (-1,4 %). En möjlig tolkning är att deras 

aktier har påverkats eftersom de är medlemmar i världens största flygallians, Star 

Airlines.87 Dessutom har de tre bolagen den största återhämtningstiden, nämligen 

Singapores aktier har återhämtat sig inom 18 dagar och KLM- Air Frances aktier inom 

11 dagar samt Lufthansas aktier under 8 dagar. Ryanair har också negativ ackumulerad 

                                                 
84 Peren Arin et al, 2008, s.165-166. 
85 Chen & Siems, 2004, s. 354 
86 Kaplanski & Levy, 2010, s. 174 
87 Star Alliance 
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effekt på -3,7 % då bolaget är bland annat börsnoterat på en av de amerikanska 

börserna, Nasdaq. Det avspeglas i den korta återhämtningstiden på 2 dagar. SAS har 

inte tagits med i beräkningar just av den här händelsen på grund av data för denna 

tidsperiod inte är tillgängliga. 

 

5.2.6 Ryskt flygplan blev nedskjutet av terrorister i Egypten  
Händelsen skedde på en lördag den 31 november 2015 och resulterade i att den inte 

hade någon påverkan på aktiemarknaden då börsen var stängd och av denna anledning 

kunde aktieprisförändring ske först på nästkommande måndag. Alla angivna värden 

avviker från tidigare framställda resultat, då 8 av 10 bolag inte alls har reagerat på 

flygplanskraschen. Till följd av detta utfördes ytterligare en undersökning, nämligen 

regressionsanalys (se tabell 10). Avsikten med denna har varit att undersöka eventuell 

veckodagseffekt med fokus på måndagseffekt. Resultat av veckodagseffekten för år 

2015 påvisar att det inte finns någon tydligt mönster på måndagar för samtliga bolag. En 

bra förklaring till aktiens tröghet kan vara det att börsen påverkas mest när information 

om en viktigt eller katastrofal händelse framträder när börsen är öppen. 88 

 

5.2.7 Spanairs flygplanskrasch i Madrid 
Fem av tio bolag visar negativ avvikande avkastning som direkt respons på kraschen 

som skedde den 20 augusti 2008. Ingen av dem visar dock en tillräcklig signifikansnivå 

för att kunna bekräfta att det finns en stark korrelation mellan händelsen och 

aktiekursförändringar. Orsaken till att SAS-aktier har påverkats är oklar men detta kan 

förklaras med att SAS Group ägde bolaget redan från 2003 fram till 2009.89 Detta 

samband reflekterar den största negativa ackumulerade effekten (-6,8 %) under 10 dagar 

för SAS-aktier. Exakt samma värde på CAR hade Air New Zealand. Detta är intressant 

eftersom vi inte hittar någon direkt koppling till Spanair förutom den att Air New 

Zealand och Spanair var medlemmar i Star Airlines vid denna tid. 90 

 

5.2.8 Malaysiskt flygplan blev nedskjutet av rebeller  
En reaktion kan ses men det går inte att påvisa statistiskt att det är just 

flygplanskraschen som har orsakat avvikande avkastning. Händelsen hade sin början 

klockan 16:15 ukrainsk tid den 17 juli 2014. Detta innebär att med hänsyn till 

tidsskillnaden mellan länderna kan vi konstatera att påverkan på europeiska 

aktiemarknaderna kunde ske samma dag. Dock kunde påverkan på de tre bolagen: 

Singapore, Air New Zealand och Qantas Airlines bara ske dagen efter det att attentaten 

hade inträffat. Överraskande är att det australiensiska flygbolaget, Qantas Airways har 

                                                 
88 French & Roll, 1986, s. 23 
89 Pletzin, 2011, Dagens Industri 
90 Carlsson, 2012, Flygtorget 
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påverkats positivt trots att 27 australiska medborgare har omkommit i olyckan91 liksom 

efter terrorattentaten i Bali.92  

Flygbolag Skywest som har etablerat sig i USA har påverkats mest negativ och en 

anledning till detta kan vara måndagseffekten. Av detta framgår att aktier har en tendens 

att avvika mer på måndagar som bevisas i en studie från 1987 genomförd av Dubois och 

Louvert.93 Detta kan dock inte bekräftas med hjälp av regressionsanalysen för år 2014 

där resultatet påvisar att just tisdag var den dagen då aktier på den amerikanska börsen 

visar signifikant negativ avkastning. Det att aktieavkastning avviker positivt på just 

måndagar på den svenska aktiemarknaden bekräftas av Claessons studie (1987)94 men i 

detta fall har påverkats SAS-aktier negativt av flygplanskraschen som har skett på en 

måndag.  Regressionsanalysen visar för år 2014 att SAS-aktieavkastningen avviker på 

onsdagar som bekräftas av t-testet. Emellertid påvisar F-test för samma år att det inte 

finns några signifikanta värden. En slutsats av detta de två motsägande påståenden är att 

veckodagseffekt inte föreligger. 

Framställt resultat visar att 9 av 10 bolag har reagerat negativt och detta avspeglas även 

i den negativa ackumulerade effekten efter 10 dagar för bolagen Skywest och Air New 

Zealand. Resten av bolag från urvalsgruppen har positiv ackumulerad effekt. 

Det har också visat sig att kraschen har kortvarig effekt på aktiemarknaderna som har 

återhämtat sig snabbt inom några dagar (mellan 2 till 5 dagar) som liknar slutsatser från 

Kaplanski och Levys studie.95 Händelse kan inte påvisas med en tillräckligt 

signifikansnivån, dock har t-test ett stort negativt värde, men detta är inte tillräckligt för 

studiens valda signifikansnivå. 

 

  

                                                 
91 Welander, 2014, Dagens Nyheter 
92 Ramiah, 2010, s. 64 
93 Dubois och Louvet, s. 1471 
94 Claesson, 1987, s. 117 
95 Kaplansky & Levy, 2010, s. 174 
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6 DISKUSSION 

I detta kapitel kommer studieresultat att generaliseras och därefter presenteras egna 

reflektioner med hänsyn till undersökningsfrågor samt syfte. 

Oförutsägbara händelser är de oväntade chockerna som drabbar hela landet och skapar 

allmän oro för säkerheten i samhället. Förutom de finansiella kostnaderna ger de också 

psykologiska effekter. Dessa händelser väcker människors uppmärksamhet vilket 

påverkar aktiemarknaden. Tidigare presenterat resultat visar tydligt att både 

terrorattentaten och flygplanskrascherna har påverkan på flygbolags aktiepriser. 

Våldshandlingarna med sin grund i terrorism inträffar allt oftare världen runt och 

uppfattas nu som ett internationellt problem. Olika stater samarbetar för att bekämpa 

den internationella terrorismen. Viktigt är att poängtera att terrorhandlingar är ett 

komplext problem eftersom de kan ha olika anledningar och därför blir de svåra att 

bedöma. 

Den andra typen av oväntad dramatisk händelse är flygplanskrascher som förekommer 

allt oftare eftersom i den globala världen blir flygplansresor det snabbaste och mest 

tidseffektiva transportmedlet. Anledningen till att passagerarflygolyckor väcker allmänt 

intresse är att ett stort antal människor omkommer. 

Dessa oväntade händelser förutom de ekonomiska konsekvenserna medför också 

samhällsekonomiska i form av destabiliserade samhället och personliga förluster. Det 

går inte att återuppväcka offers liv som de miste i flygolyckan eller terrorhandlingen. 

Dessutom är det omöjligt att utvärdera människans unika liv då enskild individ bara har 

en chans att leva. 

Det angivna studieresultatet visar att terrorattentaten ger mer negativ effekt på 

flygbolagens aktiekurs än flygplanskrascher på grund av att dessa terrorhändelser har 

direkt koppling till respektive land där attentaten har inträffat eller där bolaget är 

börsnoterat. Dessutom kan det bero på att flygbolaget har flygningar dit. Aktiekursen 

påverkas av psykologiska faktorer som att människor i de länder som berörs inte 

upplever att det är säkert att flyga. Men man glömmer de dramatiska händelserna efter 

ett tag och aktiekursen stabiliseras. 

Tiden det tar för aktiekursen att återhämta sig till sitt jämviktsläge är längre vid 

terrorattentat. Detta kan bero på att folk är rädda för nya attentat medan en flygolycka är 

en enskild händelse. 

Det har visat sig i studien att aktiepriser tenderar att sjunka efter en oväntad dramatisk 

händelse men sedan återhämtar sig och detta mönster har upprepats vid olika tillfällen. 

Därför kan det finnas bra investeringsmöjlighet i samband med kursnedgång som följer 

av oförutsägbara händelser. Ett annat handlingsalternativ för investerare som inte vill ta 

stora risker är att söka sig till andra aktiemarknader med stabil aktieprisbildning. 
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6.1 Kritik mot studien 

Denna uppsats undersöker om två typer av händelser har påverkan på flygbolags 

aktiekurser.  Kritiken kan riktas mot val av vissa flygplanskrascher, som också kunde 

kategoriseras som terrorhandlingar. Till följd av att händelserna indelades felaktigt i de 

två kategorierna, kan det resultera i att felaktiga bedömningar gjordes utifrån angivet 

resultat.  

Storlek av urvalet kan också kritiseras då varje händelse undersöktes med hjälp bara av 

tio flygbolag om det skulle väljas fler flygbolag från varje kontinent skulle det bättre 

avspegla den globala flygbranschen och därmed skulle studiens reliabilitet öka ännu 

mer.   

Det var också problematiskt att samla in data om aktiekursvärdena för den utvalda 

undersökningsperioden eftersom vissa flygbolag inte var börsnoterade. Av denna 

anledning kunde inte en flygbolagskrasch som skedde år 2000 i Frankrike tas med i 

beräkningen. Detta kan anses som det enda bortfall i studien. Tanken var också att skapa 

eget index som avspeglar normal avkastning för flygbranschen men på grund av brist på 

tillgänglig data kunde detta inte utföras. 

6.2 Förslag på ytterligare forskning 

Resultatet kan inte med tillräckligt signifikansnivå påvisa att i sju av åtta oväntade 

händelser finns ett statistiskt samband mellan enskild händelse och respektive 

flygbolags aktiekursförändring. Därför skulle det vara intressant att genomföra en annan 

studie med hjälp av trianguleringsmetod där det kvalitativa inslaget av intervjun med en 

expert i detta område, kunde förtydliga resultatens betydelse. 

En annan intressant aspekt att undersöka vidare är det att en av de 8 valda händelserna, 

gällande flygplanskraschen i Egypten, inte hade någon påverkan på flygbolagets 

aktiekurser. En möjlig förklaring till detta kan vara att händelsen skedde vid 

månadsskiftet och framtida studier inom detta ämne, kan undersöka ifall det föreligger 

”månadsskifteffekt” på aktiemarknader. Avsikt med att ge våra förslag är att de kommer 

att inspirera till att utforska ämnet på ett bättre sätt.  
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7 SLUTSATS 

I detta avslutande kapitel presenteras slutsatser som vi har kommit fram till genom att 

analysera resultaten. Vidare kommer även förslag till framtida forskning.  

Efter analysen av resultatet har vi kommit fram till följande slutsatser utifrån 

problemområde och studiesyfte samt ställda undersökningsfrågor: 

 Terrorattackerna har större påverkan på flygbolagsaktiekurser, än 

flygplanskrascher, men det är bara attacken 2001 som visar signifikant samband 

mellan händelsen och aktiekursförändringarna i de 10 utvalda flygbolagen. 

 Återhämtningstiden skiljer sig avsevärt mellan de två typerna av valda händelser 

där flygplanskrascher påverkar aktier kortvarigt medan terrorattentaten påverkar 

långvarigt. 

  De två typerna av oförutsägbara händelser ger olika marknadseffekter, både de 

långvariga och kortvariga samt de positiva och de negativa. 

 Det har visat sig också att påverkan av de två typerna av oväntade händelser 

skiljer sig mellan länderna som ingår i studien. De påverkas huvudsakligen i 

landet där terrorattacken eller flygolyckan har inträffat och i landet där 

flygbolaget är börsnoterat. Dessutom ger de betydlig effekt på aktiekursen i de 

länder där eventuella dödsoffer kommer ifrån. 

 Beräknade koefficienterna för veckodagseffekt för åren 2014 och 2015 visar 

obetydliga avvikelser på den amerikanska aktiemarknaden på tisdagar och på 

fredagar. Detta har dock ingen påverkan på resultaten av studien. 

 Det kan bevisas med hjälp av angivna resultaten att EMH är bristfällig eftersom 

investerare påverkas av psykologiska faktorer, känslor såsom ångest. Detta 

resulterar i att olika anomalier finns på de undersökta aktiemarknaderna som är 

förenligt med den tidigare beskrivna den behavioristiska finansiella ekonomiska 

teorin (BF). 

 Det har visat sig dock att de undersökta börserna inte är effektiva då anomalier 

upptäcktes. Men länderna som ingår i studien är bättre på att hantera oväntade 

chocker då påverkan på aktiemarknaden inte är långvarig och aktier återhämtar 

sig snabbare efter terrorattacken 2001. 
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