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Sammandrag: 

Trots att klassisk finansiell teori såsom Modigliani och Millers (1958) irrelevansteori 
hävdar att finansiell riskhantering inte påverkar företagens värde, har hedging blivit 
ett allt viktigare verktyg i hanteringen av risk i icke-finansiella företag (Bodnar et al., 
1998). Hedging understöds av ett växande antal empiriska forskningar, som visar att 
företag som utnyttjar hedging värderas med ett premium i en icke-perfekt 
marknadsomgivning (t.ex. Carter et al., 2006; Bartram et al., 2011). 

I avhandlingen undersöks den amerikanska flygbranschen under en ekonomiskt 
ytterst volatil tidsperiod mellan 2000 och 2015. Undersökningsperioden omfattar 
såväl It-bubblans som terroristattackernas efterverkningar i början av det nya 
millenniet, men också finanskrisen 2008 och överutbudet av olja i slutet av år 2014. 
Följaktligen har perioden också präglats av stora bränsleprisfluktuationer, som har lett 
till betydande skillnader i konkurrenskraften mellan flygbolag som utnyttjat finansiell 
riskhantering i sina bränsleinköp och bolag som betalat spotpris för flygbränsle (Ngai 
och Dastin, 2014).  

Syftet med avhandlingen är att undersöka huruvida hedging mot förändringar i 
flygbränslets pris påverkar marknadsvärdet av börsnoterade amerikanska flygbolag, 
hur selektiva hedgingstrategier värderas av investerare och om företagsledningen har 
försökt maximera sin egen snarare än aktieägarnas nytta med hedging under en period 
som kännetecknats av hög bränsleprisvolatilitet. I undersökningen för eventuella 
värde- och selektivitetspremium utnyttjas två Feasible GLS-modeller, medan 
sambandet mellan hedging och företagsledningens aktieinnehav analyseras med 
Tobit-modeller. I Tobit-modellerna kontrolleras effekten av flygbolagens utsatthet för 
bränsleprisförändringar både genom en ny kombination av bränslepris- och 
bränslekostnadsvariabler, men också genom bolagsspecifika årliga koefficienter för 
bränsleprisutsatthet som erhållits med en konventionell tvåfaktormodell. 

Avhandlingens resultat antyder att det ännu existerar ett hedgingpremium i den 
amerikanska flygbranschen såsom Carter et al. (2006) och Treanor et al. (2014) 
tidigare har påvisat, men signifikansen av premiet har försvagats. Resultaten kring 
selektiv hedging förstärker tidigare resultat om att selektiv hedging inte skapar 
mervärde för aktieägare. Inte ens under hög marknadsvolatilitet har selektivt 
hedgande flygbolag värderats med ett premium över sina passiva motparter. 
Resultaten visar också tecken på att incitamenten för hedging inte enbart är drivna av 
ägarnas nyttomaximering, utan att även företagsledningens riskaversion påverkar 
flygbolagens hedginggrad. 
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1 INLEDNING 

Åtskilliga enkätundersökningar har framhållit att hantering av finansiella risker, såsom 

växelkurs- och ränterisk, har blivit allt vanligare i icke-finansiella företag (t.ex. Berkman 

et al., 1997; Bodnar et al., 1998). I praktiken engagerar sig företag i denna typ av finansiell 

riskhantering genom bl.a. derivathandel, valutalån och operationell hedging (Levi, 

2009). Motsatt till denna utveckling, antyder neoklassisk finansiell teori att hedging inte 

ökar företagets värde, då ägarna själva kan anpassa sin portföljrisk minst lika effektivt 

genom diversifiering eller hedging (Modigliani och Miller, 1958). Utvecklingen stöds 

dock av ett flertal nyutkomna undersökningar, som visar att hedging kan öka 

förtagsvärde i en icke perfekt marknad (t.ex. Allayannis och Weston, 2001; Bartram 

et al., 2011). Den neoklassiska teorins slutsats har emellertid också erhållit stöd bland 

flera forskare (Nguyen och Faff, 2003; Jin och Jorion, 2006; m.fl.). 

Utöver växelkurs- och ränterisk, säkrar sig icke-finansiella företag också flitigt mot 

råvaruprisförändringar. Råvaruprishedging har en speciellt stor betydelse för företag, 

vars framgång är starkt beroende av priset på någon specifik råvara. Enligt 

kreditvärderaren Fitch Ratings (2011) hör kött- och proteinförädling, etanolproduktion 

och flygbranschen till de mest råvaruprisutsatta branscherna. I denna avhandling 

behandlas råvaruprishedging ifrån flygbolagens perspektiv, närmare bestämt hur 

säkring av priset på flygbränsle påverkar flygbolagens marknadsvärde i USA. Därtill 

undersöks huruvida aktieägarna prefererar aktiva eller passiva hedgingstrategier och om 

strategin är vald utgående från företagsledningens eller ägarnas intressen. 

Bränslestatistiken för flygbolag visar hur uppenbar råvarupriskänsligheten är för 

flygbranschen. År 2014 utgjorde kostnaderna för flygbränsle 28,6 % av de totala 

rörelsekostnaderna globalt (IATA, 2014) och 2006 översteg dessa kostnader för första 

gången personalkostnaderna för flygbolag i USA (Swelbar och Belobaba, 2015). Hård 

konkurrens och homogeniteten i branschen gör att dessa kostnadsstegringar är svåra att 

överföra på biljettpriserna (Carter et al., 2006), vilket innebär att flygbolagens lönsamhet 

är starkt beroende av priset på flygbränsle. Priset och prisvolatiliteten har under de 

senaste årtiondena också karaktäriserats av hög variation. På grund av den starka 

kausaliteten mellan flygbolagens lönsamhet och bränslepriserna lämpar sig 

flygbranschen bra för undersökningens syfte.  
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Då oljepriset halverades år 2014 under de sex sista månaderna, är 

undersökningsområdet särskilt intressant. Flygbolag som hade säkrat sig mot 

prisstegring, har varit konkurrensmässigt avsevärt sämre ställda än bolag som inte hade 

säkrat sig. Speciellt intressant är det att undersöka hur flygbolagen eventuellt har ändrat 

sin hedgingstrategi som resultat av den senaste tidens utveckling och huruvida 

företagsledningen genom dessa har eftersträvat maximering av sin egen eller ägarnas 

nytta.  

I denna avhandling undersöks för första gången dynamiken mellan hedging, 

hedgingstrategi och företagsvärde under en period med exceptionellt turbulent 

bränsleprisutveckling med två stora prisdykningar i slutet av 2008 respektive 2014. Att 

tidigare forskning inom flygbranschen har antytt att finansiell hedging i allmänhet 

värderas med ett premium (t.ex. Carter et al., 2006; Treanor et al., 2013; Treanor et al., 

2014) gör undersökningsperioden speciellt intressant då framför allt bolag som säkrat 

en stor del av sina bränsleinköp har varit de största förlorarna under perioden. Har de 

stora prisdykningarna under det senaste decenniet ändrat ägarnas förhållningssätt till 

denna typ av riskhantering i flygbolag? 

1.1. Problemområde 

Carter et al. (2006) och Treanor et al. (2014) påvisar att hedging har haft en positiv 

inverkan på de amerikanska flygbolagens värde under 1992-2003 respektive 1994-2008. 

Den förstnämnda studien är begränsad till en tid med relativt stabil prisutveckling för 

jetbränsle, medan den senare fångar finanskrisens prisras i slutet av 2008. Studier om 

hur hedgingbeteendet har ändrats efter finanskrisen har inte ännu publicerats och 

studier kring hur aktieägarna värdesätter hedging i flygbolag i en stigande marknad med 

fallande bränslepris saknas helt och hållet. De senaste 15 åren är en ypperlig period för 

att studera marknadens värdering av hedging i en ytterst volatil tid då bolagen som 

säkrat sig långt framöver har varit de största förlorarna (se figur 1 för utvecklingen 

mellan 1990 och mars 2015). Prisutvecklingen under 1990-talet var däremot 

jämförelsevis stabil då den speglas mot utvecklingen under 2000-talet. Fortsätter 

marknaden att värdera hedgande flygbolagsgiganter såsom Delta och Southwest med ett 

premium över icke-hedgande bolag såsom American Airlines, fastän bränsleprisfallet 

orsakat finansiella förluster på flera miljarder dollar i slutet av 2014 (Ngai och Dastin, 

2014)?  
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 Flygbränsleprisets utveckling 

Källa: EIA (2015a) 
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1.2. Syfte 

Syftet med avhandlingen är att undersöka huruvida hedging mot förändringar i 

flygbränslets pris påverkar marknadsvärdet av börsnoterade amerikanska flygbolag 

samt hur selektiva hedgingstrategier uppskattas av aktieägare och ifall företagsledningen 

med dessa strategier har försökt maximera sin egen snarare än aktieägarnas nytta under 

hög bränsleprisvolatilitet.  

1.3. Kontribution 

Forskning kring det ömsesidiga beroendet mellan hedging och företagsvärde är rätt 

omfattande. Antalet studier som begränsar sig till flygbranschen är emellertid betydligt 

färre. Medan liknande studier inom guld-, olje- och gasbranschen berör intäktsrisk, 

påverkar hedging i flygbranschen företagens kostnadsrisk. Denna avhandling är förutom 

ett bidrag till det begränsade antalet studier inom flygbranschen också ett bidrag till att 

allmänt öka förståelsen om vilket inflytande hedging har på företagsvärde i mycket 

volatila marknadsförhållanden. Genom att begränsa studieperioden till de senaste dryga 

15 åren (januari 2000 till mars 2015), som karaktäriserats av en ytterst volatil 

prisutveckling för flygbränsle, ger undersökningen även värdefull information om 

hurudana hedgingstrategier (selektiv eller passiv) som uppskattas av aktieägarna. Därtill 

undersöks ett hittills outforskat ämne om huruvida hedgingstrategierna är vidtagna för 

att maximera ledningens eller aktieägarnas nytta, dvs. om ledningens aktieinnehav i 

flygbolaget påverkar dess hedgingstrategi. Tidigare forskning har koncentrerat på 

värdeimplikationer av hedging i företag med prestationsbunden ledning, medan 

avhandlingen ämnar besvara frågan som Treanor et al. (2014) lämnade obesvarad: varför 

selektiv hedging inte visar ett premium över passiv hedging? Ifall flygbolag med en starkt 

prestationsbunden ledning visar benägenhet att säkra sig i större omfattning då 

utsattheten ökar, kan teorin om principal-agent problemet av en riskavert ledning 

föreslås som hypotes till frågeställningen. 

Då värdet av hedging i grund och botten härstammar från skyddet mot framtida 

osäkerhet, borde det värderas högre i osäkrare (volatilare) tider. Hittills har studier visat 

(t.ex. Carter et al., 2006) att hedgingpremiet är som störst under höga bränslepriser och 

hög prisvolatilitet. Men hur värderar ägarna flygbolagen under låga priser och hög 

volatilitet? Har de stora förlusterna i de säkrande flygbolagen under det senaste 

decenniet varit tillräckligt omfattande och frekventa för att få ägarna att ifrågasätta 

hedgingpremiet som påvisats i tidigare forskning?   



10 

 

Perioden som undersöks i avhandlingen är unik.  Forskning har hittills beaktat data 

framtill slutet av år 2008 (Treanor et al., 2014) och lämnar således outforskat hur ägarna 

värdesätter hedgingstrategierna som vidtagits efter prisraset 2008, då de offentliggjorts 

först under första kvartalet år 2009. En undersökning som omfattar båda prisrasen 2008 

och 2014 har således inte gjorts tidigare. Treanor et al. (2014) visar att selektiv hedging 

inte skapar mervärde för aktieägarna utan kan rentav driva ner företagsvärde. Har de 

frekventa prisnedgångarna förändrat förhållningssättet till hedging också under 

perioder med stabilare prisutveckling? Denna avhandling ämnar belysa dessa frågor och 

bidrar genom den säregna undersökningsperioden till att öka förståelsen om hur och 

huruvida hedging kan användas som ett värdeskapande verktyg också i framtiden. 

1.4. Avgränsningar 

Denna undersökning avgränsas avsiktligt till den amerikanska marknaden på grund av 

varierande tillgänglighet av och svår jämförbarhet mellan rapporterade 

hedgingpositioner på andra marknader. Alla amerikanska börsnoterade flygbolag 

rapporterar årligen i sina årsbokslut (10-k rapporter) vilka hedginginstrument de 

använder. Beloppen som rapporteras är förutom offentliga också direkt jämförbara med 

varandra. Därtill är den amerikanska flygbranschen en tillräckligt stor marknad för att 

lätt kunna samla in en tillräcklig mängd observationer. Ett geografiskt och 

branschmässigt homogent sampel minskar också risken för snedvridning. 

Då avhandlingens syfte är att undersöka den amerikanska flygbranschen under en tid 

med ovanligt volatila bränslepriser, begränsas undersökningen till en dryg 15 års period 

mellan 1.1.2000 och 31.3.2015. Perioden innefattar första kvartalet av år 2015 vilket 

möjliggör reflektioner över hur aktieägarna värderar flygbolagens hedgingstrategi för år 

2015 som publiceras i flygbolagens årsbokslut under årets första kvartal. Till skillnad 

från perioderna mellan år 2000 och 2014, används bolagens kvartalsrapporter (10-Q) 

som underlag för analysen av första kvartalet år 2015. 

1.5. Definitioner 

I avhandlingen upprepas ett antal termer vars betydelse är värda att utforma i mer detalj. 

Syftet med definitionerna är att underlätta läsandet av avhandlingen samt att beskriva 

närmare vad författaren avser med termerna. Termernas definitioner är inte 

nödvändigtvis universella, utan beskriver innebörden av uttrycken i avhandlingens 

kontext. 
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Termerna ”hedging”, ”säkring” och ”finansiell riskhantering” används synonymt i 

avhandlingen och syftar till det engelska uttrycket ”Corporate hedging”. Med uttrycket 

avses de icke-finansiella företagens finansiella åtgärder för hanteringen av risk som 

härstammar från fluktuationer i exempelvis marknadsräntenivån, växelkurser eller 

råvarupriser. I avhandlingen används uttrycken för flygbolagens finansiella 

riskhantering av flygbränsleinköp. 

Med benämningarna ”säkringsgrad”, ”hedginggrad” och ”säkringskvot” syftas till 

engelskans ”hedge ratio”, som beskriver till hur stor del av en viss finansiell position ett 

företag har säkrat sig. I avhandlingen avser termen den procentuella andelen av följande 

års bränsleinköp som är säkrade till ett visst pris. 

”Företagsvärde” och ”företagets värde” innebär i avhandlingens sammanhang 

marknadens uppfattning om företagets värde, dvs. marknadsvärde, inte bokvärdet av 

företaget. I undersökningens empiriska del används en approximation av Tobins Q som 

mått på företagsvärde. 

Innebörden av termen ”utsatthet” är den samma som för engelskans ”exposure”. Jorion 

(1990) definierar ”exposure” som företagsvärdets känslighet mot förändringar i den 

underliggande finansiella risken. I avhandlingen beskriver termen hur stor inverkan 

bränsleprisets förändringar har på företagets värde. 

Begreppen ”selektiv” eller ”aktiv” och ”passiv” hedging syftar till att beskriva hur 

flygbolagen ändrar sin säkringsgrad under fluktuerande utsatthet. Selektiv och aktiv 

hedging innebär jämförelsevis stora förändringar i säkringskvoten i förhållande till 

jämförelsebolagen i genomsnitt, medan passiva företag håller kvoten relativt stabil. 

Termerna ”flygbränsle”, ”jetbränsle” och ”kerosin” används parallellt som uttryck för det 

amerikanska Gulf Coast Kerosene bränslet. Vid hänvisning till priset av flygbränsle, 

avses spotmarknadspriset i amerikansk dollar (USD) per en viss volymenhet, oftast 

gallon. 

Uttrycket ”amerikanska flygbranschen” innefattar i avhandlingens sammanhang 

amerikanska flygbolag vars huvudsakliga verksamhet är reguljärflygningar eller 

regelbunden luftfart (SIC-kod 4512). Charter-, kurir- och taxiflygbolag (SIC-kod 4513) 

beaktas således inte. 
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1.6. Disposition 

Efter inledningen följer en ingående genomgång av avhandlingens teoretiska 

referensram. Först definieras och behandlas de centralaste riskerna i icke-finansiella 

företag varefter teoretiska grunder för och mot riskhantering presenteras. Vidare 

sammanförs de för avhandlingen viktigaste karaktärsdragen av den amerikanska 

flygbranschen och hur branschen utnyttjar hedging i praktiken. Efter teorikapitlen 

presenteras relevant tidigare forskning kring hedging i allmänhet samt jämförbar 

forskning inom flygbranschen. Avhandlingens empiriska del behandlas noggrannare i de 

påföljande data- och metodkapitlen varefter resultaten presenteras och analyseras. 

Avhandlingen avslutas med en diskussion om resultatens praktiska implikationer. 
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2 RISK I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG 

Inom finansiell ekonomi är risk ett centralt begrepp trots avsaknaden av en allmängiltig 

definition. Nya riskmått föreslås ständigt, men de flesta forskare är enstämmiga om att 

risk består av två komponenter: utsatthet och osäkerhet. Risk kan sålunda tolkas som 

utsattheten för ett osäkert utfall. (Holton, 2004)  

Risk inom portföljförvaltning undersöktes redan i början av 1900-talet av Lowenfeld 

(1909). Han utredde den historiska volatiliteten av ett antal värdepappersportföljer och 

hur korrelationen mellan värdepappren i portföljen påverkar portföljens prestation. 

Konceptet förädlades senare i Markowitz (1952) banbrytande portföljteori, där risk 

kvantifierades som kvadraten av normalfördelade avkastningar. Vidareutveckling av 

Markowitz teori bidrog sedermera till framväxten av den moderna portföljteorin som än 

i dag utgör grunden till beslutsfattningsmodellerna som används av flera 

portföljförvaltare. 

I vardagligt tal förknippas risk allmänt med negativa utfall (Airmic, 2002), fastän det 

givetvis också är möjligt att utnyttja risker för något positivt. Större avkastningskrav 

förutsätter dock större risktagning. I portföljförvaltning innebär sambandet att 

investerare tvingas avväga mellan risk och förväntad avkastning. Dynamiken är den 

samma för icke-finansiella företag. Till skillnad från investerare förvaltar företag istället 

för värdepappersportföljer portföljer av projekt med olika avkastningsförväntningar. 

Såsom för värdepappersportföljer, beror den totala risken för projektportföljerna på hur 

avkastningarna av de underliggande projekten korrelerar med varandra. Företag kan 

således också genom diversifiering påverka sin diversifierbara risk på samma sätt som 

investerare. På motsvarande sätt är också företag utsattas för odiversifierbar 

marknadsrisk som gäller hela marknaden eller industrin.  

I detta kapitel behandlas allmän teori om risk och dess vanligaste mått i finansiell 

ekonomi. I redogörelsen hålls riskkategoriseringen på en mycket allmän nivå och större 

uppmärksamhet fästs vid egenskaperna av systematisk och osystematisk risk samt hur 

de är kopplade till forskningssyftet. Metoderna för hur dessa risker hanteras presenteras 

i kapitel 3. 
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2.1. Systematisk och osystematisk risk 

Enligt den grundläggande portföljteorin som Markowitz (1952; 1959) och Sharpe (1964) 

introducerat, borde vinstmaximerande investerare (under vissa antaganden) hålla en 

fullt diversifierad portfölj av riskfyllda tillgångar och riskfritt låna in eller ut en summa 

som justerar den totala portföljrisken till den enskilda investerarens önskade nivå. En 

fullt diversifierad portfölj innebär att portföljens risk består endast av marknadens 

gemensamma systematiska risk. Avkastningen av en portfölj kan sålunda tolkas bestå av 

två riskkomponenter: systematisk och osystematisk risk. Systematisk risk, eller 

marknadsrisk, orsakas av osäkerhet i makroekonomiska variabler såsom växelkurser, 

räntor och råvarupriser. Systematisk risk ska emellertid inte blandas med systemrisk, 

som avser risken av att det hela finansiella systemet kollapsar (Kaufman, 2000). 

Kollapsen kunde utlösas av ett misslyckande av någon central part i det finansiella 

systemet som sedan på grund av ömsesidigt beroende (interdependens) mellan övriga 

centrala parter kunde leda till en svallvåg av misslyckanden och slutligen till att hela 

systemet faller samman (Schwarcz, 2008). Osystematisk, eller idiosynkratisk risk, är 

däremot säregen för en viss tillgång eller ett projekt och kan minskas genom att utöka 

portföljen med tillgångar vars avkastningar inte korrelerar fullt med de övriga 

tillgångarna i portföljen, eller med andra ord genom diversifiering. 

I modern portföljteori mäts systematisk risk med beta (β), som beskriver volatiliteten av 

avkastningarna för en enskild tillgång i förhållande till marknadens avkastning. 

Förhållandet kan vara såväl positivt som negativt eller så kan tillgångens avkastningar 

vara oberoende av marknadsrörelser. Beta som överstiger 1,0 innebär högre systematisk 

risk än medeltalet, medan betavärden under 1,0 betyder en lägre marknadsrisk än 

genomsnittet. Fastän systematisk risk inte kan påverkas genom diversifiering, kan 

investerare och företag skydda sig också mot denna typ av risk genom hedging. 

Riskhantering och hedging behandlas noggrannare i kapitel 3. 

2.2. Marknadsrisker i icke-finansiella företag 

Såsom tidigare nämnts utsätts såväl investerare som företag för systematisk och 

osystematisk risk. Den osystematiska risken kan påverkas genom diversifiering, medan 

utsatthet för systematisk risk kan minskas eller till och med undvikas genom hedging. 

Osystematiska risker är företagsspecifika och varierar därmed mellan olika företag. 

Systematiska risker, eller marknadsrisker, påverkar däremot alla företag på marknaden 

i olika utsträckning. Jorion (2001:15) beskriver marknadsrisk som en helhet bestående 
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av två komponenter: absolut och relativ risk. Med absolut risk mäts volatiliteten av den 

totala avkastningen, medan relativ risk används för att jämföra risken mot något index 

eller benchmark. Jorion delar marknadsrisk vidare i riktad och oriktad risk (Jorion, 

2007:389). Den förstnämnda risken beskriver utsatthet för förändringar i olika 

makroekonomiska variabler, såsom räntor, valutakurser, aktiepriser och råvarupriser, 

medan den senare mäter återstående utsatthet som härstammar från basrisk (risk 

förknippat med icke-perfekta säkringar) och risk för volatilitetsförändringar (basrisk 

behandlas noggrannare i avsnitt 4.2.1). 

De vanligaste marknadsriskerna som icke-finansiella företag utsätts för är växelkurser, 

räntor och råvarupriser (Hull, 2012:13). I detta kapitel behandlas riskerna noggrannare 

för att underlätta fortsatta läsandet om hanteringen av riskerna. Då avhandlingens 

forskningssyfte är starkt kopplat till råvaruprisrisk, underlättar insikterna i 

marknadsriskers natur tolkningen av undersökningens metodologi och resultat. 

2.2.1. Växelkursrisk 

Växelkursrisk härstammar från oförväntade rörelser i växelkurser. Rörelserna kan bero 

på valutaspecifik volatilitet, korrelation mellan olika valutor eller devalveringsrisk. 

Företag som har betydande kassaflöden in och ut i olika valutor är utsatta för dessa 

risker. Ändringar i växelkurserna kan ha en betydande inverkan på företagets fordringar 

och skulder och därigenom på företagets lönsamhet. Växelkursen kan direkt påverka 

priset på transaktionerna som företaget gör i utländsk valuta men också indirekt i form 

av sämre lönsamhet av utländska enheter som påverkar redovisningen i koncernens 

hemland. Därtill kan växelkursen påverka företagets strategi, ifall t.ex. tillverkning 

utomlands plötsligt blir i olönsamt jämfört med konkurrenter som har tillverkning i ett 

land med en förmånligare växelkurs. (Horcher, 2005:33) Växelkursrisken påverkas 

också av andra finansiella risker, i synnerhet ränterisk. Exempelvis penningpolitiska 

åtgärder för att hindra valutans värdeförsämring innebär ofta att räntenivån höjs.  

Flygbolag utsätts också för växelkursrisk i och med att de säljer flygbiljetter utomlands i 

främmande valutor. Därtill bär flygbolagen kostnader i flygdestinationerna och köper 

också utrustning från utlandet. (Morrell, 2007:175) Amerikanska flygbolag är 

jämförelsevis lågt utsatta för växelkursrisk i och med sin stora hemmarknad. Flygbolagen 

som ingår i avhandlingens datasampel flög över 80 % av alla sina flygrutter under år 2013 

inom USA (US DOT, 2015) och är således endast marginellt utsatta för växelkursrisk. 
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2.2.2. Ränterisk 

Räntenivån har en betydande inverkan på marknadspriset av en mängd tillgångar 

eftersom den återspeglar marknadsläget av finansiering och kreditrisk. Ränterisken 

härstammar från oförväntade förändringar i räntenivån, som gör skulder eller fordringar 

oförmånligare för företag. Banker utsätts därutöver för återfinansieringsrisk om 

maturiteten av dess fordringar skiljer sig avsevärt från skuldernas maturitet och kan 

således leda till att fordringarna eller skulderna måste återfinansieras till en 

oförmånligare ränta. 

Att operera flygbolag är mycket kapitalintensivt och kräver ofta externt kapital för 

finansiering av verksamheten. Högt skuldsatta bolag är följaktligen utsatta för ränterisk 

ifall finansieringen inte har gjorts till en fast räntenivå. Finansieringskostnaderna är 

trots allt i allmänhet mycket låga för flygbolag om de jämförs med rörelsekostnaderna. 

För sampelbolagen har räntekostnaderna för långfristiga lån under 

undersökningsperioden varit kring 2 % av verksamhetens totala operativa och finansiella 

kostnader (US DOT, 2015). Ränterisken bör uppmärksammas, men i avhandlingens 

kontext är risken marginell och tilldelas därför mindre uppmärksamhet. 

2.2.3. Råvaruprisrisk 

Råvarupriser påverkar praktiskt taget alla företag på marknaden, om inte direkt genom 

prisförändringar i för företaget essentiella råvaror så indirekt genom leverantörer eller 

kunder som påverkas av prisfluktuationerna. Råvarupriser kan också påverkas av 

växelkurser ifall de handlas huvudsakligen på någon utländsk marknad.  

Råvaruprisrisk skiljer sig i många avseenden från de övriga marknadsriskerna eftersom 

de handlas både av parter i behov av den fysiska produkten och spekulanter som försöker 

göra en vinst genom att sälja produkten vidare (Horcher, 2005:39). Råvarupriser kan 

också vara mycket volatila, då prisbildningen är starkt beroende av den fysiska 

produktens tillgänglighet. Ett gott exempel på en dylik råvara är olja, vars tillgänglighet 

under det senaste seklet har rubbats av flera makroekonomiska händelser t.ex. 

oljekriserna 1973 och 1979, Kuwait- och Libanonkrigen samt Irans kärnkraftsprogram 

2006, finanskrisen 2008 och oljeöverutbudet 2014. Oljeprisförändringar har också 

vidsträckta effekter på flera makroekonomiska variabler. Prisutvecklingen av centrala 

oljeprodukter såsom eldningsolja, petroleum, bensin och flygbränsle har historiskt visat 

sig vara mycket likartade. Med en genomsnittlig daglig oljekonsumtion på nästan 11 
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miljarder liter globalt år 2014 (EIA, 2015b) påverkar prisförändringarna så gott som alla 

sektorer i ekonomin (Vacha och Barunik, 2012). 

Flygbranschen är speciellt utsatt för rörelser i bränslepriser. Fastän flygbolag också är 

utsatta för övriga prisstegringar såsom i priset på mat och servicekomponenter, är 

bränslekostnadernas andel av hela verksamhetens kostnader så betydande att en stor 

prisökning kan vara mycket ödesdiger för hela flygbranschen (Morrell, 2007:188). 

Flygbränslets andel av flygbolagens rörelsekostnader översteg personalkostnadernas 

andel för första gången under år 2006 och har sedan dess varit branschens största 

utgiftspost (Swelbar och Belobaba, 2015). Närmare om flygbolagens kostnadsstruktur 

och bränsleprisets inverkan på bolagens verksamhet i avsnitt 4.1. 

2.3. Kvantifiering 

Risk påverkar och spelar en viktig roll för såväl företagsledningen som investerare. För 

att kunna hantera risker, är det viktigt att kunna kvantifiera risk på ett ändamålsenligt 

sätt. Sannolikheter och dess fördelningar som undersöktes redan under medel- och 

tidigmoderna tiden har fungerat som grund för de moderna riskmåtten som används än 

idag.  

Fastän volatilitet och diversifiering introducerades redan i början av 1900-talet, 

populariserade Markowitz resonemanget genom att länka portföljrisk med 

samvariationen av portföljens tillgångar (Damodaran, 2007:65–86). Treynor (1961; 

1962), Sharpe (1964), Lintner (1965a; 1965b) och Mossin (1966) vidareutvecklade 

Markowitz tankar senare till den omtalade Capital Asset Pricing modellen (CAPM), där 

risk mäts med samvariationen av avkastningarna mellan en tillgång och 

marknadsportföljen, beta. CAPM förädlades vidare av Ross (1976), Chen et al. (1986) och 

Fama och French (1992; 1993), så att risken av en tillgång började mätas baserat på dess 

utsatthet för ett antal makroekonomiska faktorer eller proxyvariabler.  

Fokus på marknadsrisker och samvariationen mellan riskerna gav senare också upphov 

till olika mått på downside risk. Då de traditionella riskmåtten såsom standardavvikelse 

(totalrisk) och beta (systematisk risk) behandlar förluster och vinster på samma sätt. 

Måtten förutsätter således att investerarnas riskpreferenser är lika. Kahneman och 

Tverskys (1984) undersökning understryker faktumet att människor är benägna att 

föredra minimering av förluster över maximering av vinster. Också utgångspunkten om 
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att portföljavkastningar är normalt fördelade, har sällan visats hålla i verkligheten 

(Riddles, 2001:94). Följaktligen har alternativa riskmått föreslagits. 

För att mäta kvaliteten av de olika riskmåtten, föreslog Artzner et al. (1999) fyra axiom 

som ett rationellt riskmått (ρ) för en portfölj (X) borde uppfylla: 

1) Monotonitet: om X1 ≤ X2, är ρ(X1) ≥ ρ(X2).  
Om en portfölj har systematiskt lägre värden än en annan portfölj, bör den också 
bära högre risk. 

2) Translationsinvarians: ρ(X + k) = ρ(X) - k. 
Om kontanter (k) tillsätts i en portfölj, borde risken sjunka med k. Detta sänker 
även portföljens lägsta värde. 

3) Positiv homogenitet: för alla ρ ≥ 0 är ρ(bX) = bρ(X).  
Om portföljens storlek växer med faktor b, borde risken också förstoras med samma 
faktor.  

4) Subadditivitet: ρ(X1 + X2) ≤ ρ(X1) + ρ(X2). 
Portföljens risk ska vara lägre än eller lika med summan av de enskilda riskerna i 
portföljen. En kombination av olika portföljer kan således inte öka risken. 

De vanligaste riskmåtten och deras tillämpningsmöjligheter behandlas och utvärderas 

enligt de ovannämnda koherensmåtten. Syftet är att klargöra teorin bakom de 

utsatthetsmått som används i avhandlingen och att redogöra för alternativa mått som 

kunde utnyttjas i fortsatt forskning. 

2.3.1. Varians och volatilitet 

I Markowitz (1952) portföljteori kvantifieras portföljens risk med variansen av dess 

avkastningar. Markowitz visade att en optimal portfölj kunde konstrueras genom 

kvadratisk programmering då antingen en högsta risknivå eller en lägsta avkastning 

anges. Variansen av en slumpmässig variabel eller fördelning kan beskrivas som 

kvadraten av dess förväntade avvikelse från dess förväntade värde (medeltal). Om en 

slumpmässig variabel X har förväntat värde μ=E(X), kan dess varians Var(X) uttryckas 

enligt följande: 

𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝐸[(𝑋 − 𝜇)2] (2.1) 
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En väntevärdesriktig uppskattning av variansen av ett sampel kan definieras vidare på 

följande vis: 

𝜎2 =
1

𝑛 − 1
∑(𝑋𝑖 − 𝜇)2

𝑛

𝑖=1

 (2.2) 

Variansen och dess kvadratrot, volatiliteten, är mycket lätta att fastställa för en portfölj 

vars avkastningar är normalt fördelade. Måttet beaktar också alla avkastningar till 

skillnad från downside riskmåtten som koncentrerar sig på utfallen i 

sannolikfördelningens vänstra svans. Då avkastningarna inte är normalt fördelade kring 

den förväntade avkastningen, ger variansen dock en missvisande bild av risken. Måttet 

beaktar inte heller investerarnas preferensskillnader mellan positiva och negativa 

avkastningar. Ifall den förväntade avkastningen inte pålitligt kan estimeras, kan inte 

heller variansen beräknas. När måttet utvärderas utifrån koherensmåtten, är det också 

uppenbart att variansen inte uppfyller monotonitetskriteriet (då X1 ≤ X2, är ρ(X1) ≥ 

ρ(X2)) (Meyers, 2000). Måttets enkelhet och långa historia inom portföljteori gör att det 

ändå används allmänt i praktiken.  

En enkel vidareutveckling av det traditionella variansmåttet är semivarians, som 

beskriver risken av att portföljavkastningen blir under en viss nivå. Fördelen med måttet 

är att det beaktar asymmetrier i avkastningarnas sannolikhetsfördelning, såsom negativ 

skevhet. Då nL beskriver antalet utfall där avkastningen medför en förlust, kan 

semivarians beskrivas matematiskt enligt följande formel: 

𝜎𝐿
2 =

1

𝑛𝐿

∑[𝑀𝑖𝑛(𝑥𝑖 , 0)]2

𝑛

𝑖=1

 (2.3) 

Fastän standardavvikelse och varians ännu är det vanligaste sätten att rapportera risk 

för t.ex. fonder (Estrada, 2006), har semivarians också börjat användas allmänt i 

praktiken (Clash, 1999). Trots att måttet introducerades så tidigt som 1959 av Markowitz, 

har dess betydelse i finansiell teori förblivit mycket marginell jämfört med övriga 

downside riskmått såsom Value-at-Risk. 

2.3.1. Beta  

Till skillnad från volatilitet och varians, som beskriver totalrisk, anger beta (β) den 

systematiska risken av en tillgång eller en portfölj av tillgångar. Beta mäter alltså hur 

starkt marknadsfluktuationer påverkar avkastningarna av en investering. 
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Avkastningarna av en investering som har betavärdet 1, förklaras helt av marknadens 

rörelser. Ett högt betavärde (β>1) betyder att investeringen är volatilare än marknaden i 

genomsnitt, medan ett lågt betavärde (β<1) innebär en lägre volatilitet. Om 

investeringens avkastningar är motsatta till marknadens, har investeringen ett negativt 

betavärde (β<0). Om investeringens avkastningar är helt oberoende av marknadens 

rörelser antar beta värdet 0. 

Statistiskt mäts beta av en investering genom att räkna ut lutningskoefficienten (β) av 

dess avkastningar i förhållande till marknadens avkastningar. I praktiken görs detta 

genom linjär regressionsanalys, där investeringens avkastningar (Ri) regresseras mot 

marknadens avkastningar (Rm) enligt formel 2.4 nedan. (Hull, 2012:8) 

𝑅𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑅𝑚 + 𝜀 (2.4) 

Ekvationens alfa (α) beskriver investeringens avkastning då marknadens avkastning är 

noll och epsilon (ε) är regressionens felterm eller den osystematiska risken. 

Inom avhandlingens kontext mäts risk med flygbolagens bränsleprisbeta. Måttet 

beskriver hur starkt flygbolagens avkastningar är beroende av marknadspriset på 

flygbränsle. Sambandet estimeras med en modell som utvidgats från formel 2.4 ovan 

enligt Jorions (1990) principer. Modellen beskrivs närmare i avsnitt 7.3 och illustreras 

matematiskt i formel 7.4.  

2.3.2. Value-at-Risk 

Value-at-Risk, eller VaR, är ett mått på downside risk, som populariserades av 

investmentbanken J.P. Morgan i mitten av 1990-talet (Damodaran, 2007:206). Måttet 

beskriver risken för stora osannolika negativa avkastningar i vänstra svansen av en 

sannolikhetsfördelning. I lekmannatermer beskriver måttet hur mycket en investerare 

kan förlora inom ett visst konfidensintervall under en viss tidsperiod. I och med att flera 

tillsynsmyndigheter har implementerat riskmåttet i sin verksamhet (t.ex. 

Baselkommittén för banktillsyn, SEC och Federal Reserve) har måttet erhållit vidsträckt 

erkännande som riskmått i allmänhet (Jorion, 2007:241–266). 

Jämfört med variansen är VaR betydligt svårare att fastställa och uträkningen görs ofta 

i flera steg (Pritsker, 2006). Först utnyttjas ett antal riskfaktorer för att skapa en modell 

för förändringarna i portföljens instrument, varefter portföljens instrument bryts ner till 

enklare instrument som är jämförbarare med fundamentala marknadsriskfaktorer. 
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Portföljer av de förenklade instrumenten används sedan som mått på de verkliga 

instrumenten i portföljen. Sambandet mellan marknadsriskfaktorerna och värdet av 

instrumenten uppskattas och en sannolikhetsfördelning skapas för de olika 

riskfaktorerna. (Linsmeier och Pearson, 2000) De vanligaste metoderna för måttets 

estimering är historisk simulation, delta-normal (varians-kovarians) metod och Monte 

Carlo simulation (Jorion, 2007:353–356).  

Value-at-Risk har flera fördelar över det enkla variansmåttet. VaR förutsätter inte 

normalt fördelade avkastningar och det lämpar sig bättre för riskaverta investerare. 

Måttet lider dock också av ett antal brister. VaR lyckas inte beskriva största förlusten 

utanför konfidensintervallet. Fastän utfallet av en extrem förlust skulle ligga utanför 

intervallet, kan dess sannolikhet ändå vara jämförelsevis stor. Figur 2 illustrerar 

problematiken i ett fall, där ett extremt utfall ligger utanför 95 % konfidensintervallet, 

fastän sannolikheten för utfallet är jämförelsevis stort. Bristen gör också att VaR inte i 

vissa omständigheter uppfyller koherenskravet för subadditivitet (ρ(X1 + X2) ≤ ρ(X1) + 

ρ(X2)), dvs. portföljens risk är inte nödvändigtvis lägre än summan av 

portföljkomponenternas risk (Jorion, 2007:247). Såsom för de flesta riskmåtten, görs 

det också ofta ett antal förenklingar i uträkningen av VaR som kan leda till felaktiga 

estimat.  

 Extrema förluster i VaR-estimering 

Källa: Jorion (2007:247) 
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De nämnda svagheterna har också erkänts av Baselkommittén (2012), som har föreslagit 

att finansiella institutionerna borde komplettera sina riskmått med Expected Shortfall. 

Måttet åtgärdar bl.a. bristerna med subadditivitet och extrema förluster. 

2.3.3. Expected Shortfall 

Expected Shortfall (ES)1 mäter den förväntade förlusten (medelförlusten) då Value-at-

Risk överskrids under en viss tidshorisont och inom ett visst konfidensintervall (i 

exemplet ovan i figur 2 motsvaras ES av medeltalet av förlusterna i det gråa fältet). I och 

med att Expected Shortfall mäter medeltalet av de extrema svansförlusterna, är måttet 

subadditivt också i de fallen där VaR inte uppfyller kriteriet (Jorion, 2007:248). 

Expected Shortfall uppfyller således koherensaxiomen som Artzner et al. (1999) 

föreslagit. Måttet har dock kritiserats för dess svaga estimeringsnoggrannhet då 

avkastningsfördelningen är utspridd och har tjocka svansar. Därtill kräver Expected 

Shortfall ett större antal observationer för vara ett lika noggrant mått som VaR (Yamai 

och Yoshiba, 2005). 

                                                        
1 Även känt som Conditional Value-at-Risk (CVaR), Tail Conditional Expectation (TCE), Conditional Loss 

eller Expected Tail Loss (ETL) (Jorion, 2007:248). 
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3 RISKHANTERING I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG 

Volatiliteten på marknaden skapar både möjligheter och risker. Om företag avser 

utnyttja dessa möjligheter och bli ekonomiskt framgångsrika, måste de också utsätta sig 

för risker. Efter att aktieägarnas nyttomaximering började vinna allmänt godkännande 

som företagens huvudsakliga syfte och att syftet i slutändan förbättrar ekonomins 

effektivitet och befolkningens välfärd (Hansmann och Kraakman, 2000), har 

företagsledningens plikt (fiduciary duty) varit att utsätta sig för risker som maximerar 

ägarnas nytta. Om företag endast utsätter sig för risker som maximerar ägarnas nytta, 

borde det inte finnas något behov att hantera dessa risker. Tanken stöds av Modigliani 

och Millers (1958) välkända irrelevansteori, som framlägger att marknadsvärdet av ett 

företag bestäms av dess intjäningsförmåga och risken i dess underliggande tillgångar. 

Däremot är sättet hur företaget väljer finansiera sin verksamhet och dela ut 

överskottsmedel till ägarna irrelevant. Finansieringen påverkar endast spridningen av 

företagsvärdet mellan de olika fordringsägarna. Ifall ägarna vill ändra sin utsatthet för 

någon viss risk, kan de göra det egenhändigt genom diversifiering eller hedging.  

Modigliani och Millers teori är dock konstruerad för en friktionlös marknadsomgivning. 

Flera empiriska undersökningar (t.ex. Mayers och Smith, 1982; Smith och Stulz, 1985; 

Smith 1995; Stultz, 1996) har visat att riskhantering de facto har positivt inflytande på 

företagsvärde. I detta kapitel behandlas först kortfattat teoretiska tillvägagångssätt för 

hantering av systematisk och osystematisk risk. Därefter följer en redogörelse över 

argument som talar för och mot riskhantering i icke-finansiella företag. I och med att en 

investerare i allmänhet själv hanterar osystematisk risk genom diversifiering, ligger 

tyngdpunkten i kapitlet på metoder och teorier för hanteringen av systematisk risk 

genom hedging. Avslutningsvis diskuteras hur tidigare händelser eventuellt påverkar 

företagsledningens framtida handlingar. 

3.1. Hantering av systematisk och osystematisk risk 

Som tidigare nämnts, borde företagsledningen leda företaget i enlighet med ägarnas 

bästa intresse. Varje nytt projekt som företaget väljer att investera i borde följaktligen 

ses som en ny komponent i ägarnas portfölj. Då investerare enligt teori inte kompenseras 

av att bära osystematisk risk, borde ledningen bedöma projektets lönsamhet genom att 

utvärdera dess systematiska risk (beta) och förväntade avkastning (Hull, 2012:13). I 

verkligheten är investerare dock intresserade av både systematisk och osystematisk risk. 
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Orsaken till varför marknaden inte kompenserar investerare för att bära osystematisk 

risk är att risken enkelt kan diversifieras bort. Full diversifiering uppnås genom att 

konstruera en portfölj av ett otaligt antal tillgångar (n∞) som inte korrelerar fullt med 

varandra (ρxy<1). Den icke-perfekta samvariationen drar slutligen ner portföljrisken till 

en nivå som motsvarar marknadsportföljens risk (systematiska risk). Sambandet mellan 

antalet tillgångar och portföljrisk illustreras grafiskt i figur 3. 

 Hantering av osystematisk risk genom diversifiering 

 

Källa: Bodie et al. (2003:170) 

Enskilda vinstmaximerande investerare borde enligt Markowitz (1952) portföljteori 

investera i en portfölj med alla marknadens tillgångar (marknadsportföljen) och utsätta 

sig endast för systematisk risk. I och med att investerare lätt kan diversifiera bort 

osystematisk risk, borde företagsledningen inte heller ägna sin tid åt att hantera risken.  

Den återstående systematiska risken kan också hanteras av såväl företag som investerare 

genom hedging. I praktiken går hedging ut på att risken mildras genom att investera i en 

position vars framtida avkastning är motsatt till avkastningen från risken som hanteras. 

Det kan således ses som en försäkring på kassaflöden in och ut av företaget. (Gorton och 

Rouwenhorst, 2006) Positionen kan konstrueras med olika finansiella instrument såsom 

aktier, fonder, försäkringar, forward- och futurkontrakt, swappar, optioner, diverse 

OTC-handlade produkter och övriga derivatinstrument beroende på den underliggande 

risken. Dessa instrument redogörs för noggrannare i kapitlet om den amerikanska 

flygbranschen (kap 4).  
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 Hantering av systematisk risk genom hedging 

Källa: Aretz et al. (2007) 

Figur 4 belyser hur hedging påverkar sannolikhetfördelningen av kassaflöden och 

således minskar den systematiska risken. Det förväntade kassaflödet kan inte ökas med 

hedging, utan endast sannolikhetsfördelningen av utfallen kring det förväntade utfallet 

kan koncentreras. Exemplet ovan illustrerar en situation där ett företag investerat i en 
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3.2.1. Modigliani och Miller teoremet 

Modigliani och Millers (1958) teorem om irrelevant kapitalstruktur fungerar ofta som 

utgångspunkt i diskussioner om finansieringslösningar. Om företagsvärdet är olika för 

två bolag, som förutom till sin kapitalstruktur är fullständigt identiska, skulle 

arbitragemöjligheter existera. Likaså påverkas värdet inte heller av nya fordringar som 

skapats med hjälp av finansiella instrument såsom aktier, obligationer, forwardkontrakt 

och optioner. Fördelningen av kassaflöden mellan fordringsägarna förändras, men inte 

det totala kassaflödet. (McDonald et al., 2006:473–474) Såsom visats tidigare i figur 4, 

är teorin också tillämpbar på hedging. 

Investerare kan själva välja kombinationen av aktier och skulder i sin portfölj. Om 

investerare önskar en högre utsatthet för företagets verksamhet, kan portföljens 

aktieposition utökas genom att finansiera aktieköpet med lån från banken. Investeraren 

kan således lätt mildra eller öka effekten av företagsledningens risktagningsbeslut. Ifall 

investerare inte vill bära någon risk som företaget är speciellt utsatt för, exempelvis höga 

oljepriser (t.ex. flyg-, plast- och kemisektorn), kan investerare istället använda en del av 

sina medel för att köpa aktier i företag som gynnas av höga oljepriser (t.ex. 

oljeproducenter). 

3.2.2. Modern och postmodern portföljteori 

Portföljteorin som Markowitz introducerade 1952 baserar sig på investerarnas 

förlustaversion: investerare är rationella och föredrar säker intäkt över riskfyllda 

intäkter. Han förkastar därmed hypotesen om de stora talens lag, där investerare borde 

välja tillgångar med den högsta avkastningen oberoende av risk då ett tillräckligt stort 

antal tillgångar slutligen diversifierar bort risken. Istället borde investerarna hitta den 

optimala kombinationen av tillgångar som ger den högsta avkastningen till en given 

risknivå. Inga tillgångar vars risk-avkastningsprofil är sämre än för någon annan tillgång 

på marknaden (högre risk för samma avkastning eller lägre avkastning för samma risk) 

tillåts i portföljen. 

Inspirerade av Markowitz teori, utvecklade Treynor (1961; 1962), Sharpe (1964), Lintner 

(1965a; 1965b) och Mossin (1966) tankarna till den välkända Capital Asset Pricing 

modellen ett årtionde senare. I modellen mäts risken av en tillgång med beta, som 

beskriver tillgångens volatilitet gentemot marknadens volatilitet. Marknaden 

kompenserar investerare för att bära denna marknadsrisk, medan företagsspecifik risk 
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inte värdesätts då investerare förväntas diversifiera bort risken. Investerarna borde 

således konstruera den optimala portföljen av en portfölj med marknadens alla tillgångar 

och justera risknivån av portföljen genom att låna in eller ut till den riskfria räntan. 

Risken som återstår i den optimala portföljen är följaktligen den systematiska risken 

beta. Formeln för CAPM nedan (formel 3.1) visar hur betahedging påverkar 

avkastningen av en portfölj. 

𝐸(𝑅𝑝) = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑝[𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓] (3.1) 

Då multiplikanden β för portföljen p minskas genom hedging kan investeraren förvänta 

sig en lägre avkastning för portföljen. Hedging medför sålunda inget mervärde för 

investerare i och med att avkastningen sjunker linjärt med risken. 

Den moderna portföljteorin och optimeringen av dess väntevärde-varians har emellertid 

visat vissa brister i praktiska tillämpningar. Den grundläggande bristen i teorin ligger i 

användningen av standardavvikelsen som riskmått (Swisher och Kasten, 2005). Såsom 

nämnts i det föregående teorikapitlet, är standardavvikelsen ett bristfälligt mått på hur 

investerare i verkligheten uppfattar risk. Den postmoderna portföljteorin introducerar 

nya metoder för portföljuppställning enligt tillgångarnas downside risk och förväntade 

avkastningar. De flesta postmoderna metoderna undviker också andra problematiska 

antaganden i den moderna portföljteorin, såsom perfekta marknader och 

normalfördelade avkastningar. Tanken om aktieägarnas nyttomaximering genom 

nuvärdespositiva investeringar har däremot inte förändrats. 

I och med att företag i verkligheten utsätts för marknadsfriktioner håller det tidigare 

presenterade Modigliani och Miller teoremet inte i praktiken. Myers och Majluf (1984) 

populariserade tanken i sin hackordningsteori om att företag tenderar prioritera 

finansieringsformer enligt minsta ansträngning. Enligt teorin är extern finansiering den 

dyraste finansieringsformen på grund av asymmetrisk information mellan 

företagsledningen och finansiärerna. Av denna orsak föredrar företagsledningen att 

finansiera verksamheten i första hand med interna medel och först sedan med externa 

medel. Av externa medel är lån den billigaste finansieringsmetoden, medan 

aktieemissioner ofta ses som en sista utväg för företaget och är därför ofta det dyraste 

alternativet. Froot et al. (1994) hävdar med stöd från hackordningsteorin att syftet med 

riskhantering är att säkra företagens tillgång till intern finansiering. Mayers och Smith 

(1982) framhåller dock att riskhantering i sig inte ger aktieägarna mervärde, utan 

riskhantering fungerar endast som en metod för att flytta kassaflöden från perioder med 
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överskott till perioder med underskott och således säkra finansiering av lönsamma 

investeringar. Teorier om att informationsasymmetrier mellan företagsledningen och 

aktieägarna ger upphov till under- och överinvestering (Jensen, 1986; Froot et al., 1993), 

föreslår däremot att riskhantering kan genom att mildra dessa agentkostnader medföra 

mervärde för aktieägarna. För dessa motargument som talar för finansiell riskhantering 

redogörs noggrannare i nästa avsnitt. 

3.3. Argument för finansiell riskhantering 

Såväl Modigliani och Millers teorem som den moderna portföljteorin förutsätter perfekta 

marknadsomständigheter och vissa statistiska egenskaper i tillgångarnas avkastningar 

och samvariation som inte är realistiska i den verkliga marknadsomgivningen. I detta 

avsnitt behandlas de teoretiska argumenten för finansiell riskhantering inte endast ifrån 

aktieägarnas perspektiv, utan också företagsledningens motiv för riskhantering 

diskuteras. Ägarna och företagsledningen är emellertid inte de enda intressenterna som 

eventuellt understöder riskhantering i företag. Speciellt banker har efter finanskrisen 

2008 i stor utsträckning blivit förpliktade att hantera olika typer av risker oberoende av 

ägarnas eller företagsledningens preferenser.  

3.3.1. Hypotesen om aktieägarnas nyttomaximering 

Aktieägarnas nytta mäts genom företagets värde och företagsvärdet har traditionellt 

utvärderats på basen av dess förväntade kassaflöden (Estridge och Lougee, 2007). 

Nyttan kan således ökas genom att öka företagets förväntade kassaflöden. Genom 

riskhantering kan företagsledningen säkra tillgången till finansiering för 

nuvärdespositiva investeringar. Dessa investeringar kräver ofta externa medel och för att 

företagen ska ha tillgång till förmånligt externt kapital förutsätter finansiärerna att 

företaget har tillräckliga och stabila kassaflöden. Stabila kassaflöden ger 

företagsledningen möjlighet att bl.a. utnyttja skattefördelar, minimera förväntade 

kostnader för finansiellt trångmål och undvika underinvestering (Froot et al., 1993). 

Dessa åtgärder ökar i slutändan aktieägarnas nytta. Näst behandlas investerarnas 

viktigaste incitament för finansiell riskhantering. 

3.3.1.1. Skatter 

Mayers och Smith (1982) diskuterade skatteincitamenten för hedging och visade att 

volatilitet är särskilt kostsamt för företag med konvex effektiv skattefunktion. 
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Skattekurvans konvexitet innebär att marginalskatten är en stigande funktion av 

företagets beskattningsbara inkomst, dvs. marginalskatten är högre då företagets 

intäkter är större. Även i skatteregimer utan progressiv beskattning är företagens 

skattefunktioner ofta konvexa. Ifall beskattningens förlustavdrag är begränsade till ett 

visst antal år i framtiden, kan förluster flera perioder i följd göra skattefunktionen 

konvex. Också utan tidsbegränsade förlustavdrag och progressivitet är skattekurvan 

sällan linjär. Oftast går företagen miste om ränta till följd av fördröjd skatteersättning 

(Frestad, 2000).  

Genom att minska volatiliteten av företagens beskattningsbara inkomst med hedging, 

kan den förväntade skatteskulden minskas i företag med konvex skattekurva. Så länge 

transaktionskostnaderna av säkringen inte överstiger fördelarna, borde hedging också 

öka företagsvärdet (Mayers och Smith, 1982). Sambandet illustreras i figur 5. 

 Inverkan av hedging på betalda skatter 

Källa: Aretz et al. (2007) 
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ett resultat RFS3 och betala skatt enligt FS1. Om företaget väljer att säkra sitt resultat till 

nivån RFS3, förväntas företaget betala skatt enligt FS2. Exemplet kunde också 
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+100 EUR och RFS3 0 EUR, skulle FS1 vara lika med 17,5 EUR och FS2 0 EUR. Istället 

för att förväntningsvis betala 17,5 EUR skatt, kunde företaget undvika att betala skatt 

fastän det förväntade resultatet är det samma. 

Stultz (1996), Ross (1997) och Leland (1998) visade vidare att företag kan genom att 

sänka volatiliteten av dess intäkter också kan minska sannolikheten för finansiellt 

trångmål, som i sin tur möjliggör en högre skuldsättningsgrad för företagen. Genom en 

större skuldkapacitet kan företagen också förstora sin skattesköld i skatteregimer med 

avdragbara räntekostnader. En större lånekapacitet kan också förbättra företagens 

möjligheter att finansiera lönsamma investeringar och således öka aktieägarnas nytta. 

Ross (1997) hävdar dock att skattesköldseffekten är ett viktigare incitament för hedging 

än de förminskade kostnaderna för finansiellt trångmål. 

På grund av att data för mätningen av skattekurvans konvexitet är mycket svåråtkomliga 

och att förlustavdrag som förklarande faktor i tidigare studier inom flygbranschen har 

konstaterats vara av ringa betydelse (Carter et al., 2006), kontrolleras modellerna inte 

för eventuella skatteincitament i avhandlingens empiriska del. 

3.3.1.2. Förväntade kostnader för finansiellt trångmål 

I en perfekt värld skulle konkurser vara snabba händelser där företagets tillgångar, 

materiella och immateriella, skulle säljas till deras verkliga värde och intäkterna skulle 

delas mellan företagets fordringshavare. Konkurs skulle således inte vara en 

värdeförstörande process för aktieägarna. I verkligheten har en konkurs vanligen 

betydande inverkan på värdet av företagets tillgångar. När ett företag ansöker om 

konkurs förändras såväl kundernas som leverantörernas vilja att samarbeta med 

företaget och företagets tillgångar måste ofta säljas skyndsamt till ett pris som inte 

motsvarar tillgångarnas verkliga värde. Immateriella tillgångar såsom företagets 

varumärken och rykte förstörs också ofta av en konkursansökan. (Hull, 2012:14–16) 

Övriga direkta kostnader såsom juridiska och administrativa kostnader av advokater, 

expertvittnen och revisorer kan också uppgå till flera miljoner euro. De direkta 

kostnaderna för t.ex. Enrons konkurs 2001 överskred 100 miljoner dollar. Indirekta 

kostnader är däremot kostnader som uppkommer genast när företagets intressenter ser 

konkurs som ett realistiskt utfall (Megginson och Smart, 2008:504). Då sannolikheten 

för konkurs försämrar företagets tillgång till externa medel uppstår 

underinvesteringskostnader i och med att företaget inte kan finansiera alla 

nuvärdespositiva investeringar. Övriga betydande indirekta kostnader kan uppstå 
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genom riskshifting, förlust av nyckelpersoner och diverse kostnader för intressentskydd 

(Andrade och Kaplan, 1998). 

Smith och Stulz (1985) föreslår att hedging kan öka företagens värde genom att minska 

volatiliteten av dess kassaflöden och därigenom sannolikheten för finansiellt trångmål. 

Froot et al. (1993) förklarar vidare att hedging minskar underinvesteringsproblemet 

genom att minska ”dödvikten” av extern finansiering, som orsakas av sannolikheten för 

finansiellt trångmål. Flesta studier använder företagens skuldsättningsgrad som mått på 

förväntade kostnader för finansiellt trångmål och utgår från att högt skuldsatta företag 

är både mer utsatta för finansiellt trångmål men också benägnare att säkra sig (Graham 

och Rogers, 2002). Det är emellertid viktigt att notera att kausaliteten mellan hedging 

och skuldsättning fungerar i båda riktningarna: hedging kan öka skuldkapaciteten och 

således skuldsättningsgraden, men skuldsättningsgraden kan också fungera som 

incitament för hedging. 

 Inverkan av hedging på konkurssannolikhet och företagsvärde 

 

Källa: Aretz et al. (2007) 

Sambandet mellan hedging, sannolikhet för finansiellt trångmål och företagsvärde 

belyses i figur 6. Den gråa sannolikhetsfördelningskurvan representerar värdet av ett 

företag, som inte använder sig av hedging. Genom att koncentrera sannolikheten av 

förväntade kassaflöden som leder till förväntade företagsvärdet E(V0) minskar ytan för 

konkurssannolikhet i figurens vänstra svans. Företaget förväntas bli belastat av 

kostnader för finansiellt trångmål i utfall där värdet sjunker under dess fasta skulder till 
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gäldenärer och personal, FPO (Fixed Payment Obligations) (Aretz et al., 2007). Den 

förminskade sannolikheten av att inte kunna återbetala sina skulder, leder i sin tur till 

ett högre företagsvärde, E(V1), som resultat av de tidigare nämnda underinvesterings- 

och skuldkapacitetsorsakerna. 

I avhandlingens empiriska del kontrolleras förväntade kostnaderna för finansiellt 

trångmål med variablerna för långfristiga lån genom totalt kapital och den naturliga 

logaritmen för det totala kapitalets bokvärde (balansomslutningen). Sambandet mellan 

de förväntade kostnaderna för finansiellt trångmål och hedging uppskattas vara positivt. 

Högre skuldsättning förväntas öka hedgingkvoten medan balansomslutningen väntas 

minska kvoten. 

3.3.1.3. Underinvestering 

Myers (1977) samt Myers och Majluf (1984) visar att hedging kan minska företagens 

underinvesteringsproblem. Genom att förbättra stabil tillgänglighet till både interna och 

externa medel minskar företagen risken för att nuvärdespositiva investeringar blir 

ofinansierade. I och med att hedging stabiliserar kassaflöden, kan företagen i större grad 

utnyttja interna medel och öka företagets värde då interna medel enligt 

hackordningsteorin är den förmånligaste finansieringsformen (Graham och Rogers, 

2002). Underinvestering kan också orsakas av stora skulder till andra intressenter än 

aktieägarna. Ifall nuvärdespositiva projekt närmast gynnar utomstående 

fordringshavare, har företagsledningen svagare incitament att åta sig dylika projekt 

(Myers, 1977; Smith et al., 1990).  

Störst är underinvesteringsproblemet ändå i företag med värdefulla 

investeringsmöjligheter (Graham och Rogers, 2002). Dessa företag har i allmänhet 

relativt högt marknadsvärde jämfört med dess bokvärde (market-book kvot) och 

investeringsgrad (fasta tillgångar och FoU-kostnader). I avhandlingen kontrolleras 

modellerna för underinvestering genom att använda variabler som indikerar 

kapitalhinder. Kvoterna för kassaflöde och kassatillgångar genom omsättning mäter hur 

bra tillgång företaget har till internt genererat kapital, medan variabeln för bolagets 

kreditvärdighet beskriver tillgång till lånemarknaden. 
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3.3.1.4. Övriga motiv 

De tidigare behandlade motiven för hedging har visat sig vara de betydelsefullaste 

determinanterna för hedging, som strävar till aktieägarnas nyttomaximering (Smith och 

Stulz, 1985; Nance et al., 1993; Froot et al., 1993; Leland, 1998; Graham och Rogers, 

2002 m.fl.). Bl.a. Nance et al. (1993) och Haushalter (2000) har emellertid visat att också 

storleken av företagen påverkar säkringsbenägenheten. Mindre företag lider ofta av 

informationsasymmetrier i större utsträckning än större företag och tvingas betala mer 

för extern finansiering. Följaktligen kunde mindre företag förväntas utnyttja hedging 

mer än större företag. Större företag brukar dock genom skalfördelar kunna säkra sig 

förmånligare än mindre företag, vilket i sin tur talar för att större företag borde hedga 

mer än små företag. Dessutom har större företag ofta geografiskt utspridd verksamhet 

och är således mer utsatt för flera olika risker jämfört med mindre företag i allmänhet. 

Effekten av storleken på företaget kontrolleras för i avhandlingens empiriska del i 

samband med kostnader för finansiellt trångmål med variabeln för naturliga logaritmen 

av bolagets balansomslutning. 

Det har också påvisats att vissa landspecifika skillnader i lagstiftning och det finansiella 

systemets utvecklingsgrad påverkar hur mycket företag använder hedging. Bodnar och 

Gebahardt (1999) visade i sin undersökning att tyska företag använder 

derivatinstrument för hedging i större utsträckning än de amerikanska företagen. 

Bodnar et al. (2003) kom till samma slutsats om nederländska företag. Högre utsatthet 

för växelkursrisk och svagare juridiskt skydd för aktieägare i Tyskland och 

Nederländerna visade sig vara de största orsakerna till skillnaden. Skillnader har också 

dokumenteras mellan utvecklings- och industriländer, där större makroekonomiska 

risker har visats vara den huvudsakliga orsaken till att utvecklingsländer använder 

hedginginstrument flitigare (Lel, 2003). Dessa landspecifika skillnader behöver inte 

noteras i avhandlingens empiriska del, då samplet består endast av amerikanska 

flygbolag med jämförelsevis låg utsatthet för växelkurs- och ränterisk samt utsatthet för 

prisfluktuationer i övriga varor som köps utomlands (se närmare avsnitt 2.2. om 

marknadsrisker och 4.1. om flygbranschens kostnadsstruktur). 
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3.3.2. Hypotesen om företagsledningens nyttomaximering 

Aktieägare kan genom diversifiering hantera den osystematiska risken av sin portfölj 

relativt enkelt, medan företagsledningens möjligheter att påverka sin egen utsatthet ofta 

är mycket begränsade. En jämförelsevis stor del av ledningens nuvarande och förväntade 

framtida förmögenhet är också ofta bunden till företagets prestation genom olika 

kompensationssystem. Dessa omständigheter kan ge upphov till principal-agent 

problem mellan ägare och ledning så att företagsledningen har starkare incitament att 

maximera sin egen snarare än aktieägarnas nytta (self-dealing). Hedging har påståtts 

vara ett dylikt verktyg för företagsledningen. (Stulz, 1984)  

I detta avsnitt behandlas metoderna med vilka företagsledningen utnyttjar hedging för 

att maximera sin egen nytta. Sådana åtgärder har i allmänhet visats ha förstörande 

inverkan på företagens värde (Tufano 1996; 1998) och hanteras i allmänhet genom olika 

bolagsstyrningsåtgärder (Corporate Governance). 

3.3.2.1. Riskaversion och kompensation 

Smith och Stulz (1985) var bland de första som föreslog att hedging används av icke-

finansiella företag delvis på grund av företagsledningens riskaversion. 

Företagsledningen har i allmänhet begränsade möjligheter att diversifiera bort risken av 

att gå miste om sin arbetsplats och därtill är ledningens kompensation ofta kopplad till 

företagets prestation. Ledningen är således utsatt för både systematisk och osystematisk 

risk, medan ägarna genom diversifiering kan minska sin bolagsspecifika risk. 

Företagsledningen kan försöka minska sin risk genom överdriven hedging, som kan ha 

negativt inflytande på företagets värde. I vissa extrema fall kan företagsledningen också 

försöka diversifiera sin osystematiska risk genom företagsförvärv som strävar till att göra 

företagskoncernen till ett konglomerat (Bodnar et al., 1997). 

Genom att koppla ledningens ersättning till företagets värde istället för redovisade 

vinster kan ledningens intressen kopplas starkare till ägarnas intressen. 

Optionsprogram, som begränsar ledningens downside risk har visat sig minska 

ledningens intresse att säkra, medan aktieprisbundna program ökar ledningen tendens 

att hedga (Smith och Stulz, 1985). I avhandlingens empiriska del används ledningens 

aktieinnehav som förklarande variabel för företagets hedgingstrategi. 
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3.3.2.2. Signalering och selektiv hedging 

Företagsledningen kan förutom av monetära nyttomaximeringsorsaker också 

uppmuntras till hedging av karriär- och ryktesorsaker. Dessa handlingar har dock ofta 

negativa monetära följder på företagets värde. Genom att minska fluktuationer i 

företagets redovisade resultat, kan företagsledningen signalera att företagets stabila 

prestation beror på en kompetent ledning snarare än slump (Campbell och Kracaw, 

1987). Signaleringen förbättrar emellertid också ägarnas möjligheter att utvärdera 

företagsledningen då makroekonomiska faktorer ignoreras (DeMarzo och Duffie, 1995).  

Ledningen kan också försöka visa sin kunnighet genom selektiv hedging. Då 

företagsledningen anser sig besitta komparativa fördelar i att förutspå vissa 

marknadsprisförändringar, kan de försöka göra en vinst med hedging. Brown et al. 

(2006) visar att företag i verkligheten genom selektiv eller spekulativ hedging försöker 

överlista marknaden. Författarna visar dock att företagsledningen sällan lyckas göra 

någon vinst med selektiv hedging. Resultaten överensstämmer med den kända 

beteendeekonomiska teorin om att ledningen tenderar överestimera sina kunskaper. I 

avhandlingen undersöks selektiv hedging som ett verktyg för företagsledningen att 

minska sin risk under hög utsatthet. Undersökningen tar således inte ställning till 

spekulativa syften med hedging.  

3.3.2.3. Överinvestering 

Enligt Jensens (1986) hypotes om fria kassaflöden kan stabila positiva nettokassaflöden 

leda till att företagsledningen har incitament att fortsätta investera och expandera 

företagets verksamhet istället för att betala ut dividender till ägarna fastän inga 

nuvärdespositiva projekt skulle vara tillgängliga. Fenomenet har bevisats i flera 

empiriska undersökningar (t.ex. Berger och Ofek, 1995; Lang et al., 1996). 

Agentproblemet orsakas av att ledningens kompensation ofta är starkt bundet till tillväxt 

men också av företagsledningens personliga intressen såsom makteftersträvan och 

potentiella karriärutsikter. Enligt agentteorin försöker själviska företagsledare, som vill 

öka sin makt, maximera sin nytta genom att leda allt större företag. (Stein, 2003) 

Följaktligen är maktsökande ledare också mindre villiga att vid behov skära ner 

verksamheten fastän det vore i ägarnas intresse (Jensen, 1993). Detta leder i slutändan 

till att företaget växer över sin optimala storlek, som tillsammans med nuvärdesnegativa 

investeringar leder till ett lägre företagsvärde (Jensen, 1988).  



36 

 

Genom hedging kan företagsledningen säkra stabilt kassainflöde och fortsätta utvidga 

företagets verksamhet. Kassa och kassaflödesvariabler används inte i avhandlingens 

undersökning för att identifiera överinvestering, utan används för att mäta tillgång till 

finansiering. 

3.3.2.4. Övriga motiv 

En stor del av de ovannämnda agentproblemen kan minskas genom effektiv 

bolagsstyrning. I bolag med utspritt ägarskap finns det svagare incitament för effektiv 

övervakning av ledningen på grund av fripassagerarproblemet (free-rider problem). I 

företag med koncentrerat ägarskap har blockägaren däremot starkare incitament och 

ofta bättre resurser för övervakning av överdriven hedging. Blockägare som håller en stor 

del av sin förmögenhet i ett enskilt företag (exempelvis familjeföretag) kan dock på grund 

av riskaversion önska omåttligt hedgande. Även sammansättningen av företagets 

styrelse har visats påverka användningen av hedging. Whidbee och Wohar (1999) visar 

att utomstående styrelseledamöter ökar hedging då ledningens aktieinnehav är lågt. 

Författarna förklarar sambandet med att en svagt bunden ledning med större 

sannolikhet blir disciplinerad av sämre resultat. 

3.4. Inlärningshypotesen 

Riskhantering används i allmänhet för att lindra de negativa följderna av eventuella 

ofördelaktiga framtida händelser. I flygbranschen har finansiell riskhantering motiverats 

med förväntningarna om att oljepriset fortsätter att stiga i framtiden. Oljeprisrasen i 

slutet av 2008 och 2014 medförde emellertid att flygbolagen som säkrat en stor andel av 

sina framtida bränslebehov utsattes för stora förluster från sina hedgingpositioner. 

Prisutvecklingen ledde till att en mängd flygbolag globalt valde att omforma sina 

hedgingstrategier (Jaganathan och Bryan, 2015). Vissa flygbolag, såsom American 

Airlines, valde att fullständigt sluta med hedging efter det första prisraset (Parsons och 

Mello, 2014), medan kända hedgingförespråkare såsom Southwest och Delta fortsatte 

säkra en stor del av sina framtida bränsleinköp (Ngai och Dastin, 2014). Flygbolagen som 

valde minska sin allmänna säkringsgrad efter det första prisraset klarade sig avsevärt 

bättre i slutet av år 2014. 

Ett centralt syfte med denna avhandling är att undersöka huruvida den volatila 

oljeprisutvecklingen under det senaste årtiondet har förändrat aktieägarnas 

förhållningssätt till hedging, närmare bestämt om det tidigare påvisade hedgingpremiet 
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har förändrats och om aktieägarna ännu förhåller sig likgiltigt eller rentav avvisande till 

selektiv hedging. En viktig aspekt som kunde påverka förhållningssättet är huruvida 

företagsledningen har lärt sig från händelserna 2008 och beaktat dessa lärdomar i 

utformandet av hedgingstrategierna för perioden efter finanskrisen.  

Företagsledningens förmåga att lära sig från kriser har tidigare undersökts närmast inom 

bankbranschen. I inlärningshypotesen (Learning hypothesis) av Fahlenbrach et al. 

(2012) föreslås att banker som drabbats av en svår bankkris är benägnare att ändra sin 

riskkultur eller affärsmodell för att minska sin utsatthet för likartade kriser i framtiden. 

Hypotesen förkastades dock med stark statistisk signifikans i författarnas undersökning 

av kriserna 1998 och 2008. Aquanno (2015) fann däremot att USA:s centralbank, 

Federal Reserve, har lyckats utnyttja lärdomar från 1900-talets kriser i hanteringen av 

finanskrisen 2008.  

Enligt inlärningshypotesen kunde det förväntas att flygbolag som drabbats starkt av 

prisnedgången 2008 har blivit selektivare hedgare och eventuellt säkrar en mindre andel 

av sina framtida bränslebehov. Alternativt kunde förändringen förväntas ha skett efter 

att flygbolaget drabbats av såväl prisraset 2008 och 2014. Dessa frågeställningar faller 

dock utanför avhandlingens syfte, men noteras i förslagen till fortsatt forskning. 
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4 DEN AMERIKANSKA FLYGBRANSCHEN 

Flygbranschen har under de senaste årtionden drabbats av ekonomisk turbulens i flera 

omgångar. Medan perioden mellan 1994 och 2000 representerades av ett långt 

ekonomiskt uppsving, påföljdes perioden av flera motgångar i följd såsom It-bubblan, 

terroristattackerna den 11 september 2001, finanskrisen 2007-2008 och den nyligen 

inträffade starka oljeprisnedgången under 2014. Oroligheten har försvårat flygbolagens 

finansiella planering och orsakat stora förluster som i vissa fall har lett till konkurs. Även 

bolag som försökt säkra sig mot prisstegringar i exempelvis flygbränsle har drabbats hårt 

av de stora prisnedgångarna (Ngai och Dastin, 2014).  

Terroristattackerna år 2001 hade en stor inverkan på flygbranschen i USA, där 

branschen ända sedan 1970-talet i snabb takt har liberaliserats genom bl.a. Open Skies 

programmet. Förutom inrättandet av striktare säkerhetskontroller och 

flygbegränsningar såsom No Fly List, drabbades flygbolagen ekonomiskt mycket starkt. 

I början av det nya millenniet återhämtade sig flera flygbolag ännu från It-bubblans 

följder. För att undvika en svallvåg av konkurser efter terroristattackerna, inrättade 

USAs finansdepartement organet Air Transportation Stabilization Board som genom lån 

och lånegarantier understödde de mest drabbade flygbolagen. (Morrell, 2007:222–223) 

I samband med liberalisering under 1970-talet grundades också de första 

lågprisflygbolagen såsom Southwest Airlines, vars affärsidé i dagens läge har blivit en 

allmänt vedertagen strategi (Vasigh et al., 2010:7). Dessa flygbolag opererar med lägsta 

möjliga rörelsekostnader genom att skära ner eller ta extra betalt för tjänster såsom 

bagagehantering, mat och dryck, som brukar ingå i de traditionella flygbolagens service. 

Lågprisbolagen flyger också ofta till mindre flygfält vid avvikande tidpunkter och med 

homogen flygplansflotta för att minimera sina kostnader. Då flygbolagens 

rörelsekostnader har stigit starkt i takt med bränslepriserna, har lågprisflygbolagen med 

lägre priser lyckats locka kunder på de traditionella flygbolagens bekostnad. Den starka 

konkurrensen har också lett till att traditionella flygbolag har tvingats skära ner sina 

kostnader. (Vasigh et al., 2010:114) 

I detta kapitel behandlas de för avhandlingen centralaste karaktärsdragen av den 

amerikanska flygbranschen. Redogörelsen påbörjas med en presentation av olje- och 

jetbränsleprisets utveckling samt flygbolagens kostnadsstruktur för att illustrera hur 

utsatta flygbolagens verksamhet är för förändringar i bränslepriserna. Därefter 

behandlas metoderna med vilka flygbolagen kan påverka sin utsatthet för 
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bränsleprisförändringar samt vilka eventuella negativa följder denna typ av 

riskhantering kan ha på flygbolagens verksamhet. Avslutningsvis diskuteras vilka 

effekter leasing kan ha på flygbolagen och hur de eventuellt påverkar avhandlingens 

empiriska del. 

4.1. Bränslepriser och kostnadsstruktur 

Jetbränsle utgör en stor andel av flygbolagens rörelsekostnader. Den starka 

konkurrensen på marknaden har under den senaste tiden tvingat flygbolagen att pressa 

ner sina vinstmarginaler och skära sina kostnader (Vasigh et al., 2010:114). Framtill år 

2006 utgjorde personalkostnaderna flygbolagens största utgiftspost varefter 

bränslekostnaderna gradvis steg till den största enskilda rörelsekostnaden (Swelbar och 

Belobaba, 2015).  

 De amerikanska flygbolagens kostnadsstruktur 2010-2014  

Källa: US DOT (2015) 

I figur 7 illustreras de amerikanska flygbolagens genomsnittliga kostnadsstruktur mellan 

2010-2014. Så gott som hälften av flygbolagens rörelsekostnader härstammar antingen 

ifrån bränsle eller personal. Bränslekostnadernas andel var stigande under hela 

femårsperioden framtill bränsleprisraset i slutet av 2014. Statistiken visar hur uppenbar 
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flygbolagens utsatthet för bränsleprisförändringar är. Bränslekostnadernas andel av 

rörelsekostnaderna används i avhandlingens empiriska del tillsammans med tre övriga 

bränsleprisvariabler för att estimera flygbolagens utsatthet för prisförändringar. 

Jetbränslet som flygbolagen använder består av en blandning av kerosin och ett antal 

tillsatsämnen. Kerosin är däremot en oljeprodukt som raffineras från petroleum. Då 

petroleum raffineras är kerosinets andel av slutprodukten endast 9 %, medan bensin, 

diesel och eldningsolja står för ungefär 66 % av en barrel petroleum. (Berghöfer och 

Lucey, 2014) Den återstående delen av oljan används för bl.a. asfalt, flytande gas och 

tjockolja (Mirantes et al., 2008). Då alla dessa oljeprodukter raffineras från samma 

råvara, korrelerar också priset av produkterna starkt sinsemellan. Samvariationen 

mellan april 1990 och mars 2015 illustreras i figur 8. 

 Korrelationen mellan olika bränslepriser 

 

Figuren illustrerar samvariationen mellan dagliga spotpriset av U.S. Gulf Coast kerosin, WTI Cushing Oklahoma 
petroleum, New York Harbor Regular bensin och New York Harbor No. 2 eldningsolja. Med Crack Spread avses skillnaden 
i spotpriset mellan flygbränsle och petroleum. 

 

Källa: EIA (2015a) 

På grund av den starka samvariationen med oljepriset är också flygbränslepriset såsom 

olja i allmänhet starkt utsatt för makroekonomiska faktorer. Dessa faktorer påverkar 

förutom de enskilda oljeprodukterna också hur mycket prisutvecklingen divergerar 

mellan produkterna. Divergensen beskrivs allmänt med en så kallad Crack Spread, som 

mäter den absoluta prisskillnaden mellan två produkter vid en viss tidpunkt. I figuren 
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ovan illustrerar den gråa arealen prisskillnaden mellan kerosin och petroleum. 

Divergensen är värd att uppmärksamma då ett företag använder hedginginstrument vars 

underliggande tillgång inte är den samma som tillgången som säkras (cross-hedging). 

Speciellt i flygbranschen är det vanligt att säkra flygbränsleinköp med petroleumfuturer, 

då derivatinstrument med kerosin som underliggande tillgång inte erbjuds på den 

amerikanska marknaden (Morrell, 2007:191). Följderna av divergensen för flygbolagen 

behandlas närmare i avsnittet om hedging med derivatinstrument (4.2.1). 

4.2. Hedging i flygbranschen 

Flygbolagen är mycket utsatta för bränsleprisförändringar. Under volatila 

omständigheter kan en liten bränsleprisökning ha en stor inverkan på företagets 

lönsamhet och kassaflöden då bränslets andel av rörelsekostnaderna är mycket stor. 

Genom hedging kan flygbolagen stabilisera sina kassaflöden och därigenom påverka 

magnituden av bränsleprisförändringens effekt på lönsamheten.  

Förutom finansiell riskhantering med derivatinstrument kan flygbolagen också utnyttja 

diverse operationella metoder för att minska sin utsatthet för bränsleprisförändringar. 

De operationella metoderna går ofta ut på att förbättra bränsleeffektiviteten av 

flygflottan eller att överföra en del av risken till kunder i form av tilläggsavgifter. Näst 

behandlas de vanligaste derivatinstrumenten samt alternativa operationella metoder 

som används för hedging i flygbranschen. Nyttorna med hedgingmetoderna speglas 

sedan mot allmänna nackdelar med hedging. 

4.2.1. Hedging med derivatinstrument 

I bränsleförsäljningskontrakten mellan flygbolag och oljeproducenter stipuleras i 

allmänhet att oljeproducenten har rätt att justera bränslepriset i linje med 

marknadsprisfluktuationerna. För att skydda sig mot oförväntade prisfluktuationer kan 

flygbolagen genom hedging minska eller till och med eliminera sin utsatthet för 

bränsleprisförändringar. I praktiken säkrar sig flygbolagen mot bränsleprisfluktuationer 

med hjälp av olika terminskontrakt (forwards och futurer) samt diverse andra 

derivatinstrument.  

Förutom en liten marknad i Japan, handlas jetbränslebaserade hedginginstrument inte 

på börser (Morrell, 2007:191). Istället handlas instrumenten över disk (over the counter, 

OTC) mellan handelsparterna. OTC-transaktioner innebär motpartsrisk för båda 
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transaktionsparterna i och med att någondera parten kan vara inkapabel att slutföra 

transaktionen på grund av betalningssvårigheter eller konkurs. Vidare är dessa kontrakt 

ofta mycket illikvida, dvs. de är svåra att sälja vidare till en tredje part. Istället använder 

flygbolagen vanligen mera allmänt handlade hedginginstrument där prisutvecklingen av 

den underliggande tillgången korrelerar starkt med jetbränsleprisets utveckling. 

(Bessembinder, 1991) Flygbranschen utnyttjar i denna typ av cross-hedging derivat med 

t.ex. petroleum, eldningsolja eller bensin som underliggande tillgång. Såsom tidigare 

nämnts korrelerar dessa bränsletyper starkt med flygbränsle på grund av att såväl 

kerosin som bensin och eldningsolja raffineras från petroleum (Gerner och Ronn, 2013). 

Cross-hedging innebär emellertid en risk för att prisutvecklingen av 

derivatinstrumentets underliggande tillgång divergerar från jetbränsleprisets 

utveckling. Denna basrisk (basis risk) kan också orsakas av skillnader mellan 

maturiteten av instrumentet och den önskade leveranstidpunkten. I standardiserade 

avtal och instrument som handlas på börs är basrisk mycket vanligare än i handel över 

disk där avtalen ofta är skräddarsydda för att passa flygbolagets behov. I praktiken är 

dessa skräddarsydda avtal i allmänhet forwardkontrakt mellan flygbolag och 

oljeproducenter. 

Terminskontrakt, dvs. forwards och futurer, sluts mellan två parter där den ena parten 

förbinder sig till att köpa en fast mängd av en tillgång från den andra parten till ett fast 

pris vid en förutbestämd tidpunkt i framtiden. Av dessa kontrakt uppgörs 

forwardkontrakten bilateralt mellan köparen och säljaren utanför en reglerad 

handelsplats, dvs. utanför börs. I forwardkontrakt löper båda parterna risk för att 

motparten inte lyckas slutföra transaktionen och på grund av att avtalet är skräddarsytt 

för köparens och säljarens ändamål är kontraktet svårt att sälja vidare till en tredje part. 

För att undvika problemen med illikviditet och motpartsrisk, kan flygbolagen istället 

säkra sig med futurer som handlas på börs (Carter et al., 2004; Cobs och Wolf, 2004; 

Morrell och Swan, 2006).  

Till skillnad från forwardkontrakt är futurer börshandlade kontrakt med 

standardiserade villkor gällande kvantitet, kvalitet och leverans. I dessa kontrakt 

fungerar vanligen ett clearinghus som motpart och tar ansvar för att kontraktet fullföljs 

av både köparen och säljaren. Då kontrakten handlas på börs och är vanligtvis mycket 

standardiserade, är kontrakten också likvidare än forwardkontrakt. Futurernas 

standardiserade natur innebär dock att flygbolagen endast kan välja mellan ett begränsat 

urval av kontrakt med löptider och underliggande tillgångar som ofta inte exakt 
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korrelerar med utsattheten som säkras. Flygbolagen tvingas således ofta cross-hedga sin 

jetbränsleprisutsatthet med futurkontrakt på petroleum, eldningsolja eller bensin. 

Fysisk leverans av den underliggande tillgången i futurkontrakt sker ytterst sällan. Enligt 

den ledande råvarufuturbörsen New York Mercantile Exchange (NYMEX) resulterar 

endast 1 % av kontrakten i fysiskt utbyte av råvaror (Morrell och Swan, 2006).   

Med terminskontrakt minskar flygbolagen den negativa effekten av prisstegringar på 

bolagets lönsamhet. Samtidigt ger bolagen emellertid upp möjligheten att delta i 

fördelarna av en prisnedgång. Med optioner kan flygbolagen bevara möjligheten att till 

ett visst pris (premium) dra nytta av både stigande och sjunkande priser. Instrumentet 

innebär rätten, dvs. optionen, att köpa eller sälja en given mängd bränsle vid en viss 

tidpunkt till ett visst pris (strikepris). Optioner erbjuder således flexibilitet över 

terminskontrakt som förbinder flygbolagen att köpa bränsle till ett förutbestämt pris. 

Numera har flygbolagen börjat övergå till kombinationer av köp- och säljoptioner, dvs. 

kragar eller collars (Morrell, 2007:191), som resulterar i en position som liknar en 

kompromiss mellan futurer och optioner. Dessa collars konstrueras genom att sälja en 

säljoption (put) med ett pris under det nuvarande bränslepriset och köpa en köpoption 

(call) med ett strikepris över det nuvarande bränslepriset. I en zero cost collar tar premiet 

som erhålls från putoptionen ut premiet för calloptionen, vilket innebär att flygbolaget 

kostnadsfritt kan låsa in bränslepriset till ett visst variationsintervall. I en premium 

collar säkras prisstegringar starkare och samtidigt eftersträvas större nytta vid 

prisnedgångar. I dessa kragar täcker premiet från putoptionen endast en del av 

calloptionens premium. 

Utöver terminskontrakt och optioner kan flygbolagen utnyttja swappar i sin 

riskhantering. Swappar är skräddarsydda terminskontrakt med vilka flygbolaget kan låsa 

in framtida betalningar på basen av det nuvarande bränslepriset. Swappar handlas i 

allmänhet över disk men det finns också vissa standardiserade swappar som handlas på 

börs (Harris, 2002:43). Ett flygbolag kunde t.ex. köpa en ettårig swap till ett visst 

strikepris för en viss mängd jetbränsle per månad. De verkliga bränslepriserna jämförs 

sedan månatligen med strikeprisen. Om det verkliga priset är högre, betalar motparten 

flygbolaget skillnaden mellan det verkliga priset och strikepriset. Swappar är alltid 

finansiella avtal och resulterar aldrig i fysisk leverans av någon produkt. 

Flygbränsle kan säkras utan basrisk endast med kontrakt som handlas över disk. Om 

flygbolagen nöjer sig med en icke-perfekt hedge, kan flygbränsle cross-hedgas med 

derivatinstrument som baserar sig på en tillgång vars prisutveckling starkt korrelerar 
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med flygbränsle. Basrisken i cross-hedging mäts med en så kallad crack spread, som 

beskriver avvikelsen mellan prisutvecklingen av den hedgade tillgången och tillgången i 

hedginginstrumentet. Denna spread tenderar att växa under perioder med hög volatilitet 

(Morrell och Swan, 2006). Fastän prisutvecklingen mellan kerosin, petroleum, 

eldningsolja och bensin i allmänhet har korrelerat starkt med varandra (Adams och 

Gerner, 2012), har crack spreaden tidvis varit betydande. Speciellt under perioder med 

ökad militär efterfrågan brukar flygbränslepriset öka globalt mer en petroleumpriset 

(Morrell, 2007:191). Trots periodvisa prisutvecklingsdivergenser mellan kerosin och de 

övriga bränsletyperna, säkrar flygbolag ofta sina bränsleinköp genom cross-hedging på 

grund av bättre likviditet och lägre motpartsrisk (Morrell, 2007:194). Hedging med 

börshandlade derivat är också ofta det enda hedgingalternativet för svaga flygbolag, då 

de på grund av hög motpartsrisk kan ha svårigheter att hitta motparter som är villiga att 

handla över disk (Jet Fuel Intelligence, 2005). Berghöfer och Lucey (2014) visade i sin 

undersökning att endast 6,1 % av de hedgande nordamerikanska flygbolagen använde 

sig av terminskontrakt (2,6 % forwardkontrakt, 3,5 % futurer), medan swappar användes 

av 29,1 % av bolagen. Optioner användes av 36,6 % och kragar eller collars av 28,2 %. 

Optionsartade hedginginstrument är således den vanligaste formen av 

bränsleprishedging i den amerikanska flygbranschen. 

4.2.2. Substitut och komplement till finansiell hedging 

Flygbolag kan använda förutom derivatinstrument också diverse operationella metoder 

för att minska sin utsatthet för bränsleprisförändringar. Forskningsresultaten är 

emellertid inte entydiga om huruvida operationell riskhantering fungerar som substitut 

eller komplement för finansiell riskhantering (Petersen och Thiagarajan, 2000; 

Allayannis et al., 2001; Pantzalis et al., 2001). I allmänhet eftersträvar bolagen med 

operationell hedging minskad utsatthet på lång sikt medan finansiell hedging ofta 

används mera kortsiktigt för att minska utsattheten vid någon specifik transaktion (Kim 

et al., 2006). 

I flygbranschen går operationell hedging i allmänhet ut på att förbättra flygflottans 

bränsleeffektivitet eller transportkapacitetens flexibilitet. Därtill kan flygbolagen i vissa 

fall överföra en del av bränsleprisrisken till sina kunder genom tilläggsavgifter. 

Bränsleeffektiviteten kan på kort sikt förbättras genom att sänka flyghastigheten eller 

anpassa bränslepåfyllningarna till orter med lägre bränslepriser. På lång sikt kan 

flygbolagen förbättra effektiviteten genom att ersätta gamla flygplan med en 
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bränsleeffektivare flygplansflotta. Transportkapacitetens flexibilitet kan däremot ökas 

genom att diversifiera flygplansflottan med flygplan i olika storlekar eller genom att 

finansiera en del av flottan med operationell leasing. Under perioder med lägre 

efterfrågan kan flygbolagen således minska sina bränslekostnader genom att använda 

mindre flygplan eller minska flottans storlek genom att säga upp leasingkontrakt. I vissa 

fall kan flygbolagen också överföra en del av sin bränsleprisrisk över till sina kunder. 

Dessa metoder innefattar bl.a. pass-through och charteravtal där det opererande 

flygbolaget fakturerar bränslekostnaderna vidare till en annan part, oftast ett annat 

flygbolag eller ett resebolag. (Treanor et al., 2014) 

Utöver de ovannämnda operationella riskhanteringsmetoderna hävdar Nance et al. 

(1993) att finansiell riskhantering kan substitueras genom att ändra företagets 

finansieringsform. Författarna föreslår att företag genom användandet av 

preferensaktier och konvertibla skuldebrev kan minska intressekonflikter mellan 

aktieägare och kreditgivare samt risken för finansiellt trångmål och därigenom 

incitamentet för hedging. Vidare kan behovet av hedging minskas genom att kvarhålla 

vinster i företaget istället för dividendutdelning, då balanserade vinstmedel fungerar 

som likviditetsbuffert för perioder med volatilare intäkter. Likviditetsbufferten kan dock 

leda till agentkostnader mellan aktieägare och företagsledningen enligt Jensens (1986) 

hypotes om fria kassaflöden. 

Den eventuella inverkan av operationell hedging på användningen av finansiell 

riskhantering är värd att beaktas i tolkningen av avhandlingens resultat. I avhandlingens 

kontext uppmärksammas operationell hedging genom indikatorvariabler för pass-

through avtal såsom i Carter et al. (2006) och Treanor et al. (2014). Effekten av övriga 

operationella riskhanteringsmetoder beaktas inte. 

4.2.3. Kostnader för hedging 

I valet av hedgingstrategi måste företagen avväga för- och nackdelarna med hedging. Den 

uppenbaraste och huvudsakliga nackdelen med hedging är att den ofta medför 

tilläggskostnader i form av transaktions- och personalkostnader (Aabo och Simkins, 

2005). Rao (1999) estimerar att dessa kostnader utgör ungefär 1 % av flygbolagens 

bränslekostnader. Därtill kan hedging också ge upphov till nya risker såsom bas- och 

motpartsrisk beroende på de valda derivatinstrumenten. Motpartsrisken härstammar 

inte endast från kreditvärdigheten av motparten i en OTC-transaktion. I uppgörandet av 

sina hedgingstrategier litar flygbolagen ofta på marknadsdata som de erhåller från sina 
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olje- och bränsleleverantörer (Mercatus, 2012), vilket kan leda till att leverantörerna 

väljer att handla opportunistiskt på flygbolagens bekostnad.  

Enligt Zea (2002) anser ledningen i flera flygbolag att hedging inte hör till ledningens 

kärnkompetens och är därför ett nollsummespel som de inte borde delta i. Därtill 

förutsätter en god hedgingstrategi att flygbolagets framtida bränslebehov kan uppskattas 

korrekt. Om ledningen förutspår en alltför optimistisk efterfrågan och säkrar en alltför 

stor bränslevolym, kan derivatkontrakten leda till kostnader för överhedging (Gay et al., 

2002). Risken för överhedging medför att flygbolagen i allmänhet endast säkrar den 

mängd flygbränsle som de vet att de säkert kommer att konsumera och lämnar 

differensen med den uppskattade konsumtionen osäkrad (Cobbs och Wolf, 2004)  

I beslutet om huruvida flygbolaget ska säkra sina bränsleinköp eller inte, bör ledningen 

således jämföra kostnaderna för hedging med de implicita kostnaderna av att inte hedga 

(Giddy, 2000). Beroende på instrumenten som används, kan flygbolaget genom hedging 

gå miste om konkurrensfördelar av sjunkande priser men också skydda sig mot nedsatt 

konkurrenskraft under stigande priser. 

4.3. Leasing 

Leasing är ett kontrakt där ägaren av en tillgång ger en annan part ensamrätt att använda 

tillgången under en specifik tid till en viss hyra. Vanligen använder företag leasing som 

metod för att finansiera exempelvis kontorsbyggnader, telefoner, person- och lastbilar 

eller datorer. I flygbranschen är det också vanligt att använda leasing som medel för 

flygflottans finansiering. Fördelarna med leasing är bl.a. att leasing binder mindre 

rörelsekapital och förbättrar företagens skuldkapacitet. Därtill kan flygbolagen utnyttja 

volymrabatter som leasingbolaget erhåller genom större inköpsvolymer. Flygbolagen 

utvärderar vanligen nyttan av leasing genom nuvärdeskalkyler där självfinansiering 

jämförs med leasing. (Morrell, 2007:196-207) 

Leasingkontraktet kan antingen uppgöras i form av finansiell eller operationell leasing. 

I flygbranschen har finansiell leasing vanligen en 10-12 års maturitet och är sällan 

uppsägbar utan en betydande uppsägningsavgift. I de flesta fallen står flygbolagen också 

för flygplanets underhållskostnader. Efter att kontraktet har tagit slut har flygbolaget 

ofta möjlighet att köpa flygplanet till marknadspris. Operationell- eller bruksleasing 

skiljer sig ifrån finansiell leasing i att kontrakten ofta uppgörs för en kortare tidsperiod, 
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vanligen mellan ett och sju år i flygbranschen. Den korta tidsperioden förbättrar 

flygbolagets möjligheter att justera sin kapacitet enligt marknadens efterfrågan.  

Leasingformen har också betydelse för flygbolagens redovisning. Till skillnad från 

finansiell leasing, belastar flygflottan och dess underliggande kapital i operationell 

leasing inte bolagets balansomslutning, vilket innebär att dess redovisade tillgångar och 

skulder är systematiskt underskattade.  

Variablerna som används i den empiriska delen av denna avhandling och som baserar 

sig på balansräkningsdata påverkas således av flygbolagens leasingkontrakt. Effekten 

förväntas dock vara av mindre betydelse i och med att operationell leasing påverkar i de 

flesta fallen både täljaren och nämnaren i de relativa variablerna. Då företagsvärdet 

fastställs med Chung och Pruitts (1994) modell för Tobins Q, skulle en leasingjustering i 

allmänhet öka värdet av bolag med lågt företagsvärde, respektive minska värdet av 

företag med högt värde. Detta orsakas av att modellen uppskattar att marknadsvärdet av 

företagets skulder är lika med bokvärdet av skulderna. Om marknadsvärdet av skulderna 

är mindre än dess bokvärde för bolag med lågt företagsvärde och hedging har ett positivt 

inflytande på marknadsvärdet, kan det observerade sambandet mellan hedging och 

företagsvärde försvagas ifall justerade variabler används. På grund av den svåra 

förutsägbarheten av de leasingjusterade variablernas effekter på de statistiska 

modellerna och dess smärre betydelse inom avhandlingens kontext, beaktas påverkan av 

operationell leasing på undersökningens variabler inte. 
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5 TIDIGARE FORSKNING 

Tidigare forskning kring hedging och empirisk prövning av hedgingteorier har påverkats 

starkt av otillgängligheten till data om företagens hedgingpositioner. I USA förutsatte 

myndigheterna först i början av 1990-talet att företagen offentliggör sina 

hedgingpositioner i årsbokslutens noter. Före regleringen grundade sig studierna 

närmast på data som insamlats genom enkätundersökningar och materialet användes 

främst för att utforska determinanter för hedging (t.ex. Nance et al., 1993; Géczy et al., 

1997; Rogers, 2002; Graham och Rogers, 2002). I senare forskning har förbättrad 

datatillgång möjliggjort undersökningar om olika typer av hedging, såsom råvaru-, 

ränterisk- och valutariskhedging. Studierna har ofta inriktats på att undersöka 

växelverkan mellan hedging och företagsvärde samt hedging och utsatthet.  

I detta kapitel överblickas tidigare forskningslitteratur kring avhandlingens 

ämnesområde. Redogörelsen påbörjas med en kortfattad presentation av forskning om 

motiven bakom valet av hedgingstrategi och fortsätts sedan med studier om sambandet 

mellan hedging och företagsvärde. Kapitlet avslutas med en ingående granskning av 

tidigare forskning om hedging i flygbranschen. 

5.1. Determinanter för valet av hedgingstrategi 

Såsom redogjorts i de tidigare kapitlen, finns det flera teorier om motiven bakom valet 

av hedgingstrategi. Graham och Rogers (2002) indelar motiven i skatte- och icke-

skatterelaterade determinanter. Skatteminimering genom att utnyttja konvexiteten av 

företagets skattekurva och möjligheten att öka lånekapaciteten konstateras fungera som 

incitament för hedging (Smith och Stulz, 1985). Till icke-skatterelaterade incitament, 

eller övriga agentkostnader, hör bland annat minimering av förväntade kostnader för 

finansiellt trångmål, underinvesteringskostnader och kostnader av riskavert ledning.  

Skatteincitamenten undersöks av bl.a. Nance et al. (1993) samt Graham och Rogers 

(2002). Nance et al. undersöker skatteincitamenten på den amerikanska marknaden i en 

händelsestudie år 1986, medan Grahams och Rogers motsvarande studie undersöker år 

1994. Nance et al. analyserar med en Logit-regressionsmodell ett sampel på 169 

amerikanska företag och upptäcker att minimering av förväntade skatter spelar en viktig 

roll i formuleringen av bolagets hedgingstrategi. Vidare, företag med konvexare 

skattefunktion visar en avsevärt högre säkringsgrad. Graham och Rogers använder både 

en OLS- och Tobit-modell för att studera ett sampel på 442 företag på den amerikanska 
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marknaden. Fyra fallstudier av fem visar att kostnaderna för hedging är lägre än 

skattefördelarna. Fördelarna påvisas härstamma från ökad lånekapacitet och därtill 

hörande räntekostnadsavdrag. Till skillnad från Nance et al., hittar författarna inga bevis 

för att skattekurvans konvexitet skulle påverka företagens hedgingstrategi.  

Icke-skatterelaterade incitament studeras av bl.a. Nance et al. (1993), Géczy et al. (1997) 

och Rogers (2002). Utöver skatteincitamenten finner Nance et al. stöd för 

underinvesteringsproblemets inverkan på valet av hedgingstrategi. I studien visar 

författarna att hedgande företag ofta har höga kostnader för forskning och utveckling, 

och således också flera goda investeringsalternativ. Därtill finner de bevis för att dessa 

företag i allmänhet är mindre skuldsatta. Bolag som säkerställer tillgången till interna 

medel i framtiden, lider följaktligen mindre sannolikt av underinvesteringsproblemet. 

Géczy et al. undersöker fenomenet vidare fem år senare och kommer till samma slutsats 

om underinvesteringsproblemet. Därtill visar författarna att företag med svår tillgång till 

interna och externa medel säkrar sig oftare än övriga företag.  

Påverkan av ledningens aktieinnehav i företaget undersöks av t.ex. Rogers (2002). 

Rogers använder en Tobit-modell för att analysera påverkan av ledningens 

incitamentprogram på valet av hedgingstrategi i ett sampel av 850 slumpmässigt valda 

icke-finansiella företag med rapporterade derivatpositioner. Författaren konstaterar att 

sambandet mellan derivatpositioner och ledningens incitamentprogram är negativt och 

att aktieinnehav i företaget ökar benägenheten för hedging, medan optionsprogram 

minskar hedging i bolagen. Resultaten är således i linje med teorin om 

företagsledningens riskaversion. 

Såväl skatte- som icke-skatterelaterade incitament visas påverka valet av hedgingstrategi 

i icke-finansiella företag. Dessa determinanter används i avhandlingens 

modelluppställning huvudsakligen som kontrollvariabler. Kopplingen mellan 

ledningens incitamentprogram och hedging undersöks dock mera djupgående och 

används således som oberoende variabel i en av modellerna i den empiriska 

undersökningen. Det huvudsakliga innehållet och resultaten av tidigare forskning som 

presenterats ovan sammanfattas i tabell 1. 

  



50 

 

5.2. Hedging och företagsvärde 

Till skillnad från neoklassisk finansiell teori och dess värdeimplikationer av hedging, 

använder sig företag ändå i stor utsträckning av finansiell riskhantering. Flera 

forskningar har gjorts kring ämnet, men utfallen har visat sig vara starkt beroende av 

den undersökta marknaden. Den underliggande risken som företagen säkrar sig mot 

varierar i de olika marknaderna. Flesta undersökningar begränsar samplet till företag 

som är speciellt utsatta för antingen växelkurs-, ränte- eller råvaruprisfluktuationer. 

Företag med omfattande verksamhet utomlands är ofta utsatta för växelkurs- och 

ränterisk, medan guldbrytnings-, olje- och gasproduktions- samt flygbranschen är 

särskilt utsatta för råvaruprisförändringar. Växelkurs- och ränteutsatta företag 

undersöks av bl.a. Allayannis och Weston (2001) samt Bartram et al. (2011), medan t.ex. 

Tufano (1998), Adam och Fernando (2006) samt Jin och Jorion (2006) koncentrerar sig 

på guldbrytnings- eller olje- och gasproduktionsbranschen. För studier inom 

flygbranschen redogörs noggrannare i nästa avsnitt. 

Allayannis och Weston (2001) använder ett sampel på 720 stora icke-finansiella 

amerikanska företag för att undersöka hur aktieägarna värdesätter användningen av 

växelkursderivat för finansiell riskhantering. Författarna analyserar samplet med både 

en poolad OLS-modell och en fasteffektsmodell och visar att växelkursutsatta företag 

som använder växelkursderivat är 4,87 % värdefullare än deras motparter. Bartram et al. 

(2011) kommer till samma slutsats, dock med ett statistiskt sett relativt svagt premium. 

I studien undersöks 6888 icke-finansiella företag från 47 länder mellan år 2000 och 

2001 och paneldata analyseras med ett sofistikerat multivariat propensity score 

matching test. I testet matchas derivatanvändare och icke-derivatanvändare på basen av 

deras uppskattade tendens att använda derivatinstrument för hedging. 

Peter Tufanos undersökning (1998) kan ses som en banbrytande undersökning inom 

råvaruprishedging. Han undersöker guldprisutsattheten och hedgingbeteendet hos 48 

nordamerikanska guldbrytare från 1990 till 1994 och finner en stark länk mellan 

företagens prisutsatthet och guldpriset. Vidare visar författaren att prisfluktuationerna 

har en betydande inverkan på företagens värde och att branschen säkrar sig i större grad 

under perioder med högre utsatthet. Tufano analyserar datasamplet både med en vanlig 

OLS-modell men också med en så kallad FGLS-modell (Feasible Generalized Least 

Squares modell) med robusta standardfel. Adam och Fernando (2006) undersöker 

samma marknad som Tufano men för en period mellan 1989 och 1999. Samplet 

innefattar 92 nordamerikanska guldbrytare och data analyseras med OLS-regressioner i 
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form av de klassiska marknadsmodellerna CAPM (Capital Asset Pricing Model) och 

trefaktorsmodellen av Fama och French (1993). Författarna visar att hedgande företag 

är värderade med ett premium på 6 % över sina motparter, men att selektiv hedging inte 

skapar betydande mervärde. 

Till skillnad från Tufano och Adam och Fernando, avgränsar Jin och Jorion (2006) sin 

undersökning till olje- och gasproduktionsbranschen. Författarna observerar 119 

amerikanska olje- och gasproducerande bolag under fyra år mellan 1998 och 2001. Efter 

att samplet analyseras med en poolad tvärsnitts- och tidsserieregressionsmodell, finner 

de inget motsvarande samband mellan hedging och företagsvärde som Allayannis och 

Weston (2001) påvisar. Hedging minskar dock effektivt företagens aktiekursvolatilitet 

mot olje- och gasprisfluktuationer. 

Merparten av tidigare forskning hävdar att hedging medför mervärde för aktieägarna i 

form av högre företagsvärde. Resultaten är emellertid inte helt enstämmiga, utan vissa 

branschspecifika skillnader kan uppmärksammas. Även asymmetrisk information och 

andra hinder kan också påverka de tidigare presenterade forskningsresultaten. 

Mervärdet av växelkurshedging kan bero på att enskilda investerare har svårt att säkra 

sig mot fluktuationer i exotiska valutor och att de därför värdesätter företaget med ett 

premium. Alternativt kunde växelkursrisken i ett multinationellt företag vara alltför svår 

att identifiera för enskilda investerare. I ett olje- och gasproducerande bolag är 

råvaruprisrisken däremot lätt att hedga då de årliga råvaruinköpen rapporteras 

lättbegripligt i årsboksluten. Av bland annat denna orsak lämpar sig råvarukänsliga 

branscher särskilt bra som marknad för avhandlingens forskningssyfte. Till följande 

presenteras tidigare forskning om hedging i flygbranschen. Den tidigare presenterade 

allmänna forskningen om hedging och företagsvärde sammanfattas i tabell 1.  
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 Sammanfattning av allmän tidigare forskning kring hedging 

Författare År Syfte Marknad Tidsperiod Metod Resultat 

Bartram et al. 2011 Undersöka sambandet mellan: 
 hedging och företagsvärde 

6888 icke-
finansiella bolag (47 
länder) 

2000–2001  PSM  hedging ökar företagsvärdet 

Jin & Jorion 2006 Undersöka sambandet mellan: 

 hedging och företagsvärde 

119 olje- och 
gasproducenter 
(USA) 

1998–2001  poolad tvärsnitts- och 
tidsseriemodell 

 hedging påverkar inte företagsvärdet  

 hedging minskar volatiliteten av aktiekursen för 
förändringar i olje- och gaspriset 

Adam & Fernando 2006 Undersöka sambandet mellan: 

 hedging och företagsvärde 

92 guldbrytare 
(Nordamerika) 

1989–1999  OLS  hedging ökar företagsvärdet 

 mervärdet av selektiv hedging är marginellt  

Graham & Rogers 2002 Undersöka huruvida företag använder hedging för att: 

 minimera förväntade skatter 
 öka sin lånekapacitet 

442 växelkurs- 
och/eller 
ränteriskutsatta 
företag (USA) 

1994 & 1995  Tobit  

 OLS 

 hedging används för att öka lånekapaciteten 

 skattefunktionens konvexitet påverkar inte 
hedgingstrategin 

Rogers 2002 Undersöka påverkan av ledningens motiv på företagets 
hedgingstrategi 

850 företag (USA) 1994 & 1995  Tobit  sambandet mellan ledningens aktieinnehav och 
hedging är negativt 

 sambandet mellan ledningens optionskontrakt 
och hedging är positivt 

Allayannis & 
Weston 

2001 Undersöka sambandet mellan: 

 hedging och företagsvärde 

720 icke-finansiella 
bolag (USA) 

1990–1995  poolad OLS 

 fasteffektsmodell 

 hedging ökar företagsvärdet 

Tufano 1998 Undersöka påverkan av guldprisförändringar:  

 på guldbrytningsbranschens utsatthet 
 på företagens värde 
 

48 guldbrytare 
(Nordamerika) 

1990–1994  OLS 

 FGLS 

 hedging minskar utsattheten för 
guldprisfluktuationer 

 företagens värde är beroende av 
guldprisfluktuationer 

Géczy et al. 1997 Undersöka motiven för användandet av 
växelkursderivatinstrument 

372 växelkurs-
utsatta företag 
(USA) 

1991  Logit Hedging är vanligare bland företag med:  

 finansiella hinder  

 större tillväxtmöjligheter 
 högre utsatthet för växelkursrisk 

 skalfördelar i hedging 

Nance et al. 1993 Undersöka om värdet av hedging härstammar ifrån:  

 lägre förväntade skatter 

 kostnader för finansiellt trångmål eller  
 övriga agentkostnader 

169 företag (USA) 1986  Logit Företag som utnyttjar hedging: 

 är större 

 har konvexare skattefunktionhar  
 har större förväntade kostnader av finansiellt 

trångmål 

 har större tillväxtmöjligheter  

 
FGLS: Feasible Generalized Least Squares 
OLS: Ordinary Least Squares 
PSM: Propensity Score Matching 
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5.3. Hedging i flygbranschen 

Flygbranschen började implementera bränsleprishedging i större omfattning först i 

slutet av 1980-talet. Tidigare hade flygbolagen närmast använt växelkursderivat för att 

skydda sig mot växelkursfluktuationer (Morrell och Swan, 2006). Följaktligen började 

hedging undersökas närmare inom flygbranschen först under 1990-talet. Rao (1999) är 

bland de första som undersöker dess inverkan på volatiliteten av flygbolagens 

kvartalsresultat. Kopplingen till företagsvärde görs senare av Carter et al. (2006) och 

författarnas undersökning utgör grunden till fortsatta undersökningar på den 

amerikanska marknaden (såsom Treanor et al., 2013 och Treanor et al., 2014). 

Internationella studier såsom Berghöfer och Lucey (2014) är mycket få till antalet, då 

datatillgängligheten på och jämförbarheten mellan de olika marknaderna ofta är mycket 

begränsad. I detta avsnitt behandlas de ovannämnda studierna mer detaljerat i 

kronologisk ordning. Redogörelsen är inriktad på de använda metoderna och resultaten 

som behandlar undersökningar av utsatthet och företagsvärde i flygbranschen samt 

kopplingen till finansiell hedging. Sålunda ägnas Carter et al. (2006) och Treanor et al. 

(2014) större uppmärksamhet än resten av studierna. Avslutningsvis sammanfattas och 

jämförs studierna sinsemellan. 

5.3.1. Rao (1999) 

Vadhindran Rao kan ses som pionjär inom forskning av hedging i flygbranschen. I sin 

studie 1999 undersöker han huruvida amerikanska flygbolag som säkrar sig mot 

jetbränsleprisfluktuationer med eldningsoljefuturer har mindre volatila kvartalsresultat 

efter skatt än sina icke-hedgande motparter. Rao använder kvartalsdata från tio 

amerikanska flygbolag åren 1988 till 1997 och analyserar volatiliteten av 

kvartalsresultaten med en OLS-regressionsmodell i två steg. I det första steget (formel 

5.1) regresseras kvartalsresultat före skatt (π) mot ett antal resultatdeterminanter (RD) 

för att fånga de oförklarliga komponenterna av kvartalsresultatet (ε), dvs. residualerna 

av regressionen. 

𝜋𝑢,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1−5(𝑅𝐷) + 𝜀𝑡 (5.1) 

𝜀𝑡 = 𝛽0 + 𝛽𝑡∆𝑓𝑡 + 𝑢𝑡 (5.2) 

 



54 

 

Residualerna (ε) regresseras sedan mot förändringarna i eldningsoljefuturernas pris (Δf) 

enligt formel 5.2, för att fånga påverkan av futurernas pris på den abnormala 

avkastningen. Hedgingstrategins effektivitet mäts sedan med modellens R2-värde. 

Regressionsanalyserna görs gruppvis för flygbolag med liknande hedgingstrategi. 

Resultaten visar att en fortlöpande hedgingstrategi kan minska volatiliteten av 

kvartalsresultaten med över 23 %. Således är hedging inte endast ett verktyg för svaga 

flygbolag, utan kan också gagna större bolag i form av stabilare resultat. 

Avhandlingens syfte att undersöka flygbolagens utsatthet för bränsleprisförändringar är 

starkt förknippad med Raos forskningssyfte. Fastän Raos metoder skiljer sig markant 

från metodologin som används i avhandlingen och i övrig tidigare forskning, återspeglar 

undersökningen ett bra alternativt tillvägagångssätt för att undersöka samma frågor som 

i avhandlingen. 

5.3.2. Carter, Rogers och Simkins (2006) 

Författarna Carter, Rogers och Simkins lade grunden till forskning kring 

värdeimplikationerna av hedging inom flygbranschen. De undersöker ett sampel på 29 

amerikanska flygbolag som klassificeras under SIC-koderna 4512 och 4513 mellan 1992 

och 2003. I de valda flygbolagen utgör bränslekostnaderna mellan 8,5 och 18,8 % av 

rörelsekostnaderna, eller i genomsnitt 13,6 %. Den procentuella andelen säkrade 

bränsleinköp per år är i medeltal 15 % och medianen 24 %. Samplet visar också att större 

flygbolag med en omsättning över en miljard dollar säkrar sig i större omfattning än 

mindre flygbolag. Merparten av bolagen (16 av 29) använder sig också av andra 

riskhanteringsmetoder såsom pass-through avtal och charterverksamhet. Kortfattat 

innebär pass-through avtal att ett större flygbolag låter mindre bolag operera smärre 

flygrutter i närheten av en central hubb för att locka fler passagerare att använda det 

stora bolagets stamrutter. I dessa fall absorberar det stora flygbolaget ofta det mindre 

bolagets bränslekostnadsrisk. I charterverksamhet faktureras däremot 

bränslekostnaderna ofta direkt till kunden och flygbolaget bär således ingen risk för 

eventuella bränslekostnadsstegringar. Av sampelbolagen använder sig 28 % av pass-

through avtal, 41 % av charterverksamhet och 55 % av någondera 

riskhanteringsmetoden. 

För att undersöka flygbolagens utsatthet för bränsleprisförändringar, använder 

författarna till skillnad från Rao en marknadsmodell som utökats med en komponent för 
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bränsleprisförändringen. Metoden har använts för motsvarande ändamål av bl.a. Jorion 

(1990) samt Bodnar och Wong (2003). Matematiskt uttrycks modellen enligt formel 5.3: 

𝑅𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑅𝑚,𝑡 + 𝛾𝑅𝐽,𝑡 + 𝜀𝑡 (5.3) 

Beroende variabeln Rt representerar det jämnt vägda medeltalet av sampelbolagens 

månatliga avkastning. Rmt motsvarar avkastningen av CRSPs jämnt vägda 

marknadsportfölj och RJt jetbränsleprisets procentuella förändring. Epsilon (εt) är den 

idiosynkratiska feltermen.  

Bränslepriskoefficienten (γ) för undersökningens sampelbolag är -0,11. Då 

bränsleprisets standardavvikelse är 15,7 cent per gallon med ett medeltal på 63,4 cent, 

motsvarar en förändring på en standardavvikelse ungefär en 25 % förändring från 

flygbränslets medelpris. Då denna logik tillämpas i regressionsmodellen ovan, visar 

författarna att en 25 % förändring i bränslepriset leder till en 2,75 % månatlig förändring 

i flygbolagens aktiekurs. Författarna använder också Guay och Kotharis (2003) 

utsatthetsmetod. I modellen mäts känsligheten av flygbolagens kassaflöden för 

prisförändringar i en scenarioanalys där bränslepriset stiger med tre standardavvikelser, 

dvs. ungefär 45 cent per gallon. Carter et al. visar att i ett dylikt scenario skulle 

medianflygbolagen, som säkrat sig för 24 % av kommande års bränsleinköp, generera 

kassaflöden motsvarande ungefär 22 % av investeringsutgifterna. 

För att undersöka hur investeringsmöjligheterna påverkar mervärdet av hedging, 

analyserar författarna dynamiken mellan investeringsgrad, bränslepris och 

företagsvärde. Hypotesen om att flygbranschen erbjuder värdefullare 

investeringsmöjligheter när bränslepriserna är höga bekräftas både av undersökningens 

uni- och multivariata analys. Författarna påpekar att underinvestering således är ett 

uppenbart problem bland flygbolag som inte utnyttjar hedging. 

I undersökningen av determinanterna för hedging, använder författarna två 

slumpeffekts Tobit-modeller och en slumpeffekts Logit-modell. I de två första 

modellerna (formel 5.4 respektive 5.5) regresseras den procentuella andelen säkrade 

bränsleinköp för det kommande året (HR) mot ett flertal oberoende variabler som fångar 

effekterna av finansiella hinder och kostnader för finansiellt trångmål samt motsvarande 

variabler som justerats för operationell leasing (variablerna med Adj prefix). I Logit-

modellen (formel 5.6) ersätts beroende variabeln med en indikatorvariabel (HD) som 
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visar huruvida flygbolaget har säkrat sig eller inte. Noggrannare beskrivning av 

variablerna finns i variabelförteckningen i bilaga 1. 

𝐻𝑅𝑖,𝑦 = 𝛼 + 𝛽1𝐶𝑎𝑝𝐸𝑥𝑖,𝑦 + 𝛽2𝑄𝑖,𝑦 + 𝛽3𝐿𝑇𝐷𝑇𝐴𝑖,𝑦 + 𝛽4𝑙𝑛𝑇𝐴𝑖,𝑦 + 𝛽5𝐶𝐹𝑖,𝑦 + 𝛽6𝑆𝑃𝑅𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑖,𝑦

+ 𝛽7𝑃𝑎𝑠𝑠𝑇ℎ𝑟𝑖,𝑦 + 𝛽8𝐼𝑅𝐻𝑒𝑑𝑔𝑖,𝑦 + 𝛽9𝐸𝑥𝑒𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑖,𝑦 + 𝜀𝑖,𝑦 
(5.4) 

𝐻𝑅𝑖,𝑦 = 𝛼 + 𝛽1𝐴𝑑𝑗𝐶𝑎𝑝𝐸𝑥𝑖,𝑦 + 𝛽2𝐴𝑑𝑗𝑄𝑖,𝑦 + 𝛽3𝐴𝑑𝑗𝐿𝑇𝐷𝑇𝐴𝑖,𝑦 + 𝛽4𝐴𝑑𝑗𝑙𝑛𝑇𝐴𝑖,𝑦 + 𝛽5𝐶𝐹𝑖,𝑦

+ 𝛽6𝑆𝑃𝑅𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑖,𝑦 + 𝛽7𝑃𝑎𝑠𝑠𝑇ℎ𝑟𝑖,𝑦 + 𝛽8𝐼𝑅𝐻𝑒𝑑𝑔𝑖,𝑦 + 𝛽9𝐸𝑥𝑒𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑖,𝑦 + 𝜀𝑖,𝑦 
(5.5) 

𝐻𝐷𝑖,𝑦 = 𝛼 + 𝛽1𝐶𝑎𝑝𝐸𝑥𝑖,𝑦 + 𝛽2𝑄𝑖,𝑦 + 𝛽3𝐿𝑇𝐷𝑇𝐴𝑖,𝑦 + 𝛽4𝑙𝑛𝑇𝐴𝑖,𝑦 + 𝛽5𝐶𝐹𝑖,𝑦 + 𝛽6𝑆𝑃𝑅𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑖,𝑦

+ 𝛽7𝑃𝑎𝑠𝑠𝑇ℎ𝑟𝑖,𝑦 + 𝛽8𝐼𝑅𝐻𝑒𝑑𝑔𝑖,𝑦 + 𝛽9𝐸𝑥𝑒𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑖,𝑦 + 𝜀𝑖,𝑦 
(5.6) 

Resultaten stöder ytterligare underinvesteringsargumenten eftersom Tobins Q är 

statistiskt signifikant. Kreditrating och skuldsättningsgrad visar ett negativt förhållande 

till säkringsgraden, vilket antyder att flygbolag med mindre finansiella hinder oftare 

utnyttjar hedging. Alternativa riskhanteringsmetoder såsom pass-through avtal och 

charterverksamhet visar ett negativt förhållande till hedging, som tyder på att dessa 

alternativa metoder fungerar som substitut för finansiell hedging. 

Efter att ha fastställt determinanterna för hedging, utreder författarna vilka 

implikationer hedging har på flygbolagens värde. De använder fyra regressionsmodeller: 

två poolade OLS-modeller, en fasteffektsmodell och en FGLS-modell. I den första 

poolade minstakvadratmodellen (formel 5.7) regresseras företagsvärde (mätt med 

Chung och Pruitts (1994) uppskattning av Tobins Q) mot en indikatorvariabel för 

huruvida flygbolaget säkrar sig mot prisförändringar eller inte (HD). I resten av 

modellerna (formel 5.8) ersätter författarna indikatorvariabeln (HD) med en variabel för 

säkringsgraden (HR). Övriga oberoende variabler fungerar som kontrollvariabler för 

finansiella hinder, kostnader för finansiellt trångmål och användning av alternativa 

riskhanteringsmetoder. Matematiskt uttrycks modellerna enligt formlerna 5.7 och 5.8: 

𝑙𝑛𝑄𝑖,𝑦 = 𝛼 + 𝛽1𝑙𝑛𝑇𝐴𝑖,𝑦 + 𝛽2𝐷𝑖𝑣𝑖,𝑦 + 𝛽3𝐿𝑇𝐷𝑇𝐴𝑖,𝑦 + 𝛽4𝐶𝐹𝑖,𝑦 + 𝛽5𝐶𝑎𝑝𝐸𝑥𝑖,𝑦 + 𝛽6𝑍𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖,𝑦

+ 𝛽7𝑆𝑃𝑅𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑖,𝑦 + 𝛽8𝐴𝑑𝑣𝑡𝑖,𝑦 + 𝛽9𝐶𝑎𝑠ℎ𝑖,𝑦 + 𝛽10𝐻𝐷𝑖,𝑦 + 𝛽11𝑃𝑎𝑠𝑠𝑇ℎ𝑟𝑖,𝑦

+ 𝛽12𝐹𝑋𝐻𝑒𝑑𝑔𝑖,𝑦 + 𝛽13𝐼𝑅𝐻𝑒𝑑𝑔𝑖,𝑦 + 𝜀𝑖,𝑦 

(5.7) 

𝑙𝑛𝑄𝑖,𝑦 = 𝛼 + 𝛽1𝑙𝑛𝑇𝐴𝑖,𝑦 + 𝛽2𝐷𝑖𝑣𝑖,𝑦 + 𝛽3𝐿𝑇𝐷𝑇𝐴𝑖,𝑦 + 𝛽4𝐶𝐹𝑖,𝑦 + 𝛽5𝐶𝑎𝑝𝐸𝑥𝑖,𝑦 + 𝛽6𝑍𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖,𝑦

+ 𝛽7𝑆𝑃𝑅𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑖,𝑦 + 𝛽8𝐴𝑑𝑣𝑡𝑖,𝑦 + 𝛽9𝐶𝑎𝑠ℎ𝑖,𝑦 + 𝛽10𝐻𝑅𝑖,𝑦 + 𝛽11𝑃𝑎𝑠𝑠𝑇ℎ𝑟𝑖,𝑦

+ 𝛽12𝐹𝑋𝐻𝑒𝑑𝑔𝑖,𝑦 + 𝛽13𝐼𝑅𝐻𝑒𝑑𝑔𝑖,𝑦 + 𝜀𝑖,𝑦 

(5.8) 
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De två poolade OLS-modellerna visar ett positivt samband mellan företagsvärde och 

hedging, men endast hedgingkvotskoefficienten är statistiskt signifikant. Värdet av 

indikatorvariabelns koefficient, 0,0442, motsvarar emellertid premiet som Allayannis 

och Weston (2001) dokumenterat. Hedgingkvotskoefficienten visar att företagsvärdet är 

en stigande funktion i förhållande till mängden säkrade bränsleinköp. Koefficienten 

antar värdet 0,3475 och är signifikant på 10 % nivå. Praktiskt innebär koefficienten att 

ett flygbolag som säkrat 100 % av bränslebehovet för följande år värderas nästan 35 % 

högre än dess icke-hedgande konkurrenter. Ett medelhedgande flygbolag, som säkrar 

29,4 % av bränsleinköpen, värderas med ett premium på 10,2%. Premiet är avsevärt 

större än 5 % valutahedgingpremiet som Allayannis och Weston (2001) påvisat. Även i 

de två återstående modellerna visar hedgingkvotskoefficienten ett positivt inflytande på 

företagsvärde. I FGLS-modellen antar koefficienten ett statistiskt signifikant värde på 

0,33 och ett icke-statistiskt signifikant värde på 0,28 i fasteffektsmodellen.  

Då modellerna ovan justeras för operationell leasing, såsom tidigare i formel 5.5, sjunker 

koefficienterna med 30-60 % jämfört med dess tidigare nämnda värden. Signifikansen 

ändras inte. Författarna misstänker ett kausalitetsproblem: ökar hedging företagsvärdet 

eller hedgar värdefullare företag en större del av bränsleinköpen? Problemet testas 

genom att se hur företagsvärdet ändrar i förhållande till förändringar i hedgingkvoten 

(HR). Testen bekräftar det tidigare dokumenterade positiva sambandet. 

Författarna undersöker vidare huruvida det tidigare bekräftade 

underinvesteringsproblemet är den största bidragande faktorn till högre värde i 

hedgande företag. Detta görs genom att inkludera två ytterligare variabler i modellerna 

för sambandet mellan företagsvärde och hedging. OLS-modellen med hedgingindikator 

påbyggs med en binär variabel som antar värdet av flygbolagets investeringar i 

förhållande till dess omsättning (lika som CapEx variabeln) då bolaget använder sig av 

hedging och noll ifall det inte säkrar sig. I de övriga modellerna tilläggs en variabel som 

mäter interaktionen mellan hedginggraden (HR) och investeringsgraden (CapEx). Till 

skillnad från de tidigare resultaten, hittar författarna inte längre något signifikant 

samband mellan hedging och företagsvärde. Koefficienten mellan hedging- och 

investeringsgraden är däremot signifikant positiv i två av fyra modeller. Resultaten kan 

tolkas som att högre investeringsgrad ökar värdet av flygbolag som säkrar sig mot 

bränsleprisfluktuationer. Hedgingpremiet hos ett medelinvesterande och -säkrande 

flygbolag visas vara 7,3 %. Författarna noterar också att premiet inte hålls konstant över 

tiden, utan hedging värderas högst under perioder med hög prisnivå och volatilitet. 
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Avslutningsvis påpekar författarna att hedging inte automatiskt ökar flygbolagens värde, 

utan mervärdet härstammar från att hedging möjliggör goda investeringar. Goda 

investeringar förutsätter däremot att företagen har lönsamma investeringsobjekt 

tillgängliga.  

Metodologin i Carter et al. (2006) gällande utsatthet och sambandet mellan hedging och 

företagsvärde utgör grunden för den empiriska delen i denna avhandling. 

Jämförbarheten mellan resultaten är således bra och återspeglar skillnaden mellan den 

relativt stabila tidsperioden före finanskrisen och den volatila perioden därefter. 

5.3.3. Treanor, Carter, Rogers och Simkins (2013) 

Till skillnad från Carter et al. (2006) undersöker Treanor et al. (2013) både den 

operationella och finansiella riskhanteringens inverkan på flygbolagens värde och 

huruvida de fungerar som komplement eller substitut för varandra. Operativa 

hedgingmetoder är bl.a. diversifiering av flygplansflottan, flygplansleasing och 

användningen av bränslesnålare flotta. Diversifiering och leasing medför 

kapacitetsflexibilitet medan användningen av bränslesnåla flygplan minskar utsattheten 

för bränsleprisförändringar. Som i Carter et al., begränsar författarna undersökningen 

till den amerikanska marknaden. Data insamlas från 1994 till 2006 och analyseras med 

en OLS-modell, fast- och slumpeffekts Tobit-modell, FGLS-modell och en slumpeffekts 

Logit-modell.  

I och med att företag som använder sig av operationell hedging visar sig vara benägnare 

att också utnyttja finansiell hedging, fungerar hedgingmetoderna snarare som 

komplement än substitut. Sålunda kan värdeimplikationerna av båda metoderna 

undersökas i samma regressionsmodell. Modellerna som författarna använder sig av 

baserar sig på modellerna i Carter et al. (2006), men är utvidgade med variabler för 

operationell hedging. Till skillnad från tidigare studier (t.ex. Allayannis et al, 2001; Kim 

et al., 2006), konstaterar författarna att kombinationen av operationell och finansiell 

hedging inte medför högre företagsvärde i samplet. Finansiell hedging ensamt visar 

däremot ett premium över icke-hedgande företag, medan operationell hedging 

överraskningsvis minskar hedgande bolagens värde. 
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5.3.4. Berghöfer och Lucey (2014) 

Berghöfer och Lucey (2014) fortsätter där Treanor et al. (2013) slutat, men koncentrerar 

sig på flygbolagens utsatthet för bränsleprisförändringar. De undersöker hur såväl 

operativ som finansiell hedging påverkar flygbolagens utsatthet globalt. Datasamplet 

insamlas från 2002 till 2012 och omfattar 64 flygbolag från Nordamerika, Europa och 

Asien.  

Författarna använder sig av Jorions (1990) marknadsmodell, såsom Carter et al. (2006), 

för att fastställa flygbolagens utsatthet för bränsleprisförändringar. De årliga 

utsatthetskoefficienterna regresseras sedan mot några oberoende variabler för finansiell 

och operationell hedging samt ett antal kontrollvariabler. Variablerna är i huvudsak 

desamma som i Treanor et al. (2013). Författarna visar att utsattheten varierar på de 

olika kontinenterna. De europeiska flygbolagen är minst utsatta medan de asiatiska 

bolagen visar en aning högre utsatthet. Utsattheten är högst för amerikanska flygbolag. 

Vidare, visar de att utsattheten inte kan påverkas varken med finansiell eller operationell 

hedging.  

5.3.5. Treanor, Carter, Rogers och Simkins (2014) 

Treanor et al. (2014) undersöker vidare dynamiken mellan hedging, utsatthet och 

företagsvärde i den amerikanska flygbranschen. Studien är förmodligen den första som 

försöker förklara flygbolagens hedgingstrategier och företagsvärde med tidsvarierande 

bränsleprisutsatthet. Liksom majoriteten av undersökningarna inom området, 

begränsar författarna undersökningen till den amerikanska flygbranschen. Till skillnad 

från Carter et al. (2006), ingår endast bolagen under SIC-koden 4512 i datasamplet och 

tidsperioden begränsas till 1994-2008. 

Såsom i Carter et al. (2006) och Berghöfer och Lucey (2014), använder författarna 

Jorions (1990) marknadsmodell för att fastställa flygbolagens bränsleprisutsatthet. 

Utsatthetskoefficienten antar värdet -0,12 och ligger således mycket nära värdet i Carter 

et al. (-0,11). Utsattheten visar också en stigande trend över hela undersökningsperioden. 

Författarna undersöker också hur utsattheten ändrar i olika marknadsförhållanden och 

visar att utsattheten är större då bränslepriset är högre och när priset stiger. 

Prisvolatiliteten i form av bränsleprisets standardavvikelse påverkar däremot inte 

utsattheten.  
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Författarna använder en kombination av de tre tidigare nämnda priskomponenterna 

(absoluta bränslepriset, prisförändringen och prisets standardavvikelse) parallellt med 

utsatthetskoefficienten i modellerna där determinanterna för hedginggraden undersöks. 

Treanor et al. testar sambandet med tre Tobit modeller, en med priskomponenterna som 

oberoende variabler och två med utsatthetskoefficienten. Av de två sistnämnda är den 

senare en slumpeffekts Tobit modell. Kontrollvariablerna är desamma som i Carter et al. 

(2006) och kontrollerar för övriga teoretiska motiv för hedging såsom 

investeringsmöjligheter, finansiella hinder, förväntade kostnader av finansiellt trångmål 

och möjligheten till övriga hedgingmetoder (såsom charterverksamhet och pass-through 

avtal). Resultaten visar att flygbolagen i samplet säkrar i genomsnitt 14 % av kommande 

årets bränsleinköp och för bolagen som överhuvudtaget använder hedging under 

tidsperioden är motsvarande andel 30,4 %. Också dessa modeller visar att andelen 

säkrade bränsleinköp är högre under perioder med högre eller stigande bränslepriser. 

Flygbolagen tenderar också öka sin säkringsgrad då utsattheten stiger. Medelhedgande 

bolaget ökar andelen säkrade bränsleköp med 6 % då priset stiger med en dollar per 

gallon. 

Till skillnad från Carter et al. (2006) undersöker Treanor et al. förutom sambandet 

mellan hedging och företagsvärde också hur utsatthet och hedging gemensamt påverkar 

företagsvärdet. Detta gör de genom att konstruera en multiplicerad variabel av 

produkten av flygbolagets årliga procentuella andel säkrade bränsleinköp för det 

följande året och dess utsatthet under samma år. Författarna använder en OLS- och en 

fasteffektsmodell samt två FGLS-modeller för att analysera sambandet. Den 

multiplicerade variabeln är icke-signifikant i resultaten från samtliga modeller, men den 

enkla säkringsgraden är positivt signifikant. Jämfört med Carter et al. (2006) visar 

författarna att hedgingpremiet har sjunkit från 9,8 % till 5,2 % då resultaten jämförs med 

varandra.  

Författarna undersöker också huruvida selektiv (eller aktiv) hedging uppskattas av 

aktieägarna i form av högre företagsvärde. I undersökningen görs en univariat jämförelse 

mellan bolag med hög standardavvikelse i säkringsgraden (högsta tredjedelen) och bolag 

med låg standardavvikelse (lägsta tredjedelen). Endast bolag som säkrat under minst ett 

år under undersökningsperioden beaktas. Därtill testas sambandet med en 

regressionsanalys där standardavvikelsen för säkringsgraden och riktningen av dess 

förändring används som oberoende variabler. Den univariata analysen visar att 

företagsvärdet för passivt hedgande flygbolag (mätt med naturliga logaritmen av Tobins 
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Q) är ungefär 0,96 under perioder med låg utsatthet och 0,59 under hög utsatthet. För 

selektivt hedgande flygbolag är motsvarande kvoter 0,80 och 0,70. Då passiva flygbolag 

jämförs med selektiva, finns det inget statistiskt signifikant samband mellan värderingen 

av de båda grupperna. Från regressionsmodellerna framgår det att flygbolag som ökar 

sin säkringsgrad under hög prisutsatthet inte värderas med ett premium över sina 

passiva motparter. Bolag som minskar säkringsgraden under hög utsatthet rent av 

skadar företagets värde. Författarna drar slutsatsen att selektiv hedging har en negativ 

snarare än en positiv inverkan på företagsvärde. 

Treanor et al. bygger starkt på metodologin i Carter et al. (2006). De mer avancerade 

metoderna för utsatthet och vissa andra nyansskillnader i metoderna för företagsvärde 

utnyttjas också i avhandlingens empiriska del. Undersökningsperioden innefattar 

perioden före finanskrisen och fungerar bra som jämförelseobjekt för avhandlingens 

undersökningsperiod, som beaktar tidsperioden efter finanskrisen med prisrasen i slutet 

av år 2008 och 2014. 

5.3.6. Sammanfattning av forskning inom flygbranschen 

I de föregående avsnitten behandlades de för avhandlingen relevantaste 

undersökningarna inom flygbranschen. Undersökningarna visar ett enhälligt stöd för att 

hedging uppskattas av aktieägarna i form av högre marknadsvärde. Därtill talar 

resultaten för att en stabil hedgingstrategi i allmänhet fungerar bättre än en så kallad 

selektiv strategi. Åsikterna om huruvida bränsleprisutsatthet kan hanteras med hedging 

är emellertid mer motstridiga.  

Såsom i Carter et al. (2006), Berghöfer och Lucey (2014) och Treanor et al. (2014), som 

använder sig av Jorions (1990) utsatthetsmetod, utgår Rao (1999) från flygbolagens 

avkastningar för att mäta bränsleprisutsattheten (volatiliteten av kvartalsresultaten). 

Rao visar att en fortlöpande hedgingstrategi sänker volatiliteten av resultaten med 

ungefär 23 %. Resultaten i Carter et al (2006). och Treanor et al. (2014) antyder ett 

motsvarande samband. Berghöfer och Lucey (2014) visar emellertid att varken 

operationell eller finansiell hedging minskar utsattheten. Författarna anser att 

skillnaderna kan bero på att utvecklingen av bränslepriset har stabiliserats efter 

prisdykningen i slutet av 2008 och att hedging således är mindre effektivt än för 

undersökningsperioden i Carter et al. (2006). 
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Carter et al. (2006), Treanor et al. (2013) och Treanor et al. (2014) är enstämmiga 

gällande hedgingpremiet av finansiell riskhantering. Carter et al. (2006) visar att premiet 

är 35 % för ett flygbolag som säkrar 100 % av sina bränsleinköp, medan premiet för ett 

genomsnittligt säkrande bolag är drygt 10 %. Premiet är också positivt beroende av 

flygbränslets prisnivå och volatilitet. Därtill finner de ett starkt samband mellan 

storleken av premiet och företagets investeringsmöjligheter. För ett medelinvesterande 

och -hedgande flygbolag är premiet 7,3 %. Hedgingpremiet erkänns också av Treanor et 

al. (2013), men endast för finansiell hedging. Operationell hedging har däremot ett 

negativt inflytande på flygbolagens värde. Treanor et al. (2014) visar att premiet som 

Carter et al. (2006) bevittnat har sjunkit under en tidsperiod fem år senare. Det 

jämförbara premiet har sjunkit med 4,6 procentenheter. Därtill visar författarna att 

volatilitetens inverkan på premiet inte längre är signifikant. 

Gällande hedgingstrategier, visar Rao (1999) att flygbolag med en stabil och fortlöpande 

hedgingstrategi upplever minst volatila kvartalsresultat. Treanor et al. (2014) stöder en 

stabil strategi och visar att en selektiv strategi rentav kan försämra flygbolagens värde. 

De visar också att selektiva strategier är rätt allmänna hos flygbolag. De flesta flygbolagen 

tenderar öka säkringsgraden då utsattheten (bränslepriser) stiger. Medelhedgande 

bolaget ökar andelen säkrade bränsleinköp med 6 % då bränslepriset stiger med en dollar 

per gallon.  

Metodologin och den teoretiska referensramen som Carter et al. (2006) introducerat har 

varit av fundamentalt värde för senare forskning som undersöker dynamiken mellan 

hedging, bränsleprisutsatthet och företagsvärde. Endast utsattheten har dock 

undersökts noggrannare efter finanskrisen 2008 och kopplingen mellan företagsvärde 

och hedging har således erhållit mindre uppmärksamhet. Eventuella förändringar i 

aktieägarnas förhållningssätt till hedging ex post är ännu outforskade. Den tidigare 

forskningen inom flygbranschen sammanfattas i tabell 2. 
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 Sammanfattning av tidigare forskning kring hedging inom flygbranschen 

Författare År Syfte Marknad Tidsperiod Metod Resultat 

Treanor et al. 2014 Undersöka sambandet mellan: 
 hedging och företagsvärde 

 utsatthet och bränsleprisförändringar 

 utsatthet och graden av hedging 

USA 1994–2008  OLS 
 fasteffekts och 

slumpeffekts Tobit 

 FGLS 

 hedging skapar mervärde 
 högre priser leder till högre utsatthet 

 hedging ökar då priserna är höga/stiger 

 selektiv hedging skapar inte mervärde 

Berghöfer & Lucey 2014 Undersöka sambandet mellan: 
 utsatthet och hedging (finansiell och operationell) 
Undersöka skillnader mellan marknaderna i: 

 utsatthet och bränsleprisförändringar 

Asien, Europa & 
USA 

2002–2012  fasteffektsmodell  flygbolagen är globalt utsatta för 
bränsleprisförändringar, men mest i USA 

 varken finansiell eller operativ hedging minskar 
utsatthet 

Treanor et al. 2013 Undersöka sambandet mellan: 

 hedging (operationell och finansiell) och företagsvärde 

USA 1994–2006  OLS  

 fasteffekts och 
slumpeffekts Tobit  

 FGLS 

 slumpeffekts Logit 

 finansiell hedging leder till högre företagsvärde 
medan operativ minskar värdet 

Carter et al. 2006 Undersöka sambandet mellan: 
hedging och företagsvärde 

 graden av hedging och underinvestering 

 graden av hedging och investeringsgrad 

USA  1992–2003  OLS  

 slumpeffekts Tobit 
 FGLS 

 hedging skapar mervärde 

 mervärdet härstammar från undvikandet av 
underinvestering 

 mervärdet stiger med investeringsgraden 

Rao 1999 Undersöka påverkan av: 

 hedging på kvartalsresultatet före skatt 

USA 1988-1997  OLS  hedging minskar volatiliteten av 
kvartalsresultaten före skatt med över 23 % 

 
FGLS: Feasible Generalized Least Squares 
OLS: Ordinary Least Squares 
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6 DATA 

För den empiriska delen av avhandlingen insamlas data med både tidsserie- och 

tvärsnittsegenskaper. Urvalsenheterna (flygbolagen) observeras under flera punkter i 

tiden för åtskilliga egenskaper, som sedan registreras som variabler för enheterna. 

Referentgranskad metodologi från tidigare jämförbara studier (bl.a. Carter et al., 2006 

och Treanor et al., 2014), tillämpas för att analysera insamlat paneldata. 

Data samlas in för 26 amerikanska börsnoterade flygbolag under en tidsperiod på drygt 

15 år mellan 1.1.2000 och 31.3.2015. Paneldata redogörs för i obalanserat format, då 

antalet in- och utträdare i den amerikanska flygbranschen har varit relativt stort speciellt 

efter finanskrisen 2008. Hedgingpositionerna rapporteras årligen i företagens 

årsredovisningar (10-k rapporter) och därför insamlas flesta data på årsnivå. För 

analysen av det första kvartalet år 2015 används bokslutsinformation från flygbolagens 

kvartalsrapporter (10-Q). Information om hedgingpositionerna för varje undersökt år 

samlas in från föregående räkenskapsårs årsbokslut. Hedgingpositionerna som 

offentliggjorts i t.ex. bokslutet för räkenskapsåret 1999 används således i analysen för år 

2000 och positionerna som publicerats i bokslutet för år 2014 används för det första 

kvartalet av år 2015.  

För att mäta flygbolagens utsatthet för förändringar i bränslepriset, insamlas 

bränsleprisdata med veckolig frekvens. Bränslepriset mäts i absolut form, som 

förändring till föregående period och som genomsnittlig daglig standardavvikelse under 

ett år. Det totala antalet observationer ligger på samma nivå som för motsvarande 

tidigare studier på den amerikanska marknaden (t.ex. Carter et al., 2006; Treanor et al., 

2013; Treanor et al., 2014). 

Thomson Reuters Datastream fungerar som huvudsaklig datakälla för bokslutsdata, 

medan bränsleprisdata hämtas från den amerikanska energiinformationsmyndighetens 

webbplats (EIA, 2015a). Information gällande flygbolagens hedgingpositioner, 

eventuella pass-through avtal och företagsledningens aktieinnehav samlas in manuellt 

från företagens årsbokslut (rapport 10-k) och Proxy Statements (rapport DEF 14A), som 

offentliggörs i SECs databas EDGAR (SEC, 2015). Bokslutsinformation om 

bränslekostnadernas andel av rörelsekostnaderna samlas in från det amerikanska 

transportdepartementets statistikbyrå (US DOT, 2015).  
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I detta kapitel beskrivs avhandlingens data genom att presentera flygbolagen i 

undersökningsamplet och variablerna som används i undersökningens empiriska 

modeller. Kapitlet avslutas med en univariat analys av datasamplets viktigaste 

karaktärsdrag. 

6.1. Flygbolagen i samplet 

Flygbolagssamplet som undersöks i avhandlingen består av börsnoterade amerikanska 

flygbolag under SIC-koden 4512. Genom avgränsningen till koden 4512 förbättras 

flygbolagens jämförbarhet, då bolag vars huvudsakliga verksamhet är charter, taxi eller 

frakt utelämnas från samplet. Flygbolagen presenteras i tabell 3.  

 Flygbolagen i samplet 

Flygbolag Ticker Grundad  Avvecklad Anmärkningar 

Airtran AAI 1993  2011 Förvärvad av Southwest 2011 

Alaska Air ALK 1932   F.d. McGee 

Allegiant Air ALGT 1997   F.d. WestJet. Konkurs 2000–2002 

American Airlines AAL 1930   Konkurs 2011 

Continental Airlines CAL 1934  2012 Fusion med United 2012 

Delta Air Lines DAL 1924   Konkurs 2005–2007 

ExpressJet XJT 1996  2010 Fusion med SkyWest 2010 

FLYi FLYI 1989  2006 F.d. ACA, opererade Independence före konkurs 2005 

Frontier Airlines FRNT 1994  2009 Konkurs 2008, förvärvad av Republic 2009 

Great Lakes Aviation GLUX 1977    

Hawaiian HA 1929   Konkurs 2003-2005 

Jetblue Airways JBLU 1998    

Mesa Air MESA 1980   Konkurs 2010–2011 

Mesaba/Mair MAIR 1944  2012 Konkurs 2005–2007, fusion med Pinnacle 2012 

Midway Airlines MDWY 1993  2003 Konkurs 2001–2003 

Midwest Air MEH 1984  2010 Fusion med Frontier 2010 

Northwest Airlines NWA 1926   Konkurs 2005–2007, fusion med Delta 2010 

Pinnacle Airlines PNCL 1985   Konkurs 2012-2013, fortsätter som Endeavor Air 

Republic Airways RJET 1973    

SkyWest SKYW 1972    

Southwest Airlines LUV 1967    

Spirit Airlines SAVE 1980   F.d. Charter One 

United Continental UAL 1926   Konkurs 2002–2005, fusion med Continental 2012 

US Airways LCC 1939  2013 Konkurs 2002–2003, fusion med American 2013 

Vanguard Airlines VGDA 1994  2002 Konkurs 2002 

Virgin America VA 2007    

Samplet består av amerikanska flygbolag med regelbunden luftfart (SIC-kod 4512), som har varit börslistade mellan 
1.1.2000 och 31.1.2015 och har publicerat minst ett årsbokslut i SEC:s databas EDGAR (SEC, 2015) under 
undersökningsperioden. 
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Sammanlagt undersöks 26 flygbolag, varav 8 bolag är observerbara över hela 

undersökningsperioden. Flygbolagens ticker-symbol i den andra kolumnen är den 

senaste symbolen som varit i kraft på en amerikansk börs för respektive bolag. För bolag 

som har gått i konkurs och vars ticker därmed har förlängts med Q-suffixet, används 

symbolen som varit i kraft före konkursansökan. I anmärkningskolumnen nämns ifall 

bolaget ansökt om konkurs under undersökningsperioden. 

6.2. Variabler  

Insamlade paneldata används för att bilda beroende och oberoende variabler samt 

diverse kontrollvariabler för undersökningens regressionsmodeller. De centralaste 

variablerna i undersökningen är företagsvärde, säkringsgrad, ledningens aktieinnehav 

och bränsleprisutsatthet. Samverkan mellan dessa beroende och oberoende variabler 

undersöks enligt forskningssyftet. 

6.2.1. Företagsvärde 

I modellen för mätandet av hedgingstrategins inverkan på företagsvärde, motsvaras 

företagsvärdet av Tobins Q och hedgingstrategin av den procentuella andelen säkrad 

bränslevolym i förhållande till följande års estimerade konsumtion. Tobins Q används 

frekvent som proxy för företagets värde i finansiell litteratur och har konstaterats fungera 

bra som mått på marknadens värdering av företaget. På grund av att måttet är rätt svårt 

att fastställa, måste kvoten ofta approximeras. I denna avhandling estimeras Tobins Q 

enligt Chung och Pruitts (1994) modell. Formel 6.1 beskriver författarnas metod för 

uppskattandet av måttet: 

𝑄 =
𝑀𝑉𝐸 + 𝑃𝑆 + 𝐷𝐸𝐵𝑇

𝑇𝐴
 (6.1) 

Modellen använder sig av lättillgänglig finansiell information om det ifrågavarande 

företaget. I täljaren summeras produkten av företagets aktiepris och antalet utestående 

stamaktier (MVE) med likvideringsvärdet av de utestående preferensaktierna (PS) samt 

bokvärdet av företagets långfristiga lån och nettot av företagets kortfristiga tillgångar och 

skulder (DEBT). Täljaren divideras med bokvärdet av företagets totala kapital (TA) i 

nämnaren, för att räkna ut den approximerade kvoten på Tobins Q. Metoden används 

också inom flygbranschen av bl.a. Carter et al. (2006) och Treanor et al. (2014). 
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6.2.2. Säkringsgrad 

Måttet på flygbolagens hedginggrad hämtas från noterna av företagens 10-k rapporter. 

Sedan 1997 har flygbolagen rapporterat direkt den procentuella andelen säkrade 

bränsleinköp för det följande året. Den amerikanska tillsynsmyndigheten för handeln 

med värdepapper, SEC, kräver att flygbolagen offentliggör dessa hedgingpositioner 

årligen. Såsom i Treanor et al. (2014) beaktas inte hedgingpositioner med en maturitet 

på över ett år, då de flesta flygbolagen inte rapporterar positioner med en längre 

tidshorisont. Informationen används i variabeln för hedginggrad (HR) och den används 

såväl i modellen för företagsvärde som i modellerna för hur selektiva hedgingstrategier 

uppskattas av aktieägare och huruvida företagsledningen med strategierna försöker 

maximera sin egen snarare än aktieägarnas nytta. 

6.2.1. Ledningens aktieinnehav 

Smith och Stulz (1985) argumenterar för att företag eventuellt säkrar sig på grund av 

företagsledningens riskaversion. I avhandlingens empiriska del undersöks den 

eventuella inverkan av företagsledningens aktieinnehav på den valda hedgingstrategin, 

eller säkringsgraden. Sambandet estimeras med en variabel för ledningens procentuella 

andel av företagets totala utestående aktier.  

Bolag med en ledning vars kompensation är linjärt beroende av företagets framgång 

förväntas enligt teorin om företagsledningens riskaversion vara benägnare att säkra en 

större del av flygbolagets bränsleinköp. Ifall undersökningsresultaten visar sig 

överensstämma med teorin, kan hypotesen om aktieägarnas nyttomaximering 

ifrågasättas för sampelbolagen. Istället kunde avsaknaden av ett premium för selektiv 

hedging, som Treanor et al. (2014) visat, förklaras med att företagsledningen strävar 

efter att maximera sin egen snarare än aktieägarnas nytta också med selektiv hedging. 

Information om ledningens aktieinnehav samlas in från flygbolagens Proxy Statements 

(rapport DEF 14A), som offentliggörs i SEC:s databas EDGAR.  

6.2.2. Bränsleprisutsatthet 

I mätandet av selektiva och passiva hedgingstrategier, jämförs den tidigare presenterade 

säkringsgraden med flygbolagets utsatthet för bränsleprisförändringar. Treanor et al. 

(2014) visade i sin undersökning att kombinationen av en variabel för det absoluta priset 

(USD), en variabel för förändringen av det absoluta priset och en variabel för den 



68 

 

genomsnittliga dagliga standardavvikelsen för bränsleprisförändringarna under ett år 

fungerade bra som proxy för bränsleprisutsatthet i flygbolagen. Dessa tre variabler 

kombineras i avhandlingen med en ytterligare variabel som beskriver 

bränslekostnadernas procentuella andel av rörelsekostnaderna. Tillsammans används 

de fyra variablerna som mått på bolagens bränsleprisutsatthet. 

Utsattheten estimeras också med Jorions (1990) tvåfaktormodell. I modellen används 

bränsleprisavkastningen tillsammans med marknadsavkastningen för att förklara 

bolagets aktieavkastning. Koefficienten för bränsleprisavkastningen används som mått 

på bolagets årliga utsatthet. Modellen beskrivs närmare i metodkapitlet.  

Både variabelkombinationen och utsatthetskoefficienten används vidare i kombination 

med en variabel för företagsledningens aktieinnehav i bolaget, dvs. ledningens utsatthet. 

Avsikten är att undersöka huruvida ledningens incitamentsystem påverkar flygbolagets 

hedgingstrategi. 

6.2.3. Kontrollvariabler 

Utöver de beroende och oberoende variablerna, används också ett antal kontrollvariabler 

för att isolera sambandet mellan de oberoende och beroende variablerna. De valda 

kontrollvariablernas förklaringsvärde åtnjuter teoretiskt understöd men har också i 

tidigare forskning konstaterats öka förklaringsgraden av motsvarande modeller. 

Kontrollvariablerna används för att kontrollera för inflytandet av investeringsgraden, 

kostnader för finansiellt trångmål samt finansiella hinder och övrig prisriskhantering på 

flygbolagens hedgingstrategi och företagsvärde.  

Företag med större investeringsgrad borde enligt teori vara benägnare att säkra sig för 

framtiden. Stora investeringar medför stora kostnader, som i sin tur gör att 

kassareserverna ofta är låga. Med låga kassareserver är företag känsligare för stora 

kostnadsförändringar och borde därmed skydda sig i större utsträckning för framtida 

prisförändringar (Froot et al., 1993; Géczy et al., 1997). Kvoten av kapitalanvändning och 

bolagets omsättning används således som mått på företagens investeringsgrad.  

Även finansiella hinder och förväntade kostnader för finansiellt trångmål har 

konstaterats öka företagens tendens att säkra sig (Carter et al., 2006). Kostnaderna för 

trångmål har allmänt mätts med kvoten av långfristiga lån och totalt kapital, dvs. 

skuldsättningsgraden. Finansiella hinder har däremot ofta mätts med en kombination 
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av ett antal variabler. I denna studie används företagets storlek samt tillgång till externt 

och internt kapital. Storleken uppskattas genom att mäta företagets totala kapital och 

tillgång till externt kapital med Standard och Poor’s kreditrating och Altmans Z-värde 

för konkurssannolikhet. Tillgång till interna medel mäts med kvoterna för kassa och 

omsättning samt kassaflöde och omsättning. Därtill används en indikatorvariabel för 

huruvida bolaget har betalat dividend.  

Flygbolag använder sig också ofta av så kallade pass-through avtal för att skydda sig för 

bränsleprisförändringar. Dessa avtal går ut på att bolaget flyger med något annat bolags 

flygplan och sedan fakturerar vidare planets ägare för bränslekostnaderna. Dessa 

arrangemang förväntas givetvis minska benägenheten att säkra sig ytterligare för 

bränsleprisförändringar med derivatinstrument. 

Användningen av operationell leasing som finansieringsmetod kan påverka variablerna 

som baserar sig på information från bolagets balansräkning. Effekten anses dock vara av 

smärre betydelse inom avhandlingens kontext och beaktas således inte. Hur leasing 

eventuellt kunde påverka undersökningsresultaten behandlades tidigare i avsnitt 4.3.  

6.3. Deskriptiv statistik 

För att underlätta tolkningen och den kritiska granskningen av resultaten i den 

empiriska delen, presenteras relevant statistik om variablerna som används i 

undersökningen. Hedginggraden och dess utveckling under den undersökta perioden 

redogörs för noggrannare i detta avsnitt. 

I tabell 4 presenteras de centralaste statistiska egenskaperna av de variabler som 

används i undersökningen. Tabellen sammanfattar det aritmetiska medeltalet, 

medianen, standardavvikelsen, kurtosis och skevheten i observationerna som beskriver 

variablerna. I variablerna för Tobins Q och totalt kapital används enligt tidigare 

forskning naturliga logaritmen av observationerna för att undvika problem med icke-

normalitet i regressionsanalyserna. Efter att tydliga extremvärden exkluderats, omfattar 

samtliga variabler 259 observationer under tidsperioden mellan 1.1.2000 och 31.3.2015. 

Som förväntat visar en stor del av variablerna relativt stora tvärsnitts- och 

tidsserievariationer. Den volatila tidsperioden omfattar såväl terroristattackerna 2001 

som finanskrisen 2008, som ledde till flera konkurser i den amerikanska flygbranschen 

(se anmärkningarna i tabell 3). Leptokurtosis och varierande skevhet ställer också 

utmaningar för normalfördelningskriteriet i minstakvadratmetoderna.  
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Variablernas egenskaper är emellertid rätt sedvanliga då de jämförs med tidigare studier 

(t.ex. Treanor et al., 2014). Logaritmen av Tobins Q -0,362 är en aning lägre än vad 

Treanor et al. (2014) visat i sin studie (-0,231). Säkringsgraden 0,193 har däremot stigit 

efter författarnas undersökning (0,143). Utsatthetskoefficienten -0,112 är emellertid 

nästan lika (-0,118). 

 Deskriptiv statistik över undersökningens variabler 

Variabel Medeltal Median 
Standard-
avvikelse 

Kurtosis Skevhet 

Tobins Q (Q) 0,793 0,644 0,595 2,246 0,657 

Andelen säkrade bränsleinköp för det påföljande året (HR) 0,193 0,130 0,227 1,029 1,172 

Totalt kapital (TA) 8,2 md 2,4 md 11,8 md 2,642 1,819 

Dividendindikator (Div) 0,174 0,000 0,380 1,008 1,732 

Långfristiga skulder genom totalt kapital (LTDTA) 0,309 0,326 0,175 -0,531 0,007 

Kassaflöde genom omsättning (CF) 0,078 0,076 0,094 4,612 -0,115 

Kapitalanvändning (CapEx) 0,082 0,062 0,075 7,184 2,243 

Altmans Z-Score (ZScore) 1,793 1,458 1,508 2,236 0,729 

S&P kreditrating (SPRating) BB ovärderad 5,295 7,636 -3,011 

Kassamedel genom omsättning (Cash) 0,117 0,088 0,113 16,99 2,921 

Pass-Through indikator (PassThr) 0,286 0,000 0,453 -1,098 0,954 

Utsatthetskoefficient (Exposure) -0,112 -0, 123 0,230 1,511 0,714 

Ledningens aktieinnehav (ExeShare) 0,098 0,050 0,138 4,291 2,179 

Bränslekostnadernas andel av rörelsekostnaderna (FuelOpex) 0,227 0,230 0,106 -0,103 -0,006 

Årliga genomsnittspriset på flygbränsle (Price) 1,830 1,716 0,823 -1,309 0,093 

Årliga procentuella förändringen i flygbränslepriset (ChgPrice) 0,105 0,207 0,548 1,132 -1,147 

Årliga SD av veckoliga flygbränsleprisavkastningen (StdPrice) 0,236 0,175 0,179 4,448 2,208 

Totalt 259 observationer per variabel. Variablerna används i modellerna 7.1–7.6, som presenteras i kapitel 7. 

 

Relevant information om hur flygbolagen i samplet använder hedging under den 

undersökta perioden ges i tabell 5. I genomsnitt använder flygbolagen 

hedginginstrument under 47 % av undersökningsperioden till en säkringsgrad på 19,3 %. 

De bolag, som hör till den knappa tredjedel som använder hedging under 

undersökningsperioden, säkrar i genomsnitt 34,3 % av följande års förväntade 

konsumtion och ungefär 72 % av den undersökta perioden. Som Carter et al. (2006) 

också noterar och som framgår då korrelationen mellan hedginggraden och företagets 

storlek (HR och lnTA) jämförs i bilaga 2, är större bolag benägnare att använda sig av 

hedging än mindre bolag.  
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Då hedginggradens standardavvikelse jämförs mellan de olika bolagen, framgår det att 

hedgingförespråkarna Delta och Southwest (Ngai och Dastin, 2014) varit de mest 

selektiva hedgarna i samplet. Samplets genomsnittliga standardavvikelse är 11,9 %, 

medan bolag som använder sig av hedging under minst ett år har en genomsnittlig 

standardavvikelse på 17,1 %. Över hälften av samplets flygbolag använder sig av andra 

metoder för att hantera bränsleprisrisk (pass-through avtal och charterverksamhet). Då 

tidigare undersökningar (t.ex. Carter et al., 2006) visar att kontrollering för 

charterverksamhet inte ger mervärde i undersökningen av determinanterna för hedging 

och dess inverkan på företagsvärde. Därför kontrolleras endast användningen av pass-

through avtal i avhandlingen. En knapp tredjedel av samplets flygbolag meddelar i något 

av de observerade årens bokslut att de också flyger charter. 

I den sista kolumnen (9) i tabell 5 presenteras den genomsnittliga bolagsspecifika 

utsattheten för bränsleprisfluktuationer. Utsattheten mäts med bränslepriskoefficienter 

som estimerats med en tvåfaktormodell enligt Jorion (1990). Då koefficienterna jämförs 

mellan bolag som använt hedging och bolag som inte använt hedging, är det uppenbart 

att bolag som inte säkrar sina bränsleinköp i allmänhet är mindre utsatta för 

bränsleprisfluktuationer. Dessa bolags huvudsakliga verksamhet är oftast charterflyg 

eller så kan bolagen fakturera bränslekostnaderna vidare till en annan part. Det är dock 

värt att notera att varken charterverksamhet eller pass-through avtal fungerar som 

perfekta substitut för hedging. Det opererande flygbolaget påverkas också av 

bränsleprisfluktuationer om efterfrågan av vissa flygrutter minskar då värdbolaget 

tvingas höja sina biljettpriser.  

Bränslekostnadernas andel av bolagets rörelsekostnader varierar relativt mycket mellan 

bolagen. I flygbolag som använder sig av alternativa bränsleprisriskhanteringsmetoder 

är bränslekostnadernas andel i allmänhet lägre än för de övriga bolagen. Variationen 

beror också delvis på perioden under vilken flygbolagen har observerats. Bränslepriset 

har varit avsevärt högre under de senaste fem åren jämfört med den första halvan av 

2000-talets första decennium. Genomsnittligen utgjorde bränslekostnaderna 22,7 % av 

flygbolagens rörelsekostnader och var som högst år 2012 (32 %) och som lägst år 2002 

(14 %). 
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 Information om flygbolagens hedgingverksamhet 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Flygbolag 
Undersöknings-

period 
Säkrade år 

% andelen 
säkrade år 

Säkringsgrad 
(genomsnitt) 

Säkringsgradens 
standardavvikelse 

Pass-through 
avtal 

Charter-
verksamhet 

Bränslets andel av 
rörelsekostnaderna 

Utsatthet 
(genomsnitt) 

Airtran 2000–2010 2000–2010 100 % 30,1 % 10,2 %   30,0 % -0,1101 

Alaska Air 2000–2015 2001–2015 94 % 39,4 % 13,9 %   23,6 % -0,1296 

Allegiant Air 2007–2015 2007 11 % 1,1 % 3,4 % Ja  44,5 % -0,2017 

American Airlines 2000–2015 2000–2014 94 % 24,6 % 12,7 %   23,2 % -0,1056 

Continental Airlines 2000–2009 2000–2003, 2007–2009 70 % 21,0 % 15,4 %   19,2 % -0,0831 

Delta Air Lines 2000–2015 2000–2004, 2007–2015 88 % 44,0 % 31,2 %   22,3 % -0,1696 

Expressjet 2003–2009  0 % 0,0 % 0,0 % Ja  13,4 % 0,0002 

FLYi 2000–2004 2000 20 % 11,4 % 23,3 % Ja  17,5 % -0,0818 

Frontier Airlines 2000–2008 2003–2006 44 % 9,0 % 11,4 %  Ja 22,3 % -0,0497 

Great Lakes Aviation 2000, 2006–2015  0 % 0,0 % 0,0 %  Ja 26,8 % 0,0023 

Hawaiian 2000–2015 2000–2015 100 % 38,9 % 11,5 %  Ja 25,9 % -0,2562 

Jetblue Airways 2002–2015 2003–2015 93 % 22,6 % 10,5 %   31,4 % -0,1325 

Mesa Air 2000–2008  0 % 0,0 % 0,0 % Ja Ja 26,0 % -0,1215 

Mesaba/Mair 2000–2008  0 % 0,0 % 0,0 % Ja  3,9 % -0,0514 

Midway Airlines 2000  0 % 0,0 % 0,0 %   16,4 % -0,0826 

Midwest Air 2000–2006 2000, 2002–2003, 2004–2006 71 % 15,2 % 10,6 %  Ja 23,3 % -0,0310 

Northwest Airlines 2000–2007 2000–2003, 2004, 2007 75 % 20,0 % 19,8 %  Ja 20,3 % -0,0265 

Pinnacle Airlines 2004–2011  0 % 0,0 % 0,0 % Ja  6,3 % -0,0228 

Republic Airways 2005–2015  0 % 0,0 % 0,0 % Ja  7,5 % -0,0017 

SkyWest 2000–2015  0 % 0,0 % 0,0 % Ja  19,9 % -0,0169 

Southwest Airlines 2000–2015 2000–2014 94 % 52,6 % 31,6 %   26,9 % -0,1922 

Spirit Airlines 2012–2015 2012–2013, 2015 75 % 12,3 % 15,6 %   37,4 % -0,1323 

United Continental 2000–2015 2000, 2005–2015 75 % 18,7 % 19,6 %   22,4 % -0,1664 

US Airways 2003–2013 2003–2009 64 % 14,7 % 18,5 %   20,9 % -0,2062 

Vanguard Airlines 2000  0 % 0,0 % 0,0 %  Ja 24,4 % 0,1035 

Virgin America 2014–2015 2015 50 % 13,5 % 0,0 %   31,8 % 0,2829 

TOTALT   47 % 19,3 % 11,9 %   22,7 % -0,1120 

Undersökningsperioden (1) motsvarar perioden som flygbolaget varit börslistat under avhandlingens undersökningsperiod 1.1.2000–31.3.2015. De säkrade åren (2) anger perioderna då flygbolagen har använt 
derivatinstrument för att säkra sig mot bränsleprisfluktuationer. Tredje kolumnen (3) anger den procentuella andelen av undersökningsperiodens år som flygbolagen har använt sig av hedging. Säkringsgraden (4) 
beskriver hur stor del av det påföljande årets bränsleinköp som flygbolaget har säkrat i genomsnitt under undersökningsperioden. Femte kolumnen (5) beskriver standardavvikelsen av säkringsgraden. Kolumnerna med 
indikatorerna för pass-through avtal och charterverksamhet (6 och 7) anger huruvida flygbolagens utsatthet för bränsleprisförändringar mildras genom avtal som möjliggör vidarefakturering av bränslekostnaderna till 
en annan part. I den åttonde kolumnen (8) anges hur stor del av flygbolagens rörelsekostnader som utgörs av bränslekostnader i genomsnitt under undersökningsperioden. Sista kolumnen (9) beskriver de genomsnittliga 
utsatthetskoefficienterna för flygbolagen under undersökningsperioden. Koefficienterna baserar sig på lutningskoefficienten (γ) för flygbränsleprisets avkastning, som erhållits genom att regressera flygbolagens 
aktieavkastningsdata mot marknadens avkastning (S&P 500 aktieindexet) och flygbränsleprisavkastningen (Gulf Coast Kerosene) enligt tvåfaktormodellen som Jorion (1990) föreslagit. Samtliga data i kolumn ett till 
sju har samlats in från flygbolagens 10-k årsbokslutsrapporter, som publicerats i SEC:s databas EDGAR (SEC, 2015). Statistiken över bränslekostnadernas andel av rörelsekostnaderna (8) har skapats med hjälp av data 
från den amerikanska transportmyndighetens statistikcentral (US DOT, 2015). I framställandet av utsatthetskoefficienterna (9) användes veckoligt aktieavkastningsdata från Thomson Reuters Datastream och veckoligt 
flybränsleavkastningsdata från den amerikanska energiinformationsmyndighetens webbplats (EIA, 2015a). 
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I figur 9 illustreras hur flygbolagens genomsnittliga hedginggrad har utvecklats under 

den undersökta perioden i förhållande till flygbränsleprisets utveckling. Streckade linjen 

illustrerar flygbränsleprisets utveckling (skalan i grafens högra kant) jämfört med 

hedginggraden för alla flygbolag och flygbolag som använt hedging under minst ett år. 

Hedginggraderna representeras av staplarna i diagrammet (skalan i grafens vänstra 

kant).  

 Säkringsgradens utveckling i förhållande till bränslepriset 

Källa: SEC (2015) och EIA (2015a) 

Från figuren är det uppenbart att flygbolagen i samplet säkrar en större del av sitt 

framtida bränslebehov då bränslepriset är lågt och minskar säkringsgraden då prisen är 

höga. Både efter prisrasen 2008 och 2014 har den genomsnittliga hedginggraden ökat, 

vilket antyder att flygbolagen vill låsa fast lägre bränslepriser i väntan på stigande priser. 

På motsvarande sätt, har den allmänna säkringsgraden sjunkit drastiskt under 

tidsperioden då bränslepriset varit högt.  
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7 METOD 

Variablerna som presenterades i föregående kapitel används i undersökningens 

ekonometriska modeller. Modellerna baserar sig på referentgranskad metodologi från 

tidigare jämförbara studier (huvudsakligen Carter et al. (2006) och Treanor et al. (2014)) 

och används för att analysera insamlat paneldata. I detta kapitel behandlas metoderna 

enligt avhandlingens syfte och undersökningens forskningsfrågor presenteras. 

Forskningsfrågorna klargör bakgrunden till metodvalen och utgångspunkterna för 

diskussionen kring resultaten i kapitel 9. 

7.1. Hedging och företagsvärde 

För att undersöka sambandet mellan hedging och företagsvärde används en linjär FGLS-

regressionsmodell (Feasible Generalized Least Squares), som rättar standardfelen för 

heteroskedasticitet och autokorrelation. Metoden har i tidigare studier konstaterats 

fungera bra för motsvarande ändamål som i denna avhandling (t.ex. Tufano, 1998; 

Carter et al., 2006; Treanor et al. 2014). Då heteroskedasticitetens form kan specificeras, 

är FGLS-modeller också asymptotiskt effektivare än robusta OLS-modeller där 

standardfelen korrigerats enligt White (1980) (Wooldridge, 2002:160–161; Greene 

2003:215–247). Metoden verkställs enligt Wooldridge (2009:283–286) genom att först 

spara de kvadrerade residualerna (𝜀̂2) från en vanlig poolad minstakvadratmodell (OLS) 

av variablerna i formel 7.1 nedan. Därefter regresseras den naturliga logaritmen av de 

kvadrerade residualerna (𝑙𝑜𝑔(𝜀̂2)) mot modellens oberoende variabler (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑖) för 

att erhålla de anpassade värdena (𝑔) för modellen. Reciproken av de exponentierade 

anpassade värdena (1/𝑒𝑥𝑝(𝑔)) används sedan som vikt i en viktad minstakvadratmodell 

(WLS) för att estimera FGLS-modellen. Modellen uttrycks matematiskt i formel 7.1: 

𝑙𝑛𝑄𝑖,𝑦 = 𝛼 + 𝛽1𝐻𝑅𝑖,𝑦 + 𝛽2𝑙𝑛𝑇𝐴𝑖,𝑦 + 𝛽3𝐷𝑖𝑣𝑖,𝑦 + 𝛽4𝐿𝑇𝐷𝑇𝐴𝑖,𝑦 + 𝛽5𝐶𝐹𝑖,𝑦 + 𝛽6𝐶𝑎𝑝𝐸𝑥𝑖,𝑦

+ 𝛽7𝑍𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖,𝑦 + 𝛽8𝑆𝑃𝑅𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑖,𝑦 + 𝛽9𝐶𝑎𝑠ℎ𝑖,𝑦 + 𝛽10𝑃𝑎𝑠𝑠𝑇ℎ𝑟𝑖,𝑦 + 𝜀𝑖,𝑦 
(7.1) 

Modellens beroende variabel (lnQ) representerar företagets värde, medan oberoende 

variabeln (HR) uttrycker säkringsgraden. De övriga kontrollvariablerna används för att 

stärka modellens förklaringsgrad och kontrollera enligt teori för inverkan av 

investeringsmöjligheter, kostnader för finansiellt trångmål, finansiella hinder och övrig 

prisriskhantering på flygbolagens företagsvärde. En sammanfattning av variablerna 

finns i variabelregistret i bilaga 1.  
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7.2. Hedgingstrategi och företagsvärde 

Kopplingen mellan företagsvärde och hedgingstrategi undersöks både genom en uni- och 

multivariat analys. I den univariata analysen grupperas flygbolagen i passiva och 

selektiva hedgare på basen av hur stora ändringar de gör i sina hedgingpositioner årligen. 

Flygbolag vars genomsnittliga standardavvikelse i säkringsgraden hör till samplets lägsta 

tredjedel klassificeras som passiva hedgare, medan bolag med en genomsnittlig 

standardavvikelse i den högsta tredjedelen klassas som selektiva hedgare. De 

genomsnittliga måtten på företagsvärde (Tobins Q) i dessa grupper jämförs sedan 

sinsemellan för att fastställa vilken strategi, passiv eller selektiv, uppskattas mest av 

aktieägarna. Flygbolag som inte använder hedging under perioden utelämnas från 

jämförelsen. 

Utöver den univariata analysen utförs en multivariat analys i form av en FGLS-regression 

med robusta standardfel, där säkringsgradens standardavvikelse under 

undersökningsperioden (StdHR) används som oberoende variabel tillsammans med 

säkringsgraden (HR). Metoden har använts av bl.a. Brown et al. (2006) för att undersöka 

motsvarande samband i den nordamerikanska guldbrytningsbranschen. Modellen 

beskrivs närmare i formel 7.2.  

𝑙𝑛𝑄𝑖,𝑦 = 𝛼 + 𝛽1𝐻𝑅𝑖,𝑦 + 𝛽2𝑆𝑡𝑑𝐻𝑅𝑖,𝑦 + 𝛽3𝑙𝑛𝑇𝐴𝑖,𝑦 + 𝛽4𝐷𝑖𝑣𝑖,𝑦 + 𝛽5𝐿𝑇𝐷𝑇𝐴𝑖,𝑦 + 𝛽6𝐶𝐹𝑖,𝑦

+ 𝛽7𝐶𝑎𝑝𝐸𝑥𝑖,𝑦 + 𝛽8𝑍𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖,𝑦 + 𝛽9𝑆𝑃𝑅𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑖,𝑦 + 𝛽10𝐶𝑎𝑠ℎ𝑖,𝑦 + 𝛽11𝑃𝑎𝑠𝑠𝑇ℎ𝑟𝑖,𝑦 + 𝜀𝑖,𝑦 
(7.2) 

Modellen är en påbyggd version av den tidigare presenterade modellen för hedging och 

företagsvärde (formel 7.1). Såsom i den tidigare presenterade modellen används 

kontrollvariablerna för att kontrollera för inverkan av investeringsmöjligheter, 

kostnader för finansiellt trångmål, finansiella hinder och övrig prisriskhantering på 

flygbolagens företagsvärde. 

7.3. Hedgingstrategi och företagsledningens aktieinnehav 

Den årliga bränslesäkringsgraden för flygbolag förväntas vara en funktion av 

bränsleprisutsatthet, företagsledningens aktieinnehav och företagsspecifika 

kontrollvariabler enligt funktion 7.3. 

𝐻𝑅𝑖,𝑦 = 𝑓(𝑝𝑟𝑖𝑠𝑢𝑡𝑠𝑎𝑡𝑡ℎ𝑒𝑡, 𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑢𝑡𝑠𝑎𝑡𝑡ℎ𝑒𝑡, ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟) (7.3) 
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I avhandlingen används en tvåstegsmodell för att undersöka funktionens samband. Först 

mäts bränsleprisutsattheten för varje flygbolag med en tillämpning av Jorions (1990) 

tvåfaktormodell enligt formel 7.4. 

𝑅𝑖,𝑤 = 𝛼 + 𝛽𝑖,𝑦𝑅𝑚,𝑤 + 𝛾𝑖,𝑦𝑅𝐽,𝑤 + 𝜀𝑖,𝑤 (7.4) 

I Jorions tillämpning för växelkursrisk används månatliga avkastningar för faktorerna, 

medan Berghöfer och Lucey (2014) använder veckolig och Treanor et al. (2014) daglig 

frekvens. I avhandlingen är datafrekvensen vald enligt Berghöfer och Lucey (2014) där 

Ri,w motsvarar den naturliga logaritmen av veckoliga aktieavkastningen för flygbolag i, 

Rm,w den naturliga logaritmen av den veckoliga avkastningen för marknadsportföljen och 

RJ,w den procentuella veckoliga förändringen i flygbränslepriset. Alfa (α) är modellens 

konstant och epsilon (ε) modellens idiosynkratiska felterm. Veckolig frekvens för 

avkastningsdata valdes för att undvika oönskat brus i modellen speciellt för avkastningar 

över helger. Med de bolagsspecifika regressionerna analyseras avkastningsdata för ett år 

i taget för att fastställa utsatthetskoefficienterna på årlig nivå (γi,y). Koefficienterna 

används sedan i metodens andra fas. 

I andra steget används en Tobit regressionsmodell för att mäta hur utsatthet tillsammans 

med ledningens aktieinnehav påverkar hedging i flygbolagen år y. I modellen fastställs 

standardfelen genom Quasi-Maximum Likelihood (QML) metoden och är således 

korrigerade för eventuell autokorrelation och heteroskedasticitet.  Motsvarande modell 

utan variabel för ledningens aktieinnehav har använts bl.a. av Treanor et al. (2014). 

Modellen uttrycks matematiskt i formel 7.5. 

𝐻𝑅𝑖,𝑦 = 𝛼 + 𝛽1𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒𝑖,𝑦 + 𝛽2𝐸𝑥𝑒𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑖,𝑦 + 𝛽3𝑙𝑛𝑄𝑖,𝑦 + 𝛽4𝑙𝑛𝑇𝐴𝑖,𝑦 + 𝛽5𝐷𝑖𝑣𝑖,𝑦 + 𝛽6𝐿𝑇𝐷𝑇𝐴𝑖,𝑦

+ 𝛽7𝐶𝐹𝑖,𝑦 + 𝛽8𝐶𝑎𝑝𝐸𝑥𝑖,𝑦 + 𝛽9𝑍𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖,𝑦 + 𝛽10𝑆𝑃𝑅𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑖,𝑦 + 𝛽11𝐶𝑎𝑠ℎ𝑖,𝑦 + 𝛽12𝑃𝑎𝑠𝑠𝑇ℎ𝑟𝑖,𝑦

+ 𝜀𝑖,𝑦 

(7.5) 

Jämfört med de tidigare presenterade modellerna, fungerar säkringsgraden som 

beroende variabel, medan variabeln för utsatthet (Exposure) och ledningens 

aktieinnehav (ExeShare) fungerar som modellens oberoende variabler. Därtill är 

kontrollvariabelsamlingen utökad med en variabel för den naturliga logaritmen av 

Tobins Q (lnQ). Utsatthetsvariabeln (Exposure) motsvaras av de årliga 

utsatthetskoefficienterna som fastställts med marknadsmodellen i formel 7.4. 
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Utöver utsatthetskoefficienterna föreslås en ny variabelkombination för att mäta 

bränsleprisutsatthet. Kombinationen består av tre olika bränsleprisvariabler (Price, 

ChgPrice och StdPrice) och en variabel för bränslekostnadernas andel av bolagets totala 

rörelsekostnader (FuelOpex). De två första av bränsleprisvariablerna har av Treanor et 

al. (2014) visats fungera bra för att mäta utsatthet. En variabel för bränslets andel av 

rörelsekostnaderna har däremot inte använts tidigare.  Modellen uttrycks matematiskt 

enligt formel 7.6.  

𝐻𝑅𝑖,𝑦 = 𝛼 + 𝛽1𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑦 + 𝛽2𝐶ℎ𝑔𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑦 + 𝛽3𝑆𝑡𝑑𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑦 + 𝛽4𝐹𝑢𝑒𝑙𝑂𝑝𝑒𝑥𝑖,𝑦 + 𝛽5𝐸𝑥𝑒𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑖,𝑦

+ 𝛽6𝑙𝑛𝑄𝑖,𝑦 + 𝛽7𝑙𝑛𝑇𝐴𝑖,𝑦 + 𝛽8𝐷𝑖𝑣𝑖,𝑦 + 𝛽9𝐿𝑇𝐷𝑇𝐴𝑖,𝑦 + 𝛽10𝐶𝐹𝑖,𝑦 + 𝛽11𝐶𝑎𝑝𝐸𝑥𝑖,𝑦

+ 𝛽12𝑍𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖,𝑦 + 𝛽13𝑆𝑃𝑅𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑖,𝑦 + 𝛽14𝐶𝑎𝑠ℎ𝑖,𝑦 + 𝛽15𝑃𝑎𝑠𝑠𝑇ℎ𝑟𝑖,𝑦 + 𝜀𝑖,𝑦 

(7.6) 

Till skillnad från den första modellen har utsatthetskoefficienten (Exposure) ersatts med 

variabelkombinationen av en variabel för absoluta priset (Price), en variabel för 

förändringen av absoluta priset (ChgPrice), en variabel för den genomsnittliga dagliga 

standardavvikelsen för bränsleprisförändringarna under ett år (StdPrice) och en variabel 

för bränslekostnadernas procentuella andel av rörelsekostnaderna (FuelOpex).  

På grund av att Tobit-modeller är censurerade regressionsmodeller där den beroende 

variabeln är begränsad till vissa värden, kan modellerna inte användas för att beskriva 

linjära samband mellan beroende och oberoende variabler. I tolkningen av resultaten 

från avhandlingens Tobit-modeller kan de estimerade koefficienterna således inte 

användas direkt för att granska hur en enhets förändring i någon av de oberoende 

variablerna (Exposure, Price, ChgPrice, StdPrice, FuelOpex och ExeShare) påverkar den 

beroende variabeln (HR) såsom i en vanlig minstakvadratmodell (OLS). Istället måste 

koefficienterna omformas till skalfaktorer genom att estimera regressionsfunktionen 

𝐻�̂�𝑖 där funktionens oberoende variabler antar sina medelvärden. Skalfaktorerna kan 

sedan användas för att beskriva den marginella effekten på den beroende variabeln av en 

enhets förändring i medelvärdet av någon av de oberoende variablerna enligt formel 7.7. 

(Wooldridge, 2009:589–594) 

𝜕𝐸(𝐻𝑅𝑖)

𝜕(𝑋𝑖)
= �̂�𝑖𝜙(𝐻�̂�𝑖) (7.7) 

Marginella effekter möjliggör en intuitivare beskrivning av hur ett flygbolag som säkrar 

enligt medeltalet 19,3 % av följande års bränsleinköp torde ändra sin säkringsgrad då 

någon av de oberoende variablerna, ceteris paribus, ändras.   
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7.4. Forskningsfrågor 

Undersökningens forskningsfrågor är uppställda enligt forskningssyftet och grundar sig 

på förväntningar stödda av finansiell teori och tidigare forskning. Hypoteserna för 

undersökningen ställs upp enligt följande: 

𝐻1= Hedging uppskattas av flygbolagens aktieägare och utmynnar i ett högre 

marknadsvärde för säkrande företag. Premiet förväntas vara lägre under en tidsperiod 

med två stora bränsleprisras. 

𝐻2 = Selektiv hedging medför ett högre marknadsvärde under hög bränsleprisvolatilitet, 

då alternativkostnaden av passivitet är större. 

𝐻3 = Ledningens större procentuella aktieinnehav i flygbolagen förväntas leda till en 

högre säkringsgrad då flygbolaget och ledningens förmögenhet är mera utsatt för 

bränsleprisförändringar. Lika bränsleprisutsatta flygbolag med en mindre utsatt ledning 

förväntas ha en lägre säkringsgrad. 

I avhandlingens diskussionskapitel speglas undersökningens resultat mot dessa 

hypoteser och orsakerna till eventuella avvikelser diskuteras. Avslutningsvis utreds 

huruvida resultaten kan användas för att förkasta forskningsfrågornas nollhypoteser. 



79 

 

8 RESULTAT 

Resultaten från avhandlingens empiriska del redovisas i detta kapitel enligt 

metodkapitlets disposition. Först presenteras resultaten från modellen som mäter 

sambandet mellan säkringsgraden och flygbolagens företagsvärde och sedan resultaten 

från multi- och univariata analysen av sambandet mellan hedgingstrategi och 

företagsvärde. Vidare presenteras resultaten om hur företagsledningens aktieinnehav 

eventuellt påverkar hedginggraden i flygbolagen. Avslutningsvis redovisas 

modelldiagnostik för att förstärka resultatens statistiska reliabilitet och validitet. 

8.1. Hedging och företagsvärde 

Resultaten från modellen av hur hedging påverkar företagsvärde presenteras i första 

kolumnen (1) i tabell 6. Jämfört med studien av Carter et al. (2006) där sambandet 

undersöks på den amerikanska marknaden framtill 2003 och Treanor et al. (2014), som 

förlänger undersökningsperioden ytterligare till 2008, omfattar resultaten i 

avhandlingen tidsperioden mellan 1.1.2000 och 31.3.2015. I avhandlingen utnyttjas 

sålunda outforskat data från en drygt sex år lång tidsperiod som karaktäriserats av 

synnerligen hög bränsleprisvolatilitet.  

Det svagt statistiskt signifikanta positiva sambandet mellan flygbolagens hedginggrad, 

HR, och flygbolagens företagsvärde, mätt med den naturliga logaritmen av Chung och 

Pruitts (1994) approximation av Tobins Q (lnQ), indikerar ett hedgingpremium för 

flygbolag som säkrar sig. Då flygbolag som använder sig av hedging under den 

undersökta perioden har en genomsnittlig hedginggrad på 34,4 % innebär 

lutningskoefficienten för säkringsgraden (HR) ett premium på ungefär 6,7 %2. I studien 

av Carter et al. (2006) är motsvarande medelsäkringsgrad 29,4 % och premiet 9,8 %, 

medan Treanor et al. (2014) visar ett premium på ca 5,2 % för hedgande flygbolag som i 

medeltal säkrar 30,4% av följande års bränslebehov. Premiet är signifikant på 1 % 

signifikansnivå i Carter et al. (2006) och på 5 % nivå i Treanor et al. (2014).  

Motsatt med förväntningarna om att prisrasen 2008 och 2014 skulle ha minskat 

hedgingpremiet, har premiet stigit en aning jämfört med Treanor et al. (2014). 

                                                        
2 Genom att multiplicera medelsäkringsgraden 0,343 med lutningskoefficienten 0,1947 för variabeln HR, 

erhålls hedgingpremiet för flygbolag som använder hedging. 
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Resultaten visar dock en sjunkande statistisk signifikans, som innebär att sambandet 

mellan företagsvärde och hedging inte längre är lika starkt. 

8.2. Hedgingstrategi och företagsvärde 

I andra kolumnen (2) i tabell 6 presenteras resultaten från multivariat regressionsanalys 

av hur den valda hedgingstrategin påverkar flygbolagens företagsvärde. Sambandet 

undersöks också genom en univariat analys av företagsvärdet hos flygbolag som 

klassificeras som passiva respektive selektiva hedgare under perioder med hög och låg 

utsatthet samt för hela undersökningsperioden. Bolagen vars hedginggrad visar en 

standardavvikelse i den högsta tredjedelen av samplet klassificeras som selektiva 

hedgare medan bolag med en standardavvikelse i den lägsta tredjedelen klassificeras 

som passiva hedgare. Bolag som inte har använt säkringsinstrument under 

undersökningsperioden beaktas inte. En tidsperiod då samplets genomsnittliga 

utsatthetskoefficient hör till den högsta tredjedelen av de undersökta åren kategoriseras 

som en period med hög utsatthet och en tidsperiod då medelutsattheten varit bland den 

lägsta tredjedelen av de undersökta åren kategoriseras som en period med låg utsatthet.  

Till skillnad från resultaten i den första kolumnen (1) är sambandet mellan 

hedginggraden (HR) och flygbolagens företagsvärde (lnQ) inte längre signifikant i den 

andra kolumnen (2) där inverkan av säkringsgradens standardavvikelse (StdHR) också 

beaktas. Effekten försvagas av den rätt starka korrelationen mellan hedginggraden och 

dess standardavvikelse (se närmare korrelationsmatrisen i bilaga 2). Förtecknet för 

lutningskoefficienten för säkringsgradens standardavvikelse antyder emellertid att 

sambandet till företagsvärde är positivt, men sambandets signifikans är mycket låg3. De 

univariata resultaten i tabell 7 strider mot tecknen på ett positivt samband, då 

sampelbolagen som klassas som passiva hedgare i genomsnitt har ett högre Tobins Q för 

såväl perioder med hög som låg bränsleprisutsatthet i branschen. För den hela 

undersökta perioden är Tobins Q för passiva hedgare i genomsnitt 0,2 större än för 

selektiva hedgare. Skillnaden mellan passiva och aktiva hedgare är statistiskt signifikant 

(5 % nivå) under år med hög utsatthet, men också för hela undersökningsperioden. För 

år med låg utsatthet är sambandet mycket svagt. 

  

                                                        
3 Modellerna (1) och (2) i tabell 6 analyserades också med motsvarande fasteffektsmodeller för att förbättra 

robustheten av resultaten. Såsom i Treanor et al. (2014) överensstämmer koefficienterna och deras förtecken 

med tabellens resultat, men signifikansen är svagare för de flesta variabler i modellen. 
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 Resultat från modellerna om hedging, hedgingstrategi och företagsvärde 

 (1)  (2) 

 FGLS  FGLS 

Konstant (α) -0,1999   -0,2152  

HR 0,1947 *  0,1474  

StdHR    0,1405  

lnTA -0,0750 ***  -0,0800 *** 

Div 0,1382 ***  0,1724 *** 

LTDTA 1,0165 ***  1,1385 *** 

CF 0,7876 ***  0,8954 *** 

CapEx 1,7280 ***  1,5450 *** 

ZScore 0,2320 ***  0,2424 *** 

SPRating -0,0044   -0,0044  

Cash 0,8332 ***  0,9744 *** 

PassThr 0,0974 *  0,0776  

      

Observationer 259   259  

R2 0,79   0,81  

F/Wald 94,32 ***  95,48 *** 

I tabell 6 redogörs för koefficientestimaten från regressionerna där företagsvärde (lnQ) regresseras mot flygbolagens 
hedginggrad (HR) och hedgingstrategi (StdHR). Hedgingstrategivariabeln mäter hur ofta flygbolaget ändrar sin 
hedginggrad. I kolumn 1 rapporteras resultaten från FGLS-regressionen där företagsvärde (lnQ) regresseras mot 
hedginggraden (HR). I kolum 2 presenteras resultaten från regressionen där företagsvärde (lnQ) regresseras mot både 
flygbolagens hedginggrad (HR) och -strategi (StdHR). FGLS-regressionerna genomfördes enligt Wooldridge (2009:282–
286). 

*  10 % signifikansnivå (tvåsidigt test) 

**  5 % signifikansnivå (tvåsidigt test) 

***  1 % signifikansnivå (tvåsidigt test) 

 

 Företagsvärde per hedgingstrategi under hög och låg utsatthet 

 (1)  (2)  (3) 

 År med låg utsatthet  År med hög utsatthet  Hela perioden 

Passiva hedgare 0,6780   0,8536   0,7348  
Selektiva hedgare 0,6569   0,4879   0,5326  

Differens 0,0211   0,3657 **  0,2022 ** 

I tabell 7 presenteras flygbolagens genomsnittliga företagsvärden (Tobins Q) enligt deras hedgingstrategi (passiv och 
selektiv) under år då branschens bränsleprisutsatthet har varit relativt låg (kolumn 1) och under år då utsattheten har 
varit jämförelsevis hög (kolumn 2). Skillnaderna i företagsvärde mellan passiva och selektiva hedgare under hela 
undersökningsperioden redogörs för i kolumn 3. Differenserna mellan passiva och selektiva hedgare testas för statistisk 
signifikans med variansanalys (ANOVA). Flygbolag vars standardavvikelse i hedginggraden hör till den högsta tredjedelen 
i samplet klassificeras som selektiva hedgare, medan flygbolag som hör till den lägsta tredjedelen klassas som passiva 
hedgare. Åren som visade en genomsnittlig bränsleprisutsatt i den högsta tredjedelen är 2007, 2011-2013 och 2015, 
medan åren 2000-2001, 2008-2009 och 2014 hör till den minst utsatta tredjedelen. Flygbolagsspecifika utsattheten 
fastställdes med en tvåfaktormodell enligt Jorion (1990). 

*  10 % signifikansnivå (tvåsidigt test) 

**  5 % signifikansnivå (tvåsidigt test) 

***  1 % signifikansnivå (tvåsidigt test) 

 

  



82 

 

8.3. Hedgingstrategi och företagsledningens aktieinnehav 

I undersökningen av huruvida företagsledningens aktieinnehav påverkar valet av 

hedgingstrategi, undersöks säkringsgraden som en funktion av bränsleprisutsatthet, 

företagsledningens aktieinnehav och ett antal företagsspecifika kontrollvariabler. 

Undersökningen görs i två steg. Först fastställs flygbolagens utsatthet för förändringar i 

flygbränsle genom en tvåfaktormodell enligt Jorion (1990). Därutöver används en 

kombination av bränslepris- och kostnadsbeskrivande variabler (Price, ChgPrice, 

StdPrice och FuelOpex), som alternativ beskrivning av utsatthet. Därefter används 

utsatthetsmåtten som oberoende variabler tillsammans med företagsledningens 

aktieinnehav för att förklara flygbolagens säkringsgrad. Då säkringsgraden är en 

begränsad beroende variabel, tillämpas en Tobit modell för att mäta sambandet. 

Koefficientestimaten sammanfattas i tabell 8. Egenskaperna av de fyra bränslepris- och 

kostnadsvariablerna sammanfattades tidigare i tabell 4. 

Utsatthetskoefficienterna (γ) fastställs för varje flygbolag skilt för varje observerat år 

genom att regressera den naturliga logaritmen av flygbolagens veckoliga 

aktieavkastningar mot naturliga logaritmen av marknadsportföljens veckoliga 

avkastningar och den procentuella veckoliga förändringen i flygbränslepriset. 

Regressionernas lutningskoefficienter för flygbränslepriset används som mått på 

flygbolagens utsatthet. Undersökningsperiodens genomsnittliga utsatthetskoefficient är 

-0,112, medianen -0,123 och standardavvikelsen 0,23. Av 259 regressionsestimat är 

ungefär 24 % av bränslepriskoefficienterna signifikanta på 10 % nivå (ensidigt test). 

Antalet signifikanta koefficienter är en aning lägre än vad Treanor et al. (2014) 

observerat (ca 32 %). Medeltalet av koefficienterna ligger däremot på en motsvarande 

nivå som både Carter et al. (2006) och Treanor et al. (2014) observerat (-0,110 respektive 

-0,118). Av koefficienterna är ca 74 % negativa. Av de positiva koefficienterna är 13 % 

signifikanta på en 10 % nivå, medan 26 % av de negativa koefficienterna är signifikanta 

Det årliga genomsnittsbränslepriset (Price) under undersökningsperioden är 1,83 dollar 

per gallon, men genomsnittspriset varierar från 0,69 dollar år 2002 till 3,06 dollar år 

2012. På daglig nivå är priset som högst 4,81 dollar per gallon (12 september 2008) och 

som lägst 0,46 dollar per gallon (11 december 2001). I medeltal är den procentuella årliga 

förändringen i bränslepriset (ChgPrice) 10,5 % och standardavvikelsen av de veckoliga 

bränsleprisavkastningarna (StdPrice) 0,236. Bränslekostnaderna utgör i genomsnitt 

22,7 % av flygbolagens rörelsekostnader (FuelOpex) och var som högst 32 % år 2012 och 

som lägst 14 % år 2002. 
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 Sammanfattning av regressionsresultaten för utsatthetskoefficienterna 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

Flygbolag Observationer Medeltal Median Standardavvikelse 
Signifikanta  

observationer (%) 

Airtran 11 -0,1101 -0,0662 0,1738 18 % 

Alaska Air 16 -0,1296 -0,1217 0,2239 31 % 

Allegiant Air 9 -0,2017 -0,2420 0,2525 44 % 

American Airlines 16 -0,1056 -0,0874 0,1794 19 % 

Continental Airlines 10 -0,0831 -0,0103 0,2170 40 % 

Delta Air Lines 16 -0,1696 -0,1734 0,1265 19 % 

Expressjet 7 0,0002 0,0374 0,2184 29 % 

FLYi 5 -0,0818 -0,1324 0,1453 0 % 

Frontier Airlines 9 -0,0497 -0,1344 0,2979 11 % 

Great Lakes Aviation 11 0,0023 -0,0240 0,2536 0 % 

Hawaiian 16 -0,2562 -0,2536 0,2384 44 % 

Jetblue Airways 14 -0,1325 -0,1783 0,3030 29 % 

Mesa Air 9 -0,1215 -0,2129 0,2623 56 % 

Mesaba/Mair 9 -0,0514 -0,1173 0,3504 22 % 

Midway Airlines 1 -0,0826 -0,0826 0,0000 0 % 

Midwest Air 7 -0,0310 -0,0331 0,1856 29 % 

Northwest Airlines 8 -0,0265 -0,0358 0,1020 0 % 

Pinnacle Airlines 8 -0,0228 -0,1505 0,2655 13 % 

Republic Airways 11 -0,0017 -0,0280 0,2915 0 % 

SkyWest 16 -0,0169 -0,0297 0,2107 13 % 

Southwest Airlines 16 -0,1922 -0,2086 0,2203 31 % 

Spirit Airlines 4 -0,1323 -0,1084 0,2292 25 % 

United Continental 16 -0,1664 -0,1657 0,1538 25 % 

US Airways 11 -0,2062 -0,2472 0,2235 55 % 

Vanguard Airlines 1 0,1035 0,1035 0,0000 0 % 

Virgin America 2 0,2829 0,2829 0,0540 0 % 

TOTALT 259 -0,1120 -0,1229 0,2302 24 % 

Tabell 6 sammanfattar resultaten från tvåfaktor-minstakvadratregressionerna (modell 7.4) per flygbolag. 
Regressionernas standardfel är korrigerade för heteroskedasticitet och autokorrelation. Kolumn 1 anger antalet 
bränslepriskoefficientobservationer och kolumn 2 medeltalet av dessa koefficienter. I kolumn 3 rapporteras medianen av 
de observerade bränslepriskoefficienterna och i kolumn 4 standardavvikelsen av koefficienterna. Sista kolumnen (5) anger 
hur stor andel av observationerna är statistiskt signifikanta på en 10 % nivå i ett ensidigt test. 

 

De årliga medeltalen av utsatthetsmåtten används som oberoende variabler i modellerna 

med vilka sambandet mellan hedgingstrategi och företagsledningens aktieinnehav 

undersöks. Resultaten från Tobit-regressionen med bränslepriskoefficienterna som 

proxy för utsatthet presenteras i första kolumnen (1) av tabell 9. Motsvarande resultat 

för modellen med pris- och kostnadsvariabelkombinationen som mått på utsatthet 

rapporteras i tabellens andra (2) kolumn.  

Då negativa utsatthetskoefficienter (Exposure) beskriver större utsatthet, förväntas 

sambandet med hedginggraden (HR) vara negativt. Förväntningarna gällande 

bränslepris- och kostnadsvariablernas inverkan på hedging är däremot inte lika klara. 

Figur 9 illustreras hur flygbolagen minskar sin säkringsgrad under perioder med höga 

priser i väntan på att priserna ska sjunka, medan de under perioder med låga priser vill 

låsa fast en större del av sina framtida bränslebehov till lägre priser. Följaktligen 

förväntas bränsleprisvariabeln (Price) visa ett negativt samband med hedging, medan 
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relationen till risken för stigande priser (ChgPrice och StdPrice) och hedging väntas vara 

positiv. Liksom utsatthetskoefficienterna, mäter variabeln för bränslekostnadernas 

andel av rörelsekostnaderna (FuelOpex) flygbolagens rådande utsatthet för 

bränsleprisförändringar. Variabeln förväntas således visa ett positivt samband med 

hedginggraden, då en högre utsatthet väntas öka hedginggraden. Enligt 

riskaversionshypotesen förväntas ledningens utsatthet (ExeShare) visa ett positivt 

samband med hedginggraden. 

Undersökningens resultat överensstämmer huvudsakligen med förväntningarna. 

Utsatthetskoefficienterna visar ett negativt, men icke-signifikant samband med 

hedginggraden. Av utsatthetsvariablerna visar endast variablerna för det absoluta 

bränslepriset (Price) och bränslekostnadernas andel av rörelsekostnaderna (FuelOpex) 

signifikanta samband med beroende variabeln HR. Variabeln för företagsledningens 

aktieinnehav visar ett positivt samband med hedginggraden, men är signifikant endast i 

modellen med Exposure-variabeln som mått på utsatthet (10 % signifikansnivå, tvåsidigt 

test). 

Såsom tidigare nämnts, kan koefficienter från modeller med begränsade beroende 

variabler inte användas som skalfaktorer (scale factors) för att beskriva hur beroende 

variabeln påverkas av en förändring i någon av de oberoende variablerna. Istället 

används marginella effekter för en intuitivare beskrivning av sambanden (Wooldridge, 

2009:589–594). Då resultaten från modellen i kolumn 2 i tabell 9 tolkas med marginella 

effekten -0,0587 för koefficienten för det absoluta bränslepriset (Price), -0,117, innebär 

det att då bränslepriset är en dollar högre ökar flygbolaget som säkrat enligt medeltalet 

19,3 % av det påföljande årets förväntade bränslebehov sin hedginggrad med ungefär 5,9 

procentenheter eller ca 30,5 %. En relativ prisstegring (ChgPrice) på 10 % innebär 

däremot att ett medelsäkrande flygbolag ökar sin säkringsgrad med 0,22 procentenheter 

eller 1,16 procent4. En motsvarande förändring i bränsleprisets standardavvikelse 

(StdPrice) innebär endast en 0,3 % ökning i medelsäkringsgraden då den marginella 

effekten är 0,0056. Om bränslets andel av rörelsekostnaderna (FuelOpex) däremot stiger 

med 10 %, skulle det genomsnittliga flygbolaget öka sin hedginggrad med 4,5 

procentenheter eller 23,4 %. Vid granskning av den marginella effekten som erhålls från 

Tobit-modellens utsatthetskoefficient i kolumn 1 i tabell 9, innebär en ökning på 1 % av 

                                                        
4 Marginella effekten 0,02231 för ChgPrice multipliceras med 0,1 för att beskriva en 10 % prisförändring och 

divideras sedan med genomsnittliga säkringsgraden 19,3 % för att erhålla procentuella förändringen från 

hedginggradens medelvärde. 
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utsatthetskoefficienten att flygbolaget som säkrar enligt medeltalet (19,3 %) ökar sin 

säkringsgrad med 3,1 procentenheter5. Då sambandet mellan företagsledningens 

aktieinnehav och hedginggraden undersöks med marginella effekter motsvaras en 10 % 

ökning av aktieinnehavet i modellen i kolumn 1 av en 1,7 procentenheters eller 8,8 % 

ökning i det genomsnittligt säkrande flygbolagets hedginggrad. För modellen i kolumn 2 

är motsvarande effekt 1,3 procentenheter eller 6,9 %. 

 Resultat från modellerna om hedging och företagsledningens aktieinnehav 

 (1)  (2) 

 Tobit  Tobit 

Konstant (α) -0,7604 **  -0,9212 *** 

Exposure -0,1227     
Price    -0,1167 *** 

ChgPrice    0,0444  

StdPrice    0,0111  

FuelOpex    0,8989 ** 

ExeShare 0,3139 *  0,2661  

lnQ 0,0586   0,0372  

lnTA 0,0668 ***  0,0772 *** 

Div 0,1661 ***  0,1549 *** 

LTDTA -0,4415 ***  -0,4138 *** 

CF -0,0180   0,1358  

CapEx 0,4165   0,2902  

ZScore 0,0005   0,0073  

SPRating 0,0011   0,0005  

Cash 0,0369   -0,0448  

PassThr -0,6657 ***  -0,6663 *** 

      
Observationer 259   259  

Log likelihood -44,51   -41,31  

I tabell 8 redogörs för koefficientestimaten från Tobit-regressionerna där den begränsade variabeln för andelen säkrade 
bränsleinköp för det påföljande året (HR) regresseras mot flygbolagens bränsleprisutsatthet (Exposure samt Price, 
ChgPrice och StdPrice) och företagsledningens aktieinnehav (ExeShare). Modellernas standardfel är korrigerade för 
heteroskedasticitet och autokorrelation på bolagsnivå. I kolumn 1 representerar de bolagsspecifika årliga 
utsatthetskoefficienterna, som estimerats med en tvåfaktormodell enligt Jorion (1990), flygbolagens bränsleprisutsatthet. 
I kolumn 2 representeras utsattheten av en kombination av fyra bränslevariabler: absoluta genomsnittliga 
flygbränslepriset under år y (Price), procentuella årliga förändringen i flygbränslepriset (ChgPrice), årliga 
standardavvikelsen av de veckoliga flygbränsleprisavkastningarna (StdPrice) och kvoten av flygbolagens bränsle- och 
rörelsekostnader (FuelOpex). 

*  10 % signifikansnivå (tvåsidigt test) 

**  5 % signifikansnivå (tvåsidigt test) 

***  1 % signifikansnivå (tvåsidigt test) 

 

  

                                                        
5 En procents ökning i bränsleprisutsattheten motsvarar 8,9 % av bolagssamplets genomsnittliga utsatthet 

(0,01 0,112)⁄ . Flygbolaget som säkrar enligt medeltalet (19,3 %) ökar med en marginell effekt på 0,06703 sin 

säkringsgrad med 3,1 % vid en 8,9 % utsatthetsökning ((0,06703 0,193) × (0,01 0,112))⁄⁄ . 
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att flygbolagens hedginggrad beror dels på 

bränsleprisutsattheten och dels på företagsledningens aktieinnehav. Utsatthetens effekt 

på säkringsgraden fångas av variablerna för det absoluta bränslepriset och 

bränslekostnadernas andel av rörelsekostnaderna i modellen i kolumn 2, medan 

utsatthetskoefficientvariabeln i kolumn 1 förblir icke-signifikant. Ledningens 

aktieinnehav visar endast svag statistisk signifikans på en 10 % nivå i modellen i kolumn 

1, medan den i andra modellen absorberas effekten av utsatthetsvariabelkombinationen. 

8.4. Modelldiagnostik 

I den empiriska delen av avhandlingen utnyttjas både linjära och censurerade 

regressionsmodeller. För att undvika felaktiga slutsatser i analysen av de ovan 

presenterade resultaten, bör modellerna uppfylla de allmänna kriterierna för respektive 

modelltyp. Avsikten med modelldiagnostiken i detta avsnitt är att skapa statistiskt 

understöd för slutsatserna. Resultaten från de modelldiagnostiska testen sammanfattas 

i bilaga 2. 

I avhandlingen estimeras de linjära sambanden med en så kallad Feasible Generalized 

Least Squares (FGLS) modell, medan de censurerade modellerna där beroende variabeln 

är begränsad endast till positiva värden estimeras med en Tobit-modell. De 

grundläggande antagandena för de båda modelltyperna är rätt lika. Därför inriktas 

modelldiagnostiken på de centralaste egenskaperna som kan förvränga resultaten i 

linjära regressionsmodeller, dvs. multikollinearitet, heteroskedasticitet, autokorrelation 

och avvikelser från normalitetsantagandet. Dessa eventuella snedvridningar kan leda till 

felaktiga statistiska slutsatser då kriterierna för t- och F-testen inte uppfylls. 

Med multikollinearitet avses relativt hög korrelation mellan en eller flera oberoende 

variabler i en modell (Wooldridge, 2009:96). Egenskapen kan identifieras genom att 

granska modellerna för höga bivariata korrelationer eller genom ett Variance Inflation 

Factors (VIF) test. Från korrelationsmatrisen i bilaga 2 är det uppenbart att 

multikollinearitet inte borde vara ett problem i modellerna, då den högsta bivariata 

korrelationen är 0,67 och endast en minoritet av korrelationerna (ca 3 %) antar ett värde 

över 0,5. Påståendet understöds också av Variance Inflation Factor testet, då ingen 

variabel visar ett högre faktorvärde än 10,0 (se närmare bilaga 2). Faktorvärden som 

överskrider 10,0 i testet kunde indikera problem med multikollinearitet. 
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Heteroskedasticitet innebär att variansen av modellernas feltermer inte är konstanta 

utan proportionella, medan autokorrelation indikerar att observationerna är beroende 

av dess tidigare värden i en tidsserie. De linjära modellerna testades för 

heteroskedasticitet med Whites (1980) test och samtliga modeller för autokorrelation 

med Wooldridges (2002:282–283) test. Testen visade signifikanta tecken på både 

autokorrelation och heteroskedasticitet i datasamplet på 1 % nivå (se närmare bilaga 2), 

vilket kunde leda till alltför stora eller små standardfel och därigenom missvisande 

signifikanstest (Wooldridge 2009:52–56). I FGLS-modellerna är standardfelen 

emellertid korrigerade för både heteroskedasticitet (Wooldridge 2009:283) och 

autokorrelation (Wooldridge, 2009:467). I Tobit-modellerna undviks snedvridningen 

däremot genom användningen av robusta Quasi-Maximum Likelihood standardfel 

(Wooldridge, 2009:419–437). Varken heteroskedasticitet eller autokorrelation torde 

således förvränga de tidigare rapporterade resultaten.  

Det sista antagandet som modellerna bör uppfylla är att standardfelen är oberoende och 

normalt likafördelade. Jarque-Bera (1987) testet visar dock att residualernas fördelning 

i samtliga modeller avviker signifikant från den standardiserade normalfördelningen på 

1 % nivå (se bilaga 2). Fastän de individuella residualerna för de oberoende variablerna 

inte visar sig vara normalt fördelade, kan summan av dessa feltermer antas följa en 

asymptotisk normalfördelning enligt den centrala gränsvärdessatsen då samplets storlek 

är tillräckligt stort (Wooldridge 2009:759).  
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9 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Under den undersökta tidsperioden har de amerikanska flygbolagen stått inför stora 

utmaningar. It-bubblans och terroristattackernas efterverkningar i början av det nya 

millenniet startade en konkursvåg i branschen och flygbolagen som överlevde chocken 

stod knappt sju år senare inför en ny kris då den amerikanska fastighetsbubblan sprack. 

Perioden präglas också av stora bränsleprisfluktuationer, som har lett till skillnader i 

konkurrenskraften mellan flygbolag som utnyttjat finansiell riskhantering och bolag som 

betalat spotpris för flygbränsle (Ngai och Dastin, 2014).  

Resultaten från denna undersökning innehåller värdefull information om hur den 

amerikanska flygbranschen utnyttjar finansiell riskhantering och huruvida 

hedgingpremiet som påvisats i tidigare forskning fortlever också under ekonomisk 

instabilitet. Marknadsfluktuationerna har även gett flygbolag med selektiv 

hedgingstrategi möjligheten att genom framgångsrik anpassning av 

hedgingpositionerna enligt marknadsläge uppnå betydande konkurrensfördelar över 

sina passiva motparter. Vidare studeras de underliggande incitamenten för hedging 

genom att undersöka huruvida hedging har fungerat som ett verktyg för 

företagsledningens eller aktieägarnas nyttomaximering.  

I detta avsnitt diskuteras hur resultaten från avhandlingens empiriska del förhåller sig 

till tidigare forskningsresultat och finansiell teori samt hur resultaten besvarar de 

tidigare ställda forskningsfrågorna för undersökningen. Diskussionen utgör grunden för 

slutsatserna om resultatens praktiska implikationer för finansiell riskhantering och hur 

undersökningen bidrar till forskningslitteraturen inom flygbranschen. Avslutningsvis 

diskuteras studiens eventuella begränsningar ur en kritisk synvinkel och förslag till 

fortsatt forskning ges. 

9.1. Hedging och företagsvärde 

Modigliani och Millers (1958), Markowitz (1952) samt Myers och Majlufs (1984) 

klassiska teorier om finansiering fungerar ofta som underliggande argument i debatten 

om huruvida riskhantering skapar mervärde för aktieägarna eller inte. Minoriteten av 

forskningen på 2000-talet (t.ex. Jin och Jorion, 2006) understöder den neoklassiska 

teorins argumentation om att finansiell riskhantering inte uppskattas av aktieägarna i 

form av ett värdepremium, medan majoriteten av studierna har påvisat ett 
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hedgingpremium i flera olika branscher (t.ex. Allayannis och Weston, 2001; Adam och 

Fernando, 2006; Carter et al., 2006; Bartram et al., 2011; Treanor et al., 2014).  

I avhandlingens resultat observerades ett statistiskt svagt (10 % nivå) premium på 6,7 % 

för flygbolag som använder sig av hedging. Premiets statistiska signifikans har sjunkit 

ytterligare jämfört med studien av Treanor et al. (2014), där signifikansen konstaterades 

ha sjunkit till en 5 % nivå från studien av Carter et al. (2006) där sambandet var starkt 

signifikant på en 1 % nivå. Premiet i avhandlingen har sålunda stigit med 1,5 

procentenheter jämfört med premiet i Treanor et al. (2014) och ligger nu 3,1 

procentenheter lägre än i studien av Carter et al. (2006). Det högre premiet kan orsakas 

av att investerarna i väntan på högre priser uppskattar en högre säkringsgrad under 

perioder efter ett drastiskt prisfall. Den försvagade signifikansnivån kan däremot bero 

på de stora variationerna i bränslepriserna och att ägarnas värdering av hedging är 

beroende av prisnivån. 

Av kontrollvariablerna överensstämmer nästan alla förtecken med förväntningarna om 

deras samband med företagsvärde. Endast skuldsättningsgradens signifikanta positiva 

och det totala kapitalets negativa samband med företagsvärdet är överraskande. 

Sambanden har dock observerats också av Carter et al. (2006) och Treanor et al. (2014), 

vilket antyder att investerare prefererar relativt högt skuldsatta flygbolag med en lättare 

balansomslutning. Dividender, större kassaflöden och investeringar, högre Altmans Z-

värde och bättre kreditvärdering samt större kassareserver och användningen av Pass-

Through avtal har en positiv inverkan på flygbolagens värde.  

Då hedgingpremiet jämförs med tidigare forskning inom flygbranschen, kan det 

sammanfattningsvis konstateras att premiet varierar och har blivit statistiskt allt svagare 

med tiden. De potentiella konkurrensfördelarna som kunde uppnås genom att säkra en 

större andel av det framtida bränslebehovet då bränsleprisnivån är låg, kunde förklara 

det högre premiet, medan marknadsinstabiliteten under det senaste årtiondet däremot 

kunde förklara det allt svagare sambandet. Konkurrensfördelarna som leder till ett högre 

företagsvärde beror nödvändigtvis inte direkt på en högre säkringsgrad utan på de 

möjligheter en högre säkringsgrad skapar för företaget. För ett flygbolag med lönsamma 

investeringsmöjligheter, kan stabilare kassaflöden skapa mervärde för aktieägare genom 

att mildra potentiella problem med underinvestering. Mervärdet kan också härstamma 

från billigare extern finansiering då de förväntade kostnaderna för finansiellt trångmål 

är lägre. Även lägre förväntade skatter kan bidra till det upplevda mervärdet. Till skillnad 

från olje- och gasbranschen, som Jin och Jorion undersökt (2006), antyder 
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avhandlingens resultat tillsammans med resultaten från tidigare forskning att 

investerare allmänt föredrar stabila kassaflöden i den amerikanska flygbranschen.  

9.2. Hedgingstrategi och företagsvärde 

Enligt hypotesen om effektiva marknader reflekterar marknadspriset av en tillgång all 

tillgänglig information på marknaden. Enligt hypotesens starka form kan investerare 

inte ens genom insiderinformation överlista marknaden. Exempelvis förespråkarna för 

passiv fondförvaltning förlitar sig starkt på denna hypotes i sin argumentation. Då 

hypotesen tillämpas i avhandlingens sammanhang, borde företagsledningen inte kunna 

skapa mervärde för aktieägarna genom att anpassa säkringsgraden enligt förväntningar 

om flygbränsleprisets utveckling. Hypotesen understöds av Adam och Fernando (2006), 

som påvisar att guldbrytare som aktivt ändrar sina hedgingpositioner inte visar ett 

signifikant premium över sina passiva motparter. Treanor et al. (2014) konstaterar 

däremot att selektiv hedging rentav kan skada företagsvärdet i flygbranschen. I 

avhandlingens resultat visar den multivariata analysen inget signifikant samband mellan 

säkringsgradens standardavvikelse och företagsvärdet, medan den univariata analysen 

indikerar att passiva bolag har ett högre Tobins Q under både hög och låg 

branschutsatthet. Överraskande nog är premiet som högst under tidsperioderna som 

kännetecknats av hög bränsleprisutsatthet.  

Resultaten från den multivariata analysen överensstämmer med tidigare forskning och 

hypotesen om effektiva marknader. Resultaten från den univariata analysen avviker 

emellertid från resultaten i Treanor et al. (2014), där selektiva hedgare visar ett högre 

Tobins Q under år med hög bränsleprisutsatthet. Skillnaden kan bero på att de selektivt 

hedgande bolagen inte har lyckats anpassa sina hedgingstrategier enligt de senaste 

marknadsfluktuationerna. Trots att differenserna i Tobins Q mellan passiva och selektiva 

hedgare är signifikanta för hela undersökningsperioden och under år med hög utsatthet, 

räcker den univariata analysens resultat inte till för att dra slutsatser om kausaliteten 

mellan selektiv hedging och företagsvärde. Den mycket svaga signifikansen av 

hedginggradens standardavvikelse i den multivariata analysen kan dock bero på att den 

underliggande variabeln saknar tidsserieegenskaper. Tillsammans bidrar resultaten till 

tidigare forskningsresultat om ett icke-existerande selektivitetspremium. 
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9.3. Hedgingstrategi och företagsledningens aktieinnehav 

Fastän Modigliani och Millers (1958) irrelevansteori antyder att finansiell riskhantering 

inte skapar mervärde för aktieägarna, visar tidigare forskning tillsammans med 

avhandlingens resultat entydigt att aktieägare uppskattar hedging i flygbranschen. Då 

irrelevansteorin är konstruerad för en perfekt marknad, har marknadsimperfektioner 

föreslagits som orsaker till hedgingpremiet. Flera forskare inom området (t.ex. Froot et 

al., 1993) hävdar att mervärdet härstammar från att företag kan genom hedging kan 

uppnå lägre skatter och mindre förväntade kostnader för finansiellt trångmål samt 

undvika problem med underinvestering. Stulz (1984) påstår vidare att hedging kan vara 

en följd av företagsledningens riskaversion. 

Avhandlingens resultat överensstämmer med teorin om företagsledningens 

riskaversion, men signifikansen av sambandet är svagt. I modellen där utsatthet mäts 

med utsatthetskoefficienter, visar företagsledningens aktieinnehav ett svagt statistiskt 

signifikant samband med p-värdet 0,068, medan signifikansen i modellen med 

variabelkombinationen som proxy för utsatthet är endast 0,126. Då koefficienterna 

tolkas med marginella effekter skulle en 10 % ökning i företagsledningens aktieinnehav 

resultera i en 1,7 respektive 1,3 procentenheters ökning i säkringsgraden av ett flygbolag 

som säkrar enligt medeltalet 19,3 % av följande års bränslebehov. Dessa svaga tecken på 

att flygbolag med en utsatt ledning i allmänhet säkrar en större andel av sitt bränslebehov 

kan indikera att hedging är ett verktyg för företagsledningens snarare än aktieägarnas 

nyttomaximering.  

Kontrollvariablerna för finansiellt trångmål och underinvestering överensstämmer 

däremot inte med teori, men resultaten är emellertid i linje med tidigare forskning såsom 

Carter et al. (2006) och Treanor et al. (2014). Ett högt skuldsatt litet företag kan 

förväntas lida av större förväntade kostnader för finansiellt trångmål. Det signifikant 

positiva sambandet mellan storlek (lnTA) och hedging samt det signifikanta negativa 

sambandet mellan skuldsättning (LTDTA) och hedging tyder dock på ett motsatt 

samband. Motstridigheten kan förklaras med att företag som lider av högre förväntade 

kostnader för finansiellt trångmål väljer en lägre skuldsättningsgrad för att minimera 

dessa kostnader och för att bevara tillgången till extern finansiering. Det positiva 

sambandet mellan storlek och hedging kan däremot bero på att större företag kan genom 

skalfördelar utnyttja säkringsinstrument till ett lägre pris än mindre företag. Enligt 

teorin om underinvestering skulle de relativa variablerna för kassaflöde (CF) och kassa 

(Cash) förväntas visa ett signifikant negativt samband med hedging, då företag med 
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kapitalrestriktioner prefererar säkrare kassaflöden. Bolag med en sämre kreditvärdering 

(högre värde på variabeln SPRating) förväntas däremot, på grund av sämre tillgång till 

extern finansiering, visa ett positivt samband med hedginggraden. Samtliga variabler för 

underinvestering visar emellertid mycket svaga samband med hedginggraden. 

Resultaten antyder att finansiellt trångmål och användningen av alternativa 

riskhanteringsmetoder (Pass-Through avtal) tillsammans med företagsledningens 

aktieinnehav påverkar hedginggraden starkare än underinvestering. 

Sambandet mellan företagsledningens aktieinnehav och hedginggraden har veterligen 

inte undersökts tidigare i flygbranschen. Motsvarande resultat har dock påvisats i 

sektoröverskridande studier såsom Rogers (2002), där företagsledningens aktieinnehav 

har visats vara en betydande determinant för hedginggraden. I denna avhandling 

konstaterades sambandet vara endast svagt signifikant. 

9.4. Implikationer och slutsatser 

Den gradvisa kommodifieringen av flygbranschen har lett till allt lägre vinstmarginaler i 

branschen (Berhöfer och Lucey, 2014). Som tidigare nämnts, har de amerikanska 

flygbolagen utsatts för stora utmaningar under det nya millenniet och flera bolag har 

tvingats avveckla sin verksamhet. Osäkerheten under de senaste tio åren har säkerligen 

bidragit till att den genomsnittliga säkringsgraden har stigit till samma nivå som i början 

av 2000-talet.  

Hedgingpremiet som påvisats i ett flertal studier såväl i flygbranschen som i andra 

branscher har stigit en aning jämfört med studien av Treanor et al. (2014). Premiet ligger 

emellertid på en betydligt lägre nivå än vad Carter et al. (2006) visat. Det högre premiet 

kan vara ett tecken på att marknaden förväntar sig att bränslepriset stiger inom nära 

framtid och att flygbolag som säkrat en större andel av sitt framtida bränslebehov 

kommer att uppnå konkurrensfördelar med hjälp av sina nuvarande hedgingpositioner. 

Flygbolag som aktivt har ändrat sin hedginggrad har däremot inte värderats av 

investerare med ett premium, vilket tyder på att marknaden fungerar effektivt. 

Resultaten indikerar att flygbolagens ledning inte har lyckats överlista marknaden, vilket 

i sin tur talar för passiv hedgingstrategi. Resultaten från undersökningen tyder också på 

att flygbolagens hedginggrad är beroende av företagsledningens riskaversion. Istället för 

att vara ett verktyg för att maximera aktieägarnas nytta kunde hedging snarare vara att 

sätt för företagsledningen att maximera sin egen nytta.  
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Den synnerligen volatila undersökningsperioden kan delvis förklara varför de kausala 

sambanden mellan hedging och företagsvärde samt mellan företagsledningens 

aktieinnehav och hedging förblev svaga. Nollhypoteserna till både den första (H1) och 

den tredje (H3) forskningshypotesen kan ändå förkastas på 10 % signifikansnivå. 

Nollhypotesen till att selektiv hedging medför ett högre marknadsvärde (H2) kan 

däremot inte förkastas. Resultaten i denna avhandling tyder på att det ännu existerar ett 

hedgingpremium i den amerikanska flygbranschen, men att incitamentet för hedging 

inte enbart drivs av ägarnas nyttomaximering. Företagsledningen visar inte heller tecken 

på komparativa fördelar i prognostiseringen av flygbränsleutvecklingen. 

9.5. Kritik 

Såväl den undersökta perioden som den manuella insamlingen av data för vissa variabler 

ställer utmaningar för genomförandet av avhandlingens empiriska del. Höga 

bränsleprisvolatiliteten tillsammans med flera krisartade händelser möjliggör 

undersökning av flygbranschen under en mycket säregen period, men försvagar 

förmodligen också signifikansen av resultaten. Resultatens tillämpbarhet för att 

analysera flygbranschen under normala marknadslägen kan ifrågasättas. Samtidigt är 

det dock osäkert huruvida de senaste volatila 15 åren representerar det nya normalläget 

i den framtida marknadsutvecklingen.  

Undersökningen lider också av vissa statistiska brister som bör noteras. Residualerna 

konstateras följa en fördelning som avviker signifikant från normalfördelning, som är en 

av utgångspunkterna för linjära regressioner. Fastän residualerna kan antas vara 

asymptotisk normalfördelade enligt den centrala gränsvärdessatsen går det inte med full 

säkerhet att utesluta möjligheten att resultaten eventuellt är förvrängda av förbrytelsen. 

Vidare kan det inte heller uteslutas att resultaten kan vara snedvridna på grund av en 

bortlämnad variabel som korrelerar med företagsvärde och hedginggraden. Såsom 

nämndes i kapitel 4, kan också användningen av leasing påverka vissa variabler som är 

baserade på bokföringsdata. Justering för operationell leasing genom att omforma 

leasingansvaren till skulder enligt Damodaran (2012:238) kunde vidare förbättra 

noggrannheten av resultaten. 

Måttet på företagsvärde och således resultaten om hedging- och selektivitetspremiet är 

starkt beroende av Chung och Pruitts (1994) approximation av Tobins Q. Parallell 

användning av andra mått som proxy på företagsvärde skulle bidra till robustare resultat 

om premierna. Robustheten kunde förbättras ytterligare om hedginggraden 
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rapporterades kvartalsvis, då flygbolagen efter att ha offentliggjort årsbokslutet kan 

ändra sin hedgingstrategi för resten av året. Kvartalsfrekvens skulle också möjliggöra en 

tidsserievariabel för hedginggradens årliga standardavvikelse, som i sin tur kunde 

förbättra resultaten om hur investerare värderar selektiva hedgingstrategier.  

9.6. Förslag till fortsatt forskning 

I avhandlingen undersöktes flygbranschen under en mycket unik tidsperiod för att 

fastställa huruvida hedgingpremiet som påvisats i tidigare forskning fortlever också då 

bränsleprisets utveckling har lett till stora förluster i flygbolag som säkrar en stor andel 

av sitt framtida bränslebehov. I de flesta studier av sambandet mellan hedging och 

företagsvärde har man utgått från Tobins Q som proxy för företagsvärde. Genom att 

parallellt utnyttja något annat mått eller en annan approximation än Chung och Pruitts 

(1994) kunde robustheten av konsensus inom flygbranschen förbättras.  

Flygbolag som har lyckats utnyttja marknadsfluktuationerna till sin fördel genom att 

aktivt revidera sina hedgingstrategier har haft möjligheten att skapa betydande 

konkurrensfördelar gentemot sina passiva konkurrenter. Trots den mycket volatila 

undersökningsperioden visar selektivt hedgande flygbolag inte ett signifikant premium 

över de passiva bolagen. Denna avhandling besvarar dock inte frågan om huruvida den 

höga marknadsvolatiliteten har lett till att passiva hedgare har blivit allt selektivare. Det 

vore också intressant att undersöka om flygbolag som drabbats starkast av finanskrisen 

2008 har ändrat sin hedgingstrategi och således visat tecken som överensstämmer med 

inlärningshypotesen.  

Frekventare rapportering av flygbolagens hedgingpositioner kunde öppna nya dörrar för 

fortsatt forskning inom hedging. Framförallt forskning kring eventuellt mervärdet av 

selektiv hedging skulle gynnas av en högre observationsfrekvens då nya 

selektivitetsvariabler med tidsserieegenskaper kunde introduceras. 
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Bilaga 1: Variabelförteckning 

Tecken Variabel Definition 

Adj* Prefix i variabler korrigerade för operationell leasing Används som förtecken för variabler som korrigerats för påverkan av operationella leasing på företagens balansräkning 

Advt Marknadsföringskvot Kvoten av marknadsföringsutgifter till totala omsättning 

CapEx Investeringsgrad Kvoten av kapitalanvändning och omsättning. Fungerar som proxy för investeringsmöjligheter. 

Cash Kassakvot Kvoten av kassa till totala omsättning. Fungerar som proxy för finansiella hinder. 

CF Kassaflödeskvot Kvoten av kassaflöde till totala omsättning 

ChgPrice Proxy för priskänslighet Årliga procentuella prisförändringen av Gulf Coast jetbränsle 

Div Dividendindikator Dummy för tillgång till externt kapital (från finansmarknaden). Fungerar som proxy för finansiella hinder. 

ExeShare Ledningens ägarskap Företagsledningens procentuella aktieinnehav av bolagets utestående aktier 

Exposure Proxy för priskänslighet Koefficient som motsvarar företagets känslighet för förändringar i flygbränslepriset 

FuelOpex Bränslets andel av rörelsekostnaderna Bränslets procentuella andel av bolagets totala rörelsekostnader 

FXHedg Indikator för valutakurshedging Indikerar huruvida bolaget använder sig av valutakurshedging 

HD Hedgingindikator Indikator för huruvida företaget har säkrat sig 

HR Hedgingkvot Procent av följande års bränslekonsumtion som är säkrade 

IRHedg Indikator för räntehedging Indikerar huruvida bolaget använder sig av räntehedging 

lnQ Proxy för företagsvärde Naturliga logaritmen av företagets marknadsvärde i förhållande till dess tillgångar enligt Chung och Pruitts (1994) modell 

lnTA Företagets storlek Naturliga logaritmen av totalt kapital. Kontrollerar för storleken av företaget. 

LTDTA Skuldsättningsgrad Kvoten av långfristiga skulder genom totalt kapital. Fungerar som proxy för finansiella hinder.  

PassThr Indikator för Pass-Through avtal Indikerar huruvida bolaget har Pass-Through avtal med andra flygbolag 

Price Proxy för priskänslighet Årliga genomsnittspriset på Gulf Coast jetbränsle 

Q Proxy för företagsvärde Företagets marknadsvärde i förhållande till dess tillgångar enligt Chung och Pruitts (1994) modell 

SPRating Kreditvärdighet Kreditvärderaren Standard & Poor's kreditrating. Fungerar som proxy för finansiella hinder 

StdHR Volatiliteten av hedgingkvoten Standardavvikelsen av förändringen i hedgingkvoten under undersökningsperioden 

StdPrice Proxy för priskänslighet Årliga standardavvikelsen av veckoliga jetbränsleavkastningen 

ZScore Sannolikhet för konkurs Altmans Z-Score. Fungerar som proxy för finansiella hinder 
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Bilaga 2: Resultat från modelldiagnostiska test 

Bivariat korrelation 

 StdPrice ChgPrice Price FuelOpex ExeShare Exposure Pass-Thr Cash SPRating Zscore CapEx CF LTDTA Div lnTA StdHR HR lnQ 

lnQ 0,01 -0,07 -0,06 0,05 0,08 0,05 0,42 0,24 0,14 0,65 0,26 0,35 0,07 0,14 -0,35 -0,27 -0,18 1 

HR -0,09 -0,02 -0,06 0,13 -0,15 -0,16 -0,51 -0,07 -0,22 -0,17 0,05 0,07 -0,18 0,25 0,41 0,61 1  

StdHR -0,08 -0,02 -0,06 0,16 -0,37 -0,21 -0,62 0,06 -0,31 -0,28 -0,07 -0,04 -0,19 0,24 0,67 1   

lnTA 0,01 -0,07 0,16 0,10 -0,57 -0,16 -0,39 -0,15 -0,33 -0,49 -0,12 0,09 0,16 0,24 1    

Div -0,01 0,01 0,05 0,09 -0,17 -0,01 0,12 -0,03 -0,22 0,12 0,13 0,23 -0,15 1     

LTDTA 0,16 0,05 0,10 -0,06 -0,08 0,06 0,05 -0,22 0,07 -0,38 -0,03 -0,01 1      

CF -0,19 -0,32 0,03 0,13 -0,12 -0,09 0,13 -0,10 -0,06 0,31 0,30 1       

CapEx -0,07 -0,03 -0,12 0,04 -0,04 0,04 0,02 0,16 0,05 0,12 1        

Zscore -0,12 -0,05 -0,09 -0,01 0,09 -0,01 0,44 0,19 0,19 1         

SPRating -0,07 0,04 -0,16 -0,16 0,15 0,06 0,18 0,03 1          

Cash 0,09 0,01 -0,03 0,02 -0,02 0,06 0,02 1           

Pass-Thr 0,07 0,04 0,02 -0,50 0,07 0,13 1            

Exposure 0,17 -0,09 -0,13 -0,23 0,09 1             

ExeShare -0,05 0,02 -0,07 0,02 1              

FuelOpex 0,27 0,13 0,53 1               

Price 0,52 0,22 1                

ChgPrice 0,33 1                 

StdPrice 1                  
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Multikollinearitet  

  Modell 7.1 Modell 7.2 Modell 7.5 Modell 7.6 

  lnQ = f(HR, KV) lnQ = f(HR, StdHR, KV) HR = f(Exposure, ExeShare, KV) HR = f(Price, ChgPrice, StdPrice, FuelOpex, ExeShare, KV) 

lnQ   2,791 2,953 

HR 1,696 1,810   

StdHR  3,621   

Exposure   1,064  

ExeShare   1,767 1,806 

Price    2,052 

ChgPrice    1,292 

StdPrice    1,613 

FuelOpex    1,920 

lnTA 1,929 2,936 3,021 3,033 

Div 1,378 1,409 1,338 1,353 

LTDTA 1,398 1,473 1,756 1,807 

CF 1,444 1,483 1,495 1,736 

CapEx 1,211 1,212 1,255 1,283 

ZScore 2,173 2,228 3,310 3,335 

SPRating 1,186 1,190 1,188 1,211 

Cash 1,144 1,169 1,240 1,266 

PassThr 1,861 2,342 1,527 1,921 

Multikollinearitet testas genom det indexerade VIF-måttet, som beskriver hur mycket variansen av en estimerad regressionskoefficient ökar på grund av kollinearitet. Måttets minimum är 1,0 och värden över 10,0 
indikerar eventuella problem med multikollinearitet. KV-förkortningen står för kontrollvariabler. 
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Autokorrelation 

 Modell 7.1 Modell 7.2 Modell 7.5 Modell 7.6 

 lnQ = f(HR, KV) lnQ = f(HR, StdHR, KV) HR = f(Exposure, ExeShare, KV) HR = f(Price, ChgPrice, StdPrice, FuelOpex, ExeShare, KV) 

F (1207) 17,4528 17,4528 24,5711 24,0790 

Prob > F <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Autokorrelation testas för med Wooldridges (2002:282–283) autokorrelationstest för paneldata. Testets nollhypotes (H0) är att första ordningens autokorrelation inte förekommer i modellerna (rho = -0,5). KV-
förkortningen står för kontrollvariabler. 

 

Heteroskedasticitet 

 Modell 7.1 Modell 7.2 Modell 7.5 Modell 7.6 

 lnQ = f(HR, KV) lnQ = f(HR, StdHR, KV) HR = f(Exposure, ExeShare, KV) HR = f(Price, ChgPrice, StdPrice, FuelOpex, ExeShare, KV) 

Teststatistika (TR2) 131,4094 137,4367   

P-värde <0,0001 <0,0001   

Heteroskedasticitet testas för med Whites (1980) test, där nollhypotesen (H0) är att heteroskedasticitet inte förekommer. I och med att de sedvanliga heteroskedasticitetstesten såsom Whites (1980) test inte lämpar sig 
för att testa heteroskedasticitet i icke-linjära modeller, testas Tobit-modellerna inte för heteroskedasticitet. Resultaten från Tobit-modellerna baserar sig på robusta standardfel som är korrigerade för eventuell 
heteroskedasticitet. KV-förkortningen står för kontrollvariabler. 

 

Normalitet 

 Modell 7.1 Modell 7.2 Modell 7.5 Modell 7.6 

 lnQ = f(HR, KV) lnQ = f(HR, StdHR, KV) HR = f(Exposure, ExeShare, KV) HR = f(Price, ChgPrice, StdPrice, FuelOpex, ExeShare, KV) 

Chikvadrat (2) 100,1090 95,0980 30,1412 34,6257 

P-värde <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Residualernas fördelning testas för normalitet med Jarque-Beras (1987) test. Testets nollhypotes (H0) är att residualerna är normalt fördelade. KV-förkortningen står för kontrollvariabler. 


