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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Alla företag utsätts för risk och en bransch med mycket stor riskexponering 

är flygbolagsbranschen. Hur risken än hanteras innebär den alltid en kostnad och för att 

aktieägarvärdet ska bli så högt som möjligt gäller det att minimera denna kostnad. 

Vilka huvudsakliga risker försäkrar sig passagerarflygbolagen mot? Vilka är motiven 

till att de försäkrar sig? Är hanteringen av försäkringsbara risker i överensstämmelse 

med ett aktieägarperspektiv? 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att utifrån finansiell teori analysera passagerar-

flygbolagens användning av försäkring som riskhanteringsmetod. Analysen sker utifrån 

ett aktieägarperspektiv. 

Genomförande: Studien bygger på intervjuer genomförda med försäkringsansvarige 

på fem olika flygbolag. Dessutom har kompletterande intervjuer genomförts i 

informationssyfte. 

Resultat: Vi har funnit att flygbolagen i huvudsak försäkrar sig mot risker som medför 

stora förlustkostnader.  En viktig anledning till att de försäkrar sig är krav från externa 

parter. Även risken för insolvens har betydelse vid flygbolagens försäkringsbeslut. 

Studiens resultat visar att flygbolagens hantering av försäkringsbara risker i hög grad 

överensstämmer med ett aktieägarperspektiv. 

 





  

ABSTRACT 
 

Background: All companies are exposed to risk and one example of an industry with a 

high level of risk exposure is the commercial airline industry. Regardless of how the 

risk is handled it always involves a cost. To maximize the shareholder value it is 

necessary to minimize this cost. What are the main risks that the airlines reduce using 

insurance? What are the main reasons as to why they use insurance? Are the insureable 

risks managed in a way that corresponds to a shareholder perspective? 

Purpose: The purpose of this study is to analyze the use of insurance as a risk 

management method in the commercial airline industry, using financial theory.  

Research method: We have performed interviews with risk management responsible 

executives at five different airlines and we have also gathered data by doing two 

additional interviews.  

Result: The study shows that airlines primarily insure risks that may lead to great 

economic losses. Also insurance is required by airline regulating authorities and other 

external parties. The risk for insolvency is yet another reason to purchase insurance. 

We have also shown, in this study that the management of insurable risks to a high 

degree corresponds to shareholder perspectives.  
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1 INLEDNING 

I detta inledande kapitel ges en introduktion till vad uppsatsen kommer att handla om. 

Vidare presenteras problemområdet samt uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Dessutom klargörs studiens avgränsningar, målgrupp och disposition. 

1.1 BAKGRUND 
Klockan är åtta på morgonen. Människorna på Manhattan är på väg till sina jobb, 

turister beundrar utsikten från New Yorks skyskrapor och barnen är på väg till skolan. 

Allt flyter på som om det var en helt vanlig dag men snart förändras situationen och 

inget blir någonsin detsamma. Klockan 08.48 kraschar det första flygplanet in i ett av 

World Trade Centers torn och några minuter senare sker en ny krasch i det andra 

tornet. Attentaten förändrade livet för tusentals människor. All den förödelse och rädsla 

som detta förde med sig hade inte kunnat uppstå om inte terroristerna hade kunnat 

använda flygplan som medel. Trots att terroristernas syfte inte var att skada 

flygbolagen innebar attentaten den värsta krisen någonsin för flygbolagsbranschen. 

Detta är ett exempel på en risk som var svår för flygbolagen att förbereda sig på, men 

trots detta fick dessa bolag betala ett högt pris genom bland annat konkurser, 

stämningar, färre resenärer och avsevärt högre försäkringskostnader. 

Alla risker som flygbolag exponeras för är inte så här extrema, utan flygbolagen har 

även mindre risker att ta hänsyn till som även de kan få stora konsekvenser för det 

drabbade flygbolaget. Vad som utmärker flygbolagsbranschen är enligt Lyckeborg 

(2005) att olycksfrekvensen är låg, men då något väl inträffar kan det innebära mycket 

stora kostnader. DeLoach (2000) menar dock att samtidigt som det kan vara kostsamt 

att utsätta sig för risk innebär risk även en möjlighet då det ofta är en förutsättning för 

hög lönsamhet. Det blir därför viktigt att hitta en risknivå där kostnader och vinster 

balanseras.  

Vilken riskhanteringsmetod som företag väljer att använda beror på vilken typ av risk 

de utsätts för. (Bodie & Merton, 2000) Ett sätt att hantera risk är att helt avstå från att 

riskhantera och finansiera eventuella förluster själv. Andra alternativ är hedging, 

diversifiering och försäkringar. (Harrington & Niehaus, 1999) Denna studie behandlar i 

huvudsak försäkringar och det är därför den metod som fokuseras på framöver. 



ATT FÖRSÄKRA ELLER INTE FÖRSÄKRA � DET ÄR FRÅGAN 
 

2  

1.2 PROBLEMATISERING 
Flygbolagen utsätts dagligen för risker som påverkar deras verksamhet, exempelvis att 

flygplan går sönder, väderskiftningar och förändringar i oljepriset. Hamilton (1996) 

menar att i takt med att omvärlden förändras så förändras också bolagens 

riskexponering. Detta har blivit mycket påtagligt efter attentaten den 11 september då 

risken för terrorism har ökat markant. Oroligheterna de senaste åren har fört med sig att 

vissa av flygbolagens premiekostnader har blivit tre gånger så höga. (Hellblom, 2005)  

Harrington och Niehaus (1999) menar att syftet med risk management, det vill säga 

riskhantering, för en vinstdrivande organisation bör vara att maximera aktieägarvärdet, 

och det är den utgångspunkten som används i denna studie. Risk innebär alltid en 

kostnad oavsett hur den hanteras och för att aktieägarvärdet ska bli så högt som möjligt 

gäller det att minimera denna kostnad. Sett ur ett aktieägarperspektiv innebär 

försäkringens premiekostnader att flygbolagens kassaflöde påverkas, vilket enligt 

Black et al (1998) i sin tur påverkar bolagets värde och därmed också aktieägarvärdet. 

Om företag väljer att bära risken själva istället för att försäkra måste de sätta av pengar 

till eventuella framtida förluster och även det innebär en kostnad. Kostnaderna med de 

olika alternativen måste vägas mot varandra för att hitta den lösning som blir mest 

gynnsam för aktieägarna.  

Då försäkringar är en vanlig metod för att reducera risk är det intressant att undersöka 

vad som påverkar flygbolags beslut att försäkra sig. Den risk som företag väljer att 

försäkra är enligt Harrington och Niehaus (1999) ofta samma risk som aktieägarna kan 

reducera genom att ha en väldiversifierad portfölj. Denna diversifiering innebär ingen 

stor kostnad för aktieägarna. Det kan därför vara intressant att undersöka om det ur ett 

aktieägarperspektiv är bättre att aktieägarna själva diversifierar eller om kostnaden för 

risk blir lägre om flygbolag köper försäkringar?  

Aktiekurserna inom flygbolagsbranschen är förhållandevis låga och enligt Zea (2002) 

beror detta på ett dåligt förtroende från den finansiella marknaden. Låga aktiekurser 

innebär ett lågt aktieägarvärde och det är därför viktigt för flygbolagen att vara 

medvetna om vilken påverkan bolagets val av försäkringar som riskhanteringsmetod 

har på aktieägarvärdet.  
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1.3 SYFTE 
Syftet med denna uppsats är att utifrån finansiell teori analysera passagerar-

flygbolagens användning av försäkring som riskhanteringsmetod. Analysen sker utifrån 

ett aktieägarperspektiv. 

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR 
• Vilka huvudsakliga risker försäkrar sig passagerarflygbolagen mot? 

• Vilka motiv finns till att passagerarflygbolag försäkrar sig?  

• Är passagerarflygbolagens1 hantering av försäkringsbara risker i överens-

stämmelse med ett aktieägarperspektiv?  

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
Detta är en kvalitativ studie som till största delen bygger på intervjuer. En kvantitativ 

studie hade blivit alltför omfattande och ryms därför inte inom ramarna för denna 

uppsats. Flygbolag köper många olika typer av försäkringar och denna studie fokuserar 

enbart på flygförsäkringar.  

1.6 MÅLGRUPP 
Den här uppsatsen riktar sig främst till ekonomstudenter på magisternivå med 

finansieringsinriktning varför en viss förförståelse krävs för att förstå vissa begrepp i 

uppsatsen. Den riktar sig även till ansvariga för försäkringar på flygbolag som kan ha 

nytta av uppsatsens slutsatser vid hanteringen av försäkringar.  

1.7 DISPOSITION 
Efter detta inledande kapitel där syfte och frågeställningar presenterats, följer en 

disposition av uppsatsens efterföljande delar. (se figur 1) 

I metodkapitlet ges en närmare beskrivning av det tillvägagångssätt som använts för 

genomförandet av studien. Här redogörs för såväl positiva som negativa aspekter av de 

val som gjorts samt motiven till dessa val. Detta för att läsaren ska kunna bilda sig en 

egen uppfattning om studien.   

                                                
1 För att öka läsvänligheten används fortsättningsvis ordet flygbolag istället för passagerarflygbolag.  
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Inledning 

Metod 

Teoretisk 
utgångspunkt

Flygbolag & 
försäkringar 

Flygbolagens 
försäkringslösningar

Analys 

Slutsats 

I kapitel tre redogörs för de teoretiska utgångspunkter som uppsatsen grundar sig på 

och som behövs för att kunna besvara problemfrågor och syfte. De teorier som 

behandlas återkommer sedan i uppsatsens analyskapitel.  

Kapitlet om flygbolag och försäkringar är avsett att ge läsaren förberedelse för att 

förstå empirikapitlet. Här får läsaren ta del 

av en allmän beskrivning av vilka 

försäkringar flygbolagen har att ta ställning 

till. Här redogörs även för de regler som 

flygbolagen måste följa vad gäller 

försäkringar. 

I kapitel fem presenteras de undersökta 

företagen, SAS AB, Finnair Group, 

Britannia Airways AB, Swedline Express 

AB och Skyways Express AB samt det 

empiriska material som är ett resultat av de 

intervjuer som genomförts på företagen.  

Analysen bygger på såväl referensramen 

som empirikapitlet. De studerade 

flygbolagens användning av försäkringar 

relateras till den finansiella teorin.  

I det avslutande kapitlet besvaras syftet 

samt de frågor vi ställde oss i 

inledningskapitlet.  

Figur 1 - Uppsatsens disposition (egen 
konstruktion) 
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2 METOD 

 I kapitlet förklaras valet av metod samt innebörden av en kvalitativ ansats och en 

fallstudieinspirerad metod. Därefter följer en redogörelse för hur primär- och 

sekundärdata har samlats in, samt en presentation av de litteraturstudier som ligger till 

grund för uppsatsen. Genom att förklara studiens metod och motivera gjorda val ges 

läsaren möjlighet att själv bilda sig en uppfattning om studien. 

2.1 VAL AV METOD 
Enligt Björklund och Paulsson (2003) är metod tillvägagångssättet för att på bästa sätt 

uppnå syftet. Författarna påpekar dock att resurser, som till exempel tid och pengar, 

vanligtvis begränsar studien och om så är fallet bör det metodalternativ som ger högst 

uppfyllelse av syftet väljas. Denna studie utfördes under tio veckor utan finansiering, 

vilket innebar att vi hade begränsade resurser i form av tid och pengar. Om situationen 

hade sett annorlunda ut hade vi troligtvis kunnat göra en mer omfattande studie för att 

uppnå vårt syfte. De metodval som vi gjorde syftade till att använda resurserna så 

effektivt som möjligt för att därmed kunna besvara syftet.  

Vår åsikt var att en alltför teoretisk diskussion om metodologiska utgångspunkter, på 

grund av den begränsade tiden, skulle ha blivit relativt ytlig och därmed inte särskilt 

givande för läsaren. Av den anledningen valde vi att inte behandla områden som 

exempelvis epistemologi. Istället valde vi att fokusera på att beskriva vårt praktiska 

tillvägagångssätt och motivera gjorda val. Halvorsen (1992) menar att metod är ett 

hjälpmedel för att komma fram till nya kunskaper och för att generera ny kunskap bör 

en systematisk undersökning av verkligheten genomföras. I detta kapitel förklaras hur 

undersökningen gjordes, för att läsaren själv ska kunna bilda sig en uppfattning av 

tillvägagångssättet.  

2.2 KVALITATIV ANSATS 
Valet av ansats bör enligt Holme och Solvang (1997) göras utifrån vad som är mest 

lämpligt för att belysa problemområdet och vi började därför med att fråga oss vilken 

typ av ansats som var mest lämplig för att analysera användningen av försäkringar i 

flygbolagsbranschen. Valet föll på en kvalitativ ansats, eftersom vi ville få en djupare 
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förståelse för fenomenet.  Enligt Holme och Solvang (1997) kännetecknas en kvalitativ 

ansats av närhet till studieobjektet och vi ansåg att bilden av försäkringar skulle bli mer 

mångfacetterad genom att göra en kvalitativ studie. För att analysera problemområdet 

på ett nyanserat sätt ansåg vi att det var nödvändigt att använda icke-mätbara data och 

enligt Halvorsen (1992) är detta ännu ett kännetecken för en kvalitativ studie.  

Alvesson och Sköldberg (1994) påpekar att det ej går att räkna med att de mönster som 

konstaterats i en studie ska återupprepa sig och gälla i andra liknande sammanhang och 

därför kan generalisering av kvalitativa resultat ifrågasättas. Författarna menar att 

endast statistiska undersökningar går att generalisera fullt ut. Resultatet av denna studie 

är inte statistiskt generaliserbart utan det är istället, som vi ser det, representativt för de 

specifika situationer som undersöktes, men även andra företag, som verkar under 

liknande förhållanden, kan dra nytta av studiens resultat. Det är dock viktigt att vara 

medveten om att omständigheterna under vilka studien genomfördes påverkar resultatet 

och företag där förhållandena ser annorlunda ut, kan behöva anpassa studien efter sina 

förutsättningar. Genom att noggrant redovisa studiens tillvägagångssätt ger vi 

möjlighet för läsaren att själv bilda sig en uppfattning om förhållandena för 

undersökningen och därmed avgöra huruvida resultatet är tillämpbart i andra 

situationer.   

2.3 FALLSTUDIE 
Den vanligaste formen av kvalitativa studier är enligt Lundahl och Skärvad (1999) 

fallstudier. Fallstudier kännetecknas enligt Gummesson (2004) av att ett eller flera fall 

från verkligheten studeras mer detaljerat för att sedan ligga till grund för den empiriska 

delen av studien. Fallen kan bestå av organisationer, händelser, företag, personer eller 

liknande och enligt Lundahl och Skärvad (1999) används fallstudier vanligen när ett 

fenomen ska förstås på djupet och i sitt sammanhang. De fall som är föremål för denna 

studie är olika flygbolag som ägnar sig åt passagerartrafik. En fullständig fallstudie 

hade krävt mer tid och resurser än vad vi hade tillgång till men i valet mellan 

surveyansats, experimentell ansats och fallstudieansats fann vi ändå att vår studie hade 

mest likheter med en fallstudie. (Lekvall & Wahlbin, 2001) Enligt Gummesson (2004) 

är det viktigt att ställa sig frågorna vilka och hur många fall som ska ingå in en studie 

och detta är något som vi tog i beaktande. Vi valde att studera fem stycken olika fall 

och vi anser att vi genom att endast studera några få fall fick möjlighet att få mer 
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detaljerade kunskaper om företagens val av försäkringar än vad som hade varit möjligt 

vid ett större antal.  

2.4 PRIMÄRDATA 
Den data som är insamlad med avseende på den specifika studien kallas enligt 

Halvorsen (1997) för primärdata. Enligt Björklund & Paulsson (2003) kan primärdata 

utgöras av till exempel intervjuer, enkäter och observationer. Vi valde att bygga denna 

studie på primärdata i form av kvalitativa intervjuer. Detta val gjordes eftersom vi ville 

uppnå en djupare förståelse för intervjupersonernas uppfattning om det studerade 

fenomenet, vilket enligt Kvale (1997) lämpligen uppnås genom denna typ av intervju.  

Totalt sett genomfördes 7 stycken telefonintervjuer med personer på varierande 

befattningar.  

Holme och Solvang (1997) menar att en kvalitativ intervju kännetecknas av att 

intervjupersonerna har möjlighet att uttrycka sig relativt fritt inom ämnesområdet. För 

att samla in empiri genomfördes vad Kvale (1997) kallar halvstrukturerade intervjuer, 

där frågor samlades under olika teman i en intervjumanual (se appendix 1). Manualen 

fungerade som stöd under intervjuerna, men följdes inte strikt. Då det inte fanns så 

mycket litteratur inom området flygförsäkringar ändrades intervjufrågorna i takt med 

att intervjuerna utfördes och vår kunskap blev större. Vi anser att problemområdet 

belystes utifrån intervjupersonernas perspektiv eftersom de hade möjlighet att uttrycka 

sig fritt runt de frågor vi ställt.  

För att intervjuerna skulle bli så givande som möjligt skickades intervjufrågorna till 

respondenterna i förväg. Vi är medvetna om att svaren på detta sätt inte blev spontana 

och det finns en risk för att responden försökte att tillrättalägga informationen. Vi 

bedömde dock ändå att denna nackdel uppvägdes av fördelen att respondenterna hade 

möjlighet att i förväg begrunda frågorna. Frågorna visade sig vara relativt svåra och vi 

tror att vi på detta sett fick mer uttömmande svar.    

Intervjuerna valde vi, som nämnts, att genomföra via telefon. Enligt Lundahl och 

Skärvad (1999) finns det såväl positiva som negativa aspekter med telefonintervjuer. 

Positivt är att de går fortare att genomföra och att det endast innebär en låg kostnad per 

intervju. Eftersom studien genomfördes under en begränsad tid och intervjupersonerna 

befann sig på ett antal olika orter i Sverige och även i Finland var vår åsikt att 

telefonintervjuer var det bästa alternativet. Om vi hade besökt varje intervjuperson 
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hade mycket tid fått ägnas åt resor vid besöksintervjuer och detta tror vi i slutändan 

hade gått ut över uppsatsens kvalitet. Även kostnadsaspekten hade betydelse, särskilt 

för intervjuerna i Finland. Negativt med telefonintervjuer är enligt Lundahl och 

Skärvad (1999) främst att frågorna måste vara tämligen enkla. Vi valde som vi tidigare 

nämnt att tillsända respondenten intervjufrågorna i förväg vilket vi tror innebar att även 

svårare frågor kunde behandlas. Från en respondent fick vi även material faxat till oss 

eftersom den informationen var svår att beskriva över telefon. Då intervjuerna 

genomfördes med personer på högt uppsatta positioner i företagen visade det sig även 

lättare för dem att genomföra en telefonintervju än att ta emot oss på besök. 

Intervjuerna varade ungefär 40 minuter och trots att vi inte träffade respondenterna 

personligen upplevde vi att vi fick en bra kontakt med dem och att de gav uttömmande 

svar på våra frågor. Vi upplevde det inte heller som att någon av intervjupersonerna 

hade starkt egenintresse i studiens resultat, men det kan emellertid tänkas att de ville 

framstå i god dager och därför tillrättalade svaren. Vår upplevelse är dock att 

respondenterna framstod som sanningsenliga. 

2.4.1 Urval 
Holme och Solvang (1997) påpekar att valet av intervjupersoner är viktigt, då det 

påverkar undersökningens kvalitet. Urvalet bör enligt författarna inte ske 

slumpmässigt, utan istället bör det göras utifrån strategiskt definierade kriterier för att 

få ett så högt informationsvärde som möjligt.  

För att få bakomliggande kunskaper om flygbolagsbranschen genomförde vi vad Kvale 

(1997) kallar informantintervjuer. Denna typ av intervju kännetecknas av att 

intervjupersonen är vittne till det studerade fenomenet och har stor kunskap inom 

området. Vi genomförde två informantintervjuer. Den första gjordes med chefen för 

transport- och miljöenheten på Luftfartstyrelsen eftersom det är den myndighet som är 

ansvarig för att kontrollera flygbolagens försäkringsbrev. Den andra informantintervjun 

genomfördes med en försäkringsmäklarassistent som arbetar med flygförsäkringar. 

Anledningen till att vi genomförde den intervjun var att flera bolag nämnde att 

försäkringsmäklare hade bättre kunskap om motiven till att försäkra sig än vad de 

själva hade.  

De resterande intervjuerna var respondentintervjuer, vilket enligt Holme och Solvang 

(1997) innebär att intervjupersonerna själva är delaktiga i det fenomen som studeras. 
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Vi valde att intervjua den person som hade ansvar för försäkringar på respektive bolag, 

då vi ansåg att de rimligtvis borde ha bäst kunskap inom området. 

Eftersom vi ville få en mångfacetterad bild med möjlighet att jämföra olika perspektiv 

valdes flera flygbolag ut. Gemensamt för bolagen var att de är aktiebolag som ägnar sig 

åt passagerarflyg. Vi kontaktade inledningsvis samtliga svenska bolag som ägnar sig åt 

antingen charter eller reguljära flygningar med passagerare. Då ett av flygbolagen 

ingick i Finnair Group valde vi att även inkludera dem i undersökningen, eftersom det 

visade sig att försäkringsbesluten sköttes centralt. Bolagen var olika stora och därför 

såg också deras organisation olika ut, vilket innebar att befattningen hos de 

respondenter som valdes ut varierade. I de stora bolagen fanns det en 

försäkringsansvarig som vi kunde intervjua medan det i de mindre bolagen var VD 

eller finanschef som ansvarade för försäkringarna.  

2.4.2 Intervjuernas tillförlitlighet 
För att säkra tillförlitligheten hos den insamlade datan brukar det talas i termer av 

reliabilitet och validitet. Dessa begrepp får enligt Gummesson (2004) en annan 

innebörd vid kvalitativa studier än vid kvantitativa studier. 

Reliabiliteten mäter huruvida samma resultat kan uppnås om studien upprepas och 

enligt författaren är den inte ett lika centralt begrepp i den kvalitativa studien som i den 

kvantitativa. Detta beror enligt Gummeson (2004) på att det varken är möjligt eller 

önskvärt att uppnå samma resultat om studien skulle upprepas. Kvale (1997) menar att 

reliabiliteten bland annat kan försämras om intervjuaren ställer ledande frågor och 

därmed subjektivt påverkar respondenten. Vi försökte att inte styra intervjuerna mer än 

nödvändigt och vi försökte även vara öppna för de vändningar som intervjuerna kunde 

ta. Vi är medvetna om att intervjuerna påverkades av de förhållanden under vilka de 

utfördes och om någon annan skulle upprepa intervjun är det möjligt att resultatet 

skulle se annorlunda ut. Då kvalitativa intervjuer utförs kan reliabiliteten aldrig bli 

optimal, och som Kvale (1997) påpekar finns det risk för att kreativiteten hämmas om 

alltför mycket fokus läggs på studiens reliabilitet.  

Enligt Gummesson (2004) är dock validiteten, som speglar om forskaren har fångat det 

fenomen som avsetts, mycket central inom fallstudieinspirerad forskning. Vi anser i 

enlighet med Holme och Solvang (1997) att den närhet som skapas till 

intervjupersonen i en kvalitativ studie gör det lättare att mäta det som avses. För att 
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säkra intervjuernas validitet arbetade vi, i enlighet med vad Kvale (1997) föreslår, fram 

intervjumanualen med syftet i åtanke och kontrollerade och ifrågasatte kontinuerligt det 

som intervjupersonerna sa. I de fall där något var oklart var vi noga med att följa upp 

det oklara med en följdfråga. För att på ett så korrekt sätt som möjligt kunna återge 

respondentens budskap spelade vi in intervjun samtidigt som en av oss tog 

stödanteckningar. Intervjuerna transkriberades sedan så fort som möjligt efter 

intervjutillfället. Genom att vara medvetna om och arbeta efter dessa förutsättningar för 

hög validitet anser vi att studiens validitet kan betecknas som tillräcklig för denna typ 

av studie.   

2.5 SEKUNDÄRDATA 
Medan primärdata är ny data är sekundärdata data som redan finns, det vill säga data 

och information som är insamlad av andra. (Lundahl & Skärvad, 1999) Sekundärdatan 

är även insamlad i ett annat ändamål än den aktuella studiens vilket är något som är 

viktigt att ha i åtanke. Ytterligare aspekter att beakta är om informationen är vinklad, 

om den är aktuell samt om den är tagen från sin ursprungskälla. (Lundahl & Skärvad, 

1999) 

I denna studie använde vi oss av sekundärdata i form av årsredovisningar och 

hemsidor. Vi var medvetna om att informationen som fanns att hämta på företagens 

hemsidor och årsredovisningar är insamlad i ett annat syfte samt är vinklad till 

företagens fördel men ansåg ändå att denna var relevant och användbar i studien då den 

främst användes vid presentationer av de olika företagen.   

2.6 LITTERATURSTUDIER 
Litteraturstudier är enligt Björklund och Paulsson (2003) allt skrivet material och som 

exempel nämner de böcker, broschyrer och tidskrifter. För att finna litteratur använde 

vi oss av bibliotekets databaser där vi gjorde sökningar efter såväl böcker som artiklar i 

tidskrifter. Största delen av den litteratur som ligger till grund för den teoretiska 

utgångspunkten var utländsk litteratur, och vi valde att använda oss av den, förutom i 

de fall då specifika svenska förhållanden rådde. Det finns många olika författare som 

har beskrivit riskhanteringsområdet. För att underlätta för läsaren valde vi att utgå från 

Harrington och Niehaus (1999) och sedan komplettera deras bild med andra källor. Då 

det har hänt mycket på flygförsäkringsmarknaden de senaste åren har det varit svårt att 
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hitta uppdaterad relevant information om detta område. Om studien skulle upprepas 

med andra böcker och modeller att utgå ifrån är det möjligt att resultatet skulle ha sett 

annorlunda ut. 

För att en källa ska anses trovärdig menar Ejvegård (2003) att fyra olika krav behöver 

vara uppfyllda. Kraven består i att materialet behöver vara äkta, det ska komma från en 

oberoende källa, det ska vara färskt och slutligen ställs ett samtidskrav. För att uppfylla 

kravet på äkthet använde vi oss av litteratur skriven av inom området erkända författare 

samt artiklar publicerade i välkända tidskrifter. Att materialet kommer från en 

oberoende källa försökte vi tillgodose genom att återgå till primärkällan i möjligaste 

mån för att undvika att använda oss av texter som blivit förvrängda efter flera 

omskrivningar. Ejvegårds tredje krav var färskhet och för att tillgodose detta krav 

använde vi oss i möjligaste mån av litteratur från 1990 och framåt samt i de fall där 

flera upplagor fanns av en bok använde vi oss av den senaste. Den sista punkten är krav 

på samtid och innebär att händelser som refereras till i litteraturen ligger nära i tiden 

från när boken eller artikeln är skriven. Även detta krav hade vi i beaktande under 

processen. 
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3 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

I detta kapitel redogörs för den teoretiska grund som studien utgår från. Det går inte att 

tala om försäkringar utan att nämna begreppen risk och risk management och 

inledningsvis presenteras därför en definition av begreppen och deras 

användningsområde. Därefter följer en beskrivning av vad aktieägarperspektiv innebär 

och sedan redogörs för olika perspektiv på försäkringar. 

3.1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KAPITLET 
Det finns åtskilliga beskrivningar av riskhantering och försäkringar som alla har 

liknande innehåll, men som är beskrivna på olika sätt. För att underlätta för läsaren 

valde vi att ta utgångspunkt i Harrington och Niehaus (1999) bok Risk Management 

and Insurance. Författarna beskriver området utifrån modern finansiell teori, vilken 

kan skilja sig från traditionell försäkringsteori. Vi ansåg att denna utgångspunkt var 

lämplig då den till stor del sammanföll med aktieägarperspektivet, vilket är det 

perspektiv vi kommer att utgå från när vi analyserar hanteringen av flygförsäkringar. I 

de fall teorin inte räckte till, eller när vi ville gå in mer på djupet, kompletterades den 

med andra källor.  

3.2 VAD ÄR RISK? 
Risk associeras vanligtvis till situationer där det råder osäkerhet om utfallet. 

(Harrington & Niehaus, 1999) Begreppet risk kan definieras på många olika sätt. Enligt 

Nationalencyklopedin (2005a) kan risk i allmän betydelse förklaras som �möjligheten 

att något oönskat ska inträffa�. En annan begreppsförklaring har Harrington och 

Niehaus (1999) som definierar risk ur ett finansiellt perspektiv. Författarna menar att 

risk är �variationen i utfallet runt ett förväntat värde� (s.15) och det är den definitionen 

som vi använder oss av fortsättningsvis.    

Cho (1988) påpekar vidare att risk alltid innebär en kostnad. Denna beräknas som 

summan av kostnaderna för att kontrollera risken och de förväntade förluster som 

riskhanteringsmetoden ger upphov till.  

I risk managementlitteraturen förekommer en mängd olika indelningar och 

klassificeringar av risk. En vanlig indelning som bland annat Harrington och Niehaus 
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(1999) använder är huruvida aktieägarna kan diversifiera bort risken eller inte. 

Diversifierbar risk, eller osystematisk risk, som den också kallas, är specifik för det 

enskilda företaget och den kan aktieägarna själva eliminera genom att diversifiera sin 

portfölj (se figur 2). Denna diversifiering innebär ingen stor kostnad för aktieägarna 

och av den anledningen kräver de ingen ersättning för denna risk. Exempel på 

diversifierbar risk kan vara risken för brand eller stöld. Icke-diversifierbar risk är sådan 

risk som alla företag utsätts för som exempelvis räntor, inflation och BNP-tillväxt. 

Denna risk kan aktieägarna inte påverka själva och därför kräver de ersättning för att de 

ska investera sitt kapital. Den icke-diversifierbara risken kallas också för marknadsrisk 

eller systematisk risk. (Harrington & Niehaus, 1999) 

  

Figur 2 - Olika typer av risk (egen bearbetning från Brealey & Myers, 2003, s. 168) 

 

Risker kan även delas in i ren risk och spekulativ risk. Ren risk innebär enligt Williams 

et al (1995) att det finns mycket liten eller ingen möjlighet till vinst, medan spekulativ 

risk existerar när det finns möjlighet att både vinna och förlora. Harrington och 

Niehaus (1999) påpekar att förlusterna som ren risk för med sig kraftigt kan reducera 

ett företags värde, medan möjligheterna till att värdet ökar är mycket små. För att 

minska osäkerheten som ren risk innebär och finansiera de förluster som kan 

uppkomma är det vanligt att företag köper försäkringskontrakt. (Harrington och 

Niehaus, 1999) 

Diversifierbar risk / osystematisk risk

Icke-diversifierbar risk / marknadsrisk

Antal aktieslag 
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3.2.1 Vad utmärker försäkringsbar risk?  
Då denna uppsats handlar om försäkringar, blir det högst aktuellt att ta reda på vad som 

utmärker de risker som brukar försäkras. Harrington och Niehaus (1999) menar att 

försäkringar sällan används för att försäkra prisrisker eller andra risker där det finns 

möjlighet för försäkringstagaren att gå vinnande ur situationen. Istället är det främst 

rena risker som brukar försäkras. Rena risker är även lättare för försäkringsbolagen att 

diversifiera genom försäkringskontrakt, då de ofta är företagsspecifika och därmed har 

liten påverkan på andra företag. Williams et al (1995) menar att spekulativa risker är 

svårare att försäkra, eftersom de kan innebära såväl vinst som förlust och 

försäkringsbolagen bara vill ersätta förluster.  

Förutom att försäkringsbara risker ofta är rena risker så har de andra faktorer 

gemensamt. Enligt Grillet (1993) måste det finnas många risker av samma sort för att 

försäkringsbolagen ska vara beredda att försäkra risken. Riskerna bör även vara 

homogena och oberoende av varandra. Med homogen menas att förlustens storlek och 

sannolikheten för att en förlust inträffar är densamma för alla. Williams et al (1995) 

nämner ytterligare krav som ställs på en försäkringsbar risk. Bland annat nämner 

författarna att förlusten måste vara orsakad av en olyckshändelse och vara möjlig att 

kalkylera. Dessutom måste den vara tillräckligt viktig för att försäkringstagarna ska 

vara villiga att köpa försäkringar. Såväl Grillet (1993) som Williams et al (1995) 

nämner att alla dessa krav sällan uppfylls, men om det är ett flertal av kraven som inte 

uppfylls blir det svårt för försäkringsbolagen att beräkna risken. Enligt Williams et al 

(1995) kan det tänkas att det i framtiden utvecklas tekniska kunskaper eller nya motiv 

till att försäkra risker och risker som idag klassas som icke försäkringsbara kan komma 

att försäkras. 

3.3 VAD ÄR RISK MANAGEMENT? 
Det finns inget företag som inte utsätts för någon typ av risk och hanteringen av risker 

är därför något som berör alla. (Santomero, 1998) Risk management är enligt Bodie 

och Merton (2000) arbetet med att väga riskminimeringens kostnader och vinster mot 

varandra samt att vidta lämpliga åtgärder för att reducera risken. Harrington och 

Niehaus (1999) påpekar att syftet med risk management kan variera beroende på vilken 

typ av företag det gäller och beroende på ur vilket perspektiv det ses. Denna studie 

utgår, som tidigare nämnts, från att syftet med risk management är att maximera 
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aktieägarvärdet. För riskhantering finns olika metoder att välja mellan och till dessa 

återkommer vi under avsnitt 3.8 

3.4 VAD INNEBÄR AKTIEÄGARPERSPEKTIV?  
Uppsatsen syfte är att analysera passagerarflygbolagens användning av försäkring som 

riskhanteringsmetod utifrån ett aktieägarperspektiv och vi ägnar därför detta avsnitt åt 

att förklara vad aktieägarperspektiv innebär. Begreppet aktieägarperspektiv används 

när företags arbete med att maximera aktieägarnas långsiktiga avkastning ska 

beskrivas. (Landelius & Treffner, 1998) Att skapa värde för aktieägarna innebär enligt 

Landelius och Treffner (1998) att det belopp som någon skulle vara beredd att betala 

för aktier i företaget ökar, det vill säga aktiekursen stiger. Aktieägarvärdet beräknas 

enligt Black et al (1998) som nuvärdet av framtida kassaflöden, diskonterade med hjälp 

av den vägda kapitalkostnaden, minus värdet på skulderna. 

Landelius och Treffner (1998) sammanfattar begreppet aktieägarvärde som att värde 

skapas för aktieägarna enbart om det egna kapitalet avkastar mer än vad det kostar. 

Vilken diskonteringsränta som ska väljas beror enligt Harrington & Niehaus (1999), på 

vilken förväntad avkastning en investerare kan få på en alternativ investering med 

samma risk som det aktuella företagets kassaflöden, detta kallas alternativkostnaden. 

Förväntat framtida kassaflödet beräknas enligt följande formel (Harrington & Niehaus, 

1999 s. 190): 

   sannolikheten för förlust * kassaflödet vid en förlust  
+ sannolikheten för att förlust inte inträffar * kassaflödet om förlust inte inträffar 
 

 = förväntat framtida kassaflöde  

Vad menas då med att flygbolagen ska fokusera på att tillfredställa aktieägarna? Borde 

inte andra intressegrupper såsom anställda, passagerare, leverantörer eller samhället 

vara viktigare, eller i alla fall minst lika viktiga? Landelius och Treffner (1998) påpekar 

att alla intressenters åsikter måste beaktas men att eftersom dessa gruppers intressen 

oftast går isär är det omöjligt att tillfredställa alla. Om det uppkommer en konflikt 

mellan de olika intressegrupperna kommer ledningen bli tvungen att välja en grupp att 

företräda. Ett exempel på en sådan konflikt kan vara stora neddragningar som kan 

orsaka missnöje bland personalen samtidigt som det kan vara positivt för aktiekursen. 

Att det är just aktieägarnas intressen som ska värderas högst kommer sig enligt 

Landelius och Treffner (1998) av att ett företags existens bygger på att det lyckas 
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generera vinster och fritt kassaflöde, och lyckas det inte med det kommer övriga 

intressenters möjlighet till värde minimeras. Dock menar Harrington och Niehaus 

(1999) att även om hänsyn främst ska tas till hur ett beslut påverkar företagets värde 

måste hänsyn även tas till andra intressenter såsom långivare, anställda, kunder och 

leverantörer 

Vi konstaterade ovan att målet med risk management är att maximera aktieägarvärdet, 

detta kan te sig som en självklarhet nu när vi även konstaterat att företags primära mål 

måste vara att maximera aktieägarvärdet. Hur påverkas då aktieägarvärdet av risk 

management? Aktieägarvärdet påverkas av alla beslut som tas i 

riskhanteringsprocessen. Vilken metod som väljs har exempelvis betydelse för direkta 

kostnader och förväntade kostnader för förlust. Detta har i sin tur påverkan på värdet på 

företaget och därmed aktieägarvärdet. (Black et al., 1998) Aktieägarvärdet påverkas 

också av den risknivå som företaget väljer att ha. Bodie och Merton (2000) menar att 

aktieägarna har olika behov och preferenser vad gäller vilken risknivå de föredrar. Att 

inte bära risk överhuvudtaget innebär enligt DeLoach (2000) mindre chans till 

avkastning varför ett visst risktagande är nödvändigt om företaget ska kunna ge värde 

tillbaka till sina aktieägare. Vid riskhanteringen måste även hänsyn tas till aktieägarnas 

möjligheter att själva diversifiera sin portfölj, något som kan minska behovet av risk 

management. Detta är något som vi kommer att återkomma till senare i detta kapitel.  

3.4.1 Gordon growth model 
För att uppskatta värdet på en aktie kan enligt Damodaran (2001) Gordon growth 

model användas. Detta görs genom att man förutsätter att utdelningen från och med 

idag kommer ha en konstant tillväxt i all framtid. Med hjälp av detta antagande kan 

värdet på aktien uppskattas genom att använda en nuvärdesformel för ett kassaflöde 

som växer med evig tillväxt. Bodie och Merton (2000) väljer att illustrera Gordon 

growth model på följande sätt:  

gk
D

P
−

= 1
0  

P0 = pris med konstant tillväxt 
D1 = den förväntade utdelningen om ett år 
k = investerarnas avkastningskrav 
g   = utdelningens konstanta procentuella tillväxt    
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Om D och k är konstanta innebär det att ju högre värdet på g är desto högre blir 

aktiekursen. Men om värdet på g och k börjar närma sig varandra brister modellen. 

Modellen är således bara giltig om g är mindre än k. (Bodie & Merton, 2001) 

Modellen är enligt Damodaran (2001) enkel men begränsad. Begränsad eftersom den 

endast kan värdera företag som ger aktieägarna utdelning och endast om den 

utdelningen förväntas växa konstant i all evighet. Bodie och Merton (2000) tillägger att 

eftersom utdelningen förväntas ha konstant tillväxt förväntas även aktiekursen stiga i 

samma takt. Dessa antaganden anses inte särskilt rimliga. Anledningen till att vi valt att 

inkludera modellen är att vi tror att den trots sina brister på ett enkelt sätt kan användas 

för att illustrera några av mekanismerna bakom aktieägarvärdet.     

3.5 FÖRSÄKRINGAR  
Försäkringar är ett av alternativen som ett företag kan använda sig av när det gäller att 

finansiera de eventuella förluster som en risk kan innebära. När en försäkring säljs 

förbinder sig försäkringsbolaget till att betala en eventuell förlust, mot att 

försäkringstagaren i förväg betalar en premie. I och med att risken förs över på 

försäkringsbolaget, minskar risken för försäkringstagaren. Försäkringsbolaget minskar 

i sin tur risken genom diversifiering. (Harrington & Niehaus, 1999)  

För att ett försäkringsbolag ska vilja erbjuda försäkringar måste premierna täcka 

försäkringsbolagets kostnader för skadeersättningar och administration, samt ge 

kompensation för det kapital som försäkringsbolagen måste ha tillgängligt för att kunna 

betala ut en eventuell ersättning. Den kostnad detta innebär för försäkringstagarna leder 

till att företag väljer att inte försäkra sig mot vissa risker, samt att delförsäkra sig mot 

andra. (Harrington & Niehaus, 1999) 

Harrington och Niehaus (1999) påpekar att de flesta försäkringar inte ger fullt 

försäkringsskydd utan att nästan alla försäkringsavtal innehåller försäkringsvillkor som 

innebär att försäkringstagaren själv måste bära viss del av risken. Genom att använda 

självrisk får försäkringstagaren själv stå för skador upp till en viss summa medan 

försäkringsbolaget står för kostnader utöver denna summa. Vanligt är också enligt 

Harrington och Niehaus (1999) att fler försäkringsbolag är involverade i 

försäkringslösningen och att dessa täcker vid olika beloppsgränser. 
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När en risk väl är försäkrad menar Harrington och Niehaus (1999) att försäkrings-

tagarens incitament att vidta preventiva åtgärder för att förebygga risken minskar. Detta 

beror på att förebyggande åtgärder från försäkringstagaren inte leder till några direkta 

vinster, utan istället är det försäkringsbolaget som tjänar på förebyggande arbete i form 

av lägre förväntade kostnader för försäkringsanspråk. Detta problem kallas för �moral 

hazard�. Författarna konstaterar även att försäkringsgivarna är medvetna om problemet 

och för att minska problematiken vidtar de främst två åtgärder. Den första är att låta 

den försäkrades framtida premiekostnader bero av försäkringstagarens skadehistorik 

och den andra är att erbjuda begränsad täckning för vissa särskilt utsatta risker, det vill 

säga att försäkringstagaren får betala självrisk om något händer. Båda dessa innebär att 

det lönar sig för försäkringstagaren att vidta försiktighetsåtgärder. (Harrington & 

Niehaus, 1999) 

Den mest uppenbara fördelen med försäkringar är att de ger försäkringstagaren 

ersättning när oväntade förluster inträffar och precis som Williams et al (1995) påpekar 

blir de ekonomiska skadorna inte lika stora för de företag som drabbas om de har 

försäkring som om de hade varit utan.  

Dessutom nämner Harrington och Niehaus (1999) att försäkringar kan vara en bra 

lösning för riskaverta eller ensamma ägare som inte själva diversifierat, eftersom det 

reducerar ägarens risk. Detta är ofta fallet i små eller privata företag. Författarna menar 

även att det faktum att ett försäkringsbolag är villigt att sälja försäkringsskydd till ett 

företag kan sända positiva signaler till kunder om bolaget. 

3.6 FÖRSÄKRINGARS PÅVERKAN PÅ AKTIEÄGARVÄRDET   
För att kunna analysera passagerarflygbolagens hantering av försäkringar utifrån ett 

aktieägarperspektiv, anser vi det vara viktigt att presentera den teoretiska synen på hur 

försäkringar påverkar aktieägarvärdet. Vi kommer därför klargöra vilka faktorer som 

talar för respektive mot försäkringar, samt hur aktieägarperspektivet påverkar denna 

bild.  

Försäkring av företagsspecifika risker minskar enligt Grillet (1992) volatiliteten hos ett 

bolags aktie. En investerare tjänar dock bara på detta om man ser till den enskilda 

aktien. Har investeraren en väldiversifierad portfölj kan denne dock minska den 

specifika risken på egen hand och därmed behövs ingen försäkring. Detta påpekas även 

av Santomero (1998) som menar att det faktum att företag köper försäkringar inte 
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reducerar risken för aktieägarna om de redan har diversifierat bort den själva. Grillet 

(1992) menar att om portföljdiversifiering är en kostnadseffektiv metod för att minska 

risken kommer investerare inte att vilja betala en premie för att reducera risken. 

3.6.1 Positiv påverkan 
Är det då alltid negativt för aktieägarna om ett företag köper försäkringar? Nofsinger 

(2005) menar att även om aktieägarna i teorin har möjlighet att själva diversifiera är det 

få som gör det. Istället menar han att olika psykologiska faktorer har större betydelse 

när investerare fattar beslut att investera, och mindre viktigt är hur den nya 

investeringen kommer att påverka portföljens sammansättning. Detta påpekas även av 

Cho (1988) som säger att de flesta investerare har relativt odiversifierade portföljer.   

Harrington och Niehaus (1999) utgår dock från att aktieägarna själva diversifierar sin 

portfölj och menar att det trots detta finns situationer då de kan tjäna på att ett bolag 

försäkrar sig. I avsnitt 3.4 förklaras att ett positivt kassaflöde har en fördelaktig 

inverkan på aktieägarvärdet och författarna menar att försäkringar för med sig ett antal 

effekter som indirekt ökar företagets förväntade kassainflöde.   

• Harrington och Niehaus (1999) nämner att företag betalar in en 

försäkringspremie som täcker bland annat försäkringsbolagets kostnad för att 

tillhandahålla tjänster till försäkringstagaren vid exempelvis kravprocesser och 

utnyttjande av försäkringen. Om premien är lägre än kostnaden för bolaget att 

utföra samma tjänster tjänar aktieägarna på om bolaget försäkrar sig, trots att de 

är diversifierade. (Harrington & Niehaus, 1999) Detta påpekas även av Grillet 

(1993) som menar att försäkringsbolag ofta har komparativ fördel på grund av 

att de kan hantera riskerna mer effektivt. Anledningen till det, är bland annat att 

de har specialkunskaper vad gäller att övervaka riskerna och administrera 

anspråk. Enligt Mayers och Smith (1982, i Williams) händer det även att 

försäkringsgivare erbjuder företag andra tjänster än skadeersättning, som 

exempelvis juridisk hjälp. Genom att köpa försäkring får företag därmed 

tillgång till försäkringsbolags expertkunskap och behöver inte lägga tid på att 

leta upp hjälp på annat håll.  

• Vidare påpekar Harrington och Niehaus (1999) att om ett bolag inte köper en 

försäkring måste de täcka eventuella förluster på egen hand. Detta kan göras 

med interna medel eller så kan bolaget försöka få extern finansiering genom till 
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exempel banklån. Den externa finansieringen blir ofta dyrare än om bolaget kan 

finansiera internt. Om företaget inte har tillräckligt med interna medel kan de 

enligt författarna använda sig av försäkringar för att slippa extern finansiering 

vid en förlust.  

• Det kan även tänkas att bolaget vill använda sina interna medel till andra 

ändamål som till exempel investeringar i nya projekt och även av den 

anledningen kan en försäkringslösning vara lämplig. Om bolagen tvingas 

finansiera investeringsprojekten med externt kapital kan det enligt Harrington 

och Niehaus (1999) bli mycket kostsamt och projekten skulle därmed kunna bli 

mindre lönsamma.  

• Om företag inte lyckas få banklån eller finansiering på annat sätt tvingas de i 

konkurs och detta skulle naturligtvis ha stor negativ påverkan på aktieägarna. 

(Harrington & Niehaus, 1999)  

3.6.2 Negativ påverkan 
De faktorer som nämnts hittills har alla positiv inverkan på aktieägarvärdet, men 

försäkringslösningar innebär också kostnader som kan påverka aktieägarvärdet 

negativt:  

• Harrington och Niehaus (1999) konstaterar att en av de kostnader som företag 

måste bära, är kostnaden för premien. Dessutom tillkommer 

transaktionskostnaden för att arrangera och förhandla om hur risken ska 

överföras. Påverkan från externa faktorer kan enligt Grillet (1993) innebära att 

det i vissa fall blir svårt för försäkringsbolaget att kalkylera risken. Eftersom 

bolaget då måste lägga mer tid på att övervaka risken ökar kostnaderna och 

därmed även premien som försäkringstagaren betalar. Om premien höjs så pass 

mycket att försäkringskostnaden blir högre än kostnaden för att själv finansiera 

risken tjänar inte bolag på att försäkra sig.  

• Genom att teckna en försäkring menar Harrington och Niehaus (1999) att 

företag reducerar viss del av osäkerheten, men enligt författarna finns det ingen 

riskhanteringsmetod som innebär att osäkerheten helt kan elimineras. Även 

osäkerhet kan innebära en kostnad för företag. Om osäkerheten måste bäras av 

investerare kommer kostnaden att reflekteras i riskpremien.  
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3.7 VAD PÅVERKAR VILJAN ATT FÖRSÄKRA SIG? 
För att kunna avgöra om flygbolags arbete med försäkringar överensstämmer med 

aktieägarperspektivet är det viktigt att veta vilka faktorer som inverkar på beslutet att 

försäkra sig. Harrington och Niehaus (1999) menar att det finns ett antal faktorer som 

påverkar efterfrågan på försäkringar.  

• Den första faktorn som påverkar huruvida en försäkring köps är 

riskbenägenheten hos försäkringstagaren. Den som är riskavert vill i 

möjligaste mån avstå från att utsättas för risk, medan den som är riskneutral 

bara bryr sig om förväntad förmögenhet. De flesta prioriterar dock att avstå från 

en liten summa pengar om en förlust inte inträffar för att de istället ska kunna få 

pengar om något skulle inträffa. Detta beror på att pengar oftast är mer 

värdefulla för dem som har lite av dem. Brunsson (2000) menar även att 

grupper ofta är mer riskneutrala än enskilda individer.  

• Den som är riskavert är ofta villig att köpa en försäkring för att minska risken, 

men köpet beror även på premiens storlek. Om priset på premien ökar blir det 

färre som vill köpa försäkringen.  

• Valet att försäkra sig beror även på storleken på inkomst och förmögenhet. 

En stor förmögenhet innebär ofta en större tillgångsmassa och därmed en ökad 

omfattning på en eventuell förlust. Detta kan leda till att viljan att försäkra sig 

ökar. Samtidigt är den med mycket pengar ofta mer riskneutral eftersom en 

förlust inte påverkar denne i samma utsträckning som om förmögenheten hade 

varit mindre. De som har liten inkomst och förmögenhet har dock inte alltid råd 

att köpa en försäkring. 

• En annan faktor som påverkar efterfrågan på försäkringar är den information 

som försäkringstagaren har om risken för förlust. Om försäkringstagaren 

upplever att risken för förlust är mindre än vad försäkringsbolaget gör, blir 

denne mindre villig att köpa försäkring eftersom premien då upplevs som dyr. 

Situationen blir den motsatta om försäkringstagaren upplever risken för förlust 

som större än vad försäkringsgivaren gör.  

• Beslutet att köpa en försäkring påverkas även av om det finns andra sätt på 

vilka ersättning kan betalas ut. För en privatperson skulle det kunna innebära 
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att staten betalar ut ersättning exempelvis vid naturkatastrofer och att man 

därmed väljer att inte köpa försäkring för denna typ av risk. 

• Viljan att försäkra sig beror även på vilken typ av förlust som risken ger 

upphov till. Vissa förluster, som till exempel skador och lidande, är icke-

monetära och påverkar därför inte förmögenheten. Av den anledningen är det 

många som väljer att inte försäkra sig mot denna typ av förluster, istället är det 

vanligt att preventiva åtgärder vidtas.   

3.8 VILKA ALTERNATIV FINNS TILL FÖRSÄKRINGAR?   
Denna studie fokuserar på försäkringar, men för att kunna avgöra om försäkringar är 

det bästa alternativet behövs kunskap om andra sätt att reducera eller finansiera risk. 

När ett företag ska hantera de risker det utsätts för finns ett antal olika metoder att välja 

mellan. Vilken metod som används beror på vilken risk som ska reduceras, kostnaden 

för de olika metoderna samt vilken beräknad effekt de olika metoderna får. (Bodie & 

Merton, 2000) Metoderna behöver inte nödvändigtvis användas var för sig utan de kan 

även användas som komplement till varandra.  

Det som är extra svårt med riskhanteringsbeslut är enligt Harrington och Niehaus 

(1999) att de måste fattas innan eventuella förluster är kända. För att bedöma om ett 

risk managementbeslut är bra eller inte, är det enligt Bodie och Merton (2000) viktigt 

att utgå från den information som beslutsfattaren hade tillgång till vid tidpunkten för 

beslutsfattandet. I efterhand kan det ibland verka som att fel beslut har fattats men det 

viktiga är dock att beslutet var det bästa som kunde ha fattats under de gällande 

förhållandena. Det är också viktigt att ompröva vilka risker företaget valt att skydda sig 

mot allteftersom förutsättningarna förändras. Det kan till exempel tänkas att nya risker 

kan uppkomma, sannolikheten för att något ska ske kan ändras eller nya billigare 

metoder för riskhanteringen kan utvecklas. (Bodie & Merton, 2000) 

Grillet (1992) menar vidare att det är viktigt att ta ställning till om försäkring leder till 

en mer effektiv minskning av olyckskostnaden jämfört med om bolaget skulle hantera 

risken på annat sätt. Grillet (1993) påpekar även att det lönar sig att skifta risk till ett 

försäkringsbolag om försäkringsbolaget har komparativ fördel vad gäller att bära risk. I 

vissa lägen kan det dock vara mer kostnadseffektivt att koordinera försäkrings-

funktionen internt istället för att vända sig till ett försäkringsbolag. 
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3.8.1 Självförsäkring 
Försäkringar används för att finansiera förluster. Harrington och Niehaus (1999) tar 

upp tre alternativa sätt att finansiera förluster på. Den första är att kvarhålla risken i 

företaget och därmed själv stå för eventuella förluster om de skulle inträffa. Denna 

metod är mest fördelaktig om förlusterna är få till antalet och beloppen är låga medan 

den kan bli väldigt kostsam om något allvarligt skulle inträffa. Om många risker 

kvarhålls i företaget blir det en form av självförsäkring. Självförsäkring innebär en 

kostnad eftersom företag måste besitta ett buffertkapital som de kan använda om något 

skulle inträffa. (Harrington & Niehaus, 1999)  

Ett sätt att självförsäkra är att skapa captivebolag. Hur captivebolaget är uppbyggt 

skiljer sig åt mellan olika företag men ett captivebolag i sin rena form är ett sätt för 

företag att självförsäkra genom att skapa ett eget försäkringsbolag. Varför ska då 

företag bilda captivebolag? Harrington och Niehaus (1999) nämner en rad olika 

aspekter där skattefördelar är en. De menar också att kontakten med försäkringsbolagen 

blir lättare eftersom de istället för att direktförsäkra hos försäkringsbolagen gör 

detsamma hos captivebolaget som sedan i sin tur återförsäkrar hos försäkringsbolagen, 

något som innebär betydligt färre regler att följa. För att ett captivebolag ska vara 

lönsamt krävs dock att bolaget utsätts för tillräckligt antal risker så att captivebolaget, 

precis som ett vanligt försäkringsbolag, kan diversifiera de risker som de försäkrar. Att 

skapa ett captivebolag innebär också att företaget kan behålla en stor del av risken 

samtidigt som de uppfyller de legala krav som ställs. Ett captivebolag i sin rena form 

reducerar dock inte risken för sitt moderbolag. Emellertid finns det andra lösningar 

som innebär att captivebolaget reducerar företagets risk. Ett alternativ för att göra detta 

är att captivebolaget även säljer försäkringar till utomstående bolag med en annan 

inriktning på verksamheten. Ett annat sätt är att skapa ett grupp-captivebolag. Det 

innebär att ett antal bolag gemensamt startar ett försäkringsbolag, det vill säga ett 

captivebolag, som försäkrar en del av bolagens risker. I detta bolag reduceras risken 

genom att risken som varje enskilt bolag utsätts för poolas samman och varje ägare 

delar på resultatet i gruppen. Genom captivesamarbetet reduceras risken för alla 

deltagare givet att förlusterna inte är perfekt korrelerade. Negativt med dessa 

samarbeten är att de är kostsamma att driva. (Harrington & Niehaus, 1999) 
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3.8.2 Hedging 
Ett annat sätt att finansiera förluster på är hedging, där olika former av derivat används. 

Harrington och Niehaus (1999) menar att ett försäkringskontrakt kan ses som ett 

derivatkontrakt där den underliggande tillgången är värdet på försäkringstagarens 

upplevda förluster. Trots dessa likheter finns stora skillnader mellan försäkringar och 

hedging i det avseendet att de används för att skydda sig mot olika typer av risker. 

Hedging används vanligen för att skydda sig mot prisrisker medan försäkringar 

används för rena risker. (Harrington & Niehaus, 1999) Kostnaden för hedgingkontrakt 

skiljer sig åt beroende på vilken typ av derivat som används. Vid köp av 

optionskontrakt behöver exempelvis en premie betalas till utställaren av kontraktet.   

3.8.3 Risktransfereringskontrakt 
Sista alternativet som Harrington och Niehaus (1999) tar upp för att finansiera förluster 

är övriga typer av risktransfereringskontrakt. En typ av kontrakt som författarna 

nämner är �hold harmless-kontrakt� som innebär att en part lovar att hålla den andra 

riskfri om något skulle hända.    

3.8.4 Kompletterande riskhanteringsmetoder 
Ovanstående metoder är alternativ till försäkring som alla syftar till att finansiera 

risken. Det finns även andra riskhanteringsmetoder som kan användas som 

komplement till dessa. Harrington och Niehaus (1999) menar att en metod är att vidta 

förebyggande åtgärder för att göra en aktivitet säkrare och därmed reducera storleken 

och frekvensen på förlusterna. Företaget kan också eliminera vissa aktiviteter som är 

förknippade med stor risk, för att på så sätt minska den totala risken. Det är dock inte 

bara risken som minskar, utan även möjligheterna till att göra vinst reduceras. Ett annat 

sätt för företag att hantera risk är att reducera den internt inom företaget genom att 

diversifiera sina aktiviteter. Ytterligare en åtgärd som företag kan vidta för att minska 

risken är att investera i information för att bättre kunna förutse förväntade förluster. 

(Harrington & Niehaus, 1999) 
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4 FLYGBOLAG OCH FÖRSÄKRINGAR 

Tanken med detta kapitel är att ge läsaren grundläggande förståelse för 

flygbolagsbranschen och flygbolagens försäkringssituation. Kapitlet inleds med en 

beskrivning av flygförsäkringsbranschen och därefter följer en redogörelse för några av 

de reglementen som flygbolagen måste efterleva. Informationen i kapitlet kommer till 

viss del från de två informantintervjuerna som vi har genomfört.   

4.1 FLYGINDUSTRIN 
Inom flygindustrin är andelen fasta kostnader mycket stor och detta gör att branschen 

blir extra känslig för externa förändringar, säsongsvariationer och ändrad efterfrågan. 

Under 2004 präglades flygbolagsmarknaden av vissa negativa faktorer som 

överkapacitet och mycket höga bränslepriser. Normalt sett brukar branschen uppvisa 

tillväxt, med undantag från de år då externa chocker som till exempel epidemier, krig 

och oljekriser har inträffat. Under 2004 visade passagerartrafiken god tillväxt. Den 

privata konsumtionen ökade samtidigt som biljettpriserna sänktes och detta förde med 

sig en ökad trafik. Även ett ökat BNP hade positiv inverkan på resandet. (SAS 

årsredovisning, 2004)  

Lyckeborg (2005), som skriver om flygförsäkring i Svensk försäkringsårsbok, nämner 

att flera flygbolag har dålig ekonomi och påpekar att det är värst i USA som stod för 90 

procent av hela världens förluster mellan 2001 och 2004. Författaren påpekar även att 

industrin präglas av överkapacitet som uppstår framförallt på grund av att bolagen 

beställer flygplan i goda ekonomiska tider som sedan levereras i dåliga tider.  

Åren 1997 till 2001 var mycket dystra för den internationella flygförsäkringsbranschen, 

men enligt Lyckeborg (2005) har trenden vänt och de senaste åren har sett betydligt 

ljusare ut. Lyckeborg menar att 2004 var ett mycket bra år sett till antal haverier och 

omkomna i flygtrafiken. Inom det civila flygtransportsystemet var det totalt 425 

människor som omkom i hela världen, vilket kan jämföras med Sveriges dödsiffra för 

biltrafiken som uppgick till 480 människor. (Lyckeborg, 2005) 

I och med terrordåden den 11 september 2001 steg premiekostnaderna kraftigt. Dessa 

har enligt Lyckeborg (2005) återigen börjat sjunka till mer normala värden, men är 

fortfarande mer än dubbelt så höga som premierna innan attentaten. Vi har gjort en 
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intervju med Frida Söderström som är mäklarassistent på Willis och som arbetar med 

flygförsäkringar. Hon berättar att det är stor skillnad på hur flygförsäkringsmarknaden 

såg ut innan den 11 september och hur den ser ut idag. Vidare menar Söderström att 

attentaten kan ha påverkat flygbolagens vilja att försäkra sig, men att de även innebar 

att bolagen förstod vikten av att ha försäkringar.  

Lyckeborg (2005) konstaterar även att flygplanen blir allt större och allt mer värda. 

Även antalet passagerare ökar och dessa faktorer för med sig att riskexponeringen blir 

alltmer ojämn. Ett exempel på detta är den nya Airbus A 380 som kommer vara värd 

30 procent mer än dess föregångare och rymma 555 passagerare. På grund av de höga 

kostnaderna för flygplan och det faktum att flygplanen blir allt större tror 

intervjupersonen på Willis att flygbolag kommer att köpa försäkringar även i 

framtiden. Hon tror även att oroligheterna i omvärlden kommer att öka viljan att 

försäkra sig.  

4.2 FLYGFÖRSÄKRING 
Flygförsäkringen omfattar flera olika delar, bland annat kaskoförsäkring, 

ansvarsförsäkring, olycksfallsförsäkring för besättning och passagerare och 

maskinförsäkring. (Nationalencyklopedin, 2005b) Ansvarsförsäkringen syftar till att 

skydda försäkringstagaren om denne utsätts för skadeståndskrav. Försäkringen innebär 

att den försäkrade endast kan bli ersättningsskyldig i den mån som denne är 

skadeståndsskyldig (Nationalencyklopedin, 2005c) Kaskoförsäkring är försäkring av 

olika slags transportmedel och däribland flygplan. (Nationalencyklopedin, 2005d) 

Söderström från Willis berättar att från och med den 1 december 2005 innehåller 

kaskoförsäkringen en begränsning, som innebär att skador på flygplanet orsakade av 

olika typer av massförstörelsevapen inte täcks av försäkringen.   

Vidare menar respondenten att flygbolagen oftast inte köper försäkringar som täcker 

hela kostnaden utan att det nästan alltid finns en självrisk. Vad gäller 

ansvarsförsäkringen har den dock endast en mycket liten självrisk, eftersom den är 

utformad för att skydda den skadelidande.  Söderström berättar att det går att köpa 

försäkring för att minska självrisken och att detta är vanligt för bolag med stora 

flygplan, eftersom det då handlar om mycket höga belopp. 

Hon berättar också att försäkringar ibland är begränsade till att täcka ett visst belopp 

och om skadan överstiger det beloppet får försäkringstagaren stå för förlusterna själv. 
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Söderström berättar även att försäkringsbolagen, precis som vid andra försäkringar, 

inte försäkrar grov vårdslöshet eller uppsåtliga ageranden. Enligt intervjupersonen 

utnyttjar inte flygbolagen sina försäkringar särskilt frekvent. En anledning till det är att 

det uppstår mycket småskador på flygplanet som oftast är inom beloppet för 

självrisken. Hon menar även att ansvarsskador är relativt sällsynta. 

Mer detaljerade beskrivningar om flygbolagens försäkringar uppkom under de 

resterande intervjuerna och presenteras i uppsatsens empirikapitel. (se kapitel 5)  

4.3 REGLER INOM FLYGBOLAGSBRANSCHEN 
Precis som alla företag har flygbolag en mängd olika lagar och regler som de måste 

följa. Nedan presenteras några av de regler flygbolagen måste följa vad gäller 

försäkrings- och ersättningsskyldighet.  

4.3.1 Försäkringsskyldighet 
I Sverige är det Luftfartsstyrelsen som ser till att flygbolagen följer de regler som finns 

för försäkringar. Vi har gjort en intervju med Anders Gradin, som är chef för transport- 

och miljöenheten på Luftfartstyrelsen och han berättade att flygplan måste ha 

ansvarsförsäkring vad gäller passagerare, frakt och tredje man. Kravet kan jämföras 

med bilarnas trafikförsäkring som enligt Bengtsson (2004) tillkommit för att skydda 

främst tredje part.    

Minimikraven framgår av �Europaparlamentets och rådets förordning nr 785/2004 om 

försäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer�. Denna förordning är 

gemensam för hela den Europeiska Unionen och började arbetas fram efter den 11 

september 2001. Tanken med förordningen är att konsumentskyddet ska främjas och att 

konkurrenssnedvridning mellan luftföretagen ska undvikas. Förordningen lades fram 

den 21 april 2004 och den 30 april 2005 började den tillämpas. (Förordning 785/2004) 

I förordningen (785/2004) framgår olika miniminivåer för vilket belopp försäkringen 

ska täcka. För passagerare, gods och bagage är det fasta belopp, medan 

minimiförsäkringskravet för tredje man beror på hur mycket flygplanet väger. Det 

faktum att försäkringen till viss del bestäms av flygplanets vikt innebär enligt 

intervjupersonen från Willis att kraven skiljer sig mycket åt mellan olika flygplan.   

Av förordningen framgår det även att krigshandlingar, terrorism, flygkapning, 

sabotage, olaga besittningstagande av luftfartyg och civila oroligheter ska omfattas av 
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försäkringen. Detta påpekas även av Gradin på Luftfartsstyrelsen som förklarar att 

försäkringar brukar innehålla en klausul som exkluderar vissa typer av handlingar, som 

till exempel krig. Emellertid finns det även en annan klausul, i vilken flygbolagen kan 

köpa tillbaka de försäkringar som tidigare eliminerats, till exempel en krigsförsäkring.    

Enligt förordningen (785/2004) ska påföljderna om förordningen överträds vara 

effektiva, proportionella och avskräckande. I Sverige har Luftfartstyrelsen rätt att dra in 

den operativa licensen om reglerna ej efterföljs, vilket innebär att flygbolagen inte får 

operera inom det avtalade området.    

Söderström från Willis tror att flygbolagen köpt de obligatoriska försäkringarna även 

om de inte varit tvungna. Hon menar att anledningen till det är att även andra 

intressenter, som exempelvis ägare, leasinggivare och finansiärer, ställer krav samt att 

det finns en rädsla för att bli part i ett skadeståndsmål.   

4.3.2 Ansvar och ersättning 
Flygbolagen måste även följa Montrealkonventionen, som är ett internationellt 

regelverk för ansvars- och ersättningsfrågor vid olyckor. Konventionen, som trädde 

ikraft den 28 juni 2004, har implementerats i den Europeiska Unionen genom 

förordning 2027/97 som sedan har ersatts med förordning 889/2002. I konventionen 

behandlas bland annat ersättningsskyldighet vid skador på passagerare, bagage eller 

gods under internationella lufttransporter (Luftfartstyrelsen, 2005). Förordningen gäller 

alltså inte bolagens försäkringsskyldighet, men vi anser att den ändå är relevant för 

denna studie då den visar på bolagens ersättningsskyldighet.  

Av förordningen framgår att det inte finns några ekonomiska gränser för 

skadeståndsansvaret vid passagerares kroppsskada eller dödsfall. För skador upp till 

1 100 000 kronor2 blir flygbolaget betalningsskyldigt om skadan har orsakats av en 

olycka. Om beloppet är högre kan flygbolaget motsätta sig krav om de kan bevisa att 

de inte har vållat skadan (Förordning 889/2002) En olycka behöver inte betyda att ett 

flygplan helt förolyckas utan inträffar närhelst en onormal händelse orsakar en skada på 

en passagerare under flygningen (Luftfartstyrelsen, 2005). 

Vid förseningar av passagerare och bagage är flygbolaget skadeståndsansvarigt om de 

inte vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika skadan eller om det var omöjligt för 

                                                
2  Enligt 2027/97 uppgår beloppet till 100 000 särskilda dragningsrätter (SDR). Enligt Luftfartstyrelsen 
(2005) är 1 SDR = ca 11 kronor och beloppet blir därmed ca 1 100 000 SEK  
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bolaget att vidta sådana åtgärder. Skadeståndsansvaret gäller dock endast ett begränsat 

belopp och om passageraren har bagage av större värde måste de själva överväga om 

de vill teckna en försäkring som täcker den resterande kostnaden. (Luftfartstyrelsen, 

2005) 
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5 FLYGBOLAGENS FÖRSÄKRINGSLÖSNINGAR 

I detta kapitel presenteras det empiriska material som samlats in till studien. Kapitlet 

innehåller även presentationer av de olika flygbolag som är föremål för studien.  

5.1 FINNAIR GROUP 
Finnair Group grundades 1923 och är därmed ett av världens äldsta flygbolag som 

fortfarande är i bruk. Det är ett publikt aktiebolag där största ägaren är den finska staten 

som äger 58,4 procent av bolaget. Antal anställda uppgår till 9500 och till 

affärsområdena hör reguljärtrafik, semestertrafik, fraktflyg, service- och 

underhållsverksamhet, cateringverksamhet samt resebyråverksamhet och andra 

resetjänster. (Finnair, 2005) 

Finnair Group inkluderar förutom Finnair även några mindre bolag och då bland annat 

det svenska lågprisbolaget Fly Nordic som har sin bas i Stockholm och trafikerar den 

skandinaviska marknaden. Totalt har Finnair Group ett 70-tal flygplan som trafikerar 

ungefär 50 reguljära internationella destinationer, 16 destinationer i Finland samt ett 

60-tal charterdestinationer. Under 2004 uppgick antal passagerare till strax över 8 

miljoner och antalet fraktade ton uppgick till 73 922. (Finnair, 2005) 

På Finnair Group (hädanefter benämnt Finnair) intervjuade vi Sami Sarelius som är 

ansvarig för hela koncernens försäkringar och som upphandlar försäkringsskydd. 

Finnair har dessutom en centraliserad risk managementavdelning som bestämmer vilka 

risker som ska skyddas genom försäkringar och vilka risker som ska skyddas med hjälp 

av andra metoder.  

På frågan för vilka intressenter som det är viktigt att Finnair har försäkringar svarar 

Sarelius att styrelsen är ansvarig inför aktieägarna, som vill att deras förmögenhet ska 

skyddas. Andra intressenter är EU, Finland, andra länder och finansiärer. Sarelius säger 

vidare att han antar att även passagerarna förväntar sig att de har ansvarsförsäkring.  

Angående flygförsäkringarna menar respondenten att det finns många faktorer som 

bestämmer om en risk ska försäkras. Först och främst ställer EU krav på att bolagen 

ska ha en ansvarförsäkring för passagerare och tredje part. För att skydda sig mot 

skador på flygplanen kaskoförsäkrar de sig till en mycket hög grad. Med detta menar 
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han att det finns en stor bredd i de risker som försäkras. Gällande kaskoförsäkringen 

finns inget lagstadgat krav men trots det menar Sarelius att kaskoförsäkringen i 

praktiken är obligatorisk. Det beror på att flygbolagen ofta finansierar sina flygplan 

genom att leasa dem eller genom banklån och i kontrakten stipuleras ett 

minimiförsäkringsskydd. Skyddet gäller både ansvarsförsäkring och kaskoförsäkring 

på de tillgångar som de finansierar, vilket innebär att flygbolagen även måste ha dessa 

försäkringar. Finnair Group leasar mellan en tredjedel och hälften av sina plan. Vad 

gäller Fly Nordic berättar Sarelius att de leasar alla sina flygplan.  

Vad gäller de obligatoriska kraven menar Sarelius att de skulle köpa dessa försäkringar 

även om de inte var tvungna. Anledningen till det menar respondenten är att Finnair 

redan nu köper fler försäkringar än vad som krävs från externa parter. Respondenten 

förklarar att med tanke på det stora belopp det kan handla om vid en olycka, har de inte 

råd att avstå från att vara försäkrade. Viktigast är kasko- och ansvarsförsäkringen. 

Anledningen till det menar Sarelius är att det finns händelser som är svåra att undvika 

och där risken inte går att kalkylera, som exempelvis attackerna vid World Trade 

Center. Sarelius menar att det är lättare att kvantifiera eller förbereda sig på andra typer 

av risker som flygbolagen har stor erfarenhet av, såsom exempelvis operationella risker 

och personrisker. När det gäller avsiktliga handlingar finns det dock inte mycket som 

flygbolagen kan göra. Sarelius menar att ett flygbolag som inte försäkrat sina flygplan 

riskerar att gå i konkurs om något liknande den 11 september skulle inträffa igen. 

Respondenten tillägger att risken för konkurs dock finns vid vilken stor olycka som 

helst. Ett haveri skulle kunna innebära förlust av ett flygplan av ett värde av 

exempelvis 150 miljoner dollar och förutom det beloppet skulle det tillkomma 

ansvarskrav på hundratals miljoner dollar från passagerare och tredje part på marken. 

Detta menar Sarelius är anledningen till att de väljer att köpa försäkringar på Finnair.  

Beträffande hur premierna ändrats för Finnair efter den 11 september menar Sarelius 

att de tiodubblades direkt efteråt, för att därefter reduceras. Han tror att de nu är 

ungefär tre gånger så höga jämfört med innan attentaten.  

Det är styrelsen på Finnair som rangordnar samt överser riskhanteringen och de anger 

även ramar inom vilka de som arbetar som risk managers får agera. Dessa gränser är 

riktlinjer och som risk manager bör man hålla sig inom dessa ramar om det inte finns 

goda skäl att avvika. Beträffande val av riskhanteringsmetod och försäkringarnas 

täckningsgrad berättar Sarelius att de gör ekonomiska beräkningar av de olika metoder 
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som finns att välja mellan för att förebygga och/eller att skydda sig mot kända risker. 

Sannolikheten och storleken av varje upptäckt risk jämförs sedan med kostnaden att 

skydda och förebygga, där syftet är att hitta den mest kostnadseffektiva metoden för att 

få önskvärt skydd. Hänsyn tas även, som nämnts, ovan till legala minimikrav.    

Sarelius berättar vidare att kaskoförsäkringarna har en självrisk och att storleken på 

denna skiljer sig åt beroende på flygplanens storlek, ju större plan desto högre självrisk. 

Exempelvis nämner intervjupersonen att självrisken på ett stort plan, exempelvis en 

Boeing 747, har självrisker på en miljon dollar medan mindre propellerplan har en 

betydligt lägre självrisk. Sarelius berättar vidare att självrisken inte gäller vid en total 

förlust. De mindre bolagen i koncernen, exempelvis Fly Nordic, som endast har ett litet 

antal plan köper även självriskförsäkring. Försäkringsmarknaden erbjuder försäkringar, 

för den typen av flygplan som Fly Nordic har, med en självrisk på 750 000 dollar. 

Detta innebär en för hög finansiell exponering och för att slippa bära den risken har de 

en självriskförsäkring som täcker belopp från 100 000 dollar och uppåt. Sarelius menar 

att försäkringen inte kostar så mycket med tanke på den risk det innebär att vara utan 

den. Detta för att en olycka enligt honom slår mycket hårdare på ett litet bolag än ett 

större, såväl ekonomiskt som operationellt. Den största förlusten är inte reparationen av 

flygplanet utan betydligt värre är förlusten att inte kunna genomföra de planerade 

flygningarna. Ett större bolag har ofta möjlighet att ändra om schemat och istället 

använda andra flygplan lite mer för att kunna genomföra alla sina rutter.  

För både ansvars- och kaskoförsäkring använder sig Finnair till viss del av 

captivebolag och de deltar även i en försäkringspool. Enligt Sarelius representerar 

captivebolagen 5 till 15 procent av dessa försäkringar. Captivebolagen är strukturerade 

så att de ger en garanterad minimivinst och ju färre förluster som inträffar ju större blir 

vinsten. Försäkringspoolen består förutom av Finnair även av ett antal andra flygbolag. 

Genom poolen förhandlar de med försäkringsbolagen och kan eftersom de är flera 

förhandla ner premierna till lägre nivåer än om de skulle ha varit ensamma. Samarbetet 

är enligt Sarelius långsiktigt och en förlust för en av deltagarna påverkar hela poolens 

skadehistorik. 

Finnair köper inte bara de försäkringar som lagen kräver. I viss omfattning köper de 

även försäkring mot driftsstopp. Detta sker genom att de försäkrar förlorad vinst i de 

fall där ett speciellt IT-system slutar att fungera och därmed orsakar avbrott i 

försäljningssystemen och/eller flygplanssystemen. Ytterligare en risk som de försäkrar 
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sig mot är skador på motorerna. Detta eftersom de sköter en stor del av sin service 

själva och motorerna lätt skadas när de lyfts ur planen. Sarelius berättar att det är en 

försäkring som en del flygbolag valt att avstå från att köpa. En försäkring som Finnair 

valt att avstå från är risken att piloterna förlorar sin licens.  

Det händer att Finnair behöver utnyttja sina försäkringar. Vanligtvis handlar det enligt 

Sarelius om mindre krav, exempelvis att bagage försvunnit eller skadats. Ibland 

inträffar det någon mindre olyckshändelse som att passagerare faller i trappan upp till 

flygplanen och även vid dessa tillfällen kommer försäkringarna till användning. Det 

kan även hända att någon som arbetar runt flygplanet, exempelvis en cateringfirma, av 

en olyckshändelse orsakar skador på planet. Då blir den som orsakat skadan ansvarig 

och dennes företag krävs på ersättning, men om företaget inte har försäkring eller om 

det varit flygbolagets personal som orsakat skadan får de förlita sig på 

kaskoförsäkringen.  

På frågan om det finns några försäkringar som Finnair skulle vilja ha men som 

försäkringsbolagen inte vill erbjuda nämner Sarelius försäkring som täcker skador 

orsakade av massförstörelsevapen. Den nya begränsningen innebär enligt Sarelius att 

flygbolagen nu blir tvungna att stå för skador orsakade av dessa vapen om ingen 

person, land eller liknande kan hållas ansvariga. I så fall kan det bli skadeståndskrav 

mot personen eller landet som orsakat skadan. Intervjupersonen tillägger dock att det i 

praktiken blir flygbolaget som får ta förlusten. Ett sista alternativ menar 

intervjupersonen är att landet där skadan sker står för kostnaderna, och tar som 

exempel tågbombningarna i Madrid. Denna händelse var visserligen inte orsakad av 

massförstörelsevapen men där kompenserade spanska staten en del av förlusten. 

Sarelius menar att även om risken inte är så stor skulle det kännas bättre om de hade 

skydd även mot massförstörelsevapen, särskilt eftersom de har haft täckning för risken 

tidigare. Förutom detta undantag menar Sarelius att det inte finns något som 

försäkringsbolagen inte vill försäkra, utan att det går att försäkra i princip allting som 

flygbolagen är villiga att betala för.  

I framtiden tror Sarelius att flygbolagen kommer att köpa samma försäkringar som 

idag. Han ser dock ett problem, det är att det finns undantag i skyddet som troligen 

kommer att utökas. Respondenten nämner exempelvis att det är sannolikt att 

försäkringsgivarna kommer att utöka begränsningen beträffande massförstörelsevapen 

till att även gälla på ansvarssidan inom två år. Detta skulle innebära att skador på grund 
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av massförstörelsevapen inte skulle omfattas av ansvarsförsäkringen och tredje part 

skulle vara oskyddad. Om det skulle inträffa skulle flygbolagen enligt Sarelius få stora 

problem eftersom EG-förordningen kräver att de har det skyddet. Erbjuder inte 

marknaden det skydd de behöver blir flygbolagen tvungna att vända sig till respektive 

regering för att be dem att försäkra den risken. Det är enligt Sarelius en utveckling som 

går att förutspå, men även om det är en sådan utveckling på väg tror han inte att 

flygbolagen frivilligt skulle reducera antalet försäkringar som de köper. Ytterligare 

faktorer som talar för att försäkringar kommer att behövas är att flygplanen blir mer 

värda och att det ryms fler personer, vilket enligt intervjupersonen ökar behovet av 

försäkringar. Även storleken på flygindustrin ökar och likaså antalet flygplan.  

5.2 SAS AB 
SAS AB bildades 1946 genom att tre nationella flygbolag från Danmark, Norge och 

Sverige slogs ihop. Under större delen av SAS existens har det fungerat som ett bolag, 

men år 2003 bildades det en affärsenhet för varje land och i november år 2004 

bolagiserades affärsenheterna. (SAS, 2005) SAS äger även det norska flygbolaget 

Widerøe, det finska flygbolaget Blue 1 och 95 procent av det spanska flygbolaget 

Spanair. Dessutom äger de 47,2 procent i det lettiska flygbolaget airBaltic och 49 

procent i EstonianAir. (SAS årsredovisning, 2004) 

SAS är ett börsnoterat bolag och staten i Sverige, Norge och Danmark äger gemensamt 

50 procent av aktierna. 5 till 10 procent av aktierna ägs av privata aktieägare och 

resterande del är institutionellt ägda. (SAS årsredovisning, 2004) 

SAS AB är den största börsnoterade flyg- och resekoncernen i Norden och sett till hela 

Europa är de fjärde störst. SAS-koncernen arbetar efter �att betjäna norra Europa med 

flygresor�. År 2004 hade koncernen 1 445 flygavgångar dagligen till totalt 146 olika 

destinationer och passagerarantalet uppgick till 32,4 miljoner. Vid utgången av år 2004 

hade bolaget totalt 297 flygplan i sin flotta, varav 196 stycken var leasade. Antalet 

anställda uppgick till 32 400 anställda. (SAS årsredovisning, 2004) 

Det går att utläsa av årsredovisningen (2004) att SAS-koncernens försäkringskostnader 

minskade med cirka 20 procent år 2004 jämfört med 2003. Koncernen försäkrar 

samtliga tillgångar och personal för att minska risken för eventuella oförutsedda 

händelser. I årsredovisningen (2004) skrivs även att tillgångarna och verksamheten ska 
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ha �optimal försäkringstäckning baserad på konkurrensmässiga villkor på den globala 

försäkringsmarknaden�. 

På SAS finansavdelning finns en grupp på tre personer som hanterar försäkringsfrågor. 

Vi genomförde en intervju med Eva Dahlberg som är ansvarig för denna grupp. Hennes 

ansvarsområde är att se till att koncernen har det försäkringsskydd som de behöver, 

förutom vad gäller personalförsäkringar då dessa sköts av personalavdelningen. 

Dahlbergs arbete innebär först och främst att se till att det sker en genomgång av vilket 

försäkringsskydd koncernen behöver. Därefter ser respondenten till att försäkrings-

skyddet anskaffas samt att försäkringarna börjar gälla vid rätt tidpunkt.  

Utöver den grupp på finansavdelningen som arbetar med försäkringsfrågor köper SAS 

enligt Dahlberg en del tjänster såväl internt som externt när behov uppstår. De har en 

viss beredskap om något skulle inträffa som skulle innebära stora skador och stor 

förbrukning av resurser. Externt tar de hjälp av dels försäkringsmäklare som hjälper till 

med upphandling och placering av försäkringar samt även en del administration. Annan 

extern personal som de tar in är skadereglerare som utför vissa utredningar eller hjälper 

till med områden där de inte har försäkringar, samt externa jurister i komplicerade 

ansvarsfrågor. De har även egna jurister inom SAS-koncernen som de kan ta hjälp av 

men vid stora arbetsbelastningar kan de ibland även behöva hjälp utifrån.  

Dahlberg fattar, som tidigare nämnts, beslut vad gäller vilka risker som ska försäkras, 

men vid risker av större vikt överlåter hon dock till koncernledningen att bestämma. 

Det som avgör om risker ska försäkras eller inte är förutom legala krav och ägarnas 

krav modeller för uträkning av företagets �risk bearing capacity�, det vill säga vilken 

kapacitet företaget har att bära risken själva. Hänsyn tas även till möjligheter till 

captivebolag, försäkringar med höga självrisker, vad som går att självförsäkra och 

vilken finansiell möjlighet företaget har att låta bli att försäkra.  

Vidare berättar respondenten att det finns två �paket� när det gäller försäkringar inom 

SAS-koncernen. Det ena är flygförsäkringspaketet som är produkter som finns för 

flygbolag, flygverksamhet och andra verksamheter som kan höra till ett flygbolag. 

Detta inklusive ansvarsförsäkringen inkluderas i flygförsäkringen. Det andra paketet 

gäller hotellverksamhet där SAS försäkrar alla sina byggnader.  

SAS följer precis som övriga flygbolag de legala krav som ställs men utöver dessa 

menar Dahlberg att det inte finns några fler krav vad gäller flygförsäkringen. Dock kan 
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det hända att de tagit på sig försäkringsansvar i avtal för flygplan, byggnader eller 

liknande och då måste de även teckna dessa försäkringar. I vissa länder ställs även 

lokala krav men dessa gäller enligt Dahlberg främst försäkringar av byggnader och då 

främst SAS hotellverksamhet. Utöver dessa försäkringar köper de även skydd för 

byggnader, hangarer och dylikt. Även driftstopp är i begränsad mån försäkrat och de 

har dessutom försäkring som skyddar mot risken att piloterna förlorar sin licens.  

Anledningen till att SAS väljer att försäkra utöver de obligatoriska försäkringarna 

menar Dahlberg är för att skydda SAS-koncernens ägares intressen. För att skydda 

deras intressen menar hon att det dels kan röra sig om ren objektsförsäkring för 

byggnader och liknande, men också försäkring för om de skulle ställas till ansvar för 

något. Dahlberg berättar även att SAS har andra typer av försäkringar, mot stölder och 

liknande händelser. 

SAS ingår i en internationell försäkringspool. De försäkringar som berörs av poolen är 

endast flygrelaterade försäkringar som exempelvis kasko- och ansvarsförsäkring, samt 

försäkring för flygrelaterat tekniskt material. Denna typ av försäkringar utgör 

emellertid enligt Dahlberg huvuddelen av koncernens försäkringar. Enligt Dahlberg 

fungerar poolsamarbetet på lika villkor för alla parter. Företagen som ingår i poolen har 

även valt att ingå avtal om ett begränsat captivesamarbete. I den mån som 

captivepremierna inte går åt till att kompensera bolagens eventuella skador återbetalas 

dessa till bolagen enligt förutbestämda regler.  

Vad gäller de så kallade krigs- och terrorförsäkringarna berättar Dahlberg att det alltid 

funnits ett undantag för exempelvis atombomber men precis som Finnair berättade har 

försäkringsbolagen nu valt att utöka undantaget till att även gälla händelser när 

flygplan skadas eller förstörs av massförstörelsevapen. Detta är ett skydd som SAS 

enligt Dahlberg skulle vilja ha och det faktum att de inte får det innebär problem 

eftersom SAS får ta större finansiell risk. Att undantaget kommit till har enligt 

Dahlberg med osäkerheten i världen att göra och hon berättar vidare att sedan den 11 

september har försäkringsbolagen diskuterat vilka risker de kan täcka respektive inte 

täcka. Från flygbolagens sida menar Dahlberg att det kan diskuteras om det verkligen 

är flygbolagens ansvar att köpa försäkringar mot den här typen av aktioner som inte är 

riktade mot flygindustrin, utan mot enskilda länder men där flygplanen och 

flygindustrin används som medel för terrorism.  
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Vidare berättar Dahlberg att direkt efter den 11 september sades försäkringsskyddet 

upp. Det var då vissa delar som flygbolagen inte kunde köpa av försäkringsbolagen och 

de fick istället köpa statliga garantier. Dessa kostade enligt Dahlberg en hel del och det 

ledde till att försäkringskostnaden för hela SAS-gruppen tiodubblades nästan direkt 

efter den 11 september för att sedan successivt sjunka till dagens nivå, som fortfarande 

är högre än innan attentaten. De höjda premierna påverkade inte deras vilja att försäkra 

sig, utan SAS försökte köpa de försäkringar de tidigare haft och när det inte var möjligt 

vände de sig till regeringen. De statliga garantierna fungerade precis som en försäkring 

där SAS betalade en premie till staten. 

Vidare berättar Dahlberg att det finns självrisker i alla SAS försäkringar. Ibland har 

försäkringsbolagen mer standardiserade självrisker men Dahlberg berättar att det alltid 

finns utrymme för förhandling. Självriskförsäkringar köps främst av de mindre bolagen 

i koncernen eftersom de inte klarar av samma höga självrisker som ett större bolag gör. 

Beslutet att köpa en sådan försäkring har med kapaciteten att ta på sig egen risk att 

göra. 

Dahlberg berättar vidare att när det gäller vissa områden där det sker väldigt få skador 

funderar SAS över möjligheten att inte vara försäkrad. I de fall då sannolikheten för 

förlust är väldigt liten och det inte finns legala krav att ta hänsyn till menar Dahlberg 

att det är vanligt, särskilt bland koncerner, att försäkring köps med väldigt höga 

självrisker.  

Beträffande om Dahlberg tror att SAS ekonomiskt sett tjänar på att försäkra sig menar 

hon att det är så de försöker tänka. Hon säger att de alltid har en viss kostnad för 

premierna varje år och i efterhand går det att se att de vissa år har haft några stora 

skador där de tjänat på att ha försäkringarna medan det andra år är försäkringsgivarna 

som har tjänat eftersom de fått in mer premier än vad de betalat ut i skador. Dahlberg 

menar att det oftare är försäkringsgivaren som tjänar men säger också att när 

försäkringarna förnyas tas även hänsyn till skadestatistiken och om den sett bra ut kan 

premien förhandlas ner. 

När det gäller de egna flygplanen försäkrar SAS till det högsta av marknadsvärdet och 

det bokförda värdet medan de leasade flygplanen försäkras till det värde som stipuleras 

i leasingavtalet. Till detta värde brukar de lägga till en buffert för att de ska få täckning 

för den utrustning som är specifik för varje flygbolag som de har satt in i planen.  
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Dahlberg berättar vidare att SAS har utnyttjat de flesta av sina försäkringar men inte 

alla. Vanligtvis handlar det om mindre olyckor, exempelvis att en passagerare halkar 

och gör sig illa eller att det sker en mindre kollision mellan bagagevagnarna på rampen. 

Den största olyckan som SAS varit inblandad i på senare tid är den som inträffade i 

Linate i Italien. Dahlberg berättar att SAS inte hade någon skuld i denna men att i och 

med att över 100 av SAS passagerare förolyckades kom deras försäkringar in i bilden.  

Beträffande framtiden tror Dahlberg att de alltid kommer att köpa försäkringar, dels på 

grund av legala krav och dels på grund att det finns risker som är oförutsägbara och 

som bolagen därmed inte vågar bära själva genom captivelösningar. Vidare tror hon att 

de parallellt med captivesamarbeten kommer att använda sig av höga självrisker samt 

även ta på sig en del risk själva.  

5.3 BRITANNIA AIRWAYS AB 
Britannia Airways AB ägs till hundra procent av TUI Airlines som är världens största 

charterflygbolagsgrupp. Totalt har koncernen 90 flygplan, av vilka 5-6 stycken tillhör 

Britannia. Huvudkontoret ligger i Stockholm men Britannia utför flygningar åt hela den 

nordiska Fritidsresegruppen. Totalt har flygbolaget 400 anställda och passagerarantalet 

beräknas uppgå till 900 000 år 2005. (Britannia, 2005) Vad gäller TUI-gruppen i stort 

skriver de i sin årsredovisning för 2004 att syftet med deras risk management är att 

stadigt och ständigt öka företagets värde och på Britannias hemsida nämns att de 

prioriterar säkerhet, punktlighet och service i nämnd ordning.  

På Britannia intervjuade vi Jens Ohlson som arbetar som controller specialiserad på 

flygförsäkringar, flygplansleasing och den tekniska verksamheten. Till att börja med 

berättar Ohlson att Britannia har vuxit fram ur det bolag som ursprungligen hette 

Transwede för att därefter byta namn till Scandinavia innan det blev Britannia.  

All upphandling av försäkring sköts centralt inom koncernen. Britannia meddelar TUI 

vilket behov de har, eller vilken volym av flygverksamhet de räknar med att ha så att 

rätt volymer kan handlas upp. Britannia själva har därför inte egen kontakt med 

exempelvis försäkringsgivare eller återförsäkrare. Tack vare att de förhandlar med 

försäkringsbolagen centralt får Britannia bättre villkor än de hade fått om de förhandlat 

själva.  
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Britannia äger inte några egna flygplan utan istället leasas planen. Flygplanen kostade 

enligt Ohlson ungefär 50-60 miljoner dollar när leasingbolaget köpte dem. Ett av 

flygplanen leasas från ett systerbolag i England under delar av året och det kostade 

mellan 90 och 100 miljoner dollar i inköpspris. Bolaget har ingen möjlighet att köpa 

loss planen utan det finns en stipulerad leasingtid och villkor som innebär att flygplanen 

måste vara i ett visst skick när de återlämnas för att accepteras och tas tillbaka av 

ägaren. Det är de själva som står för underhåll av flygplanen men valt alternativ måste 

godkännas av flygplansägarna.  

Vad gäller flygförsäkringarna berättar Ohlson att det av leasingavtalen framgår vilken 

försäkringstäckning de behöver ha för både flygplanen och ansvarssidan. 

Intervjupersonen tror inte att Britannia skulle välja att försäkra mindre om dessa krav 

inte funnits utan tror att de skulle välja samma typ av försäkringar som idag.  

Ohlson menar vidare att flygplansägarna främst är intresserade av att skydda sin 

egendom mot skador och för total förlust. Det gäller både om det händer en olycka med 

flygplanet och om det sker en olycka på marken. De vill också att Britannia är skyddat 

mot skador som uppstår på tredje part och passagerare om det skulle ske en olycka. 

Ohlson berättar vidare att det är denna del av försäkringskostnaderna som har skjutit i 

höjden efter händelserna den 11 september.  

På frågan om händelserna den 11 september påverkade Britannias vilja att försäkra sig 

svarar Ohlson att �det påverkade vårt resultat mer än viljan� och han menar att de inte 

hade så många alternativ eftersom de måste ha försäkringar för att kunna bedriva 

flygverksamhet.  

Vad gäller krigs- och terrorförsäkringen berättar Ohlson att den gäller om de skulle bli 

nerskjutna när de exempelvis flyger över ett område där det pågår strider. Dock berättar 

Ohlson att det i leasingavtalen finns restriktioner för var de får flyga och inte. Vissa 

länder får de inte operera i och om de skulle göra det bryter de mot leasingavtalet och 

har heller ingen försäkring för det. Tidigare när bolaget hette Transwede hade de några 

flygningar till länder med konflikt eller där de skulle flyga över länder där det pågick en 

konflikt. De var då tvungna att kontakta såväl leasingbolag som försäkringsbolag för att 

få tillstånd specifikt för den flygningen och de fick även betala en enligt Ohlson dyr 

tilläggspremie för att täcka den risken. 
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Ohlson berättar vidare att flygförsäkringarna förnyas varje år. När de försäkrar tar de 

hänsyn till om planen är nya eller begagnade. Dock konstaterar Ohlson att förödelsen 

blir lika stor på marken oavsett om flygplanet är nytt eller gammalt, varför detta inte tas 

hänsyn till vad gäller ansvarsdelen. Respondenten berättar vidare att av den totala 

premien hör ungefär 75 procent till ansvarsförsäkring.   

Varken Britannia eller TUI-gruppen deltar i någon försäkringspool. Istället använder de 

sig dels av de stora försäkringsmäklarna och dels av interna captivebolag. 

Captivebolagen används för att försäkra risker som de funnit mindre lönsamma att 

försäkra på den allmänna försäkringsmarknaden. Exempelvis berättar Ohlson att de just 

nu på Britannia diskuterar att försäkra den risken som det innebär att piloterna blir av 

med sin licens genom captivebolag. Piloter har i sina anställningsavtal en klausul 

angående förlust av pilotlicens, vilket innebär att piloterna om de skulle förlora sin 

licens får någon form av trygghet eller ersättning. De har tidigare försäkrat sig mot detta 

men nu finns det endast ett fåtal försäkringsbolag som över huvud taget offererar den 

försäkringen och priserna är enligt Ohlson inte rimliga.  

Att en pilot förlorar sin licens beror oftast på någon form av sjukdom. Piloterna går på 

täta kontroller och om en pilot efter en sådan kontroll anses olämplig att fortsätta som 

pilot blir den personen av med sin licens. Ett sådant fall kostar enligt Ohlson 

flygbolagen runt fem miljoner kronor. För ett företag som Britannia med en pilotkår på 

140 personer vore det enligt Ohlson normalt att det skulle ske ett sådant fall vartannat 

år. Efter att inte ha haft något sådant fall under tre-fyra år fick Britannia plötsligt tre 

förra året och i år har de haft fyra. Med den statistiken tycker försäkringsbolagen att 

risken är relativt hög och erbjuder därmed försäkringar med väldigt höga 

försäkringspremier. Ohlson berättar att problemet med pilotlicenserna ser ut att få sin 

lösning via ett av koncernens interna captivebolag. De betalar i så fall premien till 

captivebolaget istället mot att captivebolaget bär risken.  

Ohlson berättar vidare att det inte är möjligt för ett vanligt företag att själv agera 

försäkringsbolag genom att sätta av kostnader internt för att det eventuellt ska hända 

något kommande år, det är därmed inte avdragsgillt. Han berättar att de inte kan ta en 

kostnad för något som inte hänt, som en premie är. Använder de sig istället av ett 

captivebolag fungerar det regelmässigt enligt Ohlson som om det var en 

försäkringspremie som bolaget betalade. Därmed får de ta upp beloppet som kostnad i 

resultat. Vidare berättar respondenten att captivebolaget inte är vinstdrivande utan att 
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premierna sätts så att de täcker bolagets administrativa kostnader. Eftersom 

captivebolaget inte har så många olika risker blir de sårbara själva och därför kan det 

finnas behov för bolaget att till viss del återförsäkra sig på den allmänna marknaden. 

Ohlson menar som sammanfattning att captivebolagen är ett alternativ där samma 

fördelar kan fås som ett försäkringsbolag har men där man har det under egen kontroll.  

Respondenten berättar vidare att de väldigt sällan behövt utnyttja de stora 

flygförsäkringarna. Bolaget har aldrig haft något haveri och det menar Ohlson leder till 

att premien sänks. Förutom skadefrekvensen menar Ohlson att försäkringsgivarna vid 

förhandling om premien även tar hänsyn till hur flygbolaget bedriver sin verksamhet 

och vilken tekniskt standard de har. Ohlson berättar att när bolaget hette Transwede var 

det ett flygplan som skadades när det kördes in eller ut ur hangaren. Självrisken var då 

en miljon dollar och skadan kostade ungefär 10 miljoner dollar att laga. De mest 

frekventa skadorna är påkörningsskador ute på marken av fordon och huruvida 

flygbolagen blir tvungna att utnyttja sin försäkring beror på vems skulden är. Oftast är 

det företaget som äger exempelvis cateringtrucken som får ta den direkta kostnaden. 

Dock tillägger Ohlson att dessa har en beloppsbegränsning i sina avtal på hur mycket de 

maximalt kan bli tvungna att betala. Deras försäkring täcker ytskador på plåten men inte 

när större ingrepp behöver genomföras. Ofta blir reparationskostnaderna på skrovet inte 

så höga utan den stora kostnaden är istället stilleståndskostnaden och andra 

konsekvensskador, exempelvis tappade intäkter, som innebär att de måste hyra in andra 

flygplan alternativt ställa in flygningar. Britannia försäkrar sig inte mot driftsstopp och 

det står inte heller den som vållat skadan för. Anledningen till att de inte har en 

försäkring som täcker driftstopp är enligt Ohlson att det vore för dyrt. Vidare berättar 

han att denna risk har blivit ett bekymmer, särskilt under det sista året då antalet skador 

på marken har ökat mycket i Europa. 

Ohlson tror att det inte är någon som skulle överväga att avstå från att försäkra sig med 

tanke på de värden som det handlar om vid en olycka. Han menar att även om 

premierna är höga finns det inget alternativ. Vidare berättar han att stora koncerner 

kanske skulle klara det rent ekonomiskt om det skulle ske en olycka men att ingen ändå 

skulle riskera att bära den risken. Ohlson konstaterar också att ett haveri inte bara för 

med sig den direkta kostnaden för skadan utan att ett flygbolag även kan tappa mycket 

av sitt rykte och det senare är något som inte går att försäkra sig mot. Vidare säger 

Ohlson att även om villkoren i leasingavtalen inte funnits skulle Britannia nog aldrig 
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överväga att avstå från att köpa försäkringar. Han menar att ingen koncern eller företag 

vill råka ut för stora obehagliga överraskningar i sitt resultat. 

5.4 SWEDLINE EXPRESS AB 
Swedline Express AB (härefter kallat Swedline) bildades år 2002. Flygbolaget, som har 

sitt säte i Hultsfred, har ungefär 60 anställda och omsätter cirka 150 miljoner per år. 

Swedline är ett aktiebolag och bolagets VD är den enda ägaren.  

Swedline ägnar sig åt passagerartrafik med fraktflyg, charter och uppdragstrafik åt 

andra flygbolag. År 2005 räknar Swedline med att passagerarantalet kommer att uppgå 

till cirka 100 000. (Swedline, 2005) För tillfället hyr Swedline ut ett flygplan som 

flyger nationellt med besättning, på uppdrag av Skyways. Dessutom trafikerar de två 

egna linjer mellan Hultsfred, Oskarshamn och Arlanda samt mellan Gällivare och 

Arlanda. Totalt har flygbolaget fyra flygplan som samtliga är leasade. På Swedlines 

hemsida (2005) nämns att bolagets ambition är att �kunna sänka priset för affärsresor 

och få igång ett folkflyg�. Det sägs även att punklighet, näst efter säkerhet är bolagets 

viktigaste prioritering.  

På Swedline genomförde vi en intervju med bolagets VD Sievert Anderson. Andersson 

berättar att Swedlines försäkring bland annat täcker kasko, reservdelar, ansvar mot 

tredje man, passagerare och eventuell frakt. Beloppen varierar beroende på vad det är 

som är försäkrat och som exempel nämner Anderson att vad gäller kaskoförsäkringen 

är hela summan för en förlust försäkrad. När det gäller de större flygplanen uppgår 

beloppet till ungefär 6,5 miljoner dollar och för de mindre flygplanen är kostnaden 

cirka 2,5 miljoner dollar för varje flygplan. Varje försäkring har en självrisk och den 

uppgår till ungefär 50 000 dollar för Swedlines del. De har dock inte köpt någon 

försäkring mot självrisken. 

Swedlines försäkringar innehåller även begränsningar om var flygbolaget får operera. I 

försäkringspapperna finns en klausul kallad world wide excluded, som innehåller de 

länder där försäkringen inte gäller. De länder som nämns i denna klausul är ofta sådana 

som är drabbade av oroligheter och krigsrisk. Om Swedline vill flyga till någon 

destination som nämns i klausulen måste de köpa en tilläggsförsäkring. 

Även ägaren till de leasade flygplanen ställer krav på Swedline och det kan hända att 

ägaren inte accepterar att de flyger till ett land där det är osäkert. Anderson nämner 
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bland annat att Saab, som hyr ut mycket flygplan, brukar vilja veta var någonstans 

flygplanen kommer att åka. Vad gäller försäkringar menar Anderson att leasinggivarna 

brukar ställa i stort sett samma krav som Luftfartstyrelsen gör. 

De har provat att anlita försäkringsmäklare, men har inte funnit någon anledning att 

ändra metoden för försäkringsbeslut, eftersom de anser att de har bra premier som 

duger jämfört med andra. 

Vidare nämner Anderson att flygplanen ofta överförsäkras, eftersom det är ägarna som 

bestämmer storleken på beloppet, det vill säga att flygplanen försäkras till ett värde 

som överstiger marknadsvärdet. Exempelvis om ett flygplan är värt fyra miljoner dollar 

försäkras det till sex miljoner dollar på grund av flygplansägarnas krav.  

Anderson nämner precis som de andra intervjupersonerna att ansvarsförsäkringen 

upphörde att gälla efter den 11 september 2001 och att premierna blivit kraftigt höjda 

sedan dess. Anderson menar dock att de högre premierna inte har påverkat företagets 

vilja att ta försäkringar och han säger att det inte är någon som skulle flyga utan 

försäkring. Premierna upplevs dock inte som orimligt höga, utan ligger på en nivå som 

Andersson tycker är förhållandevis vettig.  

Beträffande varför Swedline köper försäkringar menar Anderson att de inte har så 

många alternativ, eftersom såväl Luftfartstyrelsen som leasinggivarna ställer krav. 

Anderson nämner att försäkringskraven kan se mycket olika ut beroende på vem planen 

leasas från. Det bolag som tidigare ägde Swedlines flygplan krävde ett ansvar för tredje 

man på 500 miljoner dollar. Nu har de flyttat flygplanen till en annan ägare som bara 

kräver 150 miljoner dollar i ansvar. Anderson menar att skillnaden beror på att den 

tidigare ägaren hade många kunder som opererade internationellt och därmed hade 

högre risk och då fick även Swedline vara med i betalningen av den risken. Han 

påpekar vidare att en olycka i en europeisk storstad kan innebära väsentligt större 

ekonomiska förluster än om en olycka skulle ske i den norrländska glesbygden.  

Anderson nämner vidare att det finns stora konsortier där flera bolag har slutit sig 

samman till en pool för att köpa försäkringar. Bland annat SAS och andra stora bolag 

har denna typ av försäkringspooler och kan därigenom minska försäkringspremierna 

kraftigt.  Swedline är dock för små för att vara med i en sådan pool, men om de hade 

möjlighet skulle de gärna vilja vara med. Anderson uppskattar att premien i ett sådant 

samarbete är ungefär en tredjedel jämfört med vad den skulle vara utan. Swedline 
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betalar idag enligt Anderson 200 000 kronor i månaden för sina försäkringar och ett 

samarbete i en försäkringspool skulle kunna vara ett sätt att sänka kostnaden.  

På frågan om Swedline tjänar på att försäkra sig svarar Anderson att det möjligtvis 

skulle kunna vara mer ekonomiskt lönsamt för bolaget att inte betala in 

försäkringspremier, utan själva ta förlusten. En försäkringskostnad på 200 000 kronor i 

månaden innebär att bolaget betalar ungefär 2,5 miljoner kronor om året för 

försäkringar, vilket är en betydande summa för bolaget. Han tror dock inte att det 

skulle accepteras att flygplanen var helt oförsäkrade och återigen påpekar 

intervjupersonen att de inte kan flyga utan de obligatoriska försäkringarna. Dessutom 

menar Anderson att det inte är någon passagerare som skulle stiga på planet om de 

visste att det inte fanns några försäkringar. 

Anderson tillfrågas om Swedline har en försäkringspolicy och svarar då att de följer 

Luftfartstyrelsens och flygplansägarnas regler. Swedline brukar inte göra några egna 

uppskattningar av riskerna utan Anderson berättar att de ser till att ha värdet på 

flygplanet försäkrat och att den premie som betalas är acceptabel. Vidare påpekar 

Anderson att om inte vissa försäkringar hade varit obligatoriska hade Swedline kanske 

varit lite mer noggranna, när det gäller sina försäkringslösningar. Men även om de inte 

hade varit obligatoriska tror Anderson att ägarna till flygplanen hade velat försäkra 

dem, eftersom de vill kunna ersätta dem om de förstörs. 

Det händer att Swedline utnyttjar sina försäkringar. Anderson nämner att det bland 

annat hänt vid skador på flygplanet. Men för att försäkringen ska kunna användas är 

det en förutsättning att skadebeloppet är större än självrisken. I Swedlines fall måste 

skadan, enligt Anderson, uppgå till minst en halv miljon kronor. Om det är någon 

annan som skulle orsaka skadan, exempelvis om en truck kör in i flygplanet när det står 

parkerat är det ofta truckens ansvarsförsäkring som får bära kostnaden. 

Vidare tror Anderson att försäkringars framtida utveckling beror mycket på vad som 

sker i omvärlden. Han tror att de kommer att vara ganska oförändrade, men påpekar att 

om antalet olyckor blir färre framöver, finns det en chans att premierna kan sjunka 

ytterligare.  
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5.5 SKYWAYS EXPRESS AB 
Skyways Express AB (hädanefter benämnt Skyways) har funnits sedan 1993. Idag har 

de totalt 17 inrikeslinjer och 5 utrikeslinjer och är därmed det flygbolag som trafikerar 

flest orter i Sverige. Varje dag har de 150 olika avgångar och år 2004 uppgick antalet 

resenärer till 1,2 miljoner. Skyways har 550 anställda. (Skyways, 2005) Vi har 

genomfört en intervju med bolagets finanschef Lars Ingman som berättar att Skyways 

är ett aktiebolag som ägs till 75 procent av Salenia och resterande 25 procent ägs av 

SAS via dotterbolag. Salenias VD är ordförande i Skyways styrelse. Ingman berättar 

även att Skyways har 18 flygplan i egen trafik och 5 stycken som hyrs ut till andra. Den 

större delen av flygplanen leasas. Företaget arbetar efter devisen att vara ett 

regionalflygbolag som inte konkurrerar med SAS utan istället flyger de på andra 

�mindre� linjer.  

Enligt Ingman är det nödvändigt för bolaget att ha kaskoförsäkring, 

passagerarförsäkring och tredjemansförsäkring. Tredjemansförsäkring och 

passagerarförsäkring måste flygbolagen ha enligt krav från Luftfartstyrelsen, men 

enligt Ingman har banker och leasinggivare andra krav än Luftfartstyrelsen. På grund 

av finansiärernas krav är det därför nödvändigt för Skyways att även köpa 

kaskoförsäkring, det vill säga försäkring av själva flygplanskroppen. 

Skyways har inte sett några andra möjliga riskhanteringsmetoder för att reducera de 

risker som idag försäkras och anledningen till det är, enligt Ingman att det inte finns 

något etablerat alternativ som godkänns av leasinggivare och banker.  

Ingman berättar att försäkringsbreven sträcker sig över 12 månader rullande och 

försäkringarna täcker hela beloppet minus självrisk. Självrisken uppgår normalt till 

100 000 dollar och Skyways använder sig inte av självriskförsäkring. Skyways ingår i 

en försäkringspool tillsammans med SAS och andra bolag och de brukar inte anlita 

någon försäkringsmäklare.  

Vidare nämner Ingman att fördelen med försäkring är att den lyfter av risk och därför 

är den nödvändig. Han kan inte komma på några risker som går att försäkra men som 

bolaget hanterar på annat sätt. Han menar även att det inte finns risker som de skulle 

vilja försäkra, men som försäkringsbolagen inte vill försäkra.   

På Skyways är det respondenten och VD som bestämmer vilka risker som ska 

försäkras. Ingman nämner att de endast har en muntlig försäkringspolicy som går ut på 
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att ha ett adekvat försäkringsskydd för verksamheten till lägsta möjliga kostnad och att 

ej riskera bolagets fortlevnad. Vidare påpekar finanschefen att de intressenter som 

påverkas av försäkringsbesluten är banker, leasinggivare, tredjeman och passagerare.  

Det händer att Skyways behöver utnyttja sina försäkringar. Ingman berättar att senast 

var när en flygplansmotor tappades i backen av en speditör och kostnaden för 

reparationen översteg 3 miljoner kronor. 
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6 ANALYS 

I detta kapitel knyts empiri och teori ihop till en analys. Till att börja med presenteras 

de risker som flygbolagen ställs inför när de ska fatta försäkringsbeslut. Därefter följer 

en diskussion kring vilket perspektiv flygbolagen har när de fattar sina beslut. Vidare 

analyseras diversifiering och kapitlet avslutats med en diskussion kring 

försäkringsbeslut.  

6.1 IDENTIFIERADE RISKER 
Då vi själva har haft svårt att hitta uppdaterad information kring vilka risker som 

flygbolagen försäkrar sig mot ägnar vi denna första del av analysen åt att granska de 

risker som flygbolagen utsätts för. Då det inledande avsnittet bygger mycket på 

information som erhållits genom intervjuer, blir denna inledande del även till viss del 

en sammanfattning av empirikapitlet.  

6.1.1 Försäkringsbara risker 
Precis som intervjupersonen på Finnair påpekade finns det en stor bredd i de risker som 

flygbolagen försäkrar. Alla flygbolag riskerar att råka ut för en olycka, antingen på 

marken eller i luften och genom att köpa försäkringar flyttar de över risken på 

försäkringsbolagen istället. En olycka innebär bland annat risk för skador på 

passagerare, gods och tredje man och dessa risker täcks av flygbolagens 

ansvarsförsäkring. Försäkringen täcker såväl stora som små olyckor, allt från att en 

resenär ramlar i trappan eller spiller kaffe till att ett flygplan störtar och passagerare 

förolyckas. Ansvarsförsäkringen täcker större delen av kostnaden och av intervjuerna 

har det framkommit att flygbolagen endast har en mycket liten självrisk. Detta kan vara 

motiverat sett ur den skadelidandes perspektiv, eftersom det ökar sannolikheten för att 

de ska få ersättning om något inträffar. I ansvarsförsäkringen ingår även försäkring mot 

skador på grund av krig och terrorism. Premierna för denna del av ansvarsförsäkringen 

har höjts de senaste åren och intervjupersonen på SAS menar att det kan diskuteras 

huruvida det bör vara flygbolagen som tar ansvar för att försäkra denna risk. 

Anledningen till att hon ifrågasätter det är att terroristattentat främst har länder som mål 

och att bolagens flygplan endast fungerar som medel för att nå målen. 
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Det har under intervjuerna framkommit att samtliga bolag köper ansvarsförsäkring och 

den främsta anledningen till det är att det är ett krav för att få flyga inom den 

Europeiska Unionen. EU: s försäkringskrav kanske inte alltid tycks motiverade utifrån 

aktieägarnas eller flygbolagens intressen och en anledning till det kan vara att de 

lagstiftare som ställt upp kraven även har andra intressenter att ta hänsyn till. 

Flygbolagens ansvarsförsäkring går exempelvis att relatera till den obligatoriska 

trafikförsäkringen för bilar, vilken enligt Bengtson (2004) har tillkommit för att skydda 

tredje part och passagerarna vid en olycka.  

När det gäller risken för olyckor reducerar samtliga bolag även risken för skador på 

flygplanet, genom att köpa kaskoförsäkring. När det gäller risken för skador på planet 

bär flygbolagen en viss del av risken själva genom att försäkringskontrakten innehåller 

en självrisk. Om det rör sig om mindre skador kan det hända att flygbolagen själva får 

stå för kostnaden på grund av att skadebeloppet inte når upp till självrisken. En viktig 

anledning till att bolagen i vår studie försäkrar kaskodelen är att leasinggivarna och 

finansiärerna ställer krav på att den försäkringen ska finnas.  

Att leasinggivare och finansiärer ställer krav på försäkringar är ett sätt för dem att 

skydda sina tillgångar och att garantera att de får tillbaka flygplanets värde vid en 

olycka. Detta eftersom en allvarlig olycka där det inte finns försäkringar innebär en risk 

för obestånd för flygbolagen, vilket i sin tur skulle kunna innebära stora förluster även 

för leasinggivare och finansiärer. Leasinggivarnas krav på kaskoförsäkring kan även 

vara motiverade eftersom de själva kan ha svårt att diversifiera bort risk och det blir 

därför mindre kostsamt om flygbolagen gör det genom att köpa försäkringar. Under 

intervjuerna nämndes att premien till viss del bestäms av skadehistoriken. Detta bidrar 

till att risken sänks för leasinggivarna eftersom det ger incitament till flygbolagen att 

vidta försiktighetsåtgärder.  

De risker som nämnts ovan är de huvudsakliga risker som brukar försäkras. Dock väljer 

många att försäkra utöver minimikraven samt att köpa andra försäkringar som täcker 

andra typer av risker.  

Den försäkringsansvariga på Finnair nämner att det exempelvis finns en risk för att 

motorerna går sönder och han nämner även att de försäkrar risken för förlorad vinst 

då IT-systemet inte fungerar och bolaget förlorar intäkter på grund av driftstopp. 

Intervjupersonerna på Willis och på Britannia nämner att det även finns en risk för att 



ANALYS 

49 

piloterna förlorar sin licens och därmed inte får operera längre. Vidare finns det en 

risk att någon av en olyckshändelse orsakar en skada på flygplanet. Enligt våra 

intervjupersoner är denna typ av skador relativt vanliga och de täcks i första hand av 

den som orsakat skadan. Dock påpekar intervjupersonen på Britannia att de företag 

som exempelvis levererar mat till flygplanen har en klausul i sina kontrakt som 

begränsar deras ansvar om de skulle orsaka en skada på planet, något som ökar risken 

för flygbolagen. 

Självrisken kan innebära en risk i sig för vissa flygbolag, då denna kan uppgå till ett så 

pass stort belopp att företaget kan få svårigheter att betala den. De flygbolag som vill 

minska sin självrisk kan köpa självriskförsäkring.  

Av figur 3 framgår det vilka risker som flygbolagen försäkrar sig mot. 

 

Figur 3 - Risker och försäkringar (egen konstruktion) 

 

Harrington och Niehaus (1999) menar i avsnitt 3.2.1 att det främst är rena risker som 

brukar försäkras och det stämmer bra med hur det fungerar i flygbolagsbranschen. 

Författarna nämner också att de risker som försäkras bör vara diversifierbara och även 

detta krav kan sägas vara uppfyllt. Flygbolagens risker har en låg korrelationsgrad, 

såväl internt inom respektive flygbolag som mellan de olika bolagen. Det finns 
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exempelvis inget som säger att en olycka kommer att inträffa, att en motor kommer att 

gå sönder eller att en pilot kommer att förlora sin licens på ett bolag bara för att den 

händelsen har inträffat på ett annat bolag. Eftersom dessa risker är specifika för det 

enskilda företaget är de diversifierbara och aktieägarna kan enligt teorin reducera dessa 

genom att ha en väldiversifierad portfölj.  

I avsnitt 3.2.1 nämner Grillet (1993) och Williams (1995) ytterligare krav som ställs på 

en försäkringsbar risk. Ett av kraven, som innebär att det ska finnas många risker av 

samma sort, är uppfyllt eftersom flygbolagen utsätts för i stort sett samma risker. För 

försäkringsbara risker ska även förlustens storlek och sannolikheten att den inträffar 

vara densamma i alla bolag. I flygbolagens fall är storleken på förlusten i vissa fall svår 

att förutse. Vad gäller en olycka vet man exempelvis inte i förväg vilka konsekvenser 

som den kommer att få.  Ytterligare krav som ställs är att risken måste vara orsakad av 

en olyckshändelse och vara möjlig att kalkylera. De risker som har nämnts ovan är 

uppfyller dessa krav men när det gäller krigs- och terrorrisker, uppfylls ej kriteriet på 

att risken ska gå att kalkylera. Detta diskuteras vidare i avsnitt 6.1.2 Det sista kriteriet 

som innebär att risken måste vara tillräckligt viktig för försäkringstagaren är i allra 

högsta grad uppfyllt då ett flertal av de risker som bolagen utsätts för innebär risk för 

obestånd. Denna risk återkommer vi till senare i kapitlet.  

6.1.2 Ej försäkringsbara risker 
De intervjuade nämnde att flygbolagen även utsätts för risker som inte går att försäkra. 

Intervjupersonen på Willis nämnde exempelvis att försäkringsbolag inte är skyldiga att 

försäkra skador som orsakats av vårdslöshet eller uppsåtliga ageranden. Åtskilliga 

respondenter berättade att kaskoförsäkringen innehåller vissa undantag vad gäller 

olyckor på grund av krig och terrorism. Exempelvis går det inte längre att köpa 

kaskoförsäkring som täcker skador orsakade av olika typer av massförstörelse-

vapen. Försäkringen täcker dock fortfarande ansvarsdelen när det gäller 

massförstörelsevapen, men diskussioner pågår gällande om även den ska undantas. 

Detta undantag innebär att företagen måste ta på sig en större risk som de måste 

finansiera själva. Det problematiska med denna typ av risk, är enligt intervjupersonen 

på Finnair att den orsakas av en avsiktlig handling och är svårare att kvantifiera än till 

exempel operationella risker och risken för personskador. Detta innebär att kravet som 

nämnts i föregående avsnitt på att risken ska vara kalkylerbar inte uppfylls. Detta kan 
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vara en av anledningarna till att premierna för denna typ av risk är mycket höga och att 

försäkringen inte täcker alla typer av skador som relateras till denna risk. 

Det går även att diskutera huruvida krigs- och terrorrisk är diversifierbara risker. Om 

det inträffar ett krig någonstans i världen är detta något som påverkar alla flygbolag 

som flyger till det området. Bolagen har dock viss möjlighet att diversifiera risken 

genom att flyga till destinationer i olika delar av världen och de kan även ha flera olika 

inriktningar på verksamheten, vilket gör dem mindre sårbara om en olycka skulle 

inträffa. Emellertid finns det även risker som kan påverka hela flygindustrin och som 

inte går att diversifiera, exempelvis terrorattentat. Efter den 11 september ansåg 

försäkringsbolagen att risken höjdes för alla flygbolag och därmed höjdes även 

premierna. I vissa fall gick försäkringsbolagen så långt att de inte längre ville erbjuda 

försäkringar. Denna typ av risker får således konsekvenser för flera bolag och jämfört 

med risken för en isolerad händelse som exempelvis en flygolycka, är risken för 

terrorattentat svårare att diversifiera.   

Intervjupersonen på Britannia berättade att flygbolagen även utsätts för indirekta risker 

och att det är ovanligt att de köper försäkringar mot dessa på grund av att det är dyrt.  

Ett exempel på en indirekt risk kan enligt intervjupersonen från Britannia vara att ett 

haveri ger bolaget dåligt rykte, vilket i sin tur kan innebära ett minskat passagerarantal.  

6.2 BOLAGENS PERSPEKTIV 
Landelius och Treffner (1998) menar i avsnitt 3.4 att bland de intressenter som ett 

företag har är det aktieägarnas intressen som borde värderas högst. Denna del av 

analysen ägnas åt att ta reda på om det är så som flygbolagen i studien resonerar eller 

om har de andra perspektiv som styr arbetet med försäkringar?  

Alla flygbolagen nämnde att EU/Luftfartstyrelsen, finansiärer och leasinggivare är 

viktiga intressenter då dessa ställer särskilda krav på flygbolagens försäkringar. Ett 

flertal intervjupersoner sa även att passagerarna inte skulle vilja åka med dem om de 

flög oförsäkrade och att de därmed också var en viktig intressent.  

SAS och Finnair nämnde att en viktig faktor när de beräknar vilken försäkringslösning 

de ska välja är hur lösningen påverkar aktieägarvärdet. Intervjupersonen på SAS 

nämnde även att anledningen till att de försäkrar sig utöver vad de måste är för att de 

vill skydda ägarnas intressen.  
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Även om inte alla intervjupersoner nämnde aktieägarna ser vi att flera andra faktorer 

pekar på att deras intressen ändå värderas högt. På såväl Swedline och Britannia är det 

ägarna själva som bestämmer hur riskhanteringen ska gå till varför de sannolikt inte 

skulle agera på sådant sätt att ägarnas, det vill säga deras egna, intressen försummas. 

TUI-gruppen skriver i sin årsredovisning från 2004 att syftet med deras risk 

management är att stadigt och ständigt förbättra företagets värde. Detta speglas i 

hanteringen av försäkringar på så sätt att hela gruppen tillsammans förhandlar om 

premiekostnader och villkor, något som bidrar till att riskhanteringskostnaderna för alla 

sänks. På Swedline arbetas det ekonomiskt genom att VD reflekterar över de olika 

alternativ som finns. De använder exempelvis inte försäkringsmäklare då de anser att 

det kostar mer än det ger och företaget har även bytt leasingbolag då det förra bolaget 

krävde för stor försäkringstäckning.  

Intervjupersonen på Skyways berättar att deras arbete med försäkringar syftar till att ha 

ett adekvat försäkringsskydd för verksamheten till lägsta möjliga kostnad och att ej 

riskera bolagets fortlevnad. Detta verkar vara detsamma som de flesta bolag strävar 

efter och det märktes under intervjuerna genom att exempelvis SAS och Finnair 

använder sig av matematiska metoder för att räkna ut hur de på bästa sätt kan minska 

kostnaden för risk.  

Sammanfattningsvis kan sägas att det under intervjuerna har framkommit att 

flygbolagen har flera olika intressenter i åtanke under arbetet med försäkringar. Vilka 

dessa är sammanfattas i figur 4. 
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Figur 4 Flygbolagens intressenter (egen konstruktion) 
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6.3 DIVERSIFIERING  
För att kunna ta reda på huruvida flygbolagens arbete med försäkringar 

överensstämmer med aktieägarperspektivet är det väsentligt att veta i vilken 

utsträckning aktieägarna själva kan reducera risken genom att diversifiera.  

I avsnitt 3.4 går att läsa att ägarna ofta har olika preferenser när det gäller hur mycket 

bolaget behöver reducera risken. En anledning till att preferenserna skiljer sig åt är att 

det finns en skillnad mellan hur mycket ägarna kan reducera sin risk genom att 

diversifiera sin portfölj. Det kan också vara så att aktieägarna har olika motiv med sitt 

ägande, några kanske strävar efter att få kontroll medan andra ser sitt innehav som en 

investering. Det är troligt att preferenserna skiljer sig åt hos ägarna till de olika 

flygbolagen då deras förutsättning ser olika ut. Swedline ägs av en ensam privatperson, 

Britannia ägs av en stor koncern, Skyways ägs till största delen av ett privat företag 

medan både SAS och Finnair till största del är statligt ägda. Vidare är SAS och Finnair 

börsnoterade medan Britannia indirekt är börsnoterat genom TUI-gruppen. 

Santomero (1998) påpekar i avsnitt 3.6 att om en investerare redan har en 

väldiversifierad portfölj reduceras inte risken för denne om företaget köper 

försäkringar. Det beror på att den risk som är kvar när portföljen väl är diversifierad är 

den icke-diversifierbara risken, det vill säga den risk som inte går att försäkra sig mot. 

Dessutom är det enligt teorin ofta så att dessa aktieägare kan diversifiera till en lägre 

kostnad än vad det kostar för flygbolagen att köpa försäkringar. Alla aktieägare har 

dock inte en väldiversifierad portfölj, exempelvis menar Harrington och Niehaus 

(1999) att försäkringar kan vara en bra lösning för ägare som har största delen av sitt 

innehav i samma bolag och som därmed inte själva kan reducera sin risk.  

En annan faktor att ta hänsyn till är den som Nofsinger (2005) tar upp i avsnitt 3.6.1. 

Det är det faktum att investerare vanligtvis påverkas av ett antal psykologiska faktorer 

som gör att de när de ska ta investeringsbeslut inte enbart ser till hur en aktie påverkar 

portföljen som helhet utan att de snarare fattar sina beslut baserat på andra faktorer. 

Detta talar för den aspekt som tas upp av Cho (1988) att de flesta investerare har relativt 

odiversifierade portföljer, något som i sin tur påverkar hur mycket försäkringstäckning 

bolagen bör köpa.  

Såväl Finnair som SAS är till mer än 50 procent statligt ägt. Den resterande delen av de 

båda bolagen handlas på publika börser i de respektive länderna och ägs således av 
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många ägare med betydligt mindre innehav. Vi har redan konstaterat att flygbolagen bör 

minska risken om de har ägare som inte själva kan diversifiera och bära risken om 

situationen är den motsatta. Vad gäller svenska staten har de spridit sina risker på så sätt 

att de har innehav i ett stort antal bolag med stor spridning på verksamheterna. Staten 

har precis som de andra aktieägarna ett aktieägarintresse eftersom avkastningen från 

dessa bolag bidrar till statskassan. Förutom avkastningen är det dock troligt att staten 

har andra motiv till att de är delägare i ett flygbolag och dessa motiv kanske inte är 

förenliga med att staten skulle riskera att bolaget hamnar i en ställning av obestånd. 

Resterande del av SAS och Finnairs ägare kan ha andra motiv än vad staten har och 

motiven kan även skilja sig åt mellan de olika ägarna. Detta gör att det blir svår att hitta 

en lösning som tillfredställer alla.  

Vad gäller ägarna till Swedline och Skyways är det svårt att gå djupare in på om de kan 

diversifiera eller inte då vi inte har närmare information om deras övriga innehav. 

Harrington och Niehaus (1999) menar att ensamma ägare ofta har svårare att 

diversifiera. Detta eftersom de ofta har koncentrerat sitt ägande till bolaget. Detta skulle 

kunna vara fallet för Skyways och Swedlines ägare. Är det så innebär det att bolaget bör 

ta på sig större del av ansvaret när det gäller att reducera risken. Anledningen till det är 

att ägarna har svårt att uppnå komparativ fördel, vad gäller riskreducering, gentemot 

flygbolaget. Angående Skyways och Swedlines ägare vet vi dock att de båda har viss 

påverkan över riskhanteringsbesluten. Salenias VD sitter som ordförande i Skyways 

styrelse och beträffande Swedline är det den intervjuade ägaren som också är den som 

tar besluten angående vilka risker som ska försäkras och hur mycket täckning de ska 

köpa. Att aktieägaren själv är med och bestämmer torde innebära att den valda 

försäkringstäckningen står i relation med hur mycket ägaren själv kan diversifiera.  

Britannia ägs som tidigare nämnts av TUI-gruppen och huruvida koncernen har 

möjlighet att diversifiera eller inte går att diskutera. Att de är världens största 

charterkoncern som innehåller en mängd olika bolag talar för att de kan diversifiera 

medan att de i huvudsak bedriver en typ av verksamhet istället talar mot detsamma. Det 

faktum att det i Britannia, precis som i Swedline, är ägaren själv som tar besluten 

angående vilka risker som ska försäkras och hur stor täckningen ska vara är ett starkt 

argument för att de valt en adekvat försäkringsnivå med tanke på hur mycket de själva 

kan diversifiera. 
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Det är viktigt att ha i åtanke att även om företaget väljer att inte diversifiera sin risk 

genom att köpa försäkringar innebär risk alltid en kostnad. Vilket innebär att även om 

aktieägarna diversifierar själva och företaget bär risken självt kommer företaget ändå 

ha en kostnad för risken. Viktigt blir därför att väga varje metods kostnad och vinst mot 

varandra för att på så sätt minimera kostnaden för risk. Därför kommer vi nu att 

diskutera mer kring vilka metoder flygbolagen har att välja mellan.  

6.4 FÖRSÄKRINGSBESLUT  
Det svåra med riskhanteringsbeslut är precis som Harrington och Niehaus (1999) 

påpekar i avsnitt 3.8 att de måste fattas innan eventuella förluster är kända. För att 

utvärdera huruvida ett beslut är bra eller inte måste hänsyn därför tas till den 

information beslutsfattaren hade vid tidpunkten då beslutet togs. För bolag gäller det 

enligt Grillet (1992) att ta ställning till om försäkring leder till en mer effektiv 

minskning av olyckskostnaden jämfört med om bolaget skulle hantera risken på annat 

sätt. De alternativ som flygbolagen har att välja mellan är att antingen reducera riskerna 

genom att använda en annan riskhanteringsmetod, eller att hitta ett alternativt sätt att 

finansiera riskerna.  

Harrington och Niehaus (1999) tar upp tre sätt utöver försäkringar som kan användas 

för att finansiera risker; självförsäkring, hedging och risktransfereringskontrakt. 

Hedging, används enligt författarna för att finansiera risker som inte är försäkringsbara. 

Då denna studie främst fokuserar på försäkringsbara risker anser vi att hedging inte är 

ett alternativ för flygbolagen i detta sammanhang och vi kommer därmed inte att 

behandla det närmare. Ett annat alternativ till att köpa försäkringar kan enligt 

Harrington och Niehaus (1999) vara att använda andra typer av 

risktransfereringskontrakt. Under intervjuerna har det inte framkommit några tecken på 

att bolagen använder denna typ av kontrakt. Vi ser därför ingen anledning att fördjupa 

oss i detta alternativ.   

Trots att det enligt teorin finns flera metoder på vilka företag kan finansiera sin risk 

nämner flera intervjupersoner att de ofta inte har någon valmöjlighet. Intervjupersonen 

på Skyways säger exempelvis att det inte finns något alternativ till försäkringar som 

leasingbolagen godkänner. Inte heller Luftfartsstyrelsen godkänner att försäkringar byts 

ut mot någon annan lösning. Bolagen har dock en viss möjlighet att bära risk själv och 

det tredje alternativet, självförsäkring, blir därför aktuellt för diskussion.   
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6.4.1 Kostnaden för risk  
Enligt Harrington och Niehaus (1999) ställs företag som tidigare nämnts inför beslutet 

om de ska försäkra en risk eller hålla kvar risken inom företaget. Oavsett om risken 

försäkras eller bärs av företaget självt är den förenad med en kostnad och det gäller att 

välja det alternativ där kostnaden blir så låg som möjligt. Kostnaden för risk är enligt 

Cho (1988) kostnaden för förväntade förluster samt kostnaden för att hantera risken. 

Om flygbolagen köper försäkringar måste de till exempel betala in premiekostnader och 

även ha tillräckligt med kapital för att kunna täcka eventuell självrisk, medan valet att 

hålla kvar risken i flygbolaget innebär en kostnad för att ha en buffert. De kostnader 

som uppstår kommer att påverka den förväntade utdelningen och enligt �Gordon growth 

model� i avsnitt 3.4.1 påverkas därmed även aktiens pris. 

Försäkringsbolag har enligt Mayers och Smith (1982, i Williams) ofta komparativ 

fördel när det gäller att hantera risker. Eftersom kostnaden för hantering av risk 

inkluderas i riskkostnaden kan köpet av försäkringar ha positiv inverkan på priset på 

aktieägarvärdet. Detta påpekas även av Harrington och Niehaus (1999) som i stycke 

3.6.1 menar att kassaflödet och därmed även aktieägarvärdet kan påverkas positivt om 

bolag försäkrar sig. Detta gäller bland annat i de fall då försäkringsbolaget kan 

tillhandahålla administration kring försäkringar till ett lägre pris än vad det hade kostat 

bolaget självt att sköta samma administration. Vi anser att detta även bör vara 

tillämpligt när det gäller tjänster som köps hos försäkringsmäklare. Det skulle kunna 

tänkas att de stora företagen har möjlighet att själva ha denna kompetens i företaget, 

men trots detta framgår det av våra intervjuer att det är just dessa företag som anlitar 

försäkringsmäklare. De mindre bolagen, som exempelvis Swedline har valt att inte 

anlita försäkringsmäklare. Det faktum att Swedline tidigare anlitat försäkringsmäklare, 

men kommit fram till att det inte lönar sig kan dock tyda på att försäkringsmäklarna 

inte har komparativ fördel i den situationen.  

Enligt Harrington och Niehaus (1999) väljer företag ofta att hålla kvar risken i företaget 

när det handlar om risker som är få till antalet och där beloppen är låga. Vi tolkar det 

som att om det motsatta förhållandet råder bör risker därmed försäkras. De risker som 

flygbolagen framförallt försäkrar sig mot är de som innebär höga förlustbelopp men 

som inte har så hög sannolikhet för att inträffa. Vi ser därför att teorin och flygbolagens 

verklighet skiljer sig åt i det här fallet. Harrington och Niehaus (1999) menar även att 

risker med hög sannolikhet och höga förlustbelopp minskar det förväntade framtida 
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kassaflödet. Om detta relateras till �Gordon growth model� innebär det att utdelningen 

minskar och priset på aktien påverkas negativt. Vi ser dock att för flygbolagen har 

sannolikheten mindre betydelse utan det viktigaste är det potentiella förlustbeloppet. 

Ett centralt argument till varför bolagen ska försäkra sig är, som Harrington och 

Niehaus (1999) nämner i avsnitt 3.6.1, att försäkringar minskar risken för att hamna i 

obestånd. För att relatera detta till Gordons modell skulle detta ha påverkan på 

tillväxten. Kostnaden för finansiering kan bli väldigt stor i en obeståndssituation och 

aktieägarna kan då behöva gå in med nytt kapital för att bolaget inte ska gå i konkurs. 

Av den anledningen kan det ur ett aktieägarperspektiv vara lämpligt att försäkra sig 

mot de risker som kan leda till obestånd. Det gäller därmed för flygbolagen att hitta en 

risknivå där de inte riskerar att hamna i obestånd. Det är risknivån som bestämmer till 

vilken grad bolagen bör köpa försäkringar och hur mycket av risken som de bör hålla 

kvar i företaget. Om en olycka skulle inträffa kan det som tidigare nämnts innebära 

mycket stora kostnader för flygbolagen. Samtliga intervjupersoner nämner att de 

sannolikt hade köpt både ansvars- och kaskoförsäkring även om de inte hade varit 

tvungna på grund av att de annars skulle äventyra bolagets överlevnad.  

Det kan även löna sig att försäkra andra risker om det är så att kostnaden för risk 

minskas i och med att bolaget köper försäkringar. Vissa intervjupersoner nämner 

exempelvis att de försäkrar motorerna vid service, intäktsförlusten vid ett IT-haveri och 

förlusten av piloternas licens. För att det ska löna sig att köpa försäkringar krävs det 

enligt Cho (1988) att försäkringslösningen ger en lägre riskkostnad jämfört med om 

bolagen själva skulle bära risken. Huruvida bolagen har minskat kostnaden för sin risk i 

och med dessa försäkringar har vi inte tillräckligt med information för att avgöra. Vi 

tycker oss dock se exempel på att de väger kostnaden med att försäkra mot kostnaden 

att bära risken själv. Exempelvis nämner intervjupersonen på Britannia att de inte 

försäkrar risken för driftstopp på grund av att det skulle bli för dyrt och samma person 

nämner även att de inte längre försäkrar förlusten av piloternas licens på grund av att 

premien blivit för hög.  

Slutligen bör påpekas att de positiva och negativa effekter med försäkringar som 

nämnts ovan inte bör ses isolerat, utan det viktiga är huruvida försäkringar kan erbjuda 

en lägre total riskkostnad än om flygbolagen skulle välja att bära risken själva.   
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6.4.2 Hur kan riskkostnaden påverkas? 
Det finns en möjlighet för flygbolagen att påverka kostnaden för risk och hur det kan 

göras diskuteras i detta avsnitt.  

Om bolagen väljer att försäkra sig innebär det dock inte att de avstår från att bära risk. I 

och med att de flesta försäkringar innehåller självrisk kvarhålls en del av risken 

fortfarande hos flygbolagen. Genom att välja vilken självrisk försäkringen ska innehålla 

kan bolagen anpassa sig till den risknivå som de tycker att de klarar av att bära inom 

företaget. Självrisken innebär en minskad risk för flygbolagen i och med att de fastställt 

maximibeloppet som en eventuell förlust kan tänkas uppgå till. De kan därför genom att 

köpa försäkring med hög självrisk minska risken för insolvens vid en eventuell olycka. 

SAS köper i vissa fall försäkringar med höga självrisker och intervjupersonen menar att 

det är vanligt bland koncerner när det gäller risk med låg sannolikhet.  

Om flygbolagen väljer att självförsäkra innebär det en kostnad eftersom de måste besitta 

ett buffertkapital som de kan använda om något skulle inträffa. Intervjupersonen på 

Britannia berättar att en detalj som försvårar möjligheten att själv finansiera förluster är 

att det inte finns möjlighet att avdragsgillt sätta av pengar för om det i framtiden skulle 

ske en förlust. Dock finns det enligt samma person en lösning på den problematiken och 

det är att bära risken själv genom ett eget captivebolag. Harrington och Niehaus (1999) 

menar, som framgår av avsnitt 3.8, att captivebolag är vanligast i större företag och det 

har vi också kunnat se i vår undersökning. Bland de i studien medverkande företagen 

använder SAS, Finnair och Britannia captivebolag. Att det bara är större företag som 

kan ha captivebolag beror enligt teorin på att de precis som vanliga försäkringsbolag 

måste ha tillräckligt många risker så att de kan diversifiera sin exponering. Detta 

påpekas även av den intervjuade på Britannia som menar att captivebolagen blir väldigt 

sårbara om de tar på sig för hög risk. För att inte riskera att inte kunna betala ut 

ersättning vid en förlust är det därför vanligt att de återförsäkrar sig på 

försäkringsmarknaden. Intervjupersonen på Britannia berättar att fördelen med 

captivebolagen är att de räknas som ett försäkringsbolag och därmed kan de uppnå 

skattefördelar jämfört med om pengar skulle sättas av internt i företaget och det gör 

även att det finns en större möjlighet att kvarhålla delar av de risker som är 

obligatoriska för flygbolagen att försäkra. Fördelaktigt är också att premien blir lägre än 

om de hade försäkrat sig genom ett vanligt försäkringsbolag, detta eftersom 

captivebolagen inte är vinstdrivande på samma sätt som ett försäkringsbolag. Det går 
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även att uppnå skattefördelar eftersom captivebolaget inte måste vara placerat i samma 

land som företaget. Dessa fördelar måste vägas mot kostnaden som det innebär att ha ett 

captivebolag.  

Ett sätt som flera av de intervjuade flygbolagen använder för att sänka sina 

premiekostnader är att ingå i poolsamarbeten. Förutom lägre premiekostnader kan ett 

poolsamarbete även minska kostnaden för risk på grund av att transaktionskostnaderna 

för att arrangera försäkringslösningarna blir lägre.  

Angående vilka riskhanteringsmetoder som kan komplettera försäkringar menar 

Harrington och Niehaus (1999) i avsnitt 3.8 att en sådan metod är att vidta 

förebyggande åtgärder. Detta gör en aktivitet säkrare och därmed reduceras storleken 

och frekvensen av förluster. Under intervjuerna framkom det att preventivt arbete är 

centralt inom flygpassagerarindustrin och även att försäkringsbolagen ger flygbolagen 

incitament att vidta förebyggande åtgärder genom försäkringarnas utformning. Detta 

eftersom försäkringarna i de allra flesta fall inkluderar en självrisk vilket gör att 

flygbolagen själva tjänar på att vara försiktiga. Av intervjuerna framgår det bland annat 

att piloterna har återkommande pilotträningar och att de får gå på regelbundna 

hälsokontroller. Andra preventiva åtgärder kan bestå i att göra noggranna kontroller av 

flygplanen innan start och att personalen får utbildning. Det är möjligt att de flygbolag 

som har försäkringar med väldigt hög självrisk eller som inte har några försäkringar alls 

vidtar fler preventiva åtgärder eftersom en eventuell förlust blir betydligt dyrare för dem 

än för de som har försäkrat större delen av risken.  

Ett annat sätt som försäkringsbolagen använder för att ge försäkringstagarna incitament 

att försöka hålla nere skadefrekvensen är, som framgår av avsnitt 3.5, att låta premien 

bero av flygbolagens skadehistorik. Detta nämner ett flertal av bolagen. SAS berättar att 

i de fall där skadefrekvensen varit väldigt låg finns det goda chanser att förhandla ner 

sin premie. På Britannia berättar man att på grund av deras historik av förlorade 

pilotlicenser är det svårt för dem att försäkra till en rimlig kostnad då 

försäkringsbolagen anser att risken är för hög.  

De preventiva åtgärder som nämnts ovan minskar sannolikheten för att en förväntad 

förlust ska uppstå och därmed även sannolikheten för negativ påverkan på 

aktieägarvärdet. Vinsten måste dock vägas mot kostnaden för att vidta dessa åtgärder. 

Flygbolagen bör därefter välja det alternativ som ger den lägsta kostnaden för risk.  
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Ytterligare ett komplement till att köpa försäkringar är att reducera risken genom att 

undvika riskfyllda aktiviteter Att inte ägna sig åt riskfyllda aktiviteter skulle för 

flygbolagen kunna innebära att de väljer att inte flyga till eller över länder där det pågår 

en konflikt eller att inte flyga till eller över länder där det finns en risk för terrorattentat.  

Harrington och Niehaus (1999) nämner även att alternativ kan vara att reducera risken 

internt genom att diversifiera sina aktiviteter. En fara med diversifiering kan vara att 

företaget kan tappa kärnkompetens. Diversifieringen kan göras genom att exempelvis 

genomföra olika typer av flygningar och ha olika typer av inriktning på verksamheten. 

Finnair flyger exempelvis inte bara reguljärt utan gör även charter- och fraktflygningar 

vilket kan ses som ett sätt att sprida sina risker.  Något som flera intervjupersoner tog 

upp var att flygplanen blir allt större och det ökar risken för bolagen, eftersom en olycka 

då innebär en större förlust. Detta innebär även att det blir svårare för bolagen att 

minska risken genom att diversifiera internt och därmed ökar riskexponeringen.  

Flygbolagens diversifiering av sina aktiviteter påverkar dock bara den osystematiska 

risken, det vill säga den risk som de flesta aktieägare själva har möjlighet att 

diversifiera. Då ägarnas avkastningskrav bestäms i förhållande till den systematiska 

risken minskas inte avkastningskravet av att flygbolagen diversifierar sina aktiviteter. 
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7 SLUTSATSER 

Syftet med denna uppsats är att utifrån finansiell teori analysera 

passagerarflygbolagens användning av försäkring som riskhanteringsmetod. I detta 

avslutande kapitel presenteras de slutsatser som kan dras av empirin och teorin, utifrån 

diskussionen i analysen. För att besvara syftet kommer vi presentera slutsatserna för 

varje frågeställning för sig.  

7.1 VILKA HUVUDSAKLIGA RISKER FÖRSÄKRAR SIG 
PASSAGERARFLYGBOLAGEN MOT?  

De risker som flygbolagen försäkrar sig mot skiljer sig inte nämnvärt mellan de olika 

bolagen. Vi kan se att flygbolagens risker kan delas in i två kategorier. Den första 

kategorin innehåller de risker med liten sannolikhet för förlust, men som för med sig 

stor kostnad om något väl händer. Ett exempel på en sådan risk är flygplanshaverier. 

Den andra kategorin av risker innehåller de med stor sannolikhet för förlust, men som 

för med sig mindre skadekostnader. Ett exempel på denna typ av risk är 

påkörningsskador. Dessa inträffar relativt ofta och i jämförelse med haverikostnader är 

kostnaderna för denna kategori relativt små. Vi kan konstatera att det främst är den 

första kategorin, som är förenad med stora kostnader, som flygbolagen försäkrar.  

Vid en jämförelse med teorin kan sägas att samtliga risker som flygbolagen försäkrar 

sig mot är rena risker. Vad gäller kriteriet för kalkylerbarhet kan vi se att verkligheten i 

vissa fall inte stämmer överens med teorin, då flygbolagen även försäkrar sig mot 

terrorrisk som inte kan anses vara en kalkylerbar risk. Vidare kan vi se att flygbolagen 

ofta väljer att bära risken själv när det gäller risker som medför relativt låga kostnader.  

Vi menar att kriterierna för vilka risker som bör försäkras uppfylls till en hög grad 

varför vi anser att det utifrån teorin är rimligt att flygbolagen valt att försäkra just dessa 

risker.  
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7.2 VILKA MOTIV FINNS TILL ATT PASSAGERARFLYGBOLAG 
FÖRSÄKRAR SIG?  

Det huvudsakliga motivet till att flygbolagen försäkrar sig är krav från utomstående 

intressenter som måste uppfyllas för att de ska få bedriva sin verksamhet. De har 

därmed inga andra alternativ än att köpa vissa försäkringar.  

Det faktum att alla flygbolagen i studien skulle ha försäkrat sig mot dessa risker även 

om de inte varit obligatoriska, visar dock på att de även har andra motiv till att köpa 

försäkringar. Risken för att hamna i en obeståndssituation är det underliggande motivet 

till att flygbolagen anser sig behöva försäkringar. Det här visar på att verkligheten 

stämmer överens med den teoretiska synen att försäkringsbeslut påverkas av vilken typ 

av förlust som risken ger upphov till. En annan anledning till att flygbolagen försäkrar 

sig är att de vill leva upp till passagerarnas förväntningar. Detta motiv har inte tagits 

upp i den finansiella teorin utan har snarare med förtroende att göra.  

Vi kan se att flygbolagens försäkringsbeslut även påverkas av premiekostnaderna. 

Detta stämmer överens med teorin, eftersom flygbolagen valt bort försäkringar då de 

ansett att premiekostnaderna varit för höga.  

7.3 ÄR PASSAGERARFLYGBOLAGENS HANTERING AV 
FÖRSÄKRINGSBARA RISKER I ÖVERENSSTÄMMELSE MED 
ETT AKTIEÄGARPERSPEKTIV? 

Viktigt för aktieägarna är att hanteringen av försäkringsbara risker sker på sådant sätt att 

kostnaden för risk minimeras. Detta är också ett av de mål som flygbolagen i studien 

strävar efter. Aktieägarna har ofta möjlighet att diversifiera själva men trots detta är de 

sällan så pass väldiversifierade att de förblir opåverkade av en större kursnedgång. Detta 

talar för att aktieägarna vill att flygbolagen riskhanterar mer än vad teorin förespråkar.  

Sett utifrån ett aktieägarperspektiv är det viktigt att flygbolagen inte hamnar i obestånd, 

eftersom det kan innebära att aktieägarna måste tillföra mer kapital. När denna risk 

existerar bör flygbolagen därför transferera den till någon annan part. Det faktum att 

risken för att hamna i obestånd är ett viktigt motiv till att flygbolag köper försäkringar, 

visar att de agerar utifrån vad som är bäst för aktieägarna. Hur stor risk ett flygbolag kan 

bära utan att bli insolvent varierar och vi kan se att flygbolagen försöker anpassa sig till 
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sina förutsättningar. De anpassar till exempel risknivån genom att minska respektive 

höja självrisken.  

Flygbolagen visar en stor medvetenhet kring valet att bära risken själv eller att försäkra. 

I de situationer där flygbolagen finner att kostnaden för att försäkra blir högre än att 

bära risken själv, har vi funnit att de väljer det senare alternativet. I de fall där 

flygbolagen ändå vill försäkra, försöker de hitta alternativa lösningar som innebär en 

lägre riskkostnad, exempelvis captivebolag. De försöker även minska premien genom 

att samarbeta i försäkringspooler. Generellt sett kan dock sägas att flygbolagens 

betalningsvilja för att reducera risk är stor. 

Av detta kan vi dra slutsatsen att flygbolagen försöker utforma sina försäkringslösningar 

så att kostnaden för risk hålls på en låg nivå. Därmed kan vi också säga att flygbolagens 

hantering av försäkringsbara risker sker utifrån vad finansiell teori förespråkar och att 

den därför kan anses ha god överensstämmelse med ett aktieägarperspektiv. 
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APPENDIX 1 

Intervjumall 
 
1. Namn 
2. Får vi spela in intervjun? 
3. Kan du berätta lite om företaget?  
4. Vad har du för arbetsuppgifter? 
 
5. Vilka risker köper ni försäkringar för att skydda er mot? 
6. Varför har ni valt att försäkra er mot dessa risker? 
7. Vilka för- och nackdelar ser du med försäkringar som riskhanteringsmetod? 
8. Har ni funderat på att använda någon annan metod än försäkringar? 
9. Skulle det vara möjligt att inte vara försäkrad överhuvudtaget? Hur finansieras i så 

fall förlusterna? 
10. Finns det några risker ni skulle vilja minska, men som försäkringsbolagen inte vill 

försäkra? 
11. Vem bestämmer vilka risker som ska vara försäkrade? 
12. Hur är era försäkringar utformade? 
13. Tror du att ni ekonomiskt sett tjänar på att försäkra er, eller vore det mer lönsamt att 

slippa betala premien och betala förlusten själv? 
 
14. Finns det något mer som du vill tillägga? 

 
 
 
 


