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Sammanfattning 

 

Titel  Fotbollsmatcher för hela slanten - En eventstudie om hur klubbars 

matchprestationer påverkar aktiekursen 

Författare    Jonas Lundstedt och Emil Ulander 

Handledare  Maria Smolander 

Syfte  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fotbollsklubbars aktiekurs påverkas 

av klubbarnas prestationer på planen i hänsyn till matchresultat. Delsyftet är att se 

om andra faktorer som är länkade till matchresultat kan ge mer eller mindre tyngd 

till eventuella prisförändringar.   

Metod  Uppsatsen har ett positivistiskt vetenskapligt förhållningssätt och ett deduktivt 

angreppssätt. Undersökningen tillämpar en eventstudie-metodologi där 

eventperioden är satt till dagen efter eventet och där estimeringsperioden omfattar 

250 dagar.  

Efter bortfall täcker insamlad data information kring 1060 matcher från 12 olika lag 

under åren 2011-2013. Data används för att mäta om en genomsnittlig avvikande 

avkastning (AAR) har uppstått i samband med matchutfall. Utöver detta undersöks 

de mer psykologiska faktorerna vändningar, anormal målskillnad och 

förväntningars effekt på den avvikande avkastningen. Slutligen undersöks det även 

om det finns skillnader mellan hur fotbollsklubbars aktiekurs påverkas vid olika 

matchutfall beroende på vilken nation de tillhör. 

Resultat  Vid vinst uppvisade resultatet en positiv AAR på 0,67 %. Oavgjort och förlust 

uppvisade en negativ AAR på -1,45 % respektive -1,75 %. Förväntade matchutfall 

hade ingen signifikant påverkan på aktiekursen medan oförväntade matchutfall 

hade en signifikant påverkan. En match med positiv (negativ) anormal målskillnad 

gav 0,88 % (-0,72 %) högre (lägre) avkastningen än en match utan en positiv 

(negativ) anormal målskillnad. Dock förekom endast signifikans vid positiv 

anormal målskillnad. Resultatet visade även att vändningar inte hade någon 

signifikant påverkan på aktiekursen. Förövrigt fanns det endast ett fåtal signifikanta 

skillnader mellan länder i deras reaktioner till olika matchutfall.  

Slutsatser Matchutfall påverkar fotbollsklubbars aktiekurs.  En vinst har en positiv effekt på 

aktiekursen medan oavgjort och förlust har en negativ effekt. Aktiekursens reaktion 

på matchutfall är asymmetrisk där förluster har en större effekt än vinster. 

Förväntningar inför matchen har en betydelse för aktiekursens reaktion. Anormal 

målskillnad påverkar investeraren emotionellt och leder till en avvikande 

avkastning. Detta gäller inte för vändningar. Slutligen drogs även slutsatsen att det 

inte finns någon skillnad kring hur fotbollsklubbars aktiekurs påverkas vid olika 

matchutfall beroende på vilken nation de tillhör. 

Nyckelord  Fotbollsklubbar, matchutfall, vändningar, målskillnad, förväntningar, avvikande 

avkastning, eventsstudie 
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Abstract 

 

Title   Football matches for every penny - An event study about team performances and 

how it affects football clubs shares 

Authors Jonas Lundstedt and Emil Ulander 

Purpose This paper aims to examine how performance on the pitch in terms of match 

outcome affects the price of football clubs shares. A subordinate aim is to see 

whether other factors that are linked to match outcome can give more or less 

weight to probable price changes.  

Methodology This thesis has a positivistic and a deductive approach. Furthermore, this thesis 

applies an event study methodology, where the event period is the day after the 

event and the estimation period comprises of 250 days.  

 After accounting for errors and loss in data, the overall data contains information 

about 1060 games from 12 different teams during 2011-2013. The data is used to 

measure whether average abnormal returns (AAR) have occurred in connection to 

match outcomes or not. Moreover, the more psychological factors such as 

turnarounds, abnormal goal difference and expectations have also been examined 

to see whether these factors can impact the abnormal return or not. Additionally, it 

has been examined if differences exist in how football clubs shares react to match 

outcomes when taking account for their nationality.  

Results The result shows that a win gives a positive AAR of 0.67%. A draw and a loss both 

give a negative AAR, where a draw results in a -1.45% AAR and a loss in a            

-1.75% AAR. Expected match outcomes had no significant effect on football clubs 

shares while unexpected match outcomes had a significant effect. A match with 

positive (negative) abnormal goal difference gave a 0.88% (-0.72%) higher (lower) 

abnormal return than a match without a positive (negative) abnormal goal 

difference. However, only positive abnormal goal difference was statistically 

significant. The results also showed that turnarounds had no significant effect on 

football clubs shares. Furthermore, the result showed barely any statistical 

significant differences among the countries in their share reaction to match 

outcomes.  

Conclusions  Match outcome has an effect on football clubs shares. A win will have a positive 

effect on the price of a football club share while a draw and a loss will have a 

negative effect. There is an asymmetric reaction to match outcomes as a loss will 

have a larger impact than a win. Expectations influence how football stocks react to 

match outcomes. Abnormal goal difference affects the investor emotionally and 

consequently leads to an abnormal return. This is not the case for turnarounds. 

Moreover it was concluded that nationality do not have a deciding impact on how 

football clubs shares react to match outcomes. 

Keywords Football clubs, match outcome, turnaround, goal difference, expectations, abnormal 

return, event study  
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1. Inledning 

 

I inledningskapitlet presenteras bakgrunden till ämnesvalet och avsnittet syftar till att ge läsaren 

en överblick över aktiemarknaden för fotbollsbranschen. Avsnittet innefattar även en 

problemdiskussion rörande det specifika undersökningsområdet vilket slutligen mynnar ut i ett 

syfte. 

 

 

1.1. Bakgrund  
Den moderna fotbollen har sitt ursprung i England där den växte fram i mitten av 1850-talet. 

Idrotten expanderade med tiden och idag är det världens populäraste sport med 265 miljoner 

utövare. Ett intygande exempel är att världsmästerskapet i fotboll (FIFA World Cup) som spelas 

vart fjärde år har högre tittarsiffror än exempelvis de olympiska spelen. Över 700 miljoner Tv-

tittare såg finalen i FIFA World Cup 2010.1 Det enorma intresset för sporten har resulterat i 

ökade intäkter i branschen. Förr baserades mycket av intäkterna på biljettförsäljning och 

välsinnade småföretagare. I en modern tid med teknologiska framsteg såsom televisionen, radio 

och internet har exponeringen ökat för fotbollsklubbarna. Detta har lett till att fotbollsmarknaden 

blivit attraktiv för nya intressenter, som exempelvis sponsorer, vilket har banat väg för ökade 

kommersiella intäkter. Den kanske största intäkten är försäljning av TV-sändningsrättigheter 

som står för ungefär 50 procent av intäkterna för de stora klubbarna i Premier League.2  

Som sagt så har intäkterna eskalerat. Bara under säsongen 2012/2013 ökade intäkterna hos de 20 

största fotbollsklubbarna i världen (sett till omsättning) till sammanlagt 5,4 miljarder euro. Detta 

motsvarade en ökning med 8 procent från föregående säsong.3 Den fotbollsklubb som hade högst 

intäkter den perioden var den spanska klubben Real Madrid med totala intäkter på 518,9 miljoner 

euro4. Intressant att se är att av de 20 klubbarna som omsätter mest pengar i världen är samtliga 

europeiska och merparten av dessa är privatägda engelska fotbollsklubbar. Ser man tillbaka cirka 

20 år i tiden var situationen annorlunda på den engelska fotbollsscenen. Under 90-talet 

börsnoterades ett flertal engelska fotbollsklubbar där Manchester United, Tottenham Hotspur och 

Millwall låg i framkant av denna utveckling.5 

På 2000-talet kom förändringen mot privat ägande. Ett flertal miljardärer gick in på marknaden 

och köpte upp ett flertal klubbar. Exempelvis blev Chelsea FC uppköpt av ryska miljardären 

                                                           
1 Airava, M. Fotboll som investering? 2012, s. 1  
2 Ibid. 
3 Deloitte. All to play for Football Money League, 2014, s. 3   
4 Ibid. 
5 Renneboog, L.D.R. Vanbrabant, P. Share price reactions to sporting performances of soccer clubs listed on the 

London Stock Exchange and the AIM, 2000, s. 16   
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Roman Abramovitj6, Manchester United av amerikanen Malcom Glazer7 och West Ham United 

av islänningen Eggert Magnusson.8 Miljardärernas inträde på fotbollsmarknaden har resulterat i 

att en relativt liten mängd klubbar ännu är börsnoterade. De fotbollsklubbar som fortfarande är 

börsnoterade i Europa finns listade på STOXX Europe Football Index och för närvarande är det 

23 stycken från diverse ligor i Europa.9 

Historiskt sett har indexet sen sin introduktion 2002 uppvisat svängningar och haft dalar som 

toppar. Sett individuellt på varje aktie som finns på indexet så märks det att vissa 

fotbollsklubbsaktier har haft en högre genomsnittlig ökning vad gäller aktievärdet än andra. 

Dessa verkar vara de fotbollsklubbar som varit mest framgångsrika rent sportsligt. Intressant att 

se är att Borussia Dortmund, som är en av aktierna på indexet, hade en positiv uppgång på sin 

aktiekurs från den 13 september 2013 till den 18 september 2013 då aktien plötsligt föll i värde.10 

Under denna tidsperiod spelade klubben två matcher. Den första matchen spelades den 13 

september mot Hamburger SV och Borussia Dortmund vann den matchen med siffrorna 6-2. Den 

andra matchen spelades den 18 september mot Napoli och resulterade i en förlust.11 Detta är värt 

att begrunda och frågan är om det finns ett direkt förhållande mellan aktiemarknadens reaktioner 

och resultatet på planen, då ett positivt resultat verkar ha lett till en ökning på aktiekursen och ett 

negativt resultat tycks ha resulterat i en minskning?   

 

1.2. Problembakgrund 

Att intäkterna har ökat hos många fotbollsklubbar är ett faktum.12 Intäkter i ett företag är starkt 

relaterat till aktievärdet på företaget då företagsvärdet bestäms av företagets framtida intäkter.13 

Det är ganska självklart att ju mer framgångsrik en fotbollsklubb är sportsligt desto mer intäkter 

kommer att kunna genereras i framtiden. Detta i form av exempelvis mer biljettintäkter då 

framgångsrika lag generellt sätt tenderar till att dra till sig mer supportrar och kan ta mer betalt 

för varje enskild biljett.14 Utöver detta så leder framgång även till ökade TV-intäkter och diverse 

reklamintäkter då topplagen i de europeiska ligorna får möjlighet att spela internationella 

turneringar såsom Champions League. Frågan kan då ställas vad som gör ett fotbollslag 

framgångsrikt? För att kunna nå bra tabellplaceringar, kvalificera sig till internationella cuper 

                                                           
6 BBC sport, Russian buisnessman buys Chelsea, 2003. 
7 BBC sport, Glazer gets 98% of Man Utd shares, 2005. 
8 BBC sport, West Ham accepts £85m takeover, 2006.  
9 Stoxx Europe Fotball Index 
10 Borussia Dortmund official website, BVB Share 
11 Borussia Dortmund official website, Statistik  
12 Airava, M. Fotboll som investering? 2012, s. 1 
13 Danis, H. Demir, E. The Effect of Performance of Soccer Clubs on Their Stock Prices: Evidence from Turkey, 

2011, s. 58 
14 Szysmanski, S. Why is Manchester United so successful?, 1998, s. 48-49  



10 
 

och vinna titlar krävs det en sak; att vinna matcher. Utifrån detta resonemang bör prestationen på 

planen ha en direkt påverkan på aktievärdet på börsen. 

Förändringar av marknadsvärdet på aktien baseras på nyheter och information som aktörer på 

marknaden får ta del av, där ett exempel kan vara resultatet från en match.15 En förutsättning för 

att denna information ska leda till en justering av marknadsvärdet på aktien är att det föreligger 

någon form av marknadseffektivitet. Fama är en av de främsta när det gäller studier kring 

marknadseffektivitet. Redan 1969 kunde han påvisa att aktiemarknaden kunde kännetecknas som 

effektiv då han såg antingen en snabb eller en direkt justering av aktiens värde vid ny 

information.16 Fama kunde även vid ett senare tillfälle påvisa förekomsten av olika grader av 

marknadseffektivitet.17  

Aktiemarknaden för fotbollsklubbar skiljer sig dock en del från många andra branscher vilket 

kan ha inverkan på graden av effektivitet. Syftet med investeringarna kanske inte alltid följer den 

linje som investeringar i andra branscher normalt sätt gör det vill säga med målet att få så hög 

avkastning som möjlighet. Graden av rationalitet kan därför ifrågasättas då syftet kanske 

överhuvudtaget inte är vinstbaserat utan att känslomässiga aspekter istället är avgörande vid 

investeringsbeslutet. Vanligen ägs en stor del av fotbollsklubbarnas aktier av stabila 

kontrollerande aktieägare men i övrigt ägs aktierna av enskilda individer. Dessa är oftast fans till 

klubben som framförallt ser sitt innehav av aktien som ett sätt att vara delaktiga och visa sitt stöd 

till klubben.18 Att en stor del av aktierna besitts av en stabil kontrollerande aktieägare som 

kanske inte lägger så stor vikt på kortsiktiga prestationer samt att andra aktieägare kanske inte 

alltid agerar rationellt på grund av deras relation till klubben kan tala för en annorlunda reaktion 

på aktiemarknaden efter att ny information om resultat från enskilda matcher blivit tillgänglig.  

Med utgångspunkten från att investeringsbesluten inom branschen präglas av känslomässiga 

inslag kan det tänkas att andra mer psykologiska faktorer har betydelse för hur aktiekursen hos 

fotbollsklubbar påverkas av olika utfall i fotbollsmatcher. Målskillnaden i matcherna är ett 

exempel som inte har något direkt koppling till de framtida intäkterna i den meningen att ett lag 

maximalt får tre poäng för en vunnen match oavsett hur många mål laget vinner med. Ett annat 

exempel är förväntningar kring matchresultatets utfall. Ett mått som beskriver förväntningar 

kring matchens utfall är odds.19 Om utfallet i matchresultatet inte är förväntat kanske detta kan 

leda till häftigare reaktioner hos aktieägarna. Ett tredje exempel är vändningar i en match. Rent 

logiskt borde det inte vara någon skillnad för de framtida intäkterna om ett lag vinner en match 

med 2-1 där laget gör de två första målen och en match med samma resultat där laget vänder och 

gör de två sista målen. Följaktligen, aktieägare som är emotionellt knutna till klubben kanske kan 

                                                           
15 Demir, E. Danis, H. The Effect of Performance of Soccer Clubs on Their Stock Prices: Evidence from Turkey, 

2011, s. 58 
16 Fama et al. The Adjustment Of Stock Prices To New Information, 1969, s. 9-20   
17 Fama, E. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, 1970, s. 413-416 
18 Renneboog, L.D.R. Vanbrabant, P. Share price reactions to sporting performances of soccer clubs listed on the 

London Stock Exchange and the AIM, 2000, s. 3-4   
19 Bernile, G. Lyandres, E. Understanding Investor Sentiment: The Case of Soccer, 2011, s. 366 
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påverkas av mer psykologiska faktorer kring en match och att de då tar irrationella beslut som 

påverkar fotbollsklubbens aktiekurs.  

En ytterligare tankeväckande aspekt är om det mer frekventa flödet av information kring företags 

prestationer kan innebära att aktiemarknaden för fotbollsklubbar reagerar på ett annorlunda sätt 

än andra branscher. Information kring fotbollsklubbens prestation släpps på veckobasis under 

större delen av året vilket står i kontrast till företag i andra branscher där allmänheten vanligtvis 

får tillgång till information kring företagets prestationer kvartals- eller årsvis.  

Sammanfattningsvis så skiljer sig fotbollsmarknaden från många andra marknader på sätt som 

kan ha betydelse för reaktionen på nysläppt information. Ägarstrukturen, det mer frekventa 

flödet av information kring prestationer och risken för irrationellt agerande är några konkreta 

exempel som lyfts fram. Detta gör det intressant att undersöka sambandet mellan matchresultat 

och fotbollsklubbars aktiekurs. Det faktum att börsnoterade fotbollsklubbar härstammar från 

olika länder öppnar även upp för frågan kring om det finns någon skillnad i hur klubbars 

aktiekurs påverkas av matchresultat beroende på vilket land klubben kommer ifrån. 

1.3. Problemformulering 

Finns det ett samband mellan fotbollsklubbars matchprestationer och deras aktiekurs?  

1.4. Undersökningsfrågor 

Hur förändras fotbollsklubbars aktiekurs efter vinst/oavgjort/förlust? 

Hur påverkas aktiekursen av målskillnaden i en match? 

Hur påverkas aktiekursen av vändning i en match? 

Hur påverkas aktiekursen efter en match beroende på om matchutfallet är förväntat eller inte? 

Vilken betydelse har fotbollsklubbars nationstillhörighet för hur dess aktiekurs påverkas av 

matchutfall? 

1.5. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fotbollsklubbars aktiekurs påverkas av klubbarnas 

prestationer på planen i hänsyn till matchresultat. Delsyftet blir att se huruvida andra faktorer 

som är länkade till matchresultat kan ge mer eller mindre tyngd till eventuella förändringar på 

aktiekursen.   

1.6. Avgränsning 
Uppsatsen kommer att avgränsas tidsmässigt där undersökningen kommer omfatta en tidsperiod 

på tre år. En tidsperiod på tre år är genomförbart utifrån den begränsade tidsramen som 

föreligger för författarna samtidigt som perioden omfattar tillräckligt många observationer för att 

kunna dra mer generella slutsatser. 
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Studien avgränsar sig även till ligamatcher. Inga internationella eller nationella cupmatcher 

kommer således ingå i studien. En anledning till denna avgränsning är att ligamatcher är mer 

frekventa än cupmatcher. En annan anledning är att öka möjligheten för att kunna dra mer 

generella slutsatser. Om det finns en skillnad i hur ligamatcher och cupmatcher påverkar 

aktiekursen skulle resultatet bli annorlunda. Detta resultat skulle då inte kunna generaliseras på 

fotbollsklubbar som inte kvalificerat sig till cupspel.     
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2. Teori 

 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensramen som undersökningen bygger på. Till en 

början presenteras den effektiva marknadshypotesen, dess olika antaganden och nivåer. Sedan 

redogörs teorier och forskning som står i kontrast till marknadshypotesen. Efter det presenteras 

tidigare forskning inom det valda undersökningsområdet vilket till sist sammanställs i slutet av 

avsnittet. 

 

 

2.1. Den effektiva marknadshypotesen 

Teorin kring förekomsten av en ”effektiv” marknad är en utav de mest klassiska teorier inom 

finansieringsområdet. Teorin utvecklades redan på 1970-talet av forskaren Eugene Fama då han 

undersökte hur marknaden reagerade på ny information. Att marknaden är ”effektiv” innebär på 

en fundamental nivå att de aktuella priserna på marknaden reflekterar all tillgänglig information 

som finns. Eftersom priserna justeras omedelbart när ny information blir tillgänglig finns det 

ingen möjlighet för aktörer på marknaden att göra investeringar som ger högre avkastning än den 

normala avkastningen som marknaden ger. För att hypotesen kring marknadseffektivitet ska 

hålla menar Fama att vissa antaganden är nödvändiga. Det första är avsaknaden av 

transaktionskostnader vid handel av aktier. Det andra antagandet är att alla aktörer på marknaden 

har möjlighet att ta del av all den tillgängliga information som finns. Famas sista antagande är att 

aktörerna på marknaden tolkar och bedömer information på samma sätt.20  

Shleifer menade att det finns tre olika kriterier som leder till marknadseffektivitet där det räcker 

med att ett utav dessa uppfylls. Det första kriteriet är rationalitet och innebär att alla investerare 

på marknaden är rationella. När ny information blir tillgänglig kommer investerarnas uppfattning 

kring ett aktiepris förändras och de kommer att agera direkt, just för att det inte finns någon 

anledning att vänta.21 I detta fall innebär det att alla investerare reagerar och omvärderar ett 

fotbollslag direkt efter att exempelvis ett matchresultat står klart.   

Det kan kanske ses som orealistiskt att alla investerare på marknaden hela tiden agerar rationellt. 

Det är också sannolikt att den nya informationen som blir aktuell inte alltid är så lätt att tyda. 

Shleifer menar att detta kan leda till en avvikande rationalitet hos enskilda individer. Vissa 

investerare kommer tolka informationen på ett mer optimistiskt sätt och agera utifrån det och 

vissa kommer tolka den nya informationen på ett mer pessimistiskt sätt och agera utifrån det. Så 

länge det finns lika många med pessimistisk respektive optimistisk syn på den nya informationen 

så kommer det uppstå en prisutveckling som är konsistent med en marknad som kännetecknas av 

                                                           
20 Fama. E. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work,1970, s. 386 
21 Shleifer, A. Inefficient markets: an introduction to behavioral finance, 2000, s. 2-4 
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full rationalitet.22 Kring fotbollsmatcher kan det exempelvis vara svårt att tolka en match som 

slutar oavgjort. Men så länge lika många individer tolkar resultatet mer optimistiskt som antalet 

individer som tolkar resultatet mer pessimistiskt förändras priserna på samma sätt som om alla 

tolkade informationen på rätt sätt.  

Det tredje kriteriet är arbitrage och innebär att det är möjligt att göra vinster på grund av 

obalanser på marknaden. Shleifer menar att marknaden klassas som effektiv så länge det finns 

vissa rationella och professionella investerare på marknaden. De rationella kan bedöma om en 

aktie är under- eller övervärderad och kommer i så fall att agera direkt genom att sälja eller köpa 

aktierna. På så sätt kommer aktiekursen justeras och marknaden kan fortfarande ses som 

effektiv.23  I detta fall innebär det att aktiemarknaden för fotbollsklubbar är effektiv även fast det 

skulle förekomma irrationella fans som styrs av emotionella faktorer i sina investeringsbeslut. De 

professionella investerarna skulle utnyttja felvärderingarna som skulle uppstå efter olika 

matchresultat vilket skulle leda till en korrekt kursjustering.  

 

2.2. Olika former av marknadseffektivitet 

2.2.1. Svag effektivitet 

Om marknaden är svagt effektiv baseras dagens pris endast på historisk information.  Med andra 

ord betyder det att historiska priser på aktien ligger till grund för det nuvarande värdet på aktien. 

Dock kan inte prishistoriken ge svar på framtida prisförändringar då rörelsen på aktierna i den 

svagt effektiva marknaden sägs vara oförutsägbar, alltså följa en så kallad ”Random Walk”.24 

Detta innebär att strategier som endast tar hänsyn till historiska priser på aktier inte kommer 

kunna generera någon överavkastning. Således är strategier som teknisk analys uteslutet. 

Däremot är det möjligt att uppnå överavkastning med hjälp av strategier som exempelvis 

fundamental analys det vill säga analys där investeraren utifrån företagets redovisning försöker 

estimera företagets framtida utveckling.25 I detta fall skulle det innebära att investerare skulle 

kunna uppnå en överavkastning genom att bland annat agera efter att ny information om klubben 

(exempelvis olika matchutfall) blivit tillgänglig. Denna form av effektivitet är dock inte aktuell i 

denna uppsats då den inte syftar till att undersöka om prishistoriken har gett svar på framtida 

prisförändringar på aktien.  

2.2.2. Semi-stark effektivitet 

Om marknaden är semi-starkt effektiv innebär det att priserna inte bara reflekteras av den 

historiska informationen utan även av offentlig information som finns tillgänglig på marknaden. 

Detta kan exempelvis vara nysläppta pressmeddelanden, årsredovisningar eller ett resultat i en 

                                                           
22 Shleifer, A. Inefficient markets: an introduction to behavioral finance, 2000, s. 2-4 
23 Ibid. 
24 Fama, E. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, 1970, s. 388 
25 Hillier et al. Corporate Finance, 2013, s. 355-356 
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fotbollsmatch.26 Detta innebär att det inte är möjligt för investerare att göra vinster genom att 

använda sig av offentlig information i sina investeringsbeslut då priserna justeras direkt. 

Strategier som fundamental analys samt teknisk analys är därför inte lukrativa och kan inte 

inbringa någon överavkastning.27 Det är denna form av effektivitet som ligger i fokus i denna 

uppsats då undersökningen syftar till att observera hur matchresultat (ny offentlig information) 

påverkar aktiekursen. Uppsatsen prövar således om semi-stark effektivitet existerar på 

aktiemarknaden för fotbollsklubbar.   

2.2.3. Stark effektivitet 

För att en marknad ska kännetecknas som starkt effektiv införlivas även insiderinformation i 

reflektionen av priserna. Detta illustreras i Figur 1. Priserna reflekterar således all information 

vilket innebär att det inte är möjligt att göra någon överavkastning överhuvudtaget.28 Om 

exempelvis en person med insiderinformation om framtida vinster i ett företag försöker utnyttja 

denna information och agera på marknaden kommer marknaden förstå vad som pågår och priset 

kommer justeras innan insidern hinner handla.29 Ledningen i ett fotbollslag skulle då på liknande 

sätt inte kunna tjäna pengar på aktiemarknaden genom att utnyttja insiderinformation såsom 

framtida försäljningar, slutande av avtal med mera. Det kommer inte vara möjligt att se om stark 

effektivitet förekommer på fotbollsaktiemarknaden i denna undersökning då den inte syftar till 

att undersöka om enskilda investerare eller grupper har tillgång till någon information som kan 

påverka prisförändringar på aktien.    

 

  

 

 

 

                                                           
26 Fama, E. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, 1970, s. 388 
27 Hillier et al. Corporate Finance, 2013, s. 356-357  
28 Fama, E. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, 1970, s. 409-410 
29 Hillier et al. Corporate Finance, 2013, s. 357-358 

Figur 1. Förhållandet mellan de olika 

formerna av marknadseffektivitet 

Källa: Hillier et al. Corporate Finance 
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2.3. Kritik mot den effektiva marknadshypotesen 
Teorin om den effektiva marknaden har fått utstå mycket kritik, både på teoretisk och på 

empirisk nivå. En del av kritiken riktar sig mot de tre huvudsakliga kriterierna för att 

marknadseffektivitet ska vara ett faktum (rationalitet, avvikande rationalitet och arbitrage).  

Kritiker menar att det första kriteriet, rationalitet, inte är anpassningsbart till verkligheten. Det är 

inte realistiskt och inte heller vederbörligt att generellt utgå ifrån att alla investerare i samhället 

agerar rationellt. Många investerare väljer exempelvis att inte diversifiera sin portfölj, många 

agerar utefter rekommendationer av så kallade experter, många behåller aktier som går dåligt och 

säljer aktier som går bra vilket ökar skattekostnaderna och många väljer exempelvis att investera 

i dyra aktivt skötta fonder et cetera. Om teorin endast skulle bygga på att rationalitet fullkomligt 

genomsyrar marknaden skulle teorin med största möjliga sannolikhet falla.30  

Kritiker har även påpekat att det andra kriteriet för marknadseffektivitet (avvikande rationalitet), 

som grundar sig på att olika irrationella ageranden på marknaden slår ut varandra, inte heller 

stämmer överens med verkligheten. Argumentet bygger på att människors avvikelser från 

rationalitet inte är slumpmässig utan att det snarare fungerar som så att människor agerar på 

liknande sätt där individer tenderar till att agera efter rykten och imitera varandra. Detta gäller 

inte bara individuella investerare. Stora delar av pengarna på marknaden finns i fonder och i 

företag och kontrolleras då av relativt få personer. Dessa aktörer påverkas på samma sätt som 

individuella investerare. Exempelvis kan en fondförvaltare välja att investera i samma aktier som 

en annan fondförvaltare väljer att göra för att minska risken för att fonden ska framstå som 

dålig.31  

Arbitrage som är det tredje kriteriet för att marknadseffektivitet ska existera har också kritiserats. 

Huvudargumentet är att arbitrage i den verkliga världen innebär stora risker. Då de rationella och 

professionella investerarna är färre krävs det stora investeringar för att skapa balans på 

marknaden. Risken ökar således för dessa professionella investerare då eventuella negativa 

nyheter om det aktuella företaget skulle innebära stora förluster för investeraren. Utöver detta så 

vet inte heller den professionella investeraren hur de irrationella kommer värdera företaget i 

framtiden. Ett företag som är undervärderat ena dagen kanske är värderat ännu lägre den andra 

dagen. Detta innebär att det rationella proffset måste investera ännu mer för att skapa balans på 

marknaden. Att arbitrage innebär en stor risk resulterar således i att arbitrage inte fungerar 

effektivt och att handlingsmöjligheterna blir begränsade.32      

 

 

                                                           
30 Shleifer, A. Inefficient Markets: an introduction to behavioral finance, 2000, s. 10-12 
31 Shleifer, A. Inefficient Markets: an introduction to behavioral finance, 2000, s. 12-13 
32 Shleifer, A. Inefficient Markets: an introduction to behavioral finance, 2000, s. 13-16 
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2.4. Positiva, neutrala och negativa nyheter 
Forskningen kring nyheters påverkan på aktiemarknaden visar generellt att nyheter har en effekt 

på aktiers pris och handelsvolym. Forskningen skiljer sig dock åt när det gäller att förklara 

storleken på effekten. Ryan och Taffler fann exempelvis i sin studie att bolagsspecifika nyheter 

förklarade en stor del av prisförändringarna och aktiviteten på handelsvolymen hos företags 

aktier. 33  I kontrast till detta så finns det substantiell forskning som uppvisar ett svagare 

förhållande mellan nyheter och påverkan på aktiepriset samt handelsvolymens aktivitet.34  

Karaktären på nyheten huruvida den kan anses som positiv, neutral eller negativ och hur detta 

påverkar aktiemarknaden är något som också undersökts flitigt. Nofsinger är en bland flera 

forskare som undersökt detta. 35 I sin studie undersökte han skillnader i handelsmönster vid 

nyhetsreleaser. Nofsinger fann att individuella investerare endast handlar signifikant högre på 

positiva företagsspecifika nyheter medan institutioners köp- och säljvolym är avvikande både på 

positiva och negativa nyheter. Detta överensstämmer med Hong et al. som kom fram till att 

negativa nyheter färdas långsammare än positiva nyheter för den privata investeraren.36  

Nofsinger fann även i sin studie att positiva nyheter resulterade en positiv avvikande avkastning 

medan negativa nyheter resulterade i negativ avvikande avkastning. Ingen signifikant avvikande 

avkastning kunde påvisas vid neutrala nyheter. Detta förhållande mellan avvikande avkastning 

och karaktär på nyheten har fått stöd av annan forskning där Galil och Soffer är ett exempel. De 

fann också att positiva nyheter gav en positiv avvikande avkastning medan negativa nyheter gav 

en negativ avvikande avkastning. De fann också en asymmetri i effekten av nyheter där 

marknadens reaktion till dåliga nyheter var starkare än till goda nyheter.37  

Forskningen kring olika nyheters påverkan beroende på nyhetens beskaffenhet går att applicera 

på fotbollsmarknaden där en vinst kan ses som en positiv nyhet, oavgjort som en neutral nyhet 

och en förlust som en dålig nyhet. På så vis i enlighet med Nofsinger borde en vinst leda till en 

positiv avvikande avkastning medan oavgjort inte har någon betydelse och en förlust borde leda 

till en negativ avvikande avkastning. Då även marknadens reaktion vid en dålig nyhet är större 

än vid en god nyhet så bör alltså en förlust leda till en starkare reaktion än vinst.  

 

 

                                                           
33 Ryan, P. Taffler, R. J. Are Economically Significant Stock Returns and Trading Volumes Driven by Firm-specific 

News Releases?, 2004, s. 49-82 
34 Mitchell, M. L. Mulherin, J. The Impact of Public Information on the Stock Market, 1994, s. 923-950.  
35 Nofsinger J.R. The impact of public information on investors, 2001, s. 1362-1363 
36 Hong et al. Bad news travels slowly: Size, analyst coverage, and the profitability of momentum strategies, 2000,  

s. 293-294 
37 Galil, K. Soffer, G. Good news, bad news and rating announcements: An empirical investigation, 2011, s. 3101 
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2.5. Humör och beslutsfattande 
Humör och känslor går inte hand i hand med teorin om den rationella investeraren. Det kan vara 

rimligt att anta att människans beteende och investeringsbeslut präglas av känslomässiga inslag 

och olika humörtillstånd.38 Dessa antaganden ingår i det teoretiska området som brukar 

benämnas som Behavioral Economics och Behavioral Finance. Det finns ett åtskilligt empiriskt 

stöd för att känslor och humör har en påverkan på investerarens investeringsbeslut. Exempelvis 

har det gjorts undersökningar kring hur aktiepriset påverkas beroende på olika typer av 

väderförhållande. Det finns nämligen psykologiska bevis för att soliga dagar leder till bättre 

humör.39 Hirshleifer och Shumway är några av flera som kunde påvisa en signifikant korrelation 

mellan väderförhållande och upp- och nergång på börsen och att olika humörtillstånd därför 

påverkar människors investeringsbeslut.40  

 

Mer intressant och mer relevant för denna studie är att det även finns vetenskapligt stöd för att 

fotbollsmatcher har en påverkan på humöret och att detta påverkar människors 

investeringsbeslut. Edmans et al. kunde exempelvis påvisa ett samband mellan en nations förlust 

i världsmästerskapet i fotboll och en nergång på nationens börs.41 Även Berument och Yucel 

kunde påvisa kopplingen mellan fotboll, humör och beteende där framgång i turkisk fotboll hade 

en positiv påverkan på den industriella produktionen i landet.42  

 

Vidare har det även påvisats att supportrar som är starkt knutna till en idrottsklubb reagerar 

känslomässigt starkare på olika matchutfall i jämförelse med de som inte är lika starkt knutna till 

klubben.43 Det finns vidare stöd för att effekten av olika matchutfall är större i fotbollsklubbar 

som har en starkare grad av supporterkultur.44 Edmans et al. påvisade även detta på internationell 

nivå där han kunde konstatera att länder reagerade häftigare på olika matchutfall om fotbollen 

som sport var stor och viktig i landet.45 

 

Mycket talar alltså för att fotbollsbranschen i sig präglas av mycket känslor och att dessa 

påverkar människors agerande och mentalitet samt att effekten kan skilja sig åt beroende på 

människors association till fotbollsklubbar och fotboll som sport, både på nationell och på 

internationell nivå.         

 

 

                                                           
38 Lucey, B.M. Dowling, M.M. The role of feelings in investor decision-making, 2005, s. 211 
39 Hirshleifer, D. Shumway, T. Good day sunshine: Stock returns and the weather, 2003, s. 1028 
40 Hirshleifer, D. Shumway, T. Good day sunshine: Stock returns and the weather, 2003, s. 1028-1030 
41 Edmans et al. Sports sentiment and stock returns, 2007, s. 1967 
42 Berument, M.H. Yucel, E.M. Long live Fenerbahce: The production boosting effects of football, 2005, s. 859 
43 Bizman, A. Yinon, Y. Engaging in Distancing Tactics Among Sport Fans Effects on Self-Esteem and Emotional 

Responses, 2002, s. 389 
44 Berument et al. Soccer, stock returns and fanaticism: Evidence from Turkey, 2009, s. 598  
45 Edmans et al. Sports sentiment and stock returns, 2007, s. 1991 
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2.6. Tidigare studier inom forskningsområdet  

2.6.1. Understanding Investor Sentiment: The Case of Soccer46 

I Gennaro Bernile och Evygene Lyandres studie (2011) undersöktes vilken effekt investerares 

känslor (investor sentiment) har på avkastningen i aktier hos publika fotbollsklubbar i Europa 

under viktiga matcher. Dessa viktiga matcher utgjordes av alla Champions League och UEFA-

cupmatcher från säsongen 2000/2001 till säsongen 2005/2006. 

Investor sentiment kan generellt sägas uppstå när priser på värdepapper avviker från nuvärdet av 

framtida kassaflöden.  Det finns två potentiella anledningar för sådana avvikelser och därför 

delas Investor sentiment in i två delar.  Förenklat innebär den första delen att investerare kan vara 

överoptimistiska ex ante. I den aspekten tror de att sannolikheten för ett bra utfall är högre än vad 

det faktiskt är och att den förväntade förändringen i aktievärdet runt händelsen därför blir 

negativ. Den andra delen av Investor sentiment är att investerare kan sätta rätt sannolikheter på 

en händelses utfall men reagerar emotionellt till utfallet. Alltså är deras ex post värdering 

annorlunda från det sanna ex post värdet.   

Författarna kunde fastställa genom sin undersökning att marknadens reaktion till 

fotbollsmatchers utfall är asymmetrisk där förluster resulterade i en signifikant lägre avvikande 

avkastning i jämförelse med vinster där den avvikande avkastningen var positiv men nära noll. 

Testerna som genomfördes slog även fast att marknadens ineffektivitet orsakades av den första 

delen av Investor sentiment, alltså investerares oförmåga att skapa opartiska ex ante 

uppfattningar kring matchens framtida utfall.   

2.6.2. The Effect of Performance of Soccer Clubs on Their Stock Prices: Evidence 

from Turkey47 

Demir och Danis gjorde en undersökning (2011) där de försökte se hur matchresultat påverkar 

aktiekursen i fotbollslag noterade på börsen. I studien valde de att begränsa sig till de tre största 

klubbarna i den turkiska ligan det vill säga Besiktas, Galatasaray och Fenerbahce. Författarna 

valde även att jämföra resultat från ligamatcher med resultat från matcher i Europacupen. Andra 

variabler som de undersökte var om hemma- eller bortamatcher och förväntningar har någon 

påverkan på hur aktiekursen förändras. 

Författarna kom fram till att matchresultat i ligamatcher resulterade i en avvikande avkastning på 

aktiekursen och förändringen var asymmetrisk det vill säga att aktiekursen reagerade mer 

negativt efter en förlust än positivt efter en vinst. Ingen avvikande avkastning kunde dock 

påvisas när det gällde matchresultat i Europacupen. När det gällde förväntningars påverkan 

kunde författarna påvisa att det fanns en koppling till avvikande avkastning där förväntade 

                                                           
46 Bernile, G. Lyandres, E. Understanding Investor Sentiment: The Case of Soccer, 2011,  s. 357-380 
47 Demir, E. Danis, H. The Effect of Performance of Soccer Clubs on Their Stock Prices: Evidence from Turkey, 

2011, s. 58-70 
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resultat hade en mindre effekt än oförväntade resultat. De kunde även konstatera att en förlust 

hade en negativ effekt på aktiekursen oavsett om den var förväntad eller inte. 

När det gällde hemma- eller bortaplans betydelse kunde Demir och Danis se att reaktionen på 

aktiekursen var svagare om laget spelade på hemmaplan (då hemmaplan innebär mer 

förväntningar på vinst). Dock kunde författarna inte styrka detta med någon statistisk signifikans.  

2.6.3. Investor–fans? An examination of the performance of publicly traded 

English Premier League teams48 

Några år tidigare gjordes en undersökning av Zuber et al. (2005). Undersökningen liknade Demir 

och Danis studie men skiljde sig åt i vissa aspekter. De undersökte inte exakt samma variabler 

och valde en annan avgränsning. Undersökningen omfattade börsnoterade engelska 

fotbollsklubbar i Premier League vilket är den högsta ligan i England. Vid detta tillfälle var tio 

fotbollslag noterade och alla dessa ingick i undersökningen. När det gällde variablerna så 

undersökte författarna precis som Demir och Danis matchresultats påverkan på aktiekursen, det 

vill säga vinst, oavgjort eller förlust. De valde även att undersöka variabler som hemma-

/bortaplan, typ av match (liga- eller cupmatch i Europa) och förväntningar där odds från olika 

spelbolag användes som estimat (detta i likhet med Demir och Danis undersökning).  

Utöver dessa variabler inkluderades ytterligare två variabler där en av dessa är av extra intresse i 

denna uppsats. Den ena variabeln var kopplad till om lagets placering i ligan hade betydelse för 

kursförändringen. Anledningen till att de valde att undersöka detta var att de fem främsta 

placeringarna i Premier League innebär avancemang till cupspel i Europa vilket resulterar i stora 

intäkter. I kontrast till detta åker de tre lag som ligger sist i ligan ut ur divisionen vilket innebär 

lägre intäkter i framtiden. Dessa matcher bör alltså vara mer betydande och resultera i mer 

avvikande avkastning på aktien. Den andra variabeln, som är av extra intresse då den kommer 

ingå i denna uppsats, är målskillnadens betydelse för effekten på aktiekursen.   

Zuber et al. kunde inte påvisa någon signifikans i undersökningen och konstaterade därför att 

investerare i fotbollsklubbar inte reagerar på information som påverkar klubbens finansiella 

ställning eller aktieägarnas förmögenhet. Zuber et al. förklarar resultatet som så att investerare i 

fotbollsklubbar representerar en ny typ av ägare som benämns som Investor-fan. Det är ägare 

som inte bryr sig om eller påverkas av finansiell information utan värderar istället ägarskapet i 

sig vilket grundar sig i den enskilda passionen för klubben.   

 

                                                           
48 Zuber et al. Investor-fans? An examination of the performance of publicly traded English Premier League teams, 

2005, s. 305-313 
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2.6.4. Scoring on the stock exchange? The effect of football matches on stock 

market returns: an event study49 

Bert Scholtens och Wihtze Peenstra undersökte i sin eventstudie vilken effekt matchresultat har 

på fotbollsklubbars aktier. Scholtens och Peenstra använde sig även av information från 

bookmakers (odds) för att kunna dra slutsats kring hur förväntningar på olika matchutfall 

påverkar aktiekursen. I studien analyserades åtta lag och totalt 1274 matcher, varav 1039 

matcher på nationell nivå och 235 matcher på internationell nivå under åren 2000-2004. 

Från resultatet i studien kunde de dra fyra slutsatser. Den första var att aktiemarknaden reagerar 

positivt till vinster och negativt till förluster. Den andra var att aktiemarknaden reagerar 

asymmetriskt till resultaten där reaktionen var starkare vid förluster än vid vinster. Den tredje 

slutsatsen var att aktiemarknaden reagerar starkare till resultaten i matcher på internationell nivå 

än matcher på nationell nivå.  Den sista slutsatsen var att oförväntade resultat på internationell 

nivå resulterar i en starkare reaktion på aktiemarknaden än vid förväntade resultat. I matcher på 

nationell nivå fanns dock inte denna skillnad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 Peenstra, W. Scholtens, B. Scoring on the stock exchange? The effect of football matches on stock market returns: 

an event study, 2009, s. 3231-3237  
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2.6.5. Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Tabell 1. Sammanfattning av tidigare forskning 

Titel och författare Innehåll Resultat, slutsatser och relevans för 

studien 
Understanding Investor 

Sentiment: The Case of 

Soccer 

 

Gennaro Bernile och 

Evygene Lyandres 

 

 

Undersökte vilken effekt 

investerares känslor (investor 

sentiment) har på 

avkastningen i aktier hos 

publika fotbollsklubbar i 

Europa under europeiska cup-

matcher. 

Marknadens reaktion till fotbollsmatchers utfall 

var asymmetriskt där förluster resulterade i mer 

negativ avkastning än vad vinster resulterade i 

positiv avkastning. Författarna konstaterade att 

investerare i fotbollsklubbar tenderar till att vara 

överoptimistiska. 

The Effect of Perfomance 

of Soccer Clubs on Their 

Stock Prices: Evidence 

from Turkey 

 

Demir Ender och Danis 

Hakan 

 

Undersökte hur matchresultat 

påverkar aktiekursen i 

börsnoterade fotbollslag i 

Turkiet. Undersökte även 

variabler som 

hemma/bortaplan och 

förväntningar. 

Asymmetrisk förändring i likhet med Bernile och 

Lyandres konstaterades. Avvikande avkastning 

kunde påvisas i ligamatcher men inte i 

Europamatcher. Förväntningar hade betydelse i 

den meningen att förväntade resultat hade en 

mindre effekt på aktiekursen i jämförelse med 

oförväntade resultat. En förlust resulterade i en 

negativ avvikande avkastning oavsett om 

förlusten var förväntad eller inte.  

Investor–fans? An 

examination of the 

performance of publicly 

traded English Premier 

League teams 

 

Zuber Richard A. et al. 

 

Undersökningen omfattade 

börsnoterade engelska 

fotbollsklubbar i den högsta 

ligan. De undersökte variabler 

som hemmaplan/bortaplan, 

typ av match, förväntningar, 

ligaplacering och målskillnad. 

Kunde inte påvisa någon signifikans i 

undersökningen och konstaterade därför att 

investerare i fotbollsklubbar inte reagerar på 

information som påverkar klubbens finansiella 

ställning eller aktieägarnas förmögenhet. Myntar 

begreppet Investor-fan där ägarskapet av aktien i 

sig är viktigast och inte avkastningen. 

Scoring on the stock 

exchange? The effect of 

football matches on stock 

market returns: an event 

study 

 

Bert Scholtens och Wihtze 

Peenstra 

Undersökte matchresultats 

effekt på aktiekursen. Lag från 

olika nationer omfattades i 

studien. Både nationella som 

internationella matcher 

undersöktes. Även 

förväntningars betydelse 

inkluderades. 

Asymmetrisk information konstaterade i likhet 

med Bernile och Lyandres samt Demir och 

Danis. De kunde påvisa avvikande avkastning 

vid alla matchutfall. Förväntningar hade en 

påverkan på den avvikande avkastningen vid 

internationella matcher men inte vid ligamatcher. 
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3. Hypoteser 
 

 

I hypotesavsnittet formuleras de hypoteser som ska ingå i undersökningen. Dessa hypoteser grundar sig i 

de teorier och tidigare forskning som presenterades i föregående avsnitt.  Först formuleras de 

hypoteserna som är kopplade till de olika matchutfallens eventuella påverkan på aktiekursen och sedan 

formuleras hypoteserna kring de övriga matchrelaterade variablerna och slutligen även variabeln som är 

kopplad till nationstillhörighet.   

 

 

3.1. Matchutfall 

På fundamental nivå reflekteras priset på en tillgång av all information som finns tillgänglig på 

marknaden enligt den effektiva marknadshypotesen. Om marknaden kännetecknas av semi-stark 

effektivitet kommer priset att justeras direkt då ny information blir tillgänglig på marknaden.50 

Nofsinger bland andra forskare fann i sin studie att aktiekursen reagerade positivt på positiva 

nyheter och negativt på negativa nyheter samt att neutrala nyheter inte hade någon märkbar 

påverkan på priset.51 

En vinst i en fotbollsmatch klassas som en positiv nyhet och borde därför leda till en positiv 

reaktion på aktiekursen. En motsatt reaktion borde inträffa vid en förlust som kan klassas som en 

negativ nyhet. Utifrån Nofsingers resultat bör en match som slutar oavgjort, som kan klassas som 

en neutral nyhet inte leda till någon avvikande avkastning. Att klassa en match som slutar 

oavgjort som en neutral nyhet kan dock vara problematiskt. Bernile och Lyandres menade att 

investerare som har känslomässiga band till verksamheten (exempelvis supportrar till en 

fotbollsklubb) tenderar att vara överoptimistiska när det där gäller förväntningar om 

prestationer.52 Detta innebär att ett oavgjort resultat bör ses som en negativ nyhet och således 

resultera i en negativ effekt på aktiekursen. Detta resonemang innebär även att den negativa 

reaktionen vid förluster bör vara starkare än den positiva reaktionen efter vinster vilket tidigare 

forskning har refererat som asymmetrisk reaktion.  

Tidigare forskning inom området indikerar på att matchutfall har en påverkan på aktiekursen hos 

fotbollsklubbarna. De flesta går i linje med Nofsingers slutsatser kring olika nyheters påverkan 

på aktiekursen, där vinstmatcher ger en positiv effekt på aktiekursen och det motsatta när det 

gäller oavgjorda matcher och förluster. 

                                                           
50 Fama, E. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, 1970, s. 388 
51 Nofsinger, J.R. The impact of public information on investors, 2001, s. 1362-1363 
52 Bernile, G. Lyandres, E. Understanding Investor Sentiment: The Case of Soccer, 2011, s. 357-380 
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3.2. Matchrelaterade variabler 

3.2.1. Förväntningar 

Tidigare forskning menar att investerare som har känslomässiga associationer till en 

fotbollsklubb tenderar till att vara överoptimistiska.53 Detta är en potentiell förklaring till 

scenariot ifall ett matchutfall i form av en vinst har en svagare positiv effekt i jämförelse med 

den negativa effekten som uppstår efter en förlust (se hypotesdiskussionen kring matchutfall). 

Detta resonemang tyder på att effekten av ett matchutfall på en fotbollsklubbs aktiekurs kan 

påverkas av förväntningar som investerarna har innan matchen och att förväntningarna har ett 

inflytande över om matchutfallet är en positiv, neutral eller negativ nyhet.  

Ett mått som brukar användas som approximation till förväntningar är odds (vilket diskuteras 

mer i metodavsnittet).54 Sammantaget innebär detta att en vinstmatch som är förväntad (låga 

odds) bör resultera i en lägre avvikande avkastning än en vinstmatch som är oförväntad. Det 

motsatta gäller vid förlustmatcher där en förväntad förlust (höga odds) bör resultera i en högre 

avvikande avkastning än en förlustmatch som är oförväntad.  

3.2.2. Målskillnad 

Med utgångspunkt ifrån att aktiepriset baseras på företagets framtida intäkter och att det är 

matchutfallet (det vill säga vinst, oavgjort eller förlust) som avgör hur många poäng lagen 

tilldelas borde inte målskillnad ha någon betydelse.55 Visserligen kan målskillnad vara avgörande 

exempelvis om två lag hamnar på samma poäng i slutet av säsongen, men sett ur ett längre 

intervall är det rimligt att denna betydelse neutraliseras.  

Det finns dock teori som talar för att individers investeringar präglas av känslomässiga inslag 

och olika humörtillstånd.56 Detta gäller framförallt i fotbollsbranschen där det har påvisats att 

individer reagerar extra starkt om de på något sätt är knutna till fotbollsklubben.57 Det känns inte 

orimligt att en ovanligt positiv- eller negativ målskillnad påverkar känslor och humör hos 

individer som kan ha inverkan på deras investeringsbeslut. Alltså bör en vinstmatch 

(förlustmatch) som präglats av en ovanligt positiv (negativ) målskillnad ha en större positiv 

(negativ) effekt på aktiepriset än en vinstmatch (förlustmatch) som inte präglats av en ovanlig 

målskillnad. 

Zuber et al. är den enda (enligt författarnas vetskap) som har undersökt om målskillnad har 

någon påverkan på aktiekursen. Det konstaterades att så inte var fallet.58 Denna undersökning 

                                                           
53 Bernile, G. Lyandres, E. Understanding Investor Sentiment: The Case of Soccer, 2011, s. 357 
54 Bernile, G. Lyandres, E. Understanding Investor Sentiment: The Case of Soccer, 2011, s. 366 
55 Demir, E. Danis, H. The Effect of Performance of Soccer Clubs on Their Stock Prices: Evidence from Turkey, 

2011, s. 58 
56 Lucey, B.M. Dowling, M. The role of feelings in investor decision-making, 2005, s. 211 
57 Bizman, A. Yinon, Y. Engaging in Distancing Tactics Among Sport Fans Effects on Self-Esteem and Emotional 

Responses, 2002, s. 389 
58 Zuber et al. Investor-fans? An examination of the performance of publicly traded English Premier League teams, 

2005, s. 312-313 
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skiljer sig dock från Zuber et al. i den meningen fokus ligger på ovanligt positiva eller negativa 

målskillnader och att hänsyn tas till varje enskilt lags tidigare prestationer (se avsnitt 4.13.2 

Målskillnad) 

Utöver det skiljer sig denna uppsats från Zuber et al. både när det gäller tidsperiod, region och 

antalet observationer. Av dessa anledningar kan det vara värt att undersöka målskillnadens 

påverkan på aktiekursen ännu en gång.   

3.2.3. Vändningar 

Samma resonemang gäller vid vändningar i en match som vid ovanlig målskillnad. Att ett lag 

lyckas vända från underläge och vinna eller vice versa har i sig ingen direkt koppling till de 

framtida intäkterna men det bör påverka investerarnas känslor och humörtillstånd, vilket i sin tur 

påverkar deras investeringsbeslut. Sammantaget bör vändning från underläge till vinst resultera i 

en starkare positiv effekt på aktiekursen i jämförelse med en ”vanlig” vinst. Detsamma gäller då 

motståndaren lyckas vända från underläge vilket bör leda till en starkare negativ effekt i 

jämförelse med en vanlig förlust.  

 

3.3. Olika nationer 
Flera av de tidigare studierna som gjorts inom ämnesområdet har varit undersökningar på 

nationell nivå. Det finns visserligen de som har undersökt lag från olika nationer, exempelvis 

Scholtens och Peenstra, men dessa bortser ofta från att göra någon presentation utifrån ett 

nationellt perspektiv.59  

Tidigare forskning har visat att olika matchutfall kan påverka människor olika mycket och att en 

förklaring kan bero på vilka känslomässiga band individer har till fotbollsklubben.60 Edmans et 

al. har även påvisat detta på internationell nivå där det fanns en skillnad i hur länders börser 

påverkades av utfall i internationella fotbollsmatcher.61 Studien skiljer sig ifrån denna 

undersökning i den meningen att effekten på ett lands börs undersöktes, inte effekten på en 

enskild fotbollsklubbs aktiekurs. Trots detta kan det vara svårt att misstro att sådan skillnad även 

skulle kunna finnas mellan de olika fotbollsklubbarna i de olika länderna.  

 

 

 

                                                           
59 Peenstra, W. Scholtens, B. Scoring on the stock exchange? The effect of football matches on stock market, 2009, s. 

3231-3237 
60 Hirshleifer, D. Shumway, T. Good day sunshine: Stock returns and the weather, 2003, s. 1028 
61 Edmans et al. Sports sentiment and stock returns, 2007, s. 1991 
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3.4. Sammanställning Hypoteser 
 

Tabell 2. Sammanställning av hypoteser 

 

 

 

Variabel Antagande utefter teori Hypotes 

Matchutfall Vinst En vinst har en positiv effekt på aktiekursen. H0: µ ≤ 0 

H1: µ > 0 

Matchutfall Oavgjort En oavgjord match har en negativ effekt på 

aktiekursen. 

H0: µ ≥ 0 

H1: µ < 0 

Matchutfall Förlust En förlust har en negativ effekt på 

aktiekursen.  

H0: µ ≥ 0 

H1: µ < 0 

Jämförelse mellan 

matchutfall 

Vinster har en mer positiv effekt på 

aktiekursen i jämförelse med oavgjort och 

förlust. En förlust har en mer negativ effekt 

än oavgjort. 

H0: µ1 - µ2 = 0 

H1: µ1 - µ2 ≠ 0 

 

Vändning Vinst En vändning till vinst har ytterligare positiv 

effekt på aktiekursen i jämförelse med 

vanlig vinst. 

H0: µVändning Vinst - µVinst ≤ 0 

H1: µVändning Vinst - µVinst > 0 

Vändning Förlust En vändning till förlust har ytterligare 

negativ effekt på aktiekursen i jämförelse 

med vanlig förlust. 

H0: µVändning Förlust - µFörlust ≥ 0 

H1: µVändning Förlust - µFörlust < 0 

 

Positiv Målskillnad En vinst med en ovanligt positiv målskillnad 

har ytterligare positiv effekt på aktiekursen i 

jämförelse med en vanlig vinst 

H0: µPos. Måls. Vinst - µVinst ≤ 0 

H1: µPos. Måls. Vinst - µVinst > 0 

Negativ Målskillnad En förlust med en ovanligt negativ 

målskillnad har ytterligare negativ effekt på 

aktiekursen i jämförelse med en vanlig 

förlust. 

H0: µNeg. Måls. Förlust - µFörlust ≥ 0 

H1: µNeg. Måls. Förlust - µFörlust < 0 

Förväntningar Vinst En vinst som är förväntad har en lägre 

avvikande avkastning än en vinst som är 

oförväntad.  

H0: µ Vinst förv. -µVinst oförv. ≥ 0 

H1: µ Vinst förv. -µVinst oförv.< 0 

Förväntningar Förlust En förlust som är förväntad har en högre 

avvikande avkastning än en förlust som är 

oförväntad. 

H0: µ Förlust förv. -µFörlust oförv. ≤ 0 

H1: µ Förlust förv. -µFörlust oförv. > 0 

Skillnad mellan länder Det finns skillnader mellan hur klubbar med 

olika nationstillhörighet reagerar på 

matchutfall 

H0: µland1-µland2 = 0 

H1: µland1-µland2 ≠ 0 
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4. Metod 
 

 

Metodavsnittet syftar till att redogöra för hur undersökningen har genomförts. Inledningsvis 

beskrivs det vetenskapliga förhållningssättet, angreppssättet och forskningsstrategin.  Därefter 

görs en genomgång av eventstudie som metodval och tillvägagångssättet. Avsnittet avlutas med 

en kritisk diskussion om undersökningens reliabilitet och validitet.  

 

 

4.1. Vetenskapligt förhållningssätt 

När det diskuteras kring vetenskapliga förhållningssätt är det framförallt två huvudinriktningar 

som övervägs; positivism och hermeneutik. Positivismen bygger på att kunskap uppnås genom 

iakttagelser och logiska uträkningar.62 Hermeneutiken som också brukar benämnas som 

tolkningsläran bygger emellertid på att individen identifierar sig med det som undersöks och att 

en ökad förståelse då kan uppnås. Den främsta skillnaden mellan dessa två huvudinriktningar är 

följaktligen att positivismen fokuserar på förklarning av mänskligt beteende medan 

hermeneutiken är inriktad på förståelse.63 

Undersökningen i denna uppsats har en positivistisk inriktning då den bygger på empiri som 

härleds ifrån iakttagelser om förändringar på aktiekursen. Utifrån denna empiri uppnås ökad 

kunskap inom det valda undersökningsområdet. Det faller således naturligt att undersökningen 

präglas av kvantitativ data.  

Med en positivistisk inriktning kommer en viss fördel. Då det i regel krävs mindre tolkning i 

jämförelse med ett hermeneutiskt förhållningssätt minskar de subjektiva inslagen i 

undersökningen. Dock finns det givetvis även en risk för subjektiva inslag trots ett positivistiskt 

synsätt. I detta fall handlar det exempelvis om författarnas förkunskaper inom området, känslor 

till de olika fotbollsklubbarna, egna förhoppningar och uppfattningar kring hur investerare och 

supportrar bör reagera på information et cetera. För undersökningens värde och kvalité är det 

viktigt att subjektiva inslag som nämnts minimeras så mycket som möjligt. 

 

4.2. Vetenskapligt angreppssätt 

Det finns två huvudsakliga angreppssätt; induktion och deduktion.  De två angreppssätten skiljer 

sig främst åt gällande tillvägagångssättet för att dra slutsatser.64  

                                                           
62 Thurén, T. Vetenskapsteori för nybörjare, 2007, s. 16-21  
63 Bryman, A. Bell, E. Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005, s. 29 
64 Thurén, T. Vetenskapsteori för nybörjare, 2007, s. 22 
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Vid induktion härleds generaliserbara slutsatser eller teorier utifrån empirisk fakta och 

observationer. Den induktiva ansatsen syftar till att få en helhetsförståelse till det som observeras 

för att härleda teori. Deduktion å andra sidan baseras på logik där hypoteser deduceras och 

undersöks utifrån kunskap och teorier kring ett ämne. Dessa hypoteser kan antingen förkastas 

eller accepteras vilket leder till vidare stöd alternativt revidering av en teori.65 

I denna undersökning tillämpas ett deduktivt angreppssätt. Detta beror på att hypoteser deduceras 

utifrån teorier kring marknadens reaktioner vid ny information om börsnoterade företag. Dessa 

hypoteser testas empiriskt genom t-test för att kunna härleda logiska slutsatser, som 

förhoppningsvis ger ny kunskap till ämnesområdet.   

 

4.3. Forskningsstrategi 

I en undersökning måste det bestämmas vilken data som behövs och hur den ska samlas in. 

Metodvalet är avgörande för datas beskaffenhet.66 Kvantitativa forskningsmetoder kännetecknas 

främst av datainsamling via systematiska och strukturerade metoder och fokuserar generellt sätt 

på bredd, det vill säga få upplysningar om ett stort antal enheter. Forskaren vill finna det 

representativa samt det genomsnittliga hos det som undersöks. Metoden ökar därför 

möjligheterna för att dra generella slutsatser.67 Detta skiljer sig från kvalitativa 

forskningsmetoder som fokuserar mer på djup och att få en ökad helhetsförståelse kring det som 

studeras.68 

I denna undersökning appliceras en kvantitativ undersökningsmetod på grund av att det inte 

avses att gå ner djupt och tolka för att skapa en förståelse utan snarare för att förklara hur 

matchresultat påverkar fotbollsklubbars aktier.  Undersökningen avser även att finna andra 

mönster och förklarningar som kan generaliseras på andra börsnoterade fotbollsklubbar. Utöver 

detta så är numerisk data i fokus och hypoteser har formulerats och prövats. Detta i kombination 

med tillämpningen av ett positivistiskt synsätt samt ett deduktivt angreppssätt leder till att en 

kvantitativ metod blir mer eftersträvad än en kvalitativ metod.   

 

4.4. Eventstudie som metodval 

För att kunna svara på frågeställningarna kring hur matchresultat och andra matchrelaterade 

variabler påverkar fotbollsklubbars aktiekurs tillämpas en så kallad eventstudie-metodologi. En 

eventstudie syftar till att mäta effekten av ett event, det vill säga en händelse, i ljuset av värdet på 

                                                           
65 Thuren, T. Vetenskapsteori för nybörjare, 2007, s. 22,28 och Larsen, A.K. Metod helt enkelt: en introduktion till 

samhällsvetenskaplig metod, 2009, s. 23 samt Bryman, A. Bell, E. Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005, s. 

23,25 
66 Larsen, A.K. Metod helt enkelt: en introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 2009, s. 82 
67 Ibid.  
68 Ibid.  
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exempelvis ett företag.69 Denna metod är därför given då syftet i denna uppsats är att mäta 

effekten av olika matchutfall och andra matchrelaterade variabler. 

Med utgångspunkt av att det förekommer rationalitet på marknaden eller närmare bestämt semi-

stark effektivitet kommer effekten av eventet reflekteras direkt på aktiekursen. Detta innebär 

alltså att eventstudie-metodologin är starkt kopplad till just Famas teori kring semi-stark 

effektivitet och metoden kan användas (och har använts) för att testa om sådan effektivitet 

existerar på aktiemarknaden för fotbollsklubbar.70   

Den huvudsakliga nackdelen med eventstudier är att det ofta förekommer ett relativt få antal 

observationer vilket medför att den statistiska styrkan tenderar till att bli lägre.71 Detta problem 

drabbar dock inte denna undersökning då fotbollsmatcher spelas så pass frekvent vilket 

underlättar möjligheten för att öka antalet observationer i undersökningen.  

Utöver antalet observationer finns det även problematik kring eventperioden. Hur denna 

problematik hanteras beskrivs mer ingående under rubriken ”Eventperiod”. 

 

4.5. Tillvägagångssätt 
Eventstudiers struktur kan variera och det finns inget explicit tillvägagångssätt som forskare är 

tvungna att följa. Campbell et al. har emellertid valt att presentera grunddragen i hur en 

eventstudie kan utformas.72 Denna presentation tar sig i uttryck i sju steg och utgör grunden för 

resterande avsnitt i uppsatsen (se figur 2): 

 

1. Definition av eventet - Eventet och eventperioden definieras.  

2. Urvalskriterier - Urvalskriterier ställs upp för de företag som ska ingå i undersökningen.  

3. Normal och avvikande avkastning. Den avvikande avkastningen används för att 

bedöma eventets påverkan. Den avvikande avkastningen är den faktiska avkastningen 

under eventperioden minus den normala avkastningen under perioden. Den normala 

avkastningen är den förväntade avkastningen under perioden om inte eventet hade ägt 

rum och kan beräknas på olika sätt.  

                                                           
69 Campbell et al. The econometrics of financial markets, 1997, s. 149 
70 Hillier et al. Corporate Finance, 2013, s. 360-362 
71 Edmans et al. Sports sentiment and stock returns, 2007, s. 1968 
72 Campbell et al. The econometrics of financial markets,1997, s. 150-152 
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4. Estimeringsprocedur - En estimeringsperiod (estimation window) bestäms för att kunna 

estimera parametrarna i normalavkastningsmodellen.  

5. Testprocedur - Beräkning och test av den avvikande avkastningen.  

6. Empiriskt resultat - Resultatet presenteras.  

7. Tolkning och slutsats. De empiriska resultaten tolkas och analyseras. Utifrån detta dras 

sedan slutsatser kring eventets påverkan på aktiekursen. 

 

4.6. Eventperiod 
Eventperioden är den period då mätningar görs för att bedöma effekterna av ett event.73 Det kan 

dock vara svårt att avgöra när eventet äger rum, eller åtminstone när denna information har lett 

till en prisförändring.74 När det gäller fotbollsmatcher finns ett förbestämt spelschema där datum 

och tid är satt då matchen ska spelas. Detta innebär att problematiken kring när eventet inträffar 

minimeras.    

Det kan också vara svårt att veta hur lång eventperioden bör vara. Dels handlar det om att ha en 

eventperiod som får med hela effekten av eventen och dels se till att eventperioden inte är för 

lång så att andra faktorer får inverkan på mätningarna. Perioden brukar dock enligt praxis ställas 

till två dagar, dagen då eventet äger rum och dagen efter att eventet har ägt rum.75  

I denna uppsats är det som sagt matchresultat som är eventet som undersöks. Perioden som ska 

mäta effekten ställs till en dag, närmare bestämt börsdagen efter att eventet har ägt rum. 

Anledningen till varför ingen mätning sker på eventdagen är att fotbollsmatcherna som ingår i 

denna undersökning spelas på helgen eller på kvällstid då börsen är stängd. Detta innebär att det 

inte finns någon möjlighet till kursförändringar direkt efter att matchen har spelats. En mätning 

av effekten under eventdagen är således irrelevant.  

Att eventperioden endast omfattar en dag har sina fördelar. Chansen att andra event (andra 

matcher) sammanfaller under perioden är obefintlig då samma lag sällan spelar matcher två 

dagar i rad. Risken minskar även för att andra händelser som kan ha stor betydelse på 

avkastningen sammanfaller under perioden. En kort eventperiod på en dag har använts och 

uppmuntrats av flera forskare i olika forskningsområden.76 

För att mäta effekten under eventperioden kommer stängningskursen för börsdagen innan och 

stängningskursen för börsdagen efter eventdagen att mätas. Detta gäller för matcher som spelas 

på helgen. För matcher som spelas på vardagar kommer stängningskursen för eventdagen och 

stängningskursen för börsdagen efter eventdagen att mätas. Det får max vara en stängd börsdag 

                                                           
73 Campbell et al. The econometrics of financial markets, 1997, s. 151 
74 Henderson, G.V. Problems and Solutions in Conducting Event Studies, 1990, s. 284 
75 Campbell et al. The econometrics of financial markets, 1997, s. 151 
76 Peenstra, W. Scholtens, B. Scoring on the stock exchange? The effect of football matches on stock market returns: 

an event study, 2009, s. 3233 
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innan eventet och en stängd börsdag efter eventet för att matchen ska ingå i undersökningen. 

Detta för att återigen minska risken för att andra faktorer än eventet påverkar mätningarna.     

 

4.7. Population och urval 

Populationen är i grunden alla de enheter som finns i det område som undersöks.77 I detta fall är 

populationen således alla börsnoterade fotbollsklubbar i Europa under åren 2011-2013. 

Populationen består av 23 lag och samtliga klubbar är listade på STOXX Europe Football Index 

(se bilaga 1).78 

Ur denna population görs ett urval utifrån ett antal kriterier. Kriterierna är främst uppsatta för att 

dels undanröja fotbollsklubbar med bristfällig data och dels för att eliminera fotbollsklubbar som 

kan ge upphov till missvisande värden. Detta för att öka representativiteten i urvalet. Det sista 

kriteriet syftar till att underlätta möjligheten för att påvisa skillnader mellan nationer. Följande 

kriterier måste uppfyllas: 

 Fotbollsklubben måste ha varit börsnoterad under hela perioden 2011-2013 

 Klubbens huvudsakliga verksamhet måste vara fotboll 

 De börsnoterade fotbollsklubbarna måste vara listade på ett brett marknadsindex där kursdata 

finns tillgänglig under åren 2011-2013.  

 Odds måste finnas tillgängliga till matchen 

 Data kring kursförändringar nästkommande börsdag efter matchen måste vara tillgänglig 

 Det måste finnas minst tre fotbollsklubbar från samma land som är börsnoterade.  

Av de ursprungliga 23 fotbollsklubbar som var listade på STOXX Europé Football Index 

uppfyllde 12 klubbar alla de uppställda kriterierna och ingår således i denna undersökning. Dessa 

fotbollsklubbar presenteras i tabell 3 med respektive index därtill.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77 Bryman, A. Bell, E. Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005, s. 111 
78 Stoxx Europe Football Index 
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Tabell 3. Urval, fotbollsklubbar och index 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8. Estimeringsperiod 
Vid beräkningen av den förväntade normalavkastningen krävs en estimeringsperiod. 

Estimeringsperioden är normalt en period innan eventet som begränsar vilken data som ska ligga 

till underlag för estimeringen av parametrarna (bland annat Alfa och Beta) i beräkningen av den 

förväntade normalavkastningen.79 Det finns ingen tvingande regel som säger vilken period som 

är mest optimal. Tidigare forskning har exempelvis använt estimeringsperioder på såväl 60 som 

600 dagar.80 

I denna undersökning kommer estimeringsperioden omfatta 250 börsdagar, vilket ungefär 

motsvarar antalet börsdagar under ett kalenderår och är i linje med tidigare studier inom 

ämnesområdet.  Estimeringsperioden kommer däremot vara konstant årsvis för varje 

fotbollsklubb (se figur 3). Detta innebär att event kommer inkluderas i estimeringsperioden 

vilket går emot praxis där eventen vanligtvis inte inkluderas i estimeringsperioden. På grund av 

att eventen (fotbollsmatcher) förekommer frekvent är det däremot nästintill omöjligt att ha en 

estimeringsperiod som inte inkluderar andra matcher. Då matcherna även sker regelbundet får 

varje match inte heller lika stor betydelse för betavärdet som om det exempelvis varit ett enskilt 

event på ett år. Därför anses matcher kunna inkluderas i estimeringsperioden.  

 

 

 

 

 

 

  
 

                                                           
79 Campbell et al. The econometrics of financial markets, 1997,  s. 152 
80 Strong, N. Abnormal Returns, 1992, s. 538 
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4.9. Datainsamling 

All data som har legat till underlag för själva undersökningen har hämtats från databasen Ecowin 

och hemsidorna Soccerway.com och Oddsportal.com.  Från hemsidan Soccerway.com hämtades 

data kring de olika fotbollslagens ligamatcher under åren 2011-2013. Mer specifikt erhölls datum 

för matcherna, resultat, antal mål och tidpunkten för mål. Från databasen Ecowin hämtades 

historisk kursdata om den enskilda fotbollsklubbens aktie och det valda indexet. Från hemsidan 

oddsportal.com har ett genomsnittligt odds för vinst, oavgjort och förlust för varje match 

insamlats.  

 

4.10. Källkritik 

Soccerway.com anses som en pålitlig källa i och med att stickprov har tagits från den data som 

insamlats och sedan jämförts med fotbollsklubbarnas hemsidor eller soccerstats.com. Ecowin 

anses vara en tillförlitlig källa då det är en databas skapad av det multinationella företaget 

Thomas Reuters. Thomas Reuters har även andra databaser som exempelvis Datastream vilken 

har använts i tidigare forskning inom ämnesområdet.81 Detta gör att källans tillförlitlighet stärks 

ytterligare. Tillförlitligheten till källan Oddsportal.com har kontrollerats genom stickprov på de 

listade spelbolagens odds som ligger till underlag för dessa aritmetiska genomsnitt som insamlats 

från sidan. Stickproven har jämförts med spelbolagens odds som finns listade på hemsidan 

betexplorer.com, vilket är en källa som Bernile och Lyandres använt sig av i sin studie.82 

Artiklarna som studien refererar till är publicerade och erkända inom forskningsvärlden. Artiklarna 

har även refererats och prövats flitigt av andra vetenskapliga artiklar inom området. På så sätt 

uppfattas tillförlitligheten i artiklarna som hög. 

 

4.11. Bortfall 

Bortfallet i studien uppgick till 165 matcher. Detta gjorde att bortfallet uppgick till cirka 13,5% 

av den totala mängden insamlad data på 1225 matcher. Den främsta anledningen till bortfallet 

var en alltför lång period där börsen var stängd innan eller efter matchen spelats. Begränsningen 

som satts utifrån eventperioden gjorde att det max fick vara en stängd börsdag innan eventet och 

en stängd börsdag efter eventet för att matchen skulle ingå i undersökningen Detta resulterade i 

att matcher som spelades på fredagar och de tillfällen börsen var stängd längre än vanligt (2 

dagar) räknades som bortfall.   

                                                           
81 Peenstra, W. Scholtens, B. Scoring on the stock exchange? The effect of football matches on stock market returns: 

an event study, 2009, s. 3233 
82 Bernile, G. Lyandres, E. Understanding Investor Sentiment: The Case of Soccer, 2011,  s. 360 
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Av det totala bortfallet på 165 matcher så var det 102 matcher som blev bortfall på grund av att 

de spelades på fredagar och 60 stycken på grund av att börsen var stängd under flera dagar än 

normalt. De resterande 3 bortfallen berodde på att matcher avbröts och att lag blev tilldelade 

vinsten eller förlusten.    

Extremvärdena som har uppkommit i undersökning har granskats för att se om andra händelser 

kan ha påverkat avkastningen. I granskningen har det iakttagits om bolagsspecifika nyheter eller 

händelser som nyemissioner, spelarövergångar, årsredovisningar med mera har skett kring 

tillfället för eventet. Vid extremvärden har det även granskats om makroekonomiska händelser 

kan ha givit upphov till avkastningen. Dock har varken bolagsspecifika eller makroekonomiska 

nyheter funnits kring tiden för dessa event. Förövrigt ska försiktighet vidtas vid eventuell 

eliminering av extremvärden och det bör finnas tydliga skäl till varför en observation ska 

uteslutas ur undersökningen. Inga extremvärden har därför strukits ur undersökningen. 

 

4.12. Statistisk ram för eventstudie 

4.12.1. Normal avkastning 

Campbell et al. nämner två modeller för att beräkna den normala avkastningen på en tillgång. 

Dessa benämns som CMR-modellen (Constant-Mean-Return Model) och Marknadsmodellen 

(Market Model) där den förstnämnda antar en medelavkastning som är konstant och den 

sistnämnda tar hänsyn till marknadens avkastning.83 

I denna undersökning kommer marknadsmodellen att tillämpas för att få fram 

normalavkastningen. Anledningen till detta är att modellen används mer frekvent i praktiken och 

den har en fördel gentemot CMR-modellen då variansen på den avvikande avkastningen blir 

lägre vilket kan öka möjligheten för att upptäcka effekter av event.84 

Den förväntade normala avkastningen beräknas enligt följande formel: 

(𝐸)𝑅𝑖𝑡 =  α𝑖 + β𝑖𝑅𝑚𝑖𝑡 + ϵ𝑖𝑡       (1.0) 

Där: 

(E)Rit står för den förväntade normala avkastningen för fotbollsklubb i aktie dag t  

αi står för Alfa för fotbollsklubb i aktie  

βi står för Beta för fotbollsklubben i aktie 

Rmit står för avkastningen på marknadsindexet i vid dag t 

ϵit är slumpvariabeln för aktien i vilket har ett förväntat värde på 0 

  

För att kunna räkna ut den förväntade normala avkastningen behöver först Beta (β) och Alfa (α) 

räknas ut. Beta motsvarar den icke-diversifierbara marknadsrisken, vilket är den systematiska 

                                                           
83 Campbell et al. The econometrics of financial markets, 1997, s. 151 
84 Campbell et al. The econometrics of financial markets, 1997, s. 155 
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risken och mäter en akties reaktion till rörelser i marknadsportföljens avkastning.85 I 

regressionslinjen är Beta riktningskoefficienten och anger helt enkelt lutningen på 

regressionslinjen.86 Formeln för beta presenteras nedan: 

βi =
𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑖,𝑅𝑚)

𝜎2(𝑅𝑚)
        (1.1)    

Där: 

βi är betavärdet för aktie i 

Cov(Ri,Rm) är kovariansen mellan avkastningen på aktien och avkastningen på marknadsportföljen 

σ2(Rm) är marknadsindexets varians   

 

För att beräkna komponenterna i formeln för Beta används uträkningar av den faktiska dagliga 

avkastningen på de enskilda aktierna. Detta görs enligt följande formel: 

  

Rit=
P𝑖𝑡−P𝑖𝑡−1

P𝑖𝑡−1
         (1.2)  

Där:  

Rit är den faktiska avkastningen för fotbollsklubb i aktie dag t 

Pit är stängningskursen för fotbollsklubb i aktie dag t 

Pit-1 är stängningskursen för fotbollsklubb i aktie dagen innan t 

På samma sätt beräknas även den faktiska dagliga avkastningen för marknadsindexen: 

  

Rmit =
P𝑚𝑖𝑡−P𝑚𝑖𝑡−1

P𝑚𝑖𝑡−1
        (1.3) 

 

Där:  

Rmit är den faktiska avkastningen för marknadsindexet i dag t 

Pmit är stängningskursen för marknadsindexet i dag t 

Pmit-1 är stängningskursen för marknadsindexet i dagen innan t 

 

Nästa steg i beräkningen av den förväntade normala avkastningen är att beräkna Alfa. Alfa är 

den företagsspecifika avkastningen och således även den osystematiska risken. Alfa är 

interceptet det vill säga punkten där regressionslinjen skär y-axeln.87 Alfa beräknas genom 

följande formel: 

 

α𝑖=�̅�𝑖 − β
𝑖
�̅�𝑚         (1.4) 

 

 

                                                           
85 Hillier et al. Corporate Finance, 2013, s. 283-285 
86 Körner, S. Wahlgren, L. Statistiska metoder, 2005, s. 70-71 
87 Ibid. 
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Där: 

α står för Alfa 

�̅�𝑖 står för den genomsnittliga avkastningen på aktien för fotbollsklubben i 

�̅�𝑚𝑖 står för den genomsnittliga avkastningen på marknadsindexet i 

βi står för beta 

 

4.12.2. Avvikande avkastning 

Den avvikande avkastningen är som nämnt den faktiska avkastningen under eventperioden 

subtraherat med den förväntade normala avkastningen under samma period.88 För beräkning av 

den avvikande avkastningen används följande formel: 

𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − (𝐸)𝑅𝑖𝑡        (2.0)    

Där: 

ARit är den avvikande avkastningen för fotbollskubb i dagen t 

Rit är den faktiska avkastningen för fotbollsklubb i dagen t 

(E)Rit är den förväntade normala avkastningen för fotbollsklubb i dagen t  

 

Vidare kalkyleras den genomsnittliga avvikande avkastningen vilket underlättar möjligheter för 

vidare analys och möjligheterna för att göra statistiska tester. Följande formel används: 

 

𝐴𝐴𝑅𝑡 =
1

𝑁
∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡

𝑁
𝑖=1         (2.1)   

Där: 

𝐴𝐴𝑅𝑡 är den genomsnittliga avvikande avkastningen för dagen t 

N är antalet fotbollsmatcher 

ARit är den avvikande avkastningen för fotbollskubb i dagen t 

 

4.13. Beräkning och definition av andra matchrelaterade variabler 

4.13.1. Förväntningar (Odds) 

En variabel som undersöks i denna uppsats är förväntningar på matchens utfall och om det har 

någon särskild effekt på den avvikande avkastningen. Odds används som approximation till 

förväntningar och är den mest använda approximationen för att uppskatta förväntningar på ett 

utfall i ett sportevenemang.89   

Odds är kort och koncist förhållandet mellan vinst och insats vid spel om pengar.90 Oddset kan 

dock inte tas rakt av och approximeras till förväntningar då bookmakern har en vinstmarginal 

inkorporerade i siffrorna. Denna vinstmarginal måste avskiljas för att oddset på ett bättre sätt ska 

                                                           
88 Campbell et al. The econometrics of financial markets, 1997, s. 151 
89 Bernile, G. Lyandres, E. Understanding Investor Sentiment: The Case of Soccer, 2011, s. 366 
90 Nationalencyklopedin, Odds 
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återspegla förväntningarna.91 Följande formler används för att beräkna om en vinst eller en 

förlust är förväntad: 

Förväntningar på vinst = 
(1+𝑉𝑖)−1

(1+𝑉𝑖)−1+(1+𝑂𝑖)−1+(1+𝐹𝑖)−1 
   (3.0) 

Förväntningar på förlust = 
(1+𝐹𝑖)−1

(1+𝑉𝑖)−1+(1+𝑂𝑖)−1+(1+𝐹𝑖)−1 
    (3.1)  

Där, 

Vi är oddset för vinst för fotbollslag i 

Oi är oddset för oavgjort för fotbollslag i 

Fi är oddset för förlust för fotbollslag i 

 

För att en vinst ska ses som förväntad i denna undersökning måste förväntningarna på vinst vara 

högre än 0,5. Anledningen till varför 0,5 används som gräns är att sannolikheten (enligt 

bookmakern) för att laget ska vinna är 50 procent eller högre. Detta innebär att det inte finns 

någon möjlighet för motståndarlaget att ha en högre sannolikhet för vinst. Om gränsen 

exempelvis istället hade satts till 0,4 finns en teoretisk möjlighet att det lag som studeras kan 

klassas som förväntad vinnare (med exempelvis en sannolikhet på 0,42) trots att motståndarlaget 

har en högre sannolikhet att vinna (exempelvis 0,46). Samma resonemang och gräns gäller för 

förväntad förlust.   

4.13.2. Målskillnad 

Målskillnad undersöks också i denna uppsats. Variabeln avser att mäta om målskillnad som 

avviker betydligt från genomsnittet har någon betydelse för avkastningen. Detta benämns vidare 

i denna uppsats som anormal målskillnad. För att det ska räknas som en anormal målskillnad 

måste målskillnaden skilja med minst två mål från det avrundade genomsnittet. Genomsnittet 

räknas ut på följande sätt: 

GMit = 
𝑀𝑖𝑡−5+𝑀𝑖𝑡−4+𝑀𝑖𝑡−3+𝑀𝑖𝑡−2+𝑀𝑖𝑡−1

5
     (3.2)    

Där, 

GMit är den genomsnittliga målskillnaden för fotbollsklubben i vid tiden t 

Mit-5 är målskillnaden för fotbollsklubben i vid tiden t-3 

Mit-4 är målskillnaden för fotbollsklubben i vid tiden t-3 

Mit-3 är målskillnaden för fotbollsklubben i vid tiden t-3 

Mit-2 är målskillnaden för fotbollsklubben i vid tiden t-2 

Mit-1 är målskillnaden för fotbollsklubben i vid tiden t-1 

 

                                                           
91 Palomino et al. Information salience, investor sentiment, and stock return: The case of British soccer betting, 

2009, s. 371-372 
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När genomsnittet har räknats ut och avrundats till närmsta heltal kan det jämföras med den 

faktiska målskillnaden i kommande match och en bedömning görs om målskillnaden i matchen 

är anormal eller inte. Målskillnaden kan både vara positivt anormal eller negativt anormal. För 

att målskillnaden ska räknas som anormal måste den i denna uppsats som sagt skilja med minst 

två mål. Positiv (formel 3.3) respektive negativ anormal (formel 3.4) målskillnad gäller således 

om: 

(𝑀𝑖𝑡 − 𝐺�̃�𝑖𝑡) ≥ 2             (3.3) 

(𝑀𝑖𝑡 − 𝐺�̃�𝑖𝑡) ≤ −2             (3.4)     

Där, 

Mit är målskillnaden för fotbollsklubb i vid tiden t 

𝐺�̃�𝑖𝑡 är den genomsnittliga målskillnaden avrundat till närmsta heltal för fotbollsklubb i vid tiden t  

 

Att det avrundade genomsnittet måste skilja med två eller mer för att anormal målskillnad ska 

gälla beror på att det verkligen ska avspegla en målskillnad utöver det vanliga. Därför räcker 

exempelvis inte en skillnad på endast ett mål då det enligt författarnas åsikt inte är ovanligt 

förekommande. Syftet med variabeln är som nämnts att avgöra om exceptionella målskillnader i 

en match kan ha psykologiska effekter på investeringsbeslut. Således är det därför viktigt att den 

anormala målskillnaden verkligen är anormal.   

4.13.3. Vändningar 

En annan variabel i denna uppsats som anspelar på att utforska de mer psykologiska inslagen i 

investeringsbeslut är vändningar i matcher. Men en vändning menas att ett lag som ligger under 

lyckas vända och vinna eller det motsatta det vill säga att ett lag leder men motståndarlaget 

lyckas vända och vinna. 

4.13.4. Skillnader mellan nationer 

Variabeln syftar till att mäta om det finns några skillnader på den avvikande avkastningen mellan 

fotbollsklubbarna i ett land och fotbollsklubbarna i ett annat land.  

 

4.14. Hypotesprövning 
Vid en hypotesprövning formuleras två hypoteser; en nollhypotes (H0) och en mothypotes (H1) 

vilket har gjorts i hypotesavsnittet. Vid hypotesprövningen kan antingen nollhypotesen 

accepteras eller förkastas. Om den förkastas accepteras istället mothypotesen.92  

Det som avgör om nollhypotes ska accepteras eller förkastas är signifikansnivån. 

Signifikansnivån bestäms enskilt i varje undersökning. Enligt praxis används 5 %, 1 % eller 

                                                           
92 Körner, S. Wahlgren, L. Statistiska metoder, 2005, s. 122 
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0.1% som signifikansnivå.93 I denna undersökning används 5 % -nivån som kritisk gräns för att 

avgöra om nollhypotesen ska förkastas eller accepteras.  

Vid hypotesprövning finns det alltid en risk att nollhypotesen förkastas trots att den är sann (Typ 

I-fel). En lägre signifikansnivå minskar denna risk. Problematiken ligger i att det på samma sätt 

finns en risk för att nollhypotesen accepteras trots att den är falsk (Typ II-fel), och den risken 

ökar med en lägre signifikansnivå.94  

4.14.1. T-test 

För att testa om de olika matchutfallen kan ha en påverkan på den avvikande avkastningen 

kommer t-test användas i hypotesprövningen. Det som avgör om det föreligger signifikans eller 

inte är det kritiska t-värdet vilket tas från en tabell. Det kritiska t-värdet bestäms utefter den satta 

signifikansnivån, om testet är dubbelsidigt eller enkelsidigt och antalet frihetsgrader (n-1). Om 

det beräknade t-värdet i absoluta tal är större än det kritiska t-värdet förkastas nollhypotesen. Om 

det är lägre accepteras nollhypotesen.95     

Vid användning av t-testet beräknas t-värdet enligt följande formel: 

t =
�̅�−𝜇 

𝑠/√𝑛
         (4.0) 

Där, 

t är t-värdet 

�̅� står för urvalets medelvärde 

µ står för det hypotetiska medelvärdet på populationen 

s står för urvalets standardavvikelse 

n står för antalet observationer i urvalet 

 

För att kunna jämföra medelvärdena kommer följande formel användas: 

t =
(�̅�1−�̅�2)−𝑑0

√𝑆𝑝
2(

1

𝑛1
+

1

𝑛2
)
        (4.1) 

 

Där, 

t är t-värdet 

�̅�1 är första stickprovets medelvärde 

�̅�2 är andra stickprovets medelvärde 

d0 är väntevärdet 

n1 är antalet observationer för första stickprovet 

n2 är antalet observationer för andra stickprovet 

𝑆𝑝
2 är den poolade skattningen av variansen  

                                                           
93 Körner, S. Wahlgren, L. Statistiska metoder, 2005, s. 122 
94 Undheim, J.O. Statistik från ord till formel: introduktion i statistik för samhällsvetare, 1988, s. 154-155 
95 Studenmund, A.H. Using econometrics: a practical guide, 2011, s. 130-131 
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4.15. Reliabilitet 
Denna studie anses vara replikerbar såväl som tillförlitlig. Detta beror dels på att studien har 

använts sig av väl använda metoder och teorier som grund för undersökningen och dels på att 

metoden förklaras utförligt steg för steg så att framtida forskare ska kunna replikera processen. 

Datainsamlingen har gjorts av två personer varav en har övervakat den andre vid inmatningen av 

data för att kontrollera att korrekt data blivit överförd. Stickprov i empirin har även gjorts för att 

kontrollera och korrigera eventuella felslag. Dessa åtgärder minskar möjlighet för mänskliga fel 

och stärker tillförlitligheten i datamaterialet.  Utöver detta så är den insamlade datan offentligt 

tillgänglig vilket medför att framtida forskare kan hämta in samma data om de vill replikera 

undersökningen. 

 

4.16. Validitet 
I studien har det tagits åtgärder för att kunna upprätthålla en god validitet. Eventfönstret har satts 

till +1 börsdag efter eventet för att isolera effekten av eventet och för att undvika att andra 

faktorer kan påverka datamaterialet. Problematiken kring att andra faktorer kan ha inverkan på 

avkastningen blir mindre men kvarstår dock även vid ett kort eventfönster. Varje event som 

uppvisat en extrem avvikande avkastning har därför granskats enskilt efter bolagsspecifika såväl 

som makroekonomiska händelser som kan ha stört mätningen. 

Gällande variablerna i undersökningen kan det ifrågasättas om dessa mäter vad de avser att mäta. 

Dock på grund av att teorier och tidigare forskning ligger till grund för konstruktionen och 

användandet av variablerna anses därför variablerna mäta det som de avser att mäta. Exempelvis 

har tidigare forskning använt sig utav variabeln målskillnad som emotionell variabel. Dock har 

ingen tidigare forskning använt sig utav variabeln vändningar (i forskarnas vetenskap). Däremot 

liknar dessa variabler varandra i deras känslomässiga inslag, vilket även gör att denna kan anses 

ha en god validitet. 
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5. Resultat 
 

 

I detta avsnitt redovisas resultatet av den genomförda undersökningen samt prövningarna av 

de formulerade hypoteserna. Inledningsvis presenteras resultatet för matchers olika utfall och 

sedan presenteras resultatet för de övriga matchrelaterade variablerna. Slutligen presenteras 

matchutfallens påverkan på aktiekursen hos de enskilda nationerna.   

 

 

5.1. Matchutfallets påverkan på aktiekursen 

Tabell 4 visar den genomsnittliga avvikande avkastningen (AAR) för alla matcher beroende på 

matchens utfall det vill säga om matchen resulterade i vinst, oavgjort eller förlust för de 

undersökta lagen. Undersökningen omfattade totalt 1060 matcher varav 561 var vinstmatcher, 

254 var matcher som slutade oavgjort och 245 var förlustmatcher. Resultaten visar att matcherna 

leder till en avvikande avkastning där en vinst visar en positiv AAR på 0,67 procent och där 

oavgjort och förlust visar en negativ AAR på -1,45 respektive -1,75 procent. Alla utfall är 

statistiskt signifikanta på 1 procents-nivån. Med en vald signifikansnivå på 5 procent förkastas 

således dessa nollhypoteser.    

Tabell 4. Avvikande avkastning för alla matcher (N =1060) 

 

 N 𝑨𝑨𝑹 (%) t-värde Hypotesprövning 

Vinst 561 0,67 3,352*** 
Förkasta H0, 

Acceptera H1 

Oavgjort 254 -1,45 -4,782*** 
Förkasta H0, 

Acceptera H1 

Förlust 245 -1,75 -4,983*** 
Förkasta H0, 

Acceptera H1 

*** Indikerar statistisk signifikans på 1 % nivån.  

 

Tabell 4 visar följaktligen att AAR skiljer sig med statistisk signifikans från noll och är positiv 

efter en vinst medan AAR efter ett oavgjort resultat eller förlust statistisk signifikant skiljer sig 

från noll och är negativt.  

I jämförelse mellan dessa olika medelvärden visar resultatet således även en signifikant skillnad i 

medelvärdena mellan vinst och oavgjort respektive vinst och förlust. Ingen statistik signifikans 

Källa: Egna beräkningar baserade på data 

hämtad från Ecowin och Soccerway.com 
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kunde dock påvisas mellan medelvärdena oavgjort och förlust. Dessa resultat presenteras i tabell 

5.  

Tabell 5. Jämförelse mellan avvikande avkastning beroende på matchutfall 

 

 µ1-µ2 (%) t-värde Hypotesprövning 

Vinst - Förlust 2,45 6,461*** 
Förkasta H0, 

Acceptera H1 

Förlust - Oavgjort -0,29 -0,638 Acceptera H0, 

Vinst - oavgjort 2,14 -5,978*** 
Förkasta H0, 

Acceptera H1 

*** Indikerar statistisk signifikans på 1 % nivån      

 

 

5.2. Övriga matchrelaterade variablers påverkan på aktiekursen 

I tabell 6 presenteras resultatet för vinster och förluster beroende på om de är förväntade eller 

inte. Resultatet visar att det finns en skillnad i AAR mellan förväntade och oförväntade 

matchresultat. En förväntad vinst uppvisar en AAR som är 1,34 procent lägre än en oförväntad 

vinst. Skillnaden är signifikant och således förkastas nollhypotesen. Det motsatta gäller för 

förluster där en förväntad förlust uppvisar en AAR som är 2,28 procent högre än en oförväntad 

förlust. Även denna skillnad är signifikant vilket innebär att nollhypotesen förkastas. 

 

 

 

Tabell 6. Jämförelse mellan förväntade och oförväntade matchutfall 

 

 µ1-µ2 (%) t-värde Hypotesprövning 

Vinst förväntad – Vinst oförväntad -1.34 -3,190*** 
Förkasta H0, 

Acceptera H1 

Förlust förväntad – Förlust oförväntad 2,28 1,966** 
Förkasta H0, 

Acceptera H1 

***,** indikerar statistisk signifikans på 1 % respektive 5 % nivån.   

 

 

Källa: Egna beräkningar baserade på data 

hämtad från Ecowin och Soccerway.com 
 

Källa: Egna beräkningar baserade på data 
hämtad från Ecowin, Soccerway.com och 

Oddsportal.com 
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AAR för förväntade respektive oförväntade vinster och förluster presenteras i Bilaga 2. 

Resultatet visar att de matchutfall som är förväntade inte signifikant skiljer sig från noll, där en 

förväntad vinst uppvisar en AAR på 0,22 och en förväntad förlust uppvisar en AAR på 0,23. En 

oförväntad vinst och en oförväntad förlust uppvisar en AAR på 1,56 respektive -2,05. Båda 

skiljer sig signifikant från noll. 

 

I tabell 7 presenteras vilken påverkan en anormal målskillnad har på aktiekursen. Resultaten 

visar att en vinstmatch som innefattas av en positiv anormal målskillnad har en avvikande 

avkastning som är 0,88 procent högre än en vinstmatch som inte innefattas av en positiv anormal 

målskillnad. Siffran skiljer sig signifikant från noll och nollhypotesen förkastas samtidigt som 

hypotes 1 accepteras. Det motsatta gäller vid förlustmatcher där matcher med en negativ anormal 

målskillnad har en AAR som är 0,72 procent lägre än de matcherna som inte har en negativ 

anormal målskillnad. Denna skillnad är emellertid inte signifikant.   

 

  

Tabell 7. Jämförelse mellan matchutfall med och utan anormal målskillnad 

 

 µ1-µ2 (%) t-värde Hypotesprövning 

Vinst Pos. Anorm. Måls. – Vinst  0,88 2,097** 
Förkasta H0, 

Acceptera H1 

Förlust Neg. Anorm. Måls. - Förlust -0,72 -0,993 Acceptera H0, 

** Indikerar statistisk signifikans på 5 % nivån      

 

 

I tabell 8 presenteras resultatet angående skillnaden i AAR beroende på om matchen har präglats 

av någon vändning. Enligt testet är AAR vid en vändning till vinst 0,19 procent högre än en 

vanlig vinst. Det finns dock ingen signifikans vilket innebär att nollhypotesen accepteras. Även 

en vändning till förlust har ett högre AAR än en vanlig förlust där skillnaden är 0,14 procent. 

Ingen statistik signifikans kunde påvisas där heller.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Egna beräkningar baserade på data 
hämtad från Ecowin och Soccerway.com 
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Tabell 8. Jämförelse mellan matchutfall med och utan vändningar 

 

 µ1-µ2 (%) t-värde Hypotesprövning 

Vändning vinst - vinst 0,22 0,404 Acceptera H0, 

Vändning förlust - förlust 0,18 0,210 Acceptera H0, 

 
 

5.3. Matchutfallets påverkan på aktiekursen för de enskilda nationerna 
I tabell 9 redovisas resultatet för hur den avvikande avkastningen ser ut vid olika matchutfall 

efter att fotbollsklubbarna indelats utifrån nationstillhörighet. Resultatet för de enskilda länderna 

följer generellt sätt samma linje som resultaten för alla matcher utan nationella uppdelningar (se 

tabell 4), där en vinst resulterar i en positiv AAR och ett oavgjort resultat eller en förlust 

resulterar i en negativ AAR. 

Det finns dock en del undantag. Varken Italien eller Turkiet kan påvisa någon signifikant AAR 

vid vinster. Även Portugal skiljer sig i den meningen att ingen signifikant AAR kan påvisas vid 

oavgjorda matcher eller förluster. Trots avsaknaden av signifikans kan det vara av intresse att 

belysa att de Portugal uppvisar en positiv AAR (1,52 procent) efter förlustmatcher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Egna beräkningar baserade på data 

hämtad från Ecowin och Soccerway.com 
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Tabell 9. Avvikande avkastning för fotbollsklubbarna efter nationell indelning.  

 

 N Utfall AAR(%) Student T-värde 

Danmark 80 Vinst 1,72 3,128*** 

 74 Oavgjort -1,12 -1,766** 

 78 Förlust -2,06 -3,031*** 

Italien 168 Vinst 0,12 0,367 

 73 Oavgjort -2,38 -4,207*** 

 81 Förlust -2,93 -6,858*** 

Portugal 160 Vinst 1,16 2,399*** 

 49 Oavgjort -0,68 -0,844 

 32 Förlust 1,52 0,953 

Turkiet 154 Vinst 0,21 0,786 

 58 Oavgjort -1,36 -3,867*** 

 53 Förlust -1,46 -3,761*** 

***,** indikerar statistisk signifikans på 1 % respektive 5 % nivån.      

 

Det finns även en del skillnader vid jämförelsen mellan de olika ländernas AAR (Se bilaga 3 för 

jämförelse mellan de olika länderna sinsemellan). Exempelvis har Portugal signifikant högre 

AAR efter förlustmatcher än Danmark och Italien. Motsatt skiljer sig Italien från övriga länder 

med en lägre AAR efter förlustmatcher där det finns en signifikant skillnad i jämförelse med 

Portugal och Turkiet. Italien uppvisar även lägre AAR efter matcher som slutat oavgjort eller 

vinst. Dock finns inte signifikans i de flesta av dessa jämförelser. Ytterligare att belysa är att 

Danmark uppvisar ett högre AAR än övriga länder efter vinstmatcher med signifikans i två av tre 

jämförelser.  

 
 

 

 

 

 

Källa: Egna beräkningar baserade på data 

hämtad från Ecowin och Soccerway.com 
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6. Analys och Tolkning 
 

 

I detta avsnitt analyseras och tolkas resultatet i undersökningen. Till en början analyseras och 

tolkas resultaten av de olika matchutfallen för alla matcher. Vidare behandlas de övriga 

matchrelaterade variablerna och slutligen resultatet kring de olika nationerna.   

 

 

6.1. Matchutfall 
Resultatet visade att matchutfall har en effekt på aktiekursen hos fotbollsklubbar. Detta stämmer 

överens med Famas marknadshypotes som säger att priserna justeras omedelbart då ny 

information blir tillgänglig på marknaden.96 Då matchutfall kan ses som offentlig information 

tyder detta på att aktiemarknaden för fotbollsklubbar kännetecknas av semi-stark effektivitet. 

Detta strider emot vad Zuber et al. kom fram till vilket var att olika matchutfall inte hade någon 

påverkan på klubbens aktiekurs.97 Förklaringen i studien var att ägarskapet i fotbollsklubbar 

skiljer sig från andra företag där ägarna snarare värderar lojalitet framför högre avkastning 

(investor-fan). Utifrån resultaten i denna undersökning och med tanke på Nofsingers98 och 

Hongs99 slutsatser kring att individuella investerare inte agerar på negativa nyheter kan vi 

förkasta att fotbollsklubbars aktieägare endast består av individuella investerare med sådana 

värderingar (lojalitet framför avkastning) kring sitt aktieägarskap.  

Resultatet är likställt med andra tidigare studier inom området exempelvis Demir och Danis100, 

Bernile och Lyandres 101 samt Scholtens och Peenstra102 som alla kunde påvisa någon form av 

avvikande avkastning vid vissa matchutfall.    

Det visade sig att olika matchutfall påverkar aktiekursen på olika sätt. Detta stämmer överens 

med teorin att karaktären på olika nyheter (positiv, neutral eller negativ) påverkar aktiekursen på 

olika sätt. Resultatet visar att vinster har en positiv effekt på aktiekursen medan oavgjorda 

matcher och förluster har en negativ effekt på aktiekursen. Detta stämmer delvis överens med 

tidigare forskning där majoriteten har kunnat påvisa en negativ avvikande avkastning vid 

oavgjorda matcher och förluster. Varken Bernile och Lyandres eller Demir och Danis (eller 

                                                           
96 Fama, E. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, 1970, s. 388 
97 Zuber et al. Investor-fans? An examination of the performance of publicly traded English Premier League teams, 

2005, s. 312-313 
98 Nofsinger J.R. The impact of public information on investors, 2001, s. 1362-1363 
99 Hong et al. Bad news travels slowly: Size, analyst coverage, and the profitability of momentum strategies, 2000,  

s. 293-294 
100 Demir, E. Danis, H. The Effect of Performance of Soccer Clubs on Their Stock Prices: Evidence from Turkey, 

2011, s. 64-65 
101 Bernile, G. Lyandres, E. Understanding Investor Sentiment: The Case of Soccer, 2011, s. 363 
102 Peenstra, W. Scholtens, B. Scoring on the stock exchange? The effect of football matches on stock market 

returns:  an event study, 2009, s. 3234 
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Zuber et al.) kunde dock påvisa någon avvikande avkastning vid vinster. Skillnader i resultaten 

kan bero på de skillnader som finns i utformning och urval i respektive undersökning. Bernile 

och Lyandres undersökte endast internationella cupmatcher och Demir och Danis undersökte 

endast tre klubbar i ett land. Utöver det ingår ett större antal observationer i denna undersökning 

vilket kan ha betydelse för att hitta signifikans. Den enda nämnda tidigare forskning som kunde 

påvisa en positiv avvikande avkastning vid vinster är Scholtens och Peenstra. 

Resultatet kunde inte påvisa någon signifikant skillnad mellan oavgjorda resultat och förluster. 

Då båda avviker signifikant negativt från noll kan dessa nyheter enligt Nofsinger klassas som 

negativa nyheter. Enligt ett logiskt resonemang bör en förlust klassas som en mer negativ nyhet i 

jämförelse med ett oavgjort resultat i den meningen att laget erhåller en poäng om matchen slutar 

oavgjort men erhåller ingen poäng om laget förlorar. Resultatet tyder på att en förlust är en sämre 

nyhet än ett oavgjort resultat men då det som sagt inte finns någon signifikant skillnad går det 

inte att avgöra om så är fallet.       

Gällande storleken på effekten av olika matchutfall visade resultaten att en förlust har en starkare 

negativ effekt på aktiekursen än vad en vinst har positiv. Att styrkan i reaktionen skiljer sig åt 

mellan en negativ nyhet och en likvärdig positiv nyhet talar för irrationalitet hos investerarna 

vilket strider mot teorin kring en effektiv marknad. Denna asymmetri har även kunnat påvisas i 

tidigare forskning. Precis som Bernile och Lyandres syftade på kan en förklaring till denna 

asymmetri vara att aktieägarna har en oförmåga att skapa opartiska ex ante uppfattning kring en 

matchs framtida utfall. Denna överoptimism leder således till att den negativa effekten vid 

förluster blir starkare.  

 

6.2. Matchrelaterade variabler 

6.2.1. Förväntningar 

Ifall odds är en bra approximation till förväntningar och marknaden kännetecknas som effektiv 

bör dessa förväntningar redan vara inkorporerade i priset. Förväntade resultat bör således inte ha 

någon effekt på aktiekursen medan oförväntade resultat bör ha en påverkan vilket också 

överensstämmer med resultatet. Detta stämmer inte överens med Scholtens och Peenstra103 samt 

Zuber et al.104 som inte kunde påvisa någon skillnad på den avvikande avkastningen i 

ligamatcher oavsett om resultat var förväntat eller inte. En förklaring till skillnaderna i resultaten 

kan vara att olika sannolikhetsgränser används för att definiera om en vinst eller en förlust är 

förväntad eller inte. Denna undersökning har en högre gräns vilket innebär att utfallen som är 

förväntade har större sannolikhet att inträffa. Då sannolikheten för matchutfallet är större är det 

                                                           
103 Peenstra, W. Scholtens, B. Scoring on the stock exchange? The effect of football matches on stock market 

returns:  an event study, 2009, s. 3235-3237 
104 Zuber et al. Investor-fans? An examination of the performance of publicly traded English Premier League teams, 

2005, s. 312-313 
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rimligt att fler investerare redan har agerat innan matchen och att det på så sätt inte uppstår 

någon prisförändring vid realiserat resultat. 

Däremot stämmer resultatet delvis överens med Demir och Danis som kunde påvisa att 

investerare tenderar till att reagera starkare på oväntade resultat.105 En skillnad mellan resultaten 

är dock att Demir och Danis konstaterade att förlustmatcher resulterade i en negativ avvikande 

avkastning oavsett om förlusten var förväntad eller inte. Detta stämmer inte överens med 

resultatet i denna undersökning som visar att även en förväntad förlust (i likhet med en förväntad 

vinst) inte har någon signifikant påverkan på den avvikande avkastningen. 

Resultatet tyder även på att det finns ett samband mellan den asymmetriska reaktionen som 

tidigare diskuterats och förväntningar. Vid oförväntade resultat är asymmetrin inte lika tydlig 

som vid resultatet för alla matchutfall då förväntningarna inte togs i beaktning (jämför tabell 4 

och bilaga 2). Orsaken till detta kan vara att andelen förväntade vinster är betydligt större (67 %) 

än andelen förväntade förluster (13 %). Då förväntade matchutfall inte har någon effekt på 

aktiekursen minskar således den positiva effekten av vinstmatcher då majoriteten av dessa 

vinster är förväntade. Samtidigt ökar den negativa effekten av förluster då en stor del av dessa är 

oförväntade. Detta leder således till att asymmetrin ser större ut än vad den i verkligheten kanske 

är. Värt att poängtera är att det fortfarande finns en asymmetri i hur vinster och förluster 

påverkar aktiekursen trots att förväntningar har tagits i beaktande. Detta tyder alltså fortfarande 

på att ineffektivitet förekommer på marknaden.  

6.2.2. Målskillnad 

Resultaten tyder på att målskillnaden i en match har en påverkan på den avvikande avkastningen 

där en anormal positiv målskillnad har en positiv effekt och en anormal negativ målskillnad har 

en antydan till en negativ effekt. Detta resultat tyder på förekomsten av irrationalitet på 

marknaden med antagandet att målskillnaden inte har någon betydande påverkan på 

fotbollsklubbarnas framtida intäkter. Resultatet går att knyta an till teorin kring att individers 

investeringsbeslut kan präglas av emotionella och psykologiska inslag och att detta kan vara 

orsaken till effekten på aktiekursen.  

Den enda (enligt författarnas vetskap) som tidigare har undersökt målskillnadens påverkan på 

den avvikande avkastningen är Zuber et al.106 Han kunde inte påvisa någon skillnad i avvikande 

avkastning beroende på målskillnad. Anledningen till skillnaden i resultaten kan bero på att 

Zuber et al. undersökte målskillnader på alla nivåer medan denna undersökning fokuserar på 

anormala målskillnader. En annan skillnad är att den anormala målskillnaden i denna 

undersökning bestäms utifrån ett lagspecifikt genomsnitt från tidigare matcher. Detta innebär att 

det har tagits hänsyn till hur lagets målskillnad normalt ser ut. Ett lag som vanligtvis har en bra 

                                                           
105 Demir, E. Danis, H. The Effect of Performance of Soccer Clubs on Their Stock Prices: Evidence from Turkey, 

2011, s. 65-70 
106 Zuber et al. Investor-fans? An examination of the performance of publicly traded English Premier League teams, 

2005, s. 305-313 
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målskillnad bör inte påverkas ifall laget i nästa match får en lika bra målskillnad. Detta har inte 

Zuber et al. tagit hänsyn till vilket kan vara en ytterligare förklaring till varför resultaten avviker 

från varandra.             

6.2.3. Vändning 

Då ingen signifikans i AAR kunde påvisas när det gäller vändningar i matcher kan det inte antas 

ha någon påverkan på aktiekursen. I motsats till resultatet kring målskillnad tyder detta på 

rationalitet hos investerarna på fotbollsmarknaden då en vändning i sig inte borde påverka de 

framtida intäkterna mer än vad ett matchutfall utan en vändning skulle göra. Detta resultat 

behöver inte per automatik gå emot teorin kring att investerare påverkas emotionellt. En 

förklaring skulle kunna vara att vändningar helt enkelt inte har någon emotionell påverkan hos 

individer. Denna förklaring kan få stöd i att resultatet för vändning förlust visar ett positivt AAR. 

Det finns således inte heller någon logisk antydan på att vändningar har en ytterligare effekt på 

aktiekursen.  

6.2.4. Olika nationer 

När det gäller olika matchutfalls påverkan på aktiekursen hos fotbollsklubbar så uppvisar alla 

länder liknande resultat där matchutfall överlag resulterar i en avvikande avkastning. Italien och 

Turkiet har däremot inte statistisk signifikans vid vinster och en starkt negativ avvikande 

avkastning vid oavgjorda matcher och förluster. Detta tyder på att båda länderna, framförallt 

Italien, har en mer asymmetrisk reaktion på matchutfall. Att den avvikande avkastningen är lägre 

hos de italienska (och även de turkiska) fotbollsklubbarna kan förklaras utifrån Bernile och 

Lyandres resonemang kring överoptimism.107 Orsaken till att asymmetrin verkar vara större i 

dessa länder kan bero på att investerarna i dessa länder eventuellt kan vara mer överoptimistiska 

kring matchutfall än investerarna i de övriga länderna.  

I jämförelsen mellan hur fotbollsklubbarnas aktiekurs i de olika länderna reagerar på olika 

matchutfall kunde vissa statistiskt signifikanta skillnader påvisas i resultatet. Dock fanns det 

inget land som skiljde sig signifikant från ett annat land vid alla olika matchutfall. Totalt sätt har 

signifikanta skillnader funnits i 5 av 18 jämförelser. Detta tyder på att det överlag inte finns 

några skillnader i aktiemarknadens reaktioner på matchutfall länder emellan. Detta står i kontrast 

till Edmans et al. som påvisade att det fanns skillnader mellan hur länder reagerade på olika 

matchutfall.108 Denna skillnad i resultaten kan eventuellt bero på att Edmans et al. undersökte 

landslagsmatcher och reaktionen på ett lands börs medan denna uppsats undersöker individuella 

fotbollsklubbars matcher och reaktionen på enskilda aktiekurser.  

Portugal är dock ett land som sticker ut i den meningen att en förlust leder till en positiv 

avvikande avkastning. Denna skillnad kan förklaras med att Sporting tillskillnad från de andra 

klubbarna i Portugal har en positiv avvikande avkastning vid förluster (se bilaga 4). Det råder 

                                                           
107 Bernile, G. Lyandres, E. Understanding Investor Sentiment: The Case of Soccer, 2011, s. 357-380 
108 Edmans et al. Sports sentiment and stock returns, 2007, s. 1967 
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inga tvivel om att Sportings säregna resultat har påverkat det aggregerade resultatet för alla 

portugisiska klubbar. Däremot är det inte bara de portugisiska lagen som skiljer sig från 

varandra. Vid en närmare granskning av klubbarna i respektive land kan det urskiljas att 

klubbarnas aktiekurs i vissa fall reagerar olika på matchutfall. Vinster har exempelvis en 

signifikant positiv effekt på Besiktas aktiekurs till skillnad från Galatasaray och Fenerbahce. Det 

samma gäller även för Porto i jämförelse med Benfica och Sporting. Att aktiekursens reaktion på 

olika matchutfall skiljer sig åt mellan klubbarna i respektive land talar för att andra faktorer än 

nationstillhörighet förklarar hur aktiekursen reagerar på olika matchutfall.    
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7. Slutsatser 
 

 

Detta avsnitt presenterar de slutsatser som kan dras utifrån undersökningens resultat och 

analys.  

 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur fotbollsklubbars aktiekurs påverkas av klubbarnas 

prestation på planen i hänsyn till matchresultat. Resultaten visar en signifikant AAR vid alla tre 

olika matchutfall vilket innebär att fotbollsmatcher har en påverkan på fotbollsklubbarnas 

aktiekurs. En vinst har en positiv effekt på aktiekursen medan oavgjorda matcher och förluster 

har en negativ effekt. Likt tidigare forskning går det även att konstatera att det finns en 

asymmetrisk reaktion på matchutfall där förluster har en större effekt på aktiekursen än vad en 

vinst har vilket talar för förekomsten av ineffektivitet på marknaden.    

När det gäller skillnader i hur olika länder reagerar på matchutfall är det svårt att dra någon 

slutsats. Resultatet visar att det finns indikationer på att vissa länder har en starkare asymmetrisk 

reaktion på matchutfall än andra länder. Överlag pekar resultatet däremot på att de olika 

nationerna reagerar likadant på olika matchutfall. Förövrigt visar resultatet att vissa klubbars 

aktiekurs reagerar olika på matchutfall i respektive land vilket tyder på att andra faktorer har 

större förklaringsvärde gällande den avvikande avkastningen. Följaktligen kan det konstateras att 

nationstillhörigheten inte har någon avgörande roll för hur fotbollsklubbars aktiekurs reagerar på 

matchutfall. 

Delsyftet i denna studie var att undersöka huruvida andra faktorer som är länkade till 

matchresultat kan påverka aktiekursen. I kontrast till tidigare forskning kan det konstateras att 

förväntningar har en effekt på den avvikande avkastningen då en skillnad kunde påvisas i olika 

matchutfall beroende på om matchutfallet var förväntat eller inte. Det går även att konstatera att 

målskillnad har en betydelse för förändringar på aktiekursen vilket tyder på att målskillnad har 

en emotionell påverkan på investerare som får dem att agera irrationellt på aktiemarknaden. 

Detta gäller främst vid positiv anormal målskillnad. Slutligen kan slutsatsen dras att vändningar i 

en match inte har någon extra effekt på aktiekursen hos fotbollsklubbarna.  
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8. Avslutande diskussion 
 

 

I detta avsnitt diskuteras problemområdet på en mer övergripande nivå. I avsnittet diskuteras 

även generaliserbarheten av resultatet samt hur investerare på aktiemarknaden kan dra nytta av 

den information som denna studie har gett upphov till.   

 

 

Aktiemarknaden för fotbollsklubbar är i synnerhet en säregen marknad. Det är en bransch som 

kännetecknas av emotionella inslag, det är en bransch som släpper frekvent priskänslig 

information om prestationer i form av matchresultat och det är en bransch som kanske inte syftar 

till att glädja sina aktieägare med avkastning. Utöver detta är det en växande bransch både 

intäktsmässigt och populärmässigt. Att intäkterna generellt ökar för fotbollsklubbarna medför att 

de sportsliga resultaten får en allt större betydelse för klubbarnas framtida intäkter. Allt detta 

med mera har resulterat i att intresset för branschen har ökat för många forskare i olika områden.  

Det finns som sagt en del tidigare forskning om hur matchutfall påverkar aktiekursen hos 

fotbollsklubbar. Däremot fokuserar en stor del av denna forskning på engelska fotbollsklubbar, 

förmodligen för att det var de engelska klubbarna som först introducerades på börsen och det 

faktumet att de flesta börsnoterade fotbollsklubbarna var engelska vid tiden för dessa studier. 

Denna studie har omfattat flera klubbar från olika länder i Europa för att möjligheten ska öka för 

att generalisera resultatet, inte bara på stora framgångsrika fotbollsnationer som exempelvis 

Italien, utan även mindre klubbar i mindre framgångsrika fotbollsnationer som exempelvis 

Danmark. 

När det gäller den skandinaviska marknaden är den tidigare forskningen kring matchutfalls 

påverkan på aktiekursen hos fotbollsklubbar väldigt begränsad och ingen forskning har gjorts på 

den svenska marknaden. Den svenska marknaden är problematisk att undersöka i den meningen 

att det endast finns en klubb som är börsnoterad vilket också var anledningen till varför Sverige 

inte ingick i denna studie. Dock med tanke på likheter i storlek, företagsstruktur och kultur vore 

det inte orimligt att den svenska aktiemarknaden för fotbollsklubbar reagerar i likhet med hur de 

övriga skandinaviska fotbollsklubbarna reagerar på matchutfall.     

Resultatet i denna uppsats visar att det finns ett samband mellan fotbollsklubbars matchresultat 

och förändringen på deras aktiekurs. Att matchutfall leder till en avvikande avkastning öppnar 

upp för diskussion kring hur denna information kan användas av investerare. Med tanke på att 

reaktionen på aktiekursen efter en vinst inte är särskilt avvikande från normalt är det svårt att 

uppnå någon överavkastning på grund av det faktum att transaktionskostnader och skatter 

existerar på aktiemarknaden. Mycket behöver således investeras för att överavkastningen på 
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vinstutfall ska kunna genereras. Förövrigt ökar även risken för stora förluster ju större 

investeringarna är.  

Då reaktionen på olika matchutfall är asymmetriskt i den bemärkelsen att förluster har en större 

effekt på aktiekursen bör investeringsalternativ som gynnas av detta matchutfall vara mer 

lönsamt. Blankning är ett alternativ och innebär att investeraren lånar en aktie under en bestämd 

period till en bestämd kurs och sedan säljer den vidare i tron om att aktiekursen kommer att 

sjunka i framtiden. Om kursen sjunker kan investeraren köpa tillbaka aktien för det lägre priset 

och sedan återlämna aktien till den ursprungliga ägaren. Således tjänar investeraren 

mellanskillnaden på det han sålde aktien för och det han köpte tillbaks aktien för minus courtage 

och utlåningsavgift.  

Då denna studie kunde påvisa att förväntade matchutfall inte hade någon påverkan på 

aktiekursen är det inte lönsamt att blanka en aktie hos en fotbollsklubb som innan matchen är 

förväntade att förlora. Att blanka en aktie hos en fotbollsklubb som är förväntade att vinna en 

match kan vara ett alternativ. Om laget då vinner förändras inte aktiekursen och investerare 

förlorar ”endast” courtage- och låneavgiften. Om laget förlorar kan investeraren uppnå en 

överavkastning. Värt att beakta är att sannolikheten (enligt bookmakern) för att laget vinner i 

detta fall är större än att laget förlorar. Förövrigt begränsar storleken på courtage- och 

låneavgiften möjligheten till överavkastning vilket investeraren måste ha i åtanke.  

Precis som andra investeringsalternativ innebär alltså blankning en viss risk. Det finns alltid en 

möjlighet att aktiekursen stiger efter att aktien sålts vidare. I så fall innebär det att investeraren är 

tvungen att köpa tillbaka aktien för ett dyrare pris än säljpriset när lånetiden löper ut. 

Investeraren måste själv väga avkastningskravet mot risken som uppstår i samband med 

investeringen.  

8.1. Förslag på vidare forskning 
Resultatet i denna undersökning tyder på att vissa länder uppvisar en mer asymmetrisk reaktion 

på aktiekursen efter olika matchutfall än vad andra länder gör. Denna skillnad har endast 

behandlats på en övergripande nivå. Det vore därför intressant att undersöka vad som bidrar till 

att exempelvis klubbarna i Italien uppvisar en starkare asymmetrisk reaktion till matchutfall än 

klubbar i andra länder. Exempel på variabler som skulle kunna undersökas är fotbollskultur, 

klubbarnas storlek, företagsstruktur eller vilken grad av fotbollsklubbens aktie som ”flyter fritt” 

(free float) på marknaden.  

Något som också skulle vara intressant att undersöka är hur stor betydelse matchutfall har på 

aktiekursen i jämförelse med annan ny information om klubben. Detta skulle exempelvis kunna 

vara information om spelarövergångar, skador, ledningsbyten, nyemissioner, årsredovisningar et 

cetera. I såll fall skulle en fallstudie kunna tillämpas där endast ett lag undersöks under en längre 

tidsperiod. AIK skulle kunna vara en intressant kandidat i den meningen att aktiemarknaden för 

fotbollsklubbar i Sverige är outforskad enligt författarnas vetskap.    
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Bilaga 1. STOXX Europe Football Index 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
        

 

 

 

Fotbollsklubb Land 

Aalborg  Danmark 

Ajax Nederländerna 

AIK Fotboll Sverige 

Aarhus  Danmark 

AS Roma Italien 

Besiktas Turkiet 

Borrusia Dortmund Tyskland 

Brondby  Danmark 

Celtic Storbritannien 

Fenerbahce  Turkiet 

Porto Portugal 

Galatasaray Turkiet 

Juventus Italien 

Lazio Italien 

Lyon Frankrike 

Parken Sport & Entertainment Danmark 

Rangers Storbritannien 

Ruch Chorzow Polen 

Silkeborg Danmark 

Benfica Portugal 

Sporting Portugal 

Teteks Ad Tetovo Makedonien 

Trabzonspor Turkiet 

Källa: Stoxx Football Europe Index 
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Bilaga 2. AAR för förväntade och oförväntade matchutfall 

 N 𝑨𝑨𝑹 (%) t-värde 

Vinst förväntad 374 0,22 0,993 

Vinst ofärväntad 187 1,56 4,416*** 

Förlust förväntad 32 0,23 0,206 

Förlust oförväntad 213 -2,05 -5,575*** 

*** Indikerar statistisk signifikans på 1 % nivån  

 

Källa: Egna beräkningar baserade på data 
hämtad från Ecowin, Soccerway.com och 

Oddsportal.com 
 



Bilaga 3. Jämförelse av AAR mellan olika nationer  

 

µ1-µ2 (%) Matchutfall Danmark µ2 Italien µ2 Portugal µ2 Turkiet µ2 

Danmark µ1 

Vinst 

Oavgjort 

Förlust 

0 

0 

0 

1,60** 

1,26 

0,87 

0,56 

-0,44 

-3,58** 

1,51** 

0,24 

-0,59 

Italien µ1 

Vinst 

Oavgjort 

Förlust 

-1,60** 

-1,26 

-0,87 

0 

0 

0 

-1,04 

-1,70 

-4,46** 

-0,1 

-1,02 

-1,47** 

Portugal µ1 

Vinst 

Oavgjort 

Förlust 

-0,56 

0,44 

3,58** 

1,04 

1,70 

4,46** 

0 

0 

0 

0,95 

0,68 

2,99 

Turkiet µ1 

Vinst 

Oavgjort 

Förlust 

-1,51** 

-0,24 

0,59 

0,1 

1,02 

1,47** 

-0,95  

-0,68 

-2,99 

0 

0 

0 

  

***,** indikerar statistisk signifikans på 1 % respektive 5 % nivån        

 

 

Källa: Egna beräkningar baserade på data 

hämtad från Ecowin och Soccerway.com 
 



Bilaga 4. AAR för varje enskild klubb 

 

 N Utfall AAR(%) t-värde 

Brondy 22 Vinst 0,43 0,330 

 29 Oavgjort -0,82 -0,651 

 29 Förlust -1,66 -1,126 

Aalborg 28 Vinst 2,95 3,026*** 

 22 Oavgjort -1,87 -1,734** 

 28 Förlust -1,99 -1,901** 

Aarhus 30 Vinst 1,53 2,457*** 

 23 Oavgjort -0,77 -0,975 

 21 Förlust -2,71 -4,167*** 

Besiktas 41 Vinst 1,41 2,556*** 

 24 Oavgjort -1,05 -1,556 

 25 Förlust -1,91 -3,110*** 

Fenerbahce 62 Vinst -0,07 -0,178 

 13 Oavgjort -2,00 -3,684*** 

 16 Förlust -1,51 -2,430** 

Galatasaray 51 Vinst 0,41 -0,959 

 21 Oavgjort -1,32 -2,240** 

 12 Förlust -0,47 -0,599 

Benfica 60 Vinst 1,35 1,418 

 13 Oavgjort -1,38 0,919 

 6 Förlust -4,97 -2,468** 

Sporting 40 Vinst 0,87 0,921 

 21 Oavgjort -0,87 -0,733 

 24 Förlust 3,29 1,693 

Porto 60 Vinst 1,17 1,885** 

 15 Oavgjort 0,20 0,124 

 2 Förlust -0,19 -2,436 

Juventus 69 Vinst 0,11 0,239 
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 26 Oavgjort -1,19 -0,963 

 14 Förlust -0,84 -1,892** 

Lazio 48 Vinst 1,27 2,314** 

 22 Oavgjort -1,87 -2,952*** 

 38 Förlust -3,76 -5,824*** 

AS Roma 51 Vinst -0,97 -1,543 

 25 Oavgjort -4,07 -5,033*** 

 29 Förlust -2,99 -3,843*** 

 

***,** indikerar statistisk signifikans på 1 % respektive 5 % nivån   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Egna beräkningar baserade på data 

hämtad från Ecowin och Soccerway.com 
 


