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Sammanfattning 
 

Titel   Fotbollslandslagens påverkan på aktieindex – En studie av 

                        landskampers påverkan på olika indexformer 

 

Författare   Henrik Fagerstedt och Viktor Levinson 

 

Handledare    Maria Smolander    

  

Syfte Syftet med denna studie är att undersöka huruvida avvikande 

avkastningsmönster går att urskönja på en aktiemarknads olika indexformer, 

till följd av matchutfallet i landskamper. Delsyftet är att undersöka om det 

föreligger skillnader mellan olika indexformer beroende på matchkategori, 

samt hur det förhåller sig mellan olika länder. 

  

Metod Studien utgår ifrån ett positivistiskt förhållningssätt och ett deduktivt 

angreppssätt. En modifierad eventstudiemetodologi används med en 

eventperiod på en dag samt 60 olika estimeringsperioder, framtagna för 

respektive år, nation och indexform. 

 

Undersökningen omfattar 760 internationella fotbollsmatcher och studerar hur 

respektive indexform påverkas av matchutfallet i mästerskapsmatcher, 

kvalmatcher och vänskapsmatcher. 

 

Resultat Vid sammanställning av samtliga 760 matcher visar resultatet av studien en 

statistiskt signifikant påverkan för två av de tre matchutfallen, för indexformen 

small cap. Gällande de tre matchkategorierna är vänskapsmatcher (small cap) 

ensamt om att uppvisa signifikant påverkan. Matchkategorierna 

mästerskapsmatcher samt kvalmatcher påvisar inget samband för någon 

indexform. Vad gäller de olika nationerna uppvisar Spaniens small- och large 

cap-index studiens tydligaste samband (vinstmatcher).  

 

Slutsatser Small cap är den indexform som påverkas av de matcher som undersöks i 

studien (vinst- och förlust). Matchens dignitet tycks inte påverka investerares 

rationalitet. Matchutfallet oavgjort leder inte till någon negativ avvikande 

avkastning. Av studiens fem undersökta länder (England, Frankrike, Spanien, 

Sverige och Tyskland) är Englands och Tysklands indexformer minst benägna 

till att påverkas av matchutfallet i fotbollslandskamper.   

 

Nyckelord Fotbollslandslag, matchutfall, behavioral finance, abnormal avkastning 

aktieindex, aktieavkastning, humör, irrationalitet,  

 

 

 

 
 
 
 



Abstract 
 

Title The national team wins – Rationality disappear?  

- A study of national team matches in football and the impact on different type 

of stock indices  

 

Authors   Henrik Fagerstedt och Viktor Levinson 

 

Supervisor     Maria Smolander    

  

Purpose The purpose of this study is to investigate whether abnormal return patterns 

can occur on different share indices, as a result of the outcome in national team 

matches. The subordinary aim is to investigate whether there are differences 

between the three share indices, (small-, mid- and large cap) depending on the 

match category and how it relates regarding the five countries in the study. 

  

Method This study has a positivistic and deductive approach, using a modified event 

study methodology. The event period is one day after the event. For each 

nation, year and share index, different estimation periods have been created. 

The study comprises 760 national team football matches and is investigating 

how each different share index is affected by match outcomes in championship 

matches, qualifying matches and friendlies.   

 

Results Upon compilation of all 760 matches, the result of this study shows a 

statistically significant impact on two of the three possible match outcomes, 

regarding small cap index. Furthermore the result also shows a connection 

between friendly matches and small cap index. The match categories 

championship matches and qualifying matches demonstrates no connection to 

the three diffrent kind of share indices. Regarding the different nations, Spain 

and their small- and large cap index shows the most significant connection 

between the match outcome and abnormal return. 

 

Conclusions The small cap share index is basically the only index that is affected by the all 

the matches that is involved in this study (after a victory or a loss). The 

magnitude of a match does not seem to have a greater influence on investor 

rationality. Over all, the match outcome draw does not lead to negative 

abnormal return. Of this studys five surveyed countries (England, France, 

Spain, Sweden and Germany), the english and german share indicies seems to 

be least likley to be affected by the outcome in national team football matches.  

 

Keywords: National football team, match outcome, behavioral finance, abnormal return, 

stock market index, equity returns, mood, irrationality  
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1. Inledning  
 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till ämnesvalet. Vidare förs en diskussion 

gällande psykologiska faktorers inverkan på aktiemarknaden vilket sedermera leder in till 

fotbollens omfattning och inverkan på människors humör, samt humörets påverkan på börsen. 

Denna diskussion leder sedan fram till problemformulering samt undersökningsfrågor, innan 

inledningskapitlet avslutas med syfte och avgränsning. 

 

1.1 Bakgrund 
Fotboll är världens största idrott och engagerar människor i världens alla länder. ”The 

beautiful game”, som denna sport även kommit att benämnas, uppskattas på ett eller annat sätt 

intressera nästan varannan människa på jorden. (Topend Sports u.å) Organiserad 

landslagsfotboll spelas över hela världen och faktum är att fotbollens internationella 

världsorganisation FIFA har fler medlemsländer än Förenta Nationerna (FIFA 1 u.å; FN 

2014). 

 

Särskilt stor uppmärksamhet riktas mot internationella fotbollsmästerskap. Två av världens 

största turneringar är FIFA World Cup (Fotbolls-VM) och UEFA Euro (Fotbolls-EM) som 

båda arrangeras vart fjärde år. Under FIFA World Cup i Tyskland 2006 sändes totalt 73 072 

timmar Tv relaterat till mästerskapet, vilket nådde ut till 214 olika nationer och den totala 

tittarsiffran för turneringen uppskattas till över 26 miljarder visningar. (Nüesch & Franck 

2009) Till dessa siffror adderas att 4 miljoner människor reste till Tyskland för att supporta 

sina landslag på plats under turneringen (Klein, Zwergel & Fock 2009). 

 

Med ett massivt intresse sätts även pengar i rullning. Fotbollsindustrin spelar således en viktig 

ekonomisk roll då den omsätter enorma summor pengar. För fotbollens internationella 

världsorganisation FIFA är framförallt FIFA World Cup en guldgruva då exempelvis 

världsmästerskapet i Tyskland 2006 genererade organisationen över 2,5 miljarder dollar i 

intäkter. Även om klubblagsfotbollen omsätter stora summor pengar, är den inte i närheten av 

att kunna uppvisa samma höga tittarsiffror som stora internationella fotbollsmästerskap. 

(Klein, Zwergel & Fock 2009). 

 

Markovits och Hellerman (2001) menar att patriotism kan vara en förklaring till att just 

landslagsfotboll fascinerar människor världen över. Fotbollens storlek och kraft ger den 

förmågan att väcka känslor av nationell stolthet vilket gör människor benägna att mobilisera 

sig i stora skaror och samlas bakom nationens fotbollslandslag. Borusiak (2014) fyller i 

genom att konstatera att ett vinnande fotbollslandslag har förmågan att påverka en 

befolknings inställning till sitt eget land vilket till och med kan utnyttjas av styrande organ i 

politiska syften. 

 

Den passion som omgärdar landslagsfotboll har även bevisats kunna få konsekvenser för 

folkhälsan. Carroll et al. (2002) redogör för att andelen hjärtattacker i England ökade med 25 

procent under den tredagarsperiod som följde efter att England blivit utslagna ur VM 1998, 

till följd av en dramatisk straffsparksläggning mot Argentina. Värt att poängtera i 

sammanhanget är att länderna har ett ansträngt förhållande till varandra sedan falklandskriget 

och är att betrakta som stora rivaler även i fotbollssammanhang.  

 

Givet det intresse som fotboll i allmänhet, och landslagsfotboll i synnerhet tycks väcka, 
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uppstår frågor rörande vilka effekter ”the beautiful game” har på människors beteende i andra 

sammanhang. Den passion som omgärdar internationella fotbollslandslag torde leda till att 

människors humör påverkas på ett eller annat sätt. Frågan är om utgången av denna idrott till 

och med kan spela in vid investeringsbeslut och således skapa mönster av irrationalitet på 

aktiemarknaden? En professionell investerare bör rimligtvis kunna stå emot yttre faktorers 

inverkan men då en majoritet av aktiemarknaden består av amatörer och småsparare (Pontiff 

2006) finns möjligheten att dessa låter sitt handlande styras av känslor, snarare än 

välgrundade analyser. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Diskussionen gällande människans rationalitet på den finansiella marknaden är ett flitigt 

debatterat område inom modern ekonomisk forskning. Traditionella ekonomiska teorier som 

Famas (1970) teori om den effektiva marknadshypotesen (EMH), har ifrågasatts och beskyllts 

för att vara föråldrad. (Lo, Repin & Steenbarger 2005) EMH och dess första antagande om att 

investerare agerar rationellt vid förvärv och försäljning av värdepapper samt aktier, har 

således stött på motstånd. I sin strävan efter att belysa psykologiska faktorers inverkan på 

investerares beteende har ny forskning studerat ekonomi med hjälp av socialvetenskapliga 

teorier. De Bondt och Thaler (1987) har identifierat övertro på den egna förmågan som ett 

bevis för att människan inte alltid kan förväntas agera fullt ut rationellt vid ekonomiskt 

beslutsfattande. Ett annat beteende som observerats är ”förlustaversion” vilket innebär att 

ekonomiska förlusters psykologiska kraft är så pass stark att människan tenderar föredra att 

undvika förluster, snarare än att satsa för att vinna (Odean 1998). Lo, Repin och Steenbarger 

(2005) menar att källorna som utlöser dessa irrationella beteendemönster är psykologiska 

faktorer som exempelvis rädsla och girighet. Den bevismängd som lagts fram mot EMH och 

kopplingen mellan rationalitet och marknadseffektivitet, har resulterat i att allt fler ekonomer, 

psykologer och professionella investerare, idag ser på ekonomi i termer av 

”beteendeekonomi” och behavioral finance. 

 

Sett ur ett ekonomiskt perspektiv tycks således allt fler intressera sig för de psykologiska 

aspekter som berör människan och dess beslutsförmåga. Väder, veckodagseffekter och 

säsongseffekter är några av de fenomen som har studerats i förhållande till humörets inverkan 

på aktiemarknaden (De Bondt & Thaler 1987; Malkiel 2003; Saunders 1993). Just vädrets 

påverkan på människans humör är säkerligen något som de allra flesta kan identifiera sig med 

vilket kan exemplifieras med en studie som konstaterat samband mellan väderlek och 

indexrörelser på New York Stock Exchange (Saunders 1993). Vilken typ av väder som 

påverkar människans humör positivt, respektive negativt, bör rimligtvis variera beroende på 

vilken del av världen man lever och verkar i. Rimligt är i vilket fall att vädret på ett eller annat 

sätt påverkar människor och att människor påverkar kursrörelserna på börsen. Med andra ord 

föreligger bevis för att psykologiska händelser, helt utan koppling till ekonomi, kan få 

konsekvenser för rationaliteten på aktiemarknaden.   

Med utgångspunkt i samma resonemang torde möjligen även idrott kunna tänkas framkalla 

liknande irrationalitet. Idrott i allmänhet, och fotboll i synnerhet, tycks på ett eller annat sätt 

engagera stora skaror människor världen över. En potentiell förklaring till fotbollens 

påverkande kraft är att det väcker liv i känslan av nationell identitet. Gibbons (2011) menar 

att behovet av symboler för den nationella identiteten blivit allt större i takt med den 

utvecklade integrationen mellan medlemsländerna i EU (Europeiska Unionen). Även om det 

går att lägga fram bevis för att EU-samarbetet på många sätt underlättat för medlemsländerna, 

går det samtidigt att argumentera för att bildandet av unionen suddat ut landsgränser och 

därmed dämpat känslan av unik identitet för respektive nation. Gibbons (2011) argumenterar 
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för att känslan av nationell identitet inte är ett statiskt tillstånd utan snarare något som kan 

förstärkas eller avta. I en tidsera präglad av samarbeten över nationsgränser, snarare än ett 

mer nationalistiskt handlande, kan således internationell fotboll tänkas återuppliva känslan av 

nationell tillhörighet. Då varje landskamp ceremoniellt ramas in av nationalsånger och flaggor 

går det att argumentera för att landslagsidrott i allmänhet, och landslagsfotboll i synnerhet är 

nutidens forum för att uttrycka nationell stolthet och tillhörighet. Frågan är om prestationen 

från nationens representationslag till och med kan leda till irrationellt agerande på 

aktiemarknaden? 

Ett första antagande för att samband föreligger mellan utfallet av fotboll och beslutsfattande 

på börsen, blir således att matchutfallet av fotboll påverkar människans humör. Även om det 

inte är rimligt att anta att fotboll berör varenda människa så har forskning bedrivits utifrån 

grundtesen att fotboll påverkar, så till den grad att det får konsekvenser för aktiemarknadens 

kursrörelser. Edmans, Garcia och Norli (2007) har identifierat sådana samband när man sökt 

korrelation mellan internationella fotbollsmatcher och förändring på nationens aktiemarknad. 

Ett annat exempel är Ashton, Gerrard och Hudson (2003) som studerat kursförändringen på 

Londonbörsens FTSE 100 index i samband med att engelska fotbollslandslaget spelar match. 

Även denna undersökning kunde urskönja ett signifikant samband mellan händelserna på 

fotbollsplanen och nationens största indexform. 

 

Sett ur ett humör- och rationalitetsperspektiv, efterlyses dock forskning gällande eventuella 

skillnader mellan olika indexformer på en aktiemarknad. En hel del forskning inom 

behavioral finance har som ovan nämnt, identifierat samband mellan olika humörrelaterade 

faktorer och enstaka indexkurser. Någon större uppmärksamhet tycks dock inte ha tillägnats 

att jämföra en aktiemarknads olika indexformer, i syfte att redogöra för skillnader och likheter 

vad gäller mönster av irrationalitet till följd av psykologisk och emotionell påverkan.  

 

Sammanfattningsvis konstateras att tidigare studier funnit samband mellan människans humör 

och avkastningen på aktiemarknaden. Oavsett om det är idrott, väder eller aktuell veckodag 

som styr humöret så tycks människans rationalitet kunna vara benägen till att påverkas av 

psykologiska och emotionella faktorer. Då 3,5 miljarder människor (Topend Sports u.å) 

uppskattas ha någon form av koppling till fotboll formar författarna av denna undersökning 

sina hypoteser utifrån antagandet att utgången av denna idrott påverkar människor även i 

andra sammanhang. Fotboll påverkar människor och människor påverkar vad som sker på 

börsen. Denna studie har för avsikt att söka sådana samband och redogöra för i vilken 

utsträckning det förhåller sig på detta vis. Genom att studera avkastningen på olika 

indexformer strävar författarna efter att utröna hur känslig respektive indexform är för 

humörets påverkan. 

 

1.3 Problemformulering 
Modern ekonomisk forskning tenderar att ge allt mer utrymme åt socialvetenskapliga teorier, 

vilket tillskrivit ämnesområdet behavioral finance allt mer uppmärksamhet. Människans 

humör är en av de psykologiska faktorer som studerats i syfte att testa den effektiva 

marknadshypotesens antagande om rationalitet och marknadseffektivitet. Väder och idrott är 

några av de områden som visat på signifikanta samband mellan humör och indexrörelser på 

börsen. Utifrån antagandet att utgången av internationella fotbollsmatcher påverkar 

människors humör, ämnar denna uppsats utvidga redan befintlig forskning i en ansats att 

redogöra för humörets påverkan på olika indexformer. 
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1.4 Undersökningsfrågor 
 Vilket av matchutfallen vinst, oavgjort och förlust, har störst påverkan på de olika 

indexformerna? 

 Vilken typ av matchkategori påverkar respektive indexform i högst grad? 

 Hur reagerar olika nationers indexformer, till följd av matchutfallet i en landskamp? 

 

1.5 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om avvikande avkastningsmönster går att urskönja 

på en aktiemarknads olika indexformer, till följd av matchutfallet i landskamper. Delsyftet är 

att undersöka om det föreligger skillnader mellan olika indexformer beroende på 

matchkategori, samt hur det förhåller sig mellan olika länder. 

 

1.6 Avgränsningar 
Undersökningen avgränsas till nationer som är medlemmar i den Europeiska unionen (EU). 

Aktieindex för respektive nation avgränsas till large cap, mid cap och small cap. Vidare 

avgränsas undersökningen till fotboll och herrlandslag. Tidsperioden för mätningarna 

avgränsas till perioden år 2004-2015. 
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2. Teori  
 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska referensram. Kapitlet redogör för relevanta 

ekonomiska teorier utifrån ett humörperspektiv. Först diskuteras behavioral finance för att 

sedan leda över till en diskussion kring den effektiva marknadshypotesens koppling till 

studien. Tidigare forskning inom området behandlas längs med hela kapitlet och summeras 

sedan i slutet. 

 

2.1 Behavioral finance och humör 
De flesta människor kan säkerligen känna igen sig i att många av de vardagliga beslut som 

gemene man fattar påverkas av vilket humörtillstånd vi befinner oss i för stunden. Inom 

ämnesområdet behavioral finance studerar man detta genom att belysa investerares beteende 

med hjälp av socialvetenskapliga teorier. Som ämnesområde skiljer sig således behavioral 

finance från traditionella ekonomiska modeller då fokus främst läggs på det mänskliga 

beteendet och dess betydelse vid finansiella beslut. (Baker, Ricciardi & Ackert 2014) Det är 

med andra ord den beteendeekonomiska forskning som bedrivits inom ämnesområdet 

behavioral finance, som ligger till grund för att svara mot denna studies syfte och 

undersökningsfrågor. Har utgången av internationella fotbollsmatcher en inverkan vid 

investeringsbeslut? 

 

Med ovanstående stycke i åtanke förutsätts sedermera att humöret spelar en roll för vilka 

beslut människan fattar. Enligt Schwarz (2000) föreligger föga tvivel för att det förhåller sig 

på detta vis då han argumenterar för ett uppenbart samband där känslor påverkar vilka beslut 

vi fattar och att de beslut vi fattar, i sin tur, påverkar humöret. Trots det argumenterar 

Schwarz för att det komplexa samspelet mellan känslor, kognition och beslutsfattande fått 

begränsad uppmärksamhet i tidigare empirisk forskning. Loewenstein (2000) är inne på 

samma linje och menar visserligen att ekonomisk forskning påtalat detta samband men att 

omfattningen av förhållandet till stor del ignorerats och således inte ansetts tillräckligt 

signifikativt för att tillämpas i ekonomiska modeller. Vidare argumenteras för att ekonomiskt 

beteende tenderar att förändras i takt med att känslomässiga faktorer påverkar människan. De 

faktorer som redogörs för är i stor utsträckning vardagliga betingelser som glädje/ilska, rädsla, 

orättvisa och sexuell tillfredsställelse. Dessa är exempel på beståndsdelar som påverkar 

humöret, vilket i sin tur kan påverka rationaliteten vid fattande av ekonomiska beslut. På så 

vis menar Loewenstein (2000) att händelser i människans vardag, kan få konsekvenser för 

beslut relaterat till exempelvis riskbedömning och konsumtion.  

 

Det är således inte enbart investerarens skicklighet som blir avgörande för vilket beslut som 

fattas. Loewenstein et al. (2001) presenterar “risk i form av känslor”-hypotesen som 

förutsätter att människan påverkas av känslomässiga faktorer vid värdering av olika alternativ 

kopplade till risk. Hypotesen antar att emotionella reaktioner och aktuellt känslotillstånd kan 

påverka människans förmåga genom att åsidosätta den rationella kognitionen i 

värderingsprocessen, vilket i slutändan får konsekvenser för beslutet som fattas. “Risk i form 

av känslor”-hypotesen belyser med andra ord de yttre omständigheter som kan ha en inverkan 

vid val av handlingsalternativ och ifrågasätter därmed i vilken utsträckning individen de facto 

är rationell i sitt beslutsfattande. Modellen härstammar ursprungligen från psykologisk 

forskning men har även integrerats inom det ekonomiska ämnesfältet behavioral finance. 

Nofsinger (2005) använder modellen för att belysa de komplexa faktorer och den osäkerhet 

som spelar in vid finansiella beslut, se figur 1. Således kan den generella sinnesstämningen 

influera investerarens riskbedömning och därmed få konsekvenser för vilket 
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handlingsalternativ som sedermera väljs. En individ som befinner sig på gott humör är mer 

benägen till att vara optimistisk i utvärderingen av en investering, vilket sedermera ökar 

investerarens benägenhet att investera i mer riskfyllda projekt. 

 
Figur 1. Tolkning av Nofsinger (2005). Risk i form av känslor-perspektivet. 

 

 

Vad som ligger till grund för människans humör och sinnesstämning varierar säkerligen från 

person till person. En humörpåverkande faktor som tillskrivits stort utrymme inom 

forskningsområdet är vädrets inverkan på det mänskliga humöret. Ett exempel är Hirshleifer 

och Shumway (2003) som identifierat solsken som en humörpåverkande faktor. I sin studie 

redogör de för en signifikant korrelation mellan soligt väder och abnormal avkastning på de 

26 olika börser som undersökts. Detta mönster bekräftas av Saunders (1993) som även han 

noterat signifikant samband mellan väderlek och kursrörelser på aktiemarknaden. 

 

Grundtesen i denna studie är att även idrottsliga utfall är en känslomässig faktor som påverkar 

människans humör - och i det långa loppet således även kan spela in vid ekonomiskt 

beslutsfattande. Att det kan tänkas förhålla sig på detta vis bekräftas av Edmans, Garcia och 

Norli (2007) som konstaterar att det finns gott om bevis för att sport i allmänhet, och fotboll i 

synnerhet, har en signifikant effekt på människans humör. Höga tittarsiffror samt den massiva 

mediebevakning som omgärdar idrotten, läggs fram som bevis för att sportsliga resultat är en 

starkt påverkande kraft i samhället.  

 

Edmans, Garcia och Norli (2007) redogör vidare för att internationella fotbollandskamper har 

en särskilt stark inverkan på människors humör. Få andra återkommande event kan uppvisa 

samma förändring av humör hos en så pass stor del av befolkningen. Edmans, Garcia och 

Norli (2007) menar att landslagsfotboll således är att betrakta som ett ”riksintresse” i de 

länder som regelbundet deltar i stora internationella mästerskap. Ashton, Hudson och Gerrard 

(2003) har studerat Londonbörsens large cap-index FTSE 100 och funnit ett starkt samband 

mellan det engelska fotbollslandslagets matchprestationer och denna indexform. Studien 

sträcker sig mellan åren 1984-2002 och visar på en positiv avvikande avkastning efter 

vinstmatcher, samt en negativ avvikande avkastning till följd av förlustmatcher. Som 

förklaring redogör Ashton, Hudson och Gerrard (2003) för en ”må bra”-faktor när det 

engelska landslaget vinner, då landslagsidrottslig framgång inger självförtroende och skapar 

en optimism inför framtiden hos befolkningen.  
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Edmans, Garcia och Norli (2007) identifierar även en ”förlusteffekt” i samband med 

internationella fotbollslandskamper. Studiens resultat visar på en signifikant negativ effekt på 

den inhemska aktiemarknaden när nationens fotbollslandslag förlorar en landskamp. Denna 

”förlusteffekt” förklaras uppstå till följd av förändring i investerarnas humör och visar sig 

särskilt tydlig vid matcher som kategoriserats som “särskilt viktiga”, vilket är 

mästerskapsmatcher i VM och EM. Resultatet av studien bekräftar således behavioral finance 

teorier om att ekonomiska beslut påverkas av känslomässiga aspekter - i vart fall när det 

gäller förlustmatcher inom internationella fotbollsmatcher. Någon signifikant ”förlusteffekt” 

kunde dock inte påvisas i samband med en liknande studie av Sydafrikas olika landslag i 

landets tre största sporter fotboll, rugby och cricket. Smith och Krige (2010) redogör istället 

för en “vinsteffekt” på aktiemarknaden till följd av vinstmatcher för nationens tre landslag. 

Vad gäller det tredje möjliga utfallet oavgjort, är det dock inte lika självklart hur människors 

humör kan påverkas. Palomino, Rennebog och Zhang (2009) samt Bernile och Lyandres 

(2011) har vid liknande studier identifierat en negativ signifikant effekt på aktiemarknaden 

efter en oavgjord match. Resultatet förklaras med att fotbollssupportrar tenderar att vara något 

överoptimistiska och därför överlag betraktar ett oavgjort resultat som en besvikelse, snarare 

än en framgång.  

 

Det finns dock studier som inte funnit belägg för att idrottsliga prestationer leder till 

irrationalitet på börsen. Ett exempel är Boyle och Walter (2002) som i en studie utförd i Nya 

Zeeland, konstaterar att det överhuvudtaget inte går att finna några bevis för samband 

föreligger mellan landslagsidrott och aktieindexrörelser på den inhemska marknaden. 

Det råder således delade meningar gällande frågan om samband föreligger mellan 

internationell tävlingsidrott och indexrörelser på börsen. Någon forskning gällande idrottens 

påverkan på olika index-cap har dock inte kunnat identifieras av denna studies författare. 

Genom att jämföra fotbollslandslags matchprestationer med de tre indexformerna small-, mid- 

och large cap ämnar därför denna studie söka signifikanta samband och därmed reda ut ifall 

något av dessa index är mer benäget till att påverkas av människans fotbollspåverkade humör.  

 

2.2 Den effektiva marknadshypotesen (EMH) 
En stor del ekonomiska modeller utgår från att människan är rationell i sin beslutsförmåga 

och att känslomässiga faktorer således inte spelar in vid beslutsfattande (Loewenstein 2000). 

Den effektiva marknadshypotesen är en teori som kategoriseras in i denna genre då den antar 

att marknaden är konstant effektiv. Teorins presenterades av Fama (1970) och kan sägas 

grunda sig på tre antaganden, var av åtminstone ett måste vara uppfyllt för att en marknad ska 

vara effektiv. Shleifer (2010) redogör för dessa tre. Det första, och i mångt och mycket det 

mest relevanta antagandet för denna undersökning, säger att investerare är rationella och att 

aktier och värdepapper därav värderas och handlas till korrekt pris. Det andra antagandet ger 

visserligen utrymme för existensen av irrationella aktörer men förutsätter samtidigt att deras 

slumpmässiga handlingar tar ut varandra. Det tredje antagandet menar att om de två första 

antagandena inte håller så ser rationella arbitragörer till att profitera på dessa felprissättningar 

och på så vis snabbt återställa prissättningen till en korrekt nivå.  

 

Det första antagandet om att investerare är rationella går emot teorier inom behavioral finance 

som utgår från att investerare är benägna att påverkas av känslomässiga faktorer. Teorin om 

humörets inverkan vid ekonomiska beslut utesluts således helt förutsatt att människan är fullt 

ut rationell i sin beslutsprocess, vilket gör att EMH kontrasterar helt mot ämnesområdet 

behavioral finance (Daniel & Titman 1999). Det finns dock en betydande andel forskning som 

motbevisar detta antagande. Den väderrelaterade forskning som presenterats av Saunders 
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(1993) samt Hirshleifer och Shumway (2003) är exempel på forskning som kunnat urskönja 

signifikant samband mellan humör och indexrörelser på börsen. Liknande forskning har 

utförts av Kamstra, Kramer och Levi (2003) som funnit signifikanta samband mellan antalet 

ljustimmar per dag och avkastning på börsen.  

 

Det finns dock även studier som stödjer den effektiva marknadshypotesens första antagande 

om rationalitet. För att återgå till en idrottslig kontext kan den studie som Boyle och Walter 

(2010) utfört redogöras för mer ingående. Studien formar sina hypoteser utifrån antagandet att 

Nya Zeelands rugbylandslag “All Blacks” matchprestationer har en påverkan på landets 

aktiemarknad. Boyle och Walter (2010) beskriver “All Blacks” matchprestationer i ordalag av 

”riksintresse” men finner ändå inga bevis för att signifikant påverkan föreligger. 

 

Fama (1970) redogör för tre olika former av marknadseffektivitet. Den svaga formen innebär 

att priset på ett värdepapper endast baseras på historisk information. En akties prishistorik 

ligger således till grund för den nuvarande värderingen. Vid semi-stark effektivitet reflekteras 

priset av historisk information, samt den offentliga information som finns tillgänglig. Den 

tredje formen, stark effektivitet, innebär att priset reflekterar all tillgänglig information vilket 

förhindrar möjligheterna till överavkastning.  

 

Pontiff (2006) menar att de flesta investerarna på en marknad är irrationella amatörer. Denna 

typ av investerare tenderar att basera sina beslut på känslor och betraktar således inte den 

information som finns att tillgå, på ett fullt ut rationellt sätt. Det är följaktligen detta beteende 

som skapar arbitragemöjligheter för rationella professionella investerare. Denna undersökning 

har för avsikt att undersöka om skillnader gällande detta mönster går urskönja, vid en 

jämförelse mellan de olika indexformerna small-, mid- och large cap.  

 

Hung, Lee och Pai (2009) har i en jämförande studie mellan small-, och large cap, testat den 

svaga formen av marknadseffektivitet. Artikelförfattarna argumenterar för att aktier noterade 

på small cap är mer benägna till att uppvisa avvikande avkastning. Då large cap-aktier 

handlas i en större omfattning och samtidigt löper under ständig bevakning av analytiker, 

uppstår därför färre möjligheter till att utnyttja avkastningsavvikelser. Small cap-aktier 

tenderar följaktligen att visa mer avvikande mönster då handeln och uppmärksamheten inte är 

densamma kring dessa. Utifrån denna redogörelse torde följaktligen small cap vara den 

indexform som är känsligast för att uppvisa avvikande avkastningstendenser. Då denna 

indexform handlas i mindre omfattning och inte löper under samma intensiva bevakning som 

large cap, kan mönster relaterat till humörets påverkan på investerarens rationalitet, tänkas gå 

att urskönja.  

 

Edmans, Garcia och Norli (2007) spekulerar i att privata investerare är benägna att handla 

med small cap-aktier, snarare än large cap-aktier. Då privata investerare förväntas vara mer 

benägna till att påverkas av humörsvängningar, jämfört med institutionella investerare, menar 

författarna att ett small cap-index bör vara mer benäget att påverkas av ett landslags prestation 

på fotbollsplanen. Detta resonemang, kombinerat med argumentationen av Hung, Lee och Pai 

(2009) leder fram till formandet av denna studies hypoteser, som presenteras i avsnitt 3.9. 
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2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 
 

Tabell 1. Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Titel och författare Sammanfattning Slutsatser och Relevans 

Sports sentiment and 

stock returns (2007) 
 

Edmans, A.  

García, D.  

Norli, Ø. 

Studerar hur investerares 

humörtillstånd påverkar 

aktiemarknaden. Humöret 

studeras genom att undersöka 

aktiemarknadens reaktion på 

resultatet i internationella 

fotbollsmatcher. 

Redogör för statistisk 

signifikans i form av en 

”förlusteffekt” på 

aktiemarknaden till följd av 

förlustmatcher.  

Reflected glory and 

failure: international 

sporting success and 

the stock market 

(2002) 

 

Boyle, G.  

Walter, B. 

 

Testar idrottens påverkan på 

investerares humör och 

undersöker huruvida Nya 

Zeelands rugbylandslag ”All 

Blacks” och dess 

matchprestationer, har någon 

signifikant effekt på nationens 

aktiemarknad. 

Trots att rugby är Nya 

Zeelands överlägset största 

sport och att landslaget ”All 

Blacks” beskrivs i termer av 

”riksintresse”, kan studien 

inte bevisa att någon 

statistisk signifikans 

föreligger vad gäller 

matchutfallets påverkan på 

index. 

Good Day Sunshine: 

Stock Returns and the 

Weather (2003) 
 

Hirshleifer, D. 

Shumwat, T. 

Utgår ifrån att människans  

humör får konsekvenser för 

avkastningen på börsen. Detta 

studeras i form av solljus och 

undersökningen behandlar 26 

olika länder från år 1982 till år 

1997. 

Studien finner starka 

samband mellan mängden 

solljus och avkastning på 

aktiemarknaden. Humöret 

konstateras således påverka 

investerares beteende. 

Stock Prices and  

Wall Street Weather 

(1993) 
 

Saunders, E. 

Saunders prövar hypotesen att 

aktiepriser systematiskt påverkas 

av lokalt väder. Studien är utförd 

för att utröna huruvida 

psykologiska faktorer påverkar 

aktiepriset. 

Studien, utförd i New York, 

finner starka samband 

gällande korrelation mellan 

stadens aktiemarknad och 

det lokala vädret. 

Psykologiska faktorer 

konstateras därmed ha 

betydelse. 

Examining market 

efficiency for large- 

and small-

capitalization of 

TOPIX and FTSE 

stock indices (2009) 
 

Hung, J.C. 

Lee, Y.H.  

Pai, T.Y. 

Studien, utförd på Tokyos 

aktiemarknad, testar den effektiva 

marknadshypotesens svaga form 

på de olika indexformerna large 

cap och small cap.  

Då large cap-aktier löper 

under ständig bevakning av 

analytiker och dessutom 

handlas i större omfattning, 

menar författarna att aktier 

noterade på small cap-index 

är mer benägna att uppvisa 

avvikande avkastning.  
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3. Metod 
 

Metodavsnittet inleds med en presentation av vetenskapligt förhållningssätt, vetenskapligt 

angreppssätt samt forskningsstrategi. Vidare behandlar kapitlet valet av eventstudie som 

metod, samt studiens tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas med en presentation av de hypoteser 

som prövas samt en redogörelse för studiens validitet, reliabilitet samt olika former av kritik 

som kan riktas mot studien. 

 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Vid val av vetenskapligt förhållningssätt är det traditionellt sätt två olika inriktningar som 

övervägs: positivism och hermeneutik. Saunders, Lewis och Thornhill (2012) menar att ett 

positivistiskt förhållningssätt präglas av att det endast är sådant som sinnena kan observera 

som klassas som riktig kunskap. Detta synsätt präglas av objektivism och realism och skiljer 

sig fundamentalt från hermeneutikens förhållningssätt. Då positivismen söker efter objektiva 

sanningar och förklaringar är det hermeneutiska förhållningssättet snarare ute efter att skapa 

förståelse och söker således inte någon “absolut sanning”. Hermeneutiken kan därmed sägas 

stå för subjektivism och relativism, snarare än objektivism och realism. Då denna studie söker 

förklaringar av mänskligt beteende värderas positivismen som ett lämpligare förhållningssätt 

än hermeneutiken. Vidare motiveras valet av ett positivistiskt förhållningssätt med att det är 

objektivt och lämpar sig väl då studien strävar efter att förklara ett fenomen.  

 

Studien ämnar följa det tillvägagångssätt som Saunders, Lewis och Thornhill (2012) redogör 

för. Utifrån existerande teori formuleras en hypotes som sedan testas. Hypotesen bekräftas, 

motbevisas eller delvis motbevisas, vilket skapar material för framtida prövningar. Syftet med 

teorin kan således sägas vara att generera hypoteser som kan prövas för att sedan bekräftas 

eller förkastas. Denna studie utgår ifrån ett positivistiskt förhållningssätt då avsikten är att 

söka förklaringar genom att inhämta kunskap genom observationer av förändringar i nationers 

aktieindex, i anslutning till fotbollslandskamper. Studien använder sig av kvantitativ data för 

att testa hypoteser och med hjälp av denna söka kunskap om fotbollens påverkan på olika 

aktieindex. 

 

3.2 Vetenskapligt angreppssätt 
Valet av vetenskapligt angreppssätt beaktar på vilket sätt forskaren studerar den empiriska 

verkligheten. Jacobsen (2002) redogör för två typer av angreppssätt, deduktion samt 

induktion. En deduktiv ansats utgår från teorin och härleder hypoteser som empiriskt 

granskas, medan det induktiva angreppssättet kan sägas utgå från verkligheten. Med det 

induktiva angreppssättet genereras teorier utifrån insamlad empiri, vilket i sin tur genererar 

teorier.  

 

I enlighet med det deduktiva angreppssättet utgår denna studie från teorin, i form av 

ämnesområdet behavioral finance och den kritik som riktats mot den effektiva 

marknadshypotesen och dess antagande om marknaden som effektiv. Därefter inhämtas 

empiri i form av utfallet i landskamper fotboll. I ett försök att söka korrelation jämförs sedan 

utfallet i varje match med kursrörelserna för respektive indexform large-, mid- och small cap, 

för nationerna som presenteras i urval och population.  
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3.3 Forskningsstrategi  
En forskningsstrategi utgör en ram för insamling och analys av data där valet bör baseras på 

vilken typ av undersökningsfenomen som studeras. Det huvudsakliga valet gäller huruvida en 

forskningsstrategi är kvantitativ eller kvalitativ. En kvantitativ strategi lämpar sig för studier 

som ämnar mäta och söka förekomst av olika ting, genom att kvantifiera data som samlas in. 

(Nyberg 2000) Den kvalitativa forskningsstrategin är snarare lämpad om syftet är att skapa en 

ökad förståelse för ett fenomen. Denna strategi kan argumenteras för vara mer flexibel och 

utgår från studieobjektets perspektiv, snarare än forskarens teorier. (Thamhain 2014) 

 

Denna studie använder en kvantitativ forskningsstrategi då den lämpar sig väl för att utgå från 

deduktivism och teoriprövning, samt har en naturvetenskaplig kunskapsteoretisk inriktning 

och framförallt präglas av positivism (Thamhain 2014). En kvantitativ forskningsstrategi 

lämpar sig således bäst då denna studies syfte är att klargöra huruvida det finns en koppling 

mellan humör och (avvikande) rationalitet vid investeringsbeslut. Undersökningen strävar 

efter att kunna urskönja mönster och därigenom söka generaliseringar. Kvalitativa 

undersökningar fokuserar istället på att skapa en djupare förståelse för ett färre antal enheter, 

alternativt en enskild enhet, och blir därav inte aktuell för att svara mot studiens syfte. 

(Thamhain 2014) 

 

 

3.4 Eventstudie som metod 
För att en undersökning ska kunna genomföras behöver en metod identifieras och sedermera 

tillämpas. Valet av metod styrs av undersökningens syfte, problemformulering samt vilka 

avgränsningar som görs (Bodie, Kane & Marcus 2008). Studiens ambition är att utröna 

huruvida humöret påverkar investerares rationalitet genom att studera hur de tre 

indexformerna small-, mid- och large cap reagerar till följd av matchutfallet av 

fotbollslandskamper. Tidsramen för studien är avgränsad till åren 2004-2015 och består av 

flera nationer, vilket omfattar en kvantitet av matcher, fördelade på tolv år. För att kunna 

urskönja mönster behövs en statistisk metod som mäter effekten av varje enskild match. Det 

tillvägagångssätt som författarna anser lämpligast för detta ändamål är att följa proceduren för 

en eventstudie, då den just mäter effekten av varje enskilt event (Binder 1998).  

 

MacKinlay (1997) menar att det inte finns någon förutbestämd struktur som en eventstudie 

måste följa. Det finns dock generella riktlinjer för hur studien och dess process kan byggas 

upp. Vanligtvis används eventstudier för att jämföra enskilda bolags aktiekursutveckling 

kopplat till specifika händelser. Det som skiljer denna studie från traditionella eventstudier är 

att denna undersökning studerar indexutveckling, istället för ett specifikt bolags aktie. 

MacKinlay (1997) delar in tillvägagångssättet i sju steg som denna studie struktureras utefter. 

Valet att strukturera processen efter denna mall motiveras med att detta tillvägagångssätt 

lämpar sig väl då avsikten är att söka vilka effekter ett visst event får på de olika aktieindex 

som studeras.  
 

3.4.1 Definition av event  
I det inledande skedet identifieras och definieras eventet som är föremål för undersökning i 

studien. I denna studie är eventet de undersökta fotbollslandslagens matcher och dess 

påverkan på nationens indexformer. I samma skede definieras även den tidsram som är 

tilltänkt för studien. Denna studies tidsram är avgränsad till tidsspannet år 2004-2015, vilket 

motiveras av att det inte går att spåra all för studien nödvändig data (samtliga matchresultat 

och samtliga indexkurser för small-, mid- och large cap) längre tillbaka i tiden än till år 2004. 



 18 

Valet av slutår för tidsramen motiveras med att författarna strävar efter att komma så nära 

nutid som möjligt. 
 

3.4.2 Urvalskriterier 
MacKinlay (1997) beskriver processens andra steg i form av fastställande och definition av 

urvalskriterier. Den population som identifierats för denna studie är alla EU-medlemsländer, 

med ett herrfotbollslandslag och en egen aktiemarknad. Studien strävar efter att studera 

nationer med en “fotbollskultur” vilket dock är svårt att avgöra då det är komplicerat att 

försöka definiera vad som är att betrakta som en viss typ av “kultur” (Perlin 1990). För att 

undvika denna definitionsproblematik strävar författarna istället efter att identifiera länder 

med en historisk tradition av framgångar inom landslagsfotboll. Därför har ett antal 

urvalskriterier tagits fram för att identifiera länder med en lång historia av organiserad 

landslagsfotboll, samt framgångar i form av mästerskapsmedaljer från VM och/eller EM. 

Studiens samtliga urvalskriterier redogörs för i avsnitt 3.6. 
 

3.4.3 Beräkning av normal samt avvikande avkastning 

Nästa steg är att välja tillvägagångssätt för att räkna ut normal och avvikande avkastning. För 

att räkna ut normalavkastning menar MacKinlay (1997) att statistiska modeller är att föredra. 

De mest förekommande modellerna vid uträkning av normalavkastning är den konstanta 

avkastningsmodellen och marknadsmodellen. Då denna studie undersöker indexutveckling, 

istället för enskilda aktiers kursrörelser, görs en särskild beräkning av respektive index 

normal-, samt avvikande avkastning, se separat avsnitt 3.8.1.  
 

3.4.4 Fastställande av estimeringsperiod 
För att beräkna normalavkastningen har en rad olika estimeringsperioder identifierats.  

Då undersökningen sträcker sig över tolv år, beräknas en estimeringsperiod fram för 

respektive nation och år vilket gör att 60 olika estimeringsperioder används. Den 

internationella fotbollssäsongen kan överlag sägas pågå från februari till och med november 

vilket gör att tidsfönstret för en sammanhängande estimeringsperiod blir tämligen begränsat. 

Som första dag på respektive estimeringsperiod har den andra öppna bankdagen efter årets 

sista match valts ut. Valet att inte välja den första dagen efter årets sista match, grundar sig i 

att matchen då riskerar att påverka estimeringsperiodens avkastning. Som sista dag på 

respektive estimeringsperiod har dagen innan årets första match valts ut vilket motiveras med 

att författarna vill undvika att estimeringsperioden överlappar eventperioden. 

 

Strong (1992) menar att det inte finns några krav eller regler för hur lång en estimeringsperiod 

bör vara. Grundprincipen är dock “desto fler, desto bättre”, vilket ligger till grund för denna 

studies val av estimeringsperioder. Dock anser författarna att inget event får ingå i 

estimeringsperioden, vilket begränsat längden på dessa. Det betyder att det uppstår en skillnad 

mellan de olika estimeringsperiodernas längd där den längsta är 83 dagar och den kortaste är 

34 dagar. Ett annat möjligt tillvägagångssätt är att helt enkelt välja ett större antal 

sammanhängande dagar. Vid ett sådant förfarande tvingas dock event (matcher) ingå i 

estimeringsperioden vilket är något författarna som ovan nämnt vill undvika. Ytterligare ett 

alternativ är att slå ihop estimeringsperioden från samtliga år och sedermera använda denna 

för alla underökningens år. Även detta alternativ förkastas dock, då författarna anser att tolv 

år är en allt för lång period för ett sådant tillvägagångssätt.    
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3.4.5 Hypotesprövning 
När estimeringsfönstret är fastställt kan den avvikande avkastningen beräknas och testas. 

MacKinlay (1997) menar att viktiga överväganden görs i detta steg för att utforma de två 

hypoteserna, en nollhypotes (H₀) samt en mothypotes (H₁). Denna undersökning testar flera 

olika hypoteser kopplade till matchutfallet av internationella fotbollsmatcher och dess 

påverkan på indexformerna small-, mid- och large cap. I avsnitt 3.9 redogörs för de hypoteser 

som prövas i studien. 

 

3.4.6 Presentation av resultat samt analys och slutsats 
Efter hypotesprövningen sammanställs och presenteras de grundläggande empiriska 

resultaten. Dessa resultat presenteras i kapitel 5. I studiens avslutande skede lämnas sedan 

utrymme för analys och slutsats. Förhoppningsvis leder det empiriska resultatet som fastställts 

i avsnittet innan fram till att slutsatser dras och analyser kan formas. Avslutande kommentarer 

slutför sedan studien. (MacKinlay 1997) Analys samt slutsats presenteras i kapitel 5, 

respektive kapitel 6. 
 

3.5 Eventperiod 
Eventperioden är den period då mätningarna av effekten för det utvalda eventet sker 

(MacKinlay 1997). Då denna studie har för avsikt att mäta effekterna av internationella 

fotbollsmatchers påverkan på aktieindex blir det enkelt att fastställa när varje enskilt event 

äger rum, vilket regleras av ett spelschema utfärdat av arrangören. Därmed slipper denna 

studie den problematik som kan uppstå gällande identifikationen av när en viss händelse 

faktiskt äger rum (MacKinlay 1997). 

 

Vad gäller eventperiodens längd rekommenderar Dyckman, Philbrick och Stephan (1984) en 

så kort period som möjligt. Med en kortare eventperiod ökar sannolikheten för att händelserna 

faktiskt har koppling till varandra. Då näst intill alla fotbollsmatcher som ingår i denna studie 

spelas när börserna stängt (helger samt vardagskvällar), uppgår eventperioden till endast en 

bankdag. De matcher som spelats innan börsstängning i det aktuella landet betraktas som 

bortfall vilket garanterar att inga kursförändringar relaterat till matchutfallet sker redan under 

matchdagen.  

 

Eventperioden blir således den första öppna bankdagen, efter själva matchdagen. Det betyder 

att effekten av matcher som spelas på vardagar mäts genom att jämföra skillnaden i aktuellt 

index vid börsstängning under matchdagen, med indexvärde vid börsstängning dagen efter. 

Om matchen infaller på en fredag jämförs indexkursen vid stängning den dagen, med 

stängningskursen för nästkommande vardag. Vid fredagsmatcher samt helgmatcher jämförs 

indexvärdet vid börsstängning närmaste vardag innan aktuell helg, med stängningskurs vid 

första vardag efter samma helg. Ett alternativ till detta är att endast ta med de matcher som 

spelas mellan dagarna måndag till torsdag, för att på så vis undvika att det uppstår ett glapp på 

en dag eller mer mellan de börsdagar som mäts. Detta alternativ väljer författarna bort då en 

stor andel internationella fotbollsmatcher spelas just under fredagar samt helger. Med 

undersökningens tidsram i åtanke anser författarna att ett sådant tillämpande leder till ett allt 

för litet antal event för legitimera denna undersökning gentemot syftet.  

 

3.6 Urval och population 
I grunden består populationen av alla de enheter som existerar i det område som undersöks 

(Saunders, Lewis, & Thornhill 2012). Denna undersökning strävar efter att utröna huruvida 

det finns ett samband mellan utfallet i EU-nationers landskamper i fotboll, och förändringar i 

olika aktieindex. Populationen blir således alla EU-medlemsländer som har ett 
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fotbollslandslag och en aktiemarknad. Utifrån den identifierade populationen görs sedan ett 

urval utifrån ett antal kriterier. I tabell 2 redogörs för de urvalskriterier som används. 

 

Tabell 2. Urvalskriterier.  

 

Urvalskriterier 

Nationen måste ha ett fotbollslandslag som är officiell medlem i europeiska 

fotbollsförbundet UEFA 

Nationen måste ha en handelsplats för aktier som är indelad i small-, mid- 

och large cap 

Aktuell data i form av index för nationens small-, mid- och large cap måste 

gå att identifiera från och med år 2003 

Nationens fotbollslandslag måste vara kvalificerat för EURO 2016 

Nationen måste ha existerat under samma namn mellan åren 2003 till 2015 

Nationens fotbollsförbund ska ha varit medlem i det internationella 

fotbollsförbundet FIFA sedan år 1905 

Nationens herrlandslag ska ha meriter i form av medalj från mästerskap  

(VM alternativt EM) 

 

3.7 Sekundäranalys  
Studien använder sig av en sekundäranalys då redan existerande data samlas in för att 

sammanställas och analyseras. Statistisk data gällande historiska aktieindex för de olika 

nationerna samlas in och kopplas ihop med historisk data rörande matchresultat för den 

aktuella perioden. Genom insamlad sekundärdata är ambitionen således att skapa ny 

primärdata (Saunders, Lewis, & Thornhill 2012).    

 

Det finns flera fördelar med att använda sig av sekundäranalys varav den främsta är att 

forskargruppen sparar värdefull tid. Då mindre tid går åt till att samla in data, kan dessa 

resurser istället läggas på analysen av det insamlade empiriska materialet. Genom att använda 

sig av sekundärdata tillkommer dock även ett antal begränsningar som att exempelvis 

datamängdens kvalité kan vara svår att kontrollera samt huruvida den är korrekt. (Saunders, 

Lewis, & Thornhill 2012)  

 

3.8 Statistisk ram för studien 
3.8.1 Modell för beräkning av normalavkastning   
Vid beräkning av normalavkastning finns flera beprövade modeller att välja mellan varav 

MacKinlay (1997) redogör för två alternativ: marknadsmodellen och den 

genomsnittsjusterande modellen. Vad gäller denna undersökning är marknadsmodellen samt 

den genomsnittsjusterade modellen dock inte optimala, då eventstudier traditionellt sätt 

använder sig av ett index som jämförelseindex mot den aktie som undersöks. Denna studie 

ämnar nämligen studera den avvikande avkastningen för ett index istället för en enskild aktie. 

 

Tidigare studier som studerat psykologiska och emotionella faktorers påverkan på en nations 

index, har skapat och tillämpat modifierade modeller för beräkning av normalavkastning. 

Boyle och Walter (2002) valde exempelvis att jämföra det studerade objektet (Nya Zeelands 

large cap-index) med ett annat lands index (US stock market return). Författarna har dock inte 
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kunnat identifiera vad som anses vara tillräckligt relevanta estimeringsindex med indexkurser 

dag för dag, för alla de nationer och indexformer som undersöks. Det optimala 

tillvägagångssättet anser författarna vara att använda ett “all share-index” för respektive 

nation, där de tre indexformerna small-, mid- och large cap ingår. Detta alternativ har dock 

inte kunnat tillämpas då ett sådant index med kursdata dag för dag, inte kunnat spåras 

tillräckligt långt tillbaka i tiden för alla de länder som ingår i studien.  

 

För att beräkna den avkastning som förväntas om det enskilda eventet inte äger rum 

(normalavkastningen) används istället det geometriska medelvärdet av den procentuella 

avkastningen dag för dag, för respektive index och estimeringsperiod. Detta tillvägagångssätt 

motiveras med att det anses vara mer relevant för det index som undersöks, jämfört med att 

exempelvis använda ett amerikanskt index som inte har någon direkt koppling till det index 

som det vid ett sådant förfarande jämförs med. 

 
För att beräkna den abnormala avkastningen beräknas i ett första skede den normala 

avkastningen för estimeringsperioden. Detta beräknas enligt formeln: 
 

ãi = √𝑎1 ∙ 𝑎2 ∙ … ∙ 𝑎𝑛
𝑛   

 

Figur 2.  
 

Där:  
ã𝑖 = Normalavkastning för index i  

𝑎1 = Procentuella avkastningen dag 1 

𝑎2   = Procentuella avkastningen dag 2  

n = Antal dagar 

 
3.8.2 Abnormal avkastning (AR) 
Den abnormala avkastningen är differensen mellan index faktiska avkastning under 

eventfönstret och den av estimeringsperiodens fastslagna normala avkastning. Den abnormala 

avkastningen beräknas enligt formeln: 
 

ARt = Ft - ã 
 

Figur 3.  
 

Där: 

ARt = Abnormal avkastning för index dag t  

Ft = Faktisk avkastning för index dag t       

ã = Normal avkastning för index 
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3.8.3 Genomsnittlig abnormal avkastning (AAR) 
Då AR fastställts kan den genomsnittliga abnormala avkastningen (AAR) för samtliga 

observationer beräknas genom att addera samtliga AR-värden och dividera med antalet 

observationer. Beräkningen genomförs enligt följande formel (MacKinlay 1997):  

 

AARt= 
1     

∑  
N 

ARit N i=1 

Figur 4. 

 

Där: 

AARt = Genomsnittlig abnormal avkastning för period t 

ARit = Abnormal avkastning för index dag t   

N = antal observationer      

 

3.8.4 Hypotesprövning 
Val av hypotesprövning avgörs med utgångspunkt från de förutsättningar som gäller (Körner 

& Wahlgren 2015). För att avgöra huruvida resultaten som uppmätts är statistiskt signifikanta 

samt med utgångspunkt från de förutsättningar som råder kopplat till denna studie så har t-test 

valts. Med t-testet prövas de fastställda hypoteserna. Då författarna anser att variabeln som 

undersöks är normalfördelad används uttrycket:   

 

 

 
Figur 5. 

 

Där:  

t = t-värdet 

�̅� = medelvärdet på urvalet 

μ0 = hypotetiska medelvärdet på populationen 

s = standardavvikelsen på urvalet 

n = antalet observationer   

 

3.9 Hypoteser 
3.9.1 Hypotesintroduktion 
Ämnesområdet behavioral finance utgår från att psykologiska faktorer kan påverka 

investerares rationalitet. Utgångspunkten för denna uppsats går i linje med dessa teorier då 

undersökningens första antagande är att humöret kan påverka det mänskliga beteendet på 

aktiemarknaden. Ett andra antagande blir sedermera att internationella fotbollsmatcher kan 

påverka människans humör så till den grad att det reflekteras i form av avvikelse på 

aktieindex. Detta resonemang strider följaktligen mot EMH och dess första antagande om 

investeraren som fullt ut rationell (Shleifer 2010). 
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3.9.2 Matchutfall 
Det första hypotesområdet behandlar frågan om hur humöret påverkas av olika matchutfall. 

Tidigare forskning har redogjort för att internationella fotbollsmatcher har en signifikant 

påverkan på nationens aktiemarknad. Edmans, Garcia och Norli (2007) har identifierat en 

”förlusteffekt” i samband förlustmatcher samtidigt som Smith och Krige (2010) har 

observerat tendenser till en “vinsteffekt” i anslutning till vinstmatcher. Även om andra 

liknande studier inte kunnat påtala någon effekt överhuvudtaget så formar denna uppsats sina 

hypoteser utifrån samma antaganden som Edmans, Garcia och Norli (2007) samt Smith och 

Krige (2010). En vinst påverkar humöret positivt vilket sedermera resulterar i att 

avkastningen på index ökar. En förlust påverkar humöret negativt vilket får till konsekvens att 

index sjunker. Att forma en hypotes i samband med oavgjorda matcher blir dock lite mer 

invecklat då värderingen av ett sådant resultat inte är lika självklar som vid motpolerna vinst 

och förlust. Gällande detta utfall väljer studien att forma sina hypoteser utifrån resultatet av 

den tidigare forskning som Palomino, Rennebog och Zhang (2009) samt Bernile och 

Lyandres (2011) har utfört. Då fotbollssupportrar är överoptimistiska till sin natur och alltid 

strävar efter att vinna, leder oavgjorda matcher till en negativ effekt på humöret, vilket 

sedermera torde påverkar indexkursen negativt. 

 

3.9.3 Matchens dignitet 
Grundtesen i denna undersökning är att utgången av internationella fotbollsmatcher påverkar 

investerarens humör. Det är dock inte rimligt att anta att alla matcher har samma påverkan, då 

digniteten av respektive match kan påverkas av de omständigheter som omgärdar den. 

Edmans, Garcia och Norli (2007) redogör för denna inbördes relation mellan olika typer av 

matcher, då exempelvis förlustmatcher i VM påverkat indexkursen i störst omfattning. Därför 

har samtliga matcher i denna undersökning delats in i olika kategorier. VM, EM, samt 

Confederations Cup (även benämnt som För-VM) bildar tillsammans kategorin 

mästerskapsmatcher, vilket är den kategori som förväntas påverka humöret i störst 

utsträckning. Den andra kategorin är en hopslagning av VM- samt EM-kvalmatcher och 

bildar således kategorin kvalmatcher. Då denna kategoris matcher avgör huruvida ett landslag 

lyckas kvalificera sig till de olika mästerskapen, förväntas utfallet av dessa påverka index i 

lägre utsträckning än mästerkapsmatcher men i högre utsträckning än nästa kategori. Den 

tredje och sista kategorin utgörs nämligen av matcher av vänskapskaraktär. Denna kategori 

benämns vänskapslandskamper och innefattar följaktligen de matcher som inte passar in i 

någon av de andra kategorierna. Utfallet av matcherna i kategorin vänskapslandskamper 

förväntas således inte påverka index i samma utsträckning som de andra två. Grundantagandet 

är dock detsamma som i det första hypotesområdet och förväntas gälla för alla tre 

matchkategorier: vinst påverkar respektive indexform positivt, medan oavgjort samt förlust 

påverkar alla indexformer negativt. 

 
3.9.4 Undersökningens olika nationer 
Studiens undersökningsländer utgörs av ett flertal ”fotbollsnationer” som matchar 

avgränsningar samt urvalskriterier. Då ovan nämnda hypotesområden fokuserar på utfallet av 

samtliga undersökta länders matcher, samt utfallet beroende på matchens dignitet 

(matchkategori), ämnar denna studie även redogör för huruvida avvikande 

avkastningsmönster går att urskönja på respektive nations olika indexformer. Tidigare 

forskning har studerat enskilda länder (Ashton, Gerrard & Hudson 2003; Boyle & Walter 

2010; Smith & Krige 2010) samt ett flertal länder (Edmans, Garcia & Norli 2007). Författarna 

kan dock inte identifiera någon forskning som studerar hur olika indexformer reagerar till 

följd av en nations idrottsliga prestationer. Därför strävar denna studie efter att undersöka om 

humörets inverkan vid investeringsbeslut i Nofsingers (2005) tolkning av “risk i form av 
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känslor”-modellen, går att härleda till irrationella handlingsmönster för respektive nation och 

indexform. 

 

3.9.5 Sammanställning av hypoteser 
 

Tabell 3. Sammanställning av hypoteser 

 

Variabel Antagande Hypotes 

Samtliga matcher     

Matchutfall Vinst 
Matchutfallet vinst har en positiv påverkan 

på respektive indexform 
H0=Hypotesen förkastas 

H1=Hypotesen accepteras 

Matchutfall Oavgjort 
Matchutfallet oavgjort har en negativ 

påverkan på respektive indexform 
H0=Hypotesen förkastas 

H1=Hypotesen accepteras 

Matchutfall Förlust 
Matchutfallet förlust har en negativ påverkan 

på respektive index 
H0=Hypotesen förkastas 

H1=Hypotesen accepteras 

Matchkategori     

Matchutfall Vinst 
Matchutfallet vinst har en positiv påverkan 

på respektive indexform, för de olika 
matchkategorierna 

H0=Hypotesen förkastas 

H1=Hypotesen accepteras 

Matchutfall Oavgjort 
Matchutfallet oavgjort har en negativ 

påverkan på respektive indexform, för de 
olika matchkategorierna 

H0=Hypotesen förkastas 

H1=Hypotesen accepteras 

Matchutfall Förlust 
Matchutfallet förlust har en negativ påverkan 

på respektive indexform, för de olika 
matchkategorierna 

H0=Hypotesen förkastas 

H1=Hypotesen accepteras 

Nation     

Matchutfall Vinst 
Matchutfallet vinst har en positiv påverkan 

på respektive indexform, för de olika 
nationerna 

H0=Hypotesen förkastas 

H1=Hypotesen accepteras 

Matchutfall Oavgjort 
Matchutfallet oavgjort har en negativ 

påverkan på respektive indexform, för de 
olika nationerna 

H0=Hypotesen förkastas 

H1=Hypotesen accepteras 

Matchutfall Förlust 
Matchutfallet förlust har en negativ påverkan 

på respektive indexform, för de olika 
nationerna 

H0=Hypotesen förkastas 

H1=Hypotesen accepteras 

 

3.10 Datainsamling  
Resultat gällande VM-matcher och VM-kvalmatcher hämtas från arrangören av dessa 

matchtyper och dess officiella hemsida, Fifa.com. Rörande EM-matcher samt EM-

kvalmatcher används även här arrangörens officiella hemsida, Uefa.com. Resultatet för 

samtliga studiens vänskapsmatcher är inhämtade från respektive fotbollsförbunds officiella 

hemsida. Vad gäller den indexdata som ligger till grund för studiens genomförande är en stor 

majoritet hämtad från Investing.com. Undantaget från denna källa gäller data för Englands 

mid cap-index och small cap-index (för tidsspannet 2004-2011) som istället är inhämtad från 
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Google.com/finance. 

 

3.11 Bortfall 
Antalet matcher i studien som kategoriseras som bortfall uppgår till 14 stycken. Det totala 

antalet matchresultat som samlats in uppgår till 774 stycken, vilket innebär att bortfallet 

uppgår till 1,8 procent. Den främsta anledningen till bortfallet är matcher som startat, eller 

spelats färdigt, innan börsen stängt för dagen. Valet att kategorisera dessa matcher som 

bortfall motiveras med att det utesluter risken för att eventet redan kan haft inverkan på 

investerarens humör och att index därmed påverkats redan under matchdagen, istället för 

dagen efter. Ponera att Tyskland vinner en viktig mästerskapsmatch med starttid klockan 

13.00 och att Tyskland vinner denna med 5-0. Om börsen stänger först klockan 17.00 riskerar 

den utfallet av matchen att påverka indexkursen redan under själva matchdagen, istället för 

nästa bankdag. Vid ett sådant förfarande riskerar effekten att utebli vid själva mättillfället.  

 

Undersökningen identifierar ett mindre antal extremvärden i anslutning till de matcher som 

studerats. Dessa datum har granskats för att utröna huruvida någon makroekonomisk händelse 

kan ha tänkas orsaka den extrema avkastningen. När makroekonomiska händelser kunnat 

påvisas har dessa tagits bort och kategoriseras därför som bortfall. Ett exempel är matchen 

mellan Sverige och Portugal som spelades den 11 oktober 2008. Matchen slutade 0-0 

samtidigt som Stockholmsbörsens small cap uppvisade en ökning på 7,26 procent från 

matchdag, till dagen efter. Matchen spelades mitt under brinnande finanskris och 

indexkurserna svängde kraftigt upp och ner, om vart annat. Första öppna bankdag efter 

matchen steg världens index markant efter ett par dagars rejäl nedgång. I direkt anslutning till 

denna höjning presenterades flera omfattande ekonomiska räddningsaktioner i Europa. 

(Neurath 2008) Då författarna misstänker denna händelse som en mer rimlig orsak till 

indexökningarna än matchutfallet, kategoriseras matchen som bortfall.  
 

3.12 Reliabilitet 
Författarna anser studien vara replikerbar. Detta motiveras med att den data som hämtats in 

och sammanställts är av offentlig karaktär och tillgänglig för alla. De teorier som studien 

utgår ifrån är beprövade och används ofta inom ekonomisk forskning. Eventstudie som metod 

är också väl beprövad och den för ändamålet anpassade modellen som används för beräkning 

av normalavkastningen, anser författarna vara väl redogjord för och således transparent. 

Datainsamlingen utfördes av två personer där den ene har kontrollerat den andre vid 

insamling och bearbetning av data för att minska risken för misstag. Även om den mänskliga 

faktorn kan orsaka oaktsamhet så anser författarna att tillräckliga åtgärder vidtagits för att 

generera korrekta värden.   

 

3.13 Validitet 
En rad åtgärder har vidtagits för att underbygga undersökningens validitet. Extremvärden som 

observerats i anslutning till enstaka event kategoriseras som bortfall. Även de matcher som 

har en avsparkstid innan börsstängning klassificeras som bortfall då de annars kan påverka 

indexkursen redan under matchdagen, snarare än stängningskursen för första öppna bankdag 

dagen efter match. Valet att använda 60 olika estimeringsperioder (en för respektive nation 

och år) ökar studiens validitet ytterligare då studien innefattar en tidsram på tolv år, vilket 

författarna anser är en för lång tid för att använda en och samma estimeringsperiod för alla 

tolv år.  

 

Eventfönstret är satt till en dag vilket minskar risken för att andra faktorer kan påverka 
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avkastningen. Då studien innefattar helgmatcher finns dock en risk för att andra faktorer kan 

ha en inverkan på den faktiska avkastningen, då eventfönstret vid dessa tillfällen sträcker sig 

längre än en enda dag. Ytterligare kritik gällande studiens validitet kan riktas mot den modell 

som används för beräkning av normalavkastning, då den vad författarna erfar inte är 

vetenskapligt beprövad i sammanhanget sedan tidigare och inte heller väger in 

marknadsrisken. Studien följer ett tidigare vetenskapligt beprövat tillvägagångssätt för en 

eventstudie i största möjliga mån. För att svara mot studiens syfte har dock vissa avvikelser 

från detta tillvägagångssätt gjorts, vilket gör att studiens tolkning av en eventstudie kan 

kritiseras utifrån ett validitetsperspektiv. 

 

3.14 Källkritik 
De data som ligger till grund för denna undersökning är inhämtad från vad författarna anser 

vara trovärdiga och pålitliga källor. Matchresultaten är inhämtade från olika källor då 

författarna strävar efter att alltid använda det officiella organet för respektive matchkategori, 

vilket är ett kriterium som både FIFA och UEFA införlivar. Valet att vid vänskapsmatcher 

använda respektive nations officiella fotbollsförbunds hemsida grundar sig i att denna data 

inte finns loggad på någon enskild hemsida som författarna värderar som tillräckligt pålitlig. 

Då fotbollsförbunden basar över respektive nations fotbollslandslag anser författarna att valet 

faller sig naturligt. För att säkerställa att de historiska matchresultaten är korrekta har samtliga 

matcher kontrollerats på resultatdatabasen Worldfootball.net. 

 

Investing.com bedöms som tillförlitlig då den sammanställer aktiekurser och index från hela 

världen. Den främsta anledningen till valet av denna källa grundar sig dock främst i att det är 

den för författarna enda källa som för den utvalda tidsramen, innehar all historisk indexdata 

för de tre indexformerna som studeras. Valet av Google.com/finance motiveras med samma 

argument då indexdata för Londonbörsens small- och mid cap för tidsspannet 2004-2011, inte 

identifierats av författarna hos någon annan källa. För att säkerställa att insamlad indexdata är 

korrekt har stickprov gjorts på Bloomberg.com, Finance.yahoo.com samt 

Google.com/finance. 

 

De vetenskapliga artiklar som redogörs för och diskuteras i studien är främst inhämtade från 

biblioteksdatabaserna vid Södertörns högskola samt Gymnastik- och idrottshögskolan. Då 

samtliga artiklar är vetenskapligt granskade anses dessa vara tillförlitliga.  
 

3.15 Metodkritik 
Då undersökningen vill undvika att eventfönster och estimeringsperiod överlappar varandra 

har estimeringsperioden avgränsats till ett tidsspann då det inte spelas några internationella 

fotbollsmatcher. Författarna är medvetna om att det kan påverka studiens resultat men anser 

att detta tillvägagångssätt lämpar sig bäst för att svara mot syftet. Det finns inga regler 

gällande estimeringsfönstrets längd men för att neutralisera extremvärdenas effekt är en så 

lång period som möjligt att föredra. Då studiens kortaste estimeringsperiod endast omfattar 34 

dagar, kan således kritik riktas mot detta val. Ytterligare kritik kan riktas mot att det är 

varierande längd på de olika estimeringsperioderna, vilket kan påverka normalavkastningen. 

Samtliga estimeringsperioder är förlagda till vinterhalvåret, vilket även innebär att 

säsongsanomalier i form av exempelvis januarieffekten kan ha påverkat normalavkastningen.  

 

Det går även att argumentera för att det inte är optimalt att använda två källor för inhämtning 

av indexdata. Kritik kan således riktas mot att data för Englands small- och mid cap-index 

inhämtats från en annan källa än övriga index. Vidare kan kritik även riktas mot att studien 

inkluderar matcher som spelas på fredagar och helger då det finns en risk för att effekten av 
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själva matchutfallet hinner dämpas, samt att andra humörpåverkande faktorer kan ha 

tillkommit under tiden fram till nästa öppna bankdag. 

 

Då modellen för beräkning av normalavkastning inte har kunnat identifieras i tidigare 

forskning inom området, kan kritik riktas mot att den i sammanhanget inte är vetenskapligt 

beprövad. Författarna är medvetna om den begränsning som uppstår vid användning av denna 

modell som beräknar normalavkastning genom att använda det geometriska medelvärdet av 

den procentuella avkastningen dag för dag, för respektive index och estimeringsperiod. Det 

betyder att den systematiska risken inte beaktas i själva formeln då denna endast jämför med 

historisk data för aktuellt index, istället för att jämföra med ett större index. Denna 

tillämpning kan således tänkas få konsekvenser för studiens generaliserbarhet samt studiens 

validitet. 

 

Det finns även en risk för att andra händelser än matchutfallet av fotbollslandskamper kan 

påverka studiens resultat. Författarna kan inte utesluta att omvärldsfaktorer i form av 

exempelvis konjunktursvängningar, förändringar på råvarumarknaden, politiska ageranden i 

form av ränteförändringar, stödpaket och branschspecifika nyheter påverkat de indexvärden 

som undersöks i anslutning till matcherna. Då ett index består av en mängd olika företag är 

det även möjligt att bolagsspecifika nyheter påverkat de indexvärden som används. Om 

undersökningen istället valt att fokusera på endast några enskilda bolag skulle det vara möjligt 

att studera enskilda nyheter och rapporter kopplat till dessa bolag, för att på så vis undersöka 

om andra faktorer inverkat på den avvikande avkastningen. Med ett sådant tillvägagångssätt 

skulle resultatet bli mer träffsäkert och effekten av varje enskilt event går då att isolera ännu 

tydligare. Att genomföra en enskild bolagsanalys till varje matchutfall skulle dock leda till en 

allt för omfattande process givet studiens tidsram, då denna undersökning innefattar en mängd 

olika index innehållandes totalt fler än 1000 enskilda aktiebolag. 

 

Avslutningsvis kan även kritik riktas mot valet att följa tillvägagångssättet för en eventstudie 

då det överlag kan uppstå flera svårigheter när eventstudiemetoder tillämpas i en 

undersökning. Att isolera effekten av ett enskilt event är en krävande process då en mängd 

olika faktorer kan påverka en aktiemarknads utveckling (Dyckman, Philbrick & Stephan 

1984). Därmed blir det problematiskt att fastställa i vilken grad de olika faktorerna kopplat till 

varje enskild eventperiod, faktiskt inverkar på det indexvärde som undersöks. Således kan 

denna studie inte utesluta att fler faktorer utöver matchutfallen kan haft en betydande 

inverkan på resultatet. Valet att använda sig av stängningskurser gör även att det finns en risk 

för att effekten av det undersökta eventet kan ha korrigerats av marknaden tidigare under 

dagen. 
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4. Resultat   
     
Resultatavsnittet inleds med en redogörelse för studiens omfattning. Vidare presenteras 

matchutfallets påverkan för respektive indexform. Avsnittet avslutas med en redogörelse för 

vilken effekt respektive matchkategori har på de olika indexformerna small-, mid- och large 

cap. 

 

4.1 Det totala matchutfallets påverkan på respektive indexform 
Totalt omfattar undersökningen 760 matcher av vilka 473 är vinstmatcher, 143 är oavgjorda 

matcher och 144 matcher slutade med förlust. Eftersom varje matchutfall jämförs med tre 

indexformer har således 2280 observationer genomförts. Nedan redovisas resultatet för 

respektive indexform då samtliga matcher vägts samman. 

 

4.1.1 Matchutfallets påverkan på small cap 
Resultatet visar signifikant påverkan vid två matchutfall gällande small cap-index. 

Vinstmatcher har en positiv genomsnittlig avvikande avkastning (AAR) på 0,13 procent och 

förlustmatcher visar en negativ AAR på -0,20 procent. Utfallet vinst är statistiskt signifikant 

på 5-procentsnivån och utfallet förlust är statistiskt signifikant på 1-procentsnivå. Då studien 

valt en signifikansnivå på 5 procent, förkastas följaktligen dessa nollhypoteser. Oavgjorda 

matcher uppvisar en AAR på -0,04 procent. Någon statistisk signifikans kan dock inte påvisas 

för detta matchutfall. Nollhypotesen accepteras därmed för utfallet oavgjort. Se tabell 4. 

 

Tabell 4. Small cap samtliga matcher. 

 

Matchutfall N AAR (%) T-värde Hypotesprövning 

Vinst 473 0,13% 1,912** 
Förkasta H0 

Acceptera H1 

Oavgjort 143 -0,04% -0,448 Acceptera H0 

Förlust 144 -0,20% -2,611*** 
Förkasta H0 

Acceptera H1 

              *** Indikerar statistisk signifikans på 1 %-nivå 

                ** Indikerar statistisk signifikans på 5 %-nivå 

 

4.1.2 Matchutfallets påverkan på mid cap 

Utfallet vinst påvisar en negativ AAR på -0,12 procent. Vid matchutfallet oavgjort påvisas en 

positiv AAR på 0,01 procent medan matchutfallet förlust uppvisar en negativ AAR på -0,17 

procent. Inget av dessa utfall påvisar statistisk signifikans. Nollhypotesen accepteras för 

samtliga tre utfall. Se tabell 5. 
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Tabell 5. Mid cap samtliga matcher. 

 

Matchutfall N AAR (%) T-värde Hypotesprövning 

Vinst 473 -0,12% -1,648** Acceptera H0 

Oavgjort 143 0,01% 0,042 Acceptera H0 

Förlust 144 -0,17% -1,194 Acceptera H0 

                ** Indikerar statistisk signifikans på 5 %-nivå 

 

4.1.3 Matchutfallets påverkan på large cap 
Matchutfallen vinst och oavgjort uppvisar en positiv AAR på 0,07 procent, respektive 0,16 

procent. Vid matchutfallet förlust påvisas en negativ AAR på -0,05 procent. Inget av dessa 

matchutfall kan uppvisa statistisk signifikans gentemot large cap-index. Därmed accepteras 

nollhypotesen för samtliga utfall. Se tabell 6. 

 

Tabell 6. Large cap samtliga matcher. 

 

Matchutfall N AAR (%) T-värde Hypotesprövning 

Vinst 473 0,07% 0,819 Acceptera H0 

Oavgjort 143 0,16% 1,103 Acceptera H0 

Förlust 144 -0,05% -0,431 Acceptera H0 

 

4.2 Matchutfallet av mästerskapsmatcher och påverkan på respektive 
indexform 
De mästerskap som infaller under kategorin mästerskapsmatcher är VM, EM och 

Confederations Cup. Det totala antalet matcher som undersökts i denna kategori uppgår till 

133 stycken. Av dessa slutade 78 med vinst, 20 med oavgjort och antalet förluster summeras 

till 35 stycken. 

 

4.2.1 Mästerskapsmatcher small cap 
Gällande mästerskapsmatcher för indexformen small cap visar matchutfallet vinst på en 

positiv AAR på 0,16 procent. Vid matchutfallen oavgjort och förlust påvisas en negativ AAR 

på -0,152, respektive -1,263. Inget av dessa matchutfall visar på en statistisk signifikans 

gällande small cap-index, vilket gör att nollhypotesen accepteras för samtliga utfall. 

 

4.2.2 Mästerskapsmatcher mid cap 
Vid vinster för mästerskapsmatcher och mid cap uppvisas en negativ AAR på -0,11 procent. 

Till följd av oavgjorda matcher påvisas en positiv AAR på 0,01 procent, samtidigt som 

förluster visar på en negativ AAR på -0,17 procent. Då ingen statistisk signifikans kunnat 

påvisas för något av matchutfallen, accepteras nollhypotesen för samtliga utfall.  
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4.2.3 Mästerskapsmatcher large cap 
Matchutfallen vinstmatcher och oavgjort uppvisar en positiv AAR på 0,08 procent, respektive 

0,16 procent, vad gäller mästerskapsmatcher och large cap. Utfallet förlust visar en negativ 

AAR på -0,223 procent. Inget av matchutfallen visar på en statistisk signifikant påverkan på 

large cap-index. Således accepteras nollhypotesen för samtliga utfall.  

 

4.3 Matchutfallet av kvalmatcher och påverkan på respektive indexform 
De matcher som faller in under kategorin kvalmatcher är de matcher som spelas för att 

kvalificera sig till mästerskapen VM och EM. Totalt antal matcher i denna kategori uppgår till 

290 stycken. Utgången av dessa matcher fördelas till 207 vinster, 52 oavgjorda och 31 

förluster.  

 

4.3.1 Kvalmatcher small cap 
Vad gäller kvalmatcher och indexformen mid cap uppvisar matchutfallet vinst en positiv 

AAR på 0,14 procent. Vid oavgjort samt förlust visar resultatet på en negativ AAR på -0,01 

procent, respektive -0,23 procent. Statistiskt går det dock inte att säkerställa signifikans vilket 

gör att nollhypotesen accepteras för alla tre utfall. 

 

4.3.2 Kvalmatcher mid cap 
Vid matchutfallet vinst i kvalmatcher uppvisar mid cap-index en negativ AAR på -0,12 

procent. Utfallet oavgjort visar en positiv AAR på 0,03 procent, samtidigt som förlust påvisar 

en negativ AAR på -0,19 procent. Inget av matchutfallen visar på en statistisk signifikans 

vilket sedermera resulterar i att nollhypotesen accepteras för samtliga utfall. 

 

4.3.3 Kvalmatcher large cap 
Matchutfallet vinst visar på en positiv AAR på 0,07 procent vad gäller kvalmatcher och large 

cap. Även oavgjorda matcher visar på en positiv AAR på 0,17 procent, medan matchutfallet 

förlust uppvisar en negativ AAR på -0,07 procent. Nollhypotesen accepteras för samtliga 

utfall då ingen statistisk signifikans går att urskönja.  

 

4.4 Matchutfallet av vänskapsmatcher och påverkan på respektive 
indexform 
Under kategorin vänskapsmatcher infaller de matcher som, till skillnad från kvalmatcher inte 

har någon koppling till något mästerskap. Undersökningen innefattar totalt 337 

vänskapsmatcher. Utfallsfördelningen av dessa är 188 stycken vinster, 71 stycken oavgjorda 

samt 78 förlustmatcher.  

 

4.4.1 Vänskapsmatcher small cap 
Vad gäller vänskapsmatcher och small cap visar matchutfallet vinst på en positiv AAR på 

0,14 procent. De två utfallen oavgjort samt förlust visar på en negativ AAR på -0,03 procent, 

respektive -0,20 procent. Nollhypotesen för utfallen vinst och oavgjort accepteras då ingen 

statistisk signifikans kan påvisas. Statistisk signifikans går dock att påvisa vid matchutfallet 

förlust. Hypotesen gällande påverkan på indexformen small cap vid vänskapsmatcher 

accepteras således, samtidigt som nollhypotesen förkastas. Se tabell 7. 
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Tabell 7. Vänskapsmatcher small cap. 

 

Matchutfall N AAR (%) T-värde Hypotesprövning 

Vinst 188 0,14% 1,24 Acceptera H0 

Oavgjort 71 -0,03% -0,251 Acceptera H0 

Förlust 78 -0,20% -1,885** 
Förkasta H0 

Acceptera H1 

                ** Indikerar statistisk signifikans på 5 %-nivå 

 
4.4.2 Vänskapsmatcher mid cap 
Vid vänskapsmatcher visar matchutfallet vinst på en negativ AAR på -0,12 procent för mid 

cap-index. Utfallet oavgjort påvisar en positiv AAR på 0,01 procent. Vid förlust påvisas en 

negativ AAR på -0,17 procent. Nollhypotesen accepteras då ingen statistisk signifikans går att 

uppvisa vid något av matchutfallen. 

 

4.4.3 Vänskapsmatcher large cap 
Vid matchutfallen vinst samt oavgjort vad gäller vänskapsmatcher och large cap påvisas en 

positiv AAR på 0,07 procent, respektive 0,15 procent. Matchutfallet förlust visar på en 

negativ AAR på -0,04 procent. Då ingen statistisk signifikans kan påvisas, accepteras 

följaktligen nollhypotesen. 

 

4.5 England 
Undersökningen omfattar totalt 137 internationella fotbollsmatcher där England deltagit. Det 

innebär att England deltagit i 18 procent av de undersökta matcherna. Av dessa matcher 

slutade 85 med vinst, 27 oavgjorda och 25 förlustmatcher. 
 

4.5.1 England small cap 
Gällande Englands small cap visar matchutfallen vinst och oavgjort på en negativ AAR på -

0,14 procent, respektive - 0,03 procent. Matchutfallet förlust visar på en positiv AAR på 0,07 

procent. Ingen statistisk signifikans kan påvisas vilket gör att samtliga tre nollhypoteser 

accepteras. 

 

4.5.2 England mid cap 
Gällande Englands mid cap visar matchutfallen vinst och oavgjort på en negativ AAR på -

0,27 procent, respektive -0,01 procent. Matchutfallet förlust påvisar en positiv AAR på 0,07 

procent. Nollhypotesen för samtliga tre utfall accepteras. Noterbart är dock att matchutfallet 

vinst visar på en negativ signifikans. Se tabell 8. 
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Tabell 8. England mid cap. 

 

Matchutfall N AAR (%) T-värde Hypotesprövning 

Vinst 85 -0,27% -1,851** Acceptera H0 

Oavgjort 27 -0,01% -0,084 Acceptera H0 

Förlust 25 0,07% 0,387 Acceptera H0 

               ** Indikerar (negativ) statistisk signifikans på 5 %-nivå 

 

4.5.3 England large cap 
Vad gäller England och matchutfallet vinst påvisar indexformen large cap en negativ AAR på 

-0,18 procent. Matchutfallen oavgjort och förlust visar en positiv AAR på 0,13 procent, 

respektive 0,08 procent. Då ingen statistisk signifikans kan påvisas, accepteras nollhypotesen 

för samtliga tre utfall. 

 

4.6 Frankrike 

Undersökningen omfattar totalt 153 internationella fotbollsmatcher där Frankrike deltagit. Det 

innebär att Frankrike deltagit i 20,1 procent av de undersökta matcherna. Av dessa slutade 85 

matcher med vinst, 38 oavgjorda samt 30 förlustmatcher. 

 

4.6.1 Frankrike small cap 
Gällande matchutfallet vinst påvisar Frankrikes small cap en negativ AAR på -0,15 procent. 

Matchutfallet oavgjort påvisar en positiv AAR på 0,07 procent, medan förlustmatcher visar på 

en negativ AAR på -0,30 procent. Nollhypotesen accepteras för utfallen vinst och oavgjort. 

Vid förlustmatcher accepteras däremot hypotesen gällande att förlustmatcher påverkar 

Frankrikes small cap negativt. Se tabell 9. 

 

Tabell 9. Frankrike small cap. 

 

Matchutfall N AAR (%) T-värde Hypotesprövning 

Vinst 85 -0,15% -1,551 Acceptera H0 

Oavgjort 38 0,07% 0,304 Acceptera H0 

Förlust 30 -0,30% -2,389** 
Förkasta H0 

Acceptera H1 

               ** Indikerar statistisk signifikans på 5 %-nivå 

 

4.6.2 Frankrike mid cap 
För matchutfallet vinst påvisar Frankrikes mid cap en negativ AAR på -0,19 procent. 

Matchutfallet oavgjort påvisar en positiv AAR på 0,19 procent, medan förlustmatcher visar en 

negativ AAR på -0,49 procent. Resultatet innebär att nollhypotesen vid utfallen vinst och 

oavgjort accepteras, samtidigt som statistisk signifikans kan påvisas vid matchutfallet förlust. 

Hypotesen gällande matchutfallet förlust accepteras därigenom eftersom en signifikansnivå 
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om 1 procent uppnås, samtidigt som en nivå om 5 procent valts ut i undersökningen. Se tabell 

10. 

 
Tabell 10. Frankrike mid cap. 

 

Matchutfall N AAR (%) T-värde Hypotesprövning 

Vinst 85 -0,19% -1,331 Acceptera H0 

Oavgjort 38 0,19% 0,671 Acceptera H0 

Förlust 30 -0,49% -2,692*** 
Förkasta H0 

Acceptera H1 

               ** Indikerar statistisk signifikans på 1 %-nivå 

 
4.6.3 Frankrike large cap 
Vid matchutfallet vinst visar Frankrikes large cap på en negativ AAR på -0,24 procent. 

Matchutfallet oavgjort påvisar en positiv AAR på 0,43 procent, medan förlust visar på en 

negativ AAR på -0,60 procent. Därmed accepteras nollhypotesen för vinst och oavgjort. Vid 

matchutfallet förlust accepteras dock hypotesen gällande att förlustmatcher påverkar 

Frankrikes large cap negativt. Således accepteras hypotesen för detta utfall då en signifikans 

om 1 procent uppnås, samtidigt som undersökningen valt ut en nivå om 5 procent. Se tabell 

11. 

 

Tabell 11. Frankrike large cap. 

 

Matchutfall N AAR (%) T-värde Hypotesprövning 

Vinst 85 -0,24% -1,404 Acceptera H0 

Oavgjort 38 0,43% 1,223 Acceptera H0 

Förlust 30 -0,60% -2,65*** 
Förkasta H0 

Acceptera H1 

             ** Indikerar statistisk signifikans på 1 %-nivå 

 

4.7 Spanien 
Av undersökningens totalt 760 matcher har Spanien deltagit i 161 stycken. Det innebär att 

Spanien finns representerat i 21,2 procent av det totala matchantalet. Av dessa har 124 

matcher slutat med vinst, 18 oavgjorda samt 19 förlustmatcher. 

 

4.7.1 Spanien small cap 
Gällande matchutfallet vinst påvisar Spaniens small cap en positiv AAR på 0,77 procent. Vid 

matchutfallen oavgjort och förlust påvisas en negativ AAR på -0,17 procent, respektive -0,10 

procent. Resultatet innebär att hypotesen gällande att vinst påverkar indexkursen positivt kan 

accepteras för Spaniens small cap, då en nivå om 5 procent valts ut samtidigt som sambandet 

kan stärkas med en nivå om 1 procent. För de två övriga utfallen oavgjort och förlust 

accepteras däremot nollhypotesen. Se tabell 12. 
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Tabell 12. Spanien small cap. 

 

Matchutfall N AAR (%) T-värde Hypotesprövning 

Vinst 124 0,77% 4,05*** 
Förkasta H0 

Acceptera H1 

Oavgjort 18 -0,17% -1,11 Acceptera H0 

Förlust 19 -0,10% -0,356 Acceptera H0 

               ** Indikerar statistisk signifikans på 1 %-nivå 

 

4.7.2 Spanien mid cap 
Matchutfallet vinst, oavgjort och förlust uppvisar samtliga tre en negativ AAR för Spaniens 

mid cap. Vinstmatcher påvisar -0,09 procent, medan både oavgjort och förlust visar på -0,17 

procent. Resultatet leder till att nollhypotesen accepteras för samtliga tre utfall. Inget 

signifikant samband går således att urskönja gällande Spaniens mid cap. 

 

4.7.3 Spanien large cap 
Gällande Spaniens large cap uppvisas en positiv AAR för samtliga tre utfall. För vinstmatcher 

påvisas en AAR på 0,58 procent. Matchutfallen oavgjort samt förlust visar en AAR på 0,24 

procent, respektive 0,31 procent. För utfallet vinst påvisas en statistisk signifikans på 1- 

procentsnivån vilket resulterar i nollhypotesen förkastas, då undersökningen valt en 

signifikansnivå om 5 procent. Se tabell 13. 

 

Tabell 13. Spanien large cap. 

 

Matchutfall N AAR (%) T-värde Hypotesprövning 

Vinst 124 0,58% 2,845*** 
Förkasta H0 

Acceptera H1 

Oavgjort 18 0,24% 0,804 Acceptera H0 

Förlust 19 0,31% 1,142 Acceptera H0 

             ** Indikerar statistisk signifikans på 1 %-nivå 

 

4.8 Sverige 
Sverige har deltagit i 150 av undersökningens totalt 760 matcher. Det innebär att Sverige 

finns representerat i 19,7 procent av det totala antalet matcher som ingår i studien. Av 

Sveriges matcher slutade 76 med vinst, 30 oavgjorda och 44 matcher slutade med förlust.  

 

4.8.1 Sverige small cap 
Gällande matchutfallet vinst påvisas en negativ AAR på -0,03 procent för indexformen small 

cap. Matchutfallen oavgjort samt förlust påvisar även dessa en negativ AAR på -0,11 procent, 

respektive -0,39 procent. För utfallet förlust kan statistisk signifikans påvisas för en nivå om 1 

procent, vilket innebär att hypotesen accepteras då en nivå om 5 procent valts ut. För de 

övriga utfallen, vinst samt oavgjort, accepteras dock nollhypotesen. Se tabell 14. 
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Tabell 14. Sverige small cap. 

 

Matchutfall N AAR (%) T-värde Hypotesprövning 

Vinst 76 -0,03% -0,292 Acceptera H0 

Oavgjort 30 -0,11% -0,381 Acceptera H0 

Förlust 44 -0,39% -2,473*** 
Förkasta H0 

Acceptera H1 

               ** Indikerar statistisk signifikans på 1 %-nivå 

 

4.8.2 Sverige mid cap 
För Sveriges mid cap och matchutfallet vinst påvisas en positiv AAR på 0,04 procent. 

Oavgjort samt förlust uppvisar en negativ AAR på -0,02 procent, respektive 0,22 procent. 

Ingen signifikans råder vilket gör att nollhypotesen accepteras för samtliga tre utfall. 

 

4.8.3 Sverige large cap 
Matchutfallet vinst påvisar en positiv AAR på 0,04 procent för Sveriges large cap. Vid 

matchutfallet oavgjort påvisas en positiv AAR på 0,10 procent, medan förlust visar på en 

negativ AAR på -0,05 procent. Samtliga tre nollhypoteser accepteras. 

 

4.9 Tyskland 
Tyskland har deltagit i 159 av studiens 760 matcher. Det betyder att Tyskland finns 

representerat i 20,9 procent av det totala antalet matcher som studerats. Antalet vinstmatcher 

uppgår till 103, oavgjorda matcher till 30 medan antalet förluster summeras till 26 stycken.  

 

4.9.1 Tyskland small cap 
Gällande matchutfallet vinst påvisas en negativ AAR på -0,04 procent för Tysklands small 

cap. Oavgjort och förlust visar båda på en negativ AAR på -0,05 procent, samt -0,13 procent. 

Då ingen statistisk signifikans kan härledas accepteras nollhypoteserna för samtliga tre utfall. 

 

4.9.2 Tyskland mid cap 
Vad gäller Tysklands mid cap påvisar matchutfallen vinst och oavgjort en negativ AAR på -

0,07 procent, respektive -0,09 procent. Matchutfallet förlust visar en positiv AAR på 0,07 

procent. Ingen statistisk signifikans råder, därmed accepteras nollhypotesen för samtliga tre 

utfall. 

 

4.9.3 Tyskland large cap 
Gällande matchutfallen vinst och oavgjort påvisas en negativ AAR på -0,05 procent, 

respektive -0,01 procent för Tysklands large cap. Matchutfallet förlust visar en positiv AAR 

på 0,19 procent. Ingen statistisk signifikans går att härleda, därmed accepteras nollhypotesen 

för samtliga tre utfall. 
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5. Analys och tolkning 
 

I detta avsnitt analyseras och tolkas de resultat som presenteras i föregående avsnitt. 

Inledningsvis analyseras det totala antalet matcher och dess påverkan på respektive 

indexform. Vidare analyseras hur de olika matchkategorierna påverkar de olika 

indexformerna, innan kapitlet avslutas med en analys av hur undersökningsområdet ter sig i 

de olika urvalsländerna, samt egna reflektioner. 

 

5.1 Matchutfallets påverkan på respektive indexform 
Resultatet av de 2280 (760 matcher för tre index) observationerna som ingår i studien tyder på 

att de tre indexformerna small-, mid- och large cap skiljer sig åt när det gäller påverkan på 

indexkursen. När alla undersökta nationers matcher i samtliga tre matchkategorier 

(mästerskapsmatcher, kvalmatcher och vänskapsmatcher) vägs samman, visar small cap upp 

signifikans för matchutfallen vinst och förlust. Det betyder att small cap är den indexform 

som enligt studiens resultat påverkas i störst utsträckning av matchutfallet i internationella 

fotbollsmatcher. Detta överensstämmer med Hung, Lee och Pai (2009) som i tidigare 

forskning konstaterat att aktier noterade på small cap är mer benägna till att uppvisa 

avvikande avkastning. Dels handlas dessa aktier i mindre omfattning vilket även resulterar i 

att uppmärksamheten från analytiker och investerare blir mindre. Det räcker således med att 

ett färre antal investerare agerar irrationellt för att det ska ge utslag på enskilda aktier och 

följaktligen även på small cap som indexform.  

 

Den effektiva marknadshypotesens första antagande om investerare som fullt ut rationella, 

backas således inte upp av studiens totala resultat för indexformen small cap. Shleifer (2010) 

redogör antagandet att investerare är rationella och att aktier samt värdepapper, därav 

värderas och handlas till korrekt pris. Utifrån ett sådant antagande finns inget utrymme för att 

psykologiska och emotionella faktorer ska kunna påverka investerarens beslutsfattande. 

Utfallet i internationella fotbollsmatcher bör således inte ha någon som helst relevans för vad 

som sker på börsen då det inte är någon information som specifikt kan kopplas till något 

bolag. Om det första antagandet överensstämmer med verkligheten så bör det som sker på 

fotbollsplanen överhuvudtaget inte påverka kursrörelserna på aktiemarknaden.  

 

Den effektiva marknadshypotesens tredje antagande menar att om prissättningen varken är 

korrekt, eller att de irrationella aktörerna inte tar ut varandra, så uppstår arbitragemöjligheter 

för den rationella investeraren (Shleifer 2010). Pontiff (2006) menar att en aktiemarknad till 

största del består av irrationella amatörer vilket rimligen bör leda till att arbitragemöjligheter 

uppstår regelbundet. Frågan är hur lång tid det tar innan marknaden korrigerar 

felprissättningen och om detta tar olika lång tid beroende på vilken indexform det handlar 

om? Då denna underökning jämför stängningskurs för eventdag, med stängningskurs nästa 

öppna bankdag kan denna studie inte redogöra för huruvida marknaden återställer balansen 

tidigare under dagen. Resultatet från denna undersökning tyder dock på att möjligheter till 

arbitrage existerar vid börsstängning dagen efter match för aktier noterade på indexformen 

small cap. Då matchutfallen vinst och förlust visar på positiv, respektive negativ signifikans, 

tyder studiens resultat på att en rationell investerare kan profitera på de irrationella 

investerarnas ageranden genom att utnyttja dessa arbitragemöjligheter. Då denna 

undersökning endast har ett eventfönster på en dag (stängningskurs närmast efterföljande 

bankdag) uppstår frågor gällande hur länge denna arbitragemöjlighet håller i sig för small 

cap-aktier. Förr, eller senare kommer marknaden att korrigera den felaktiga prissättningen 

men Hung, Lee och Pai (2009) menar att korrigeringsprocessen är trögare för just small cap-
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aktier. Studiens resultat ger dock fog för att avvikande avkastningsmönster för small cap, 

åtminstone håller i sig till börsstängning dagen efter match. 

 

Då studiens resultat visar på en positiv signifikans för small cap vid vinster, samt en negativ 

signifikans vid förluster, finns dels tendenser till den ”vinsteffekt” som Smith och Krige 

(2010) identifierat, men även den ”förlusteffekt” som Edmans, Garcia och Norli (2007) 

redogör för. Matchutfallet oavgjort kan inte bevisas påverka small cap. Dock finns en svag 

tendens till negativ avvikande avkastning vid oavgjorda matcher vilket går i linje med 

Palomino, Rennebog och Zhang (2009) samt Bernile och Lyandres (2011) som argumenterar 

för att fotbollssupportrar tenderar att vara överoptimistiska och därmed betrakta allt utom 

vinster som en besvikelse. Det bör dock poängteras att ett oavgjort resultat i vissa fall kan 

betraktas som en framgång, beroende på de förutsättningar och förväntningar som omgärdar 

matchen. Ett exempel på ett sådant tillfälle från denna studie är mästerskapsmatchen 

Danmark-Sverige, den 22 juni 2004. För att Sverige skulle undvika eliminering ur turneringen 

behövdes endast ett oavgjort resultat uppnås. Matchen slutade 2-2 vilket innebar att Sverige 

kvalificerade sig för fortsatt spel i mästerskapet. Ett ytterligare exempel på när ett oavgjort 

resultat är att betrakta som en framgång kan kopplas till de förväntningar som omgärdar 

matchen. Detta kan exemplifieras med kvalmatchen då Sverige spelade 4-4 borta mot 

Tyskland den 16 oktober 2012. Trots att Sverige inte lyckades vinna betraktades matchutfallet 

som en framgång ur svensk synvinkel, då Tyskland vid tillfället var rankat som världens näst 

bästa landslag medan Sverige placerade sig på 21a plats i FIFAs officiella världsranking 

(FIFA 2012-10-03). 

 

Resultatet för indexformen mid cap skiljer sig nämnvärt från small cap. Även om 

matchutfallet förlust visar på ett negativt t-värde, är sambandet för svagt för att utesluta 

slumpens inblandning. Vid vinstmatcher uppvisar dock mid cap ett utstickande resultat. 

Författarna formade sina hypoteser utifrån antagandet att index påverkas positivt av 

matchutfallet vinst, vilket ställdes mot en nollhypotes gällande att ingen positiv påverkan 

föreligger. Resultatet påvisar istället att vinstmatcher leder till en negativ abnormal 

avkastning. Med ett t-värde på -1,648 är resultatet så pass negativt att en omvänd hypotes 

gällande att vinst påverkar indexformen mid cap negativt, skulle gå att leda i bevis utifrån en 

signifikansnivå om 5 procent. Detta resultat går således totalt emot vad all för författarna känd 

tidigare forskning kommit fram till (Smith & Krige 2010; Edmans, Garcia & Norli 2007; 

Boyle & Walter; 2002). 

 

Vad gäller large cap kan ingen statistisk signifikans påvisas för något av matchutfallen. Vinst 

och förlust visar visserligen på svaga tendenser till positiv, respektive negativ avvikande 

avkastning men dessa samband är inte tillräckligt starka för att de utformade hypoteserna ska 

kunna ledas i bevis. Resultatet för denna indexform tyder således på att large cap inte 

påverkas av resultatet på den internationella fotbollsplanen. 

 

Sammanfattningsvis gällande det totala matchutfallets påverkan på respektive indexform, 

visar endast small cap på att samband föreligger mellan matchutfallet av landslagsmatcher 

och kursrörelser på börsen. Två av hypoteserna, vinst och förlust accepteras, samtidigt som 

oavgjort visar en negativ AAR, dock inte tillräckligt starkt för att hypotesen gällande att 

oavgjorda matcher påverkar small cap negativt, ska kunna ledas i bevis. Small cap är även 

ensamt om att uppvisa ett resultat som går i linje med antagandet att vinstmatcher påverkar 

index positivt samt att oavgjorda och förlustmatcher påverkar index negativt. Gällande det 

totala antalet matcher ger studiens resultat således stöd till Hung, Lee och Pai (2009) som 

konstaterat att indexformen small cap är känsligast för att påverkas av irrationella 
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investeringsbeslut. Utifrån Nofsingers modifierade “risk i form av känslor”-hypotes tyder 

resultatet därmed på att small cap är den indexform som uppvisar tendenser av 

humörpåverkan i den beslutsprocess som ligger till grund för det faktiska beslutet.  

 

5.2 Matchutfallet av olika matchkategorier och påverkan på respektive 
indexform 
Denna studie ämnar även redogöra för hur de olika indexformerna påverkas, beroende på 

vilken typ av match det rör sig om (mästerkapsmatcher, kvalmatcher och vänskapsmatcher). 

Resultatet visar att endast ett fall av statistisk signifikans går att påvisa då utfallet förlust i 

matchkategorin vänskapsmatcher för small cap, är det enda fall som visar på signifikans av de 

totalt 27 möjliga sambanden. Detta resultat kan tyckas aningen överraskande då Edmans, 

Garcia och Norli (2007) påvisat att utfallet av mästerskapsmatcher är den kategori som 

påverkar den avvikande avkastningen i störst utsträckning. Vid vänskapsmatcher finns 

egentligen inte mycket mer än “bara” äran i potten vilket gör att utfallet av kvalmatcher, och 

framförallt mästerskapsmatcher, torde vara mer benäget till att påverka människors humör. 

Utifrån Nofsingers (2005) modifierade “risk i form av känslor”-hypotes förväntar sig 

författarna således att utfallet vänskapsmatcher bör vara minst benäget till att orsaka 

irrationella investeringsbeslut. Antagandet grundar sig i att matchutfallets humörpåverkande 

kraft torde styras av matchens dignitet och därmed främst ge utslag vid mästerskapsmatcher 

då dessa omgärdas av ett betydligt större intresse i form av tittarsiffror och medialt utrymme, 

jämfört med vänskapsmatcher. Resultatet av denna studie ger dock inget stöd för denna tes. 

 

Resultatet överensstämmer dock med tidigare forskningresultat på så vis att small cap är den 

enda indexform som visar på någon form av statistisk signifikans (Hung, Lee & Pai 2009). 

Resultatet kan således tolkas som att värderingen av de större bolagen (large- och mid cap) 

inte påverkas av den humörvariabel som Nofsinger (2005) redogör för, till följd av 

vänskapsmatcher. Således kan marknaden sägas vara effektiv gällande de större bolagen som 

ingår i large- och mid cap, då studien inte påvisar någon signifikans för dessa indexformer. 

Därmed tycks Famas (1970) hypotes om den effektiva marknaden gälla för de två större 

indexformerna i denna undersökning, då den undersökta variabeln landslagsfotboll, i vart fall 

inte tycks påverka.  

 

Studiens resultat kan dock inte redogöra för ifall irrationella handlingsmönster går att 

urskönja under dagtid (dagen efter match) på de olika indexformerna eftersom denna studie 

jämför stängningskurs matchdag, med stängningskurs nästa öppna bankdag. Därmed är det 

möjligt att samtliga tre indexformer är påverkade av irrationella investeringsbeslut under 

dagen, men att denna skeva värdering återställs innan börsstängning för mid- och large cap. 

Den effektiva marknadshypotesens antagande rörande att aktier handlas till korrekt pris 

(Shleifer 2010), kan utefter resultatet för vänskapsmatcher sägas gälla för undersökningens 

large- och mid cap, men inte small cap.  

 

Vad gäller den ”förlusteffekt” som Edmans, Garcia och Norli (2007) redogör för, visar 

resultatet för small cap att denna tycks gälla för studiens vänskapsmatcher. Samtliga 

indexformer visar visserligen på en tendens till ”förlusteffekt” för samtliga matchkategorier 

men endast hypotesen gällande att small cap har en negativ avvikande avkastning vid förlust i 

vänskapsmatcher, kan accepteras med tillräcklig statistisk signifikans.  
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5.3 Matchutfallets påverkan på olika nationers respektive indexform 
En av studiens undersökningsfrågor behandlar huruvida det råder skillnader mellan olika 

nationers indexformer, gällande påverkan av matchutfallet av landskamper. De nationer som 

undersökts är England, Frankrike, Spanien, Sverige och Tyskland. Nedan analyseras resultatet 

för varje nation var för sig, vilket sedan leder över till en analys av likheter och olikheter 

mellan de olika nationerna. 

 
5.3.1 England 
Gällande England och de olika indexformerna kan ingen av de formulerade hypoteserna 

accepteras. Vid matchutfallet vinst uppvisar samtliga tre indexformer ett negativt t-värde 

vilket helt går emot studiens grundantagande om att vinster i landskamper påverkar 

indexkurserna positivt. Detta resultat motsäger även Edmans, Garcia och Norlis (2007) 

tidigare forskning. Englands mid cap uppvisar dessutom negativ signifikans vid matchutfallet 

vinst vilket gör att en omvänd hypotes skulle kunna ledas i bevis. Studiens resultat tyder med 

andra ord på att bolagen som inkluderas i den specifika indexformen värderas lägre vid 

börsstängning närmast efterföljande bankdag, trots en engelsk vinst på fotbollsplanen. Vid 

förlustmatcher tenderar dessutom samtliga index att uppvisa positiva värden (dock inte 

statistiskt signifikanta) vilket gör att Englands fotbollslandslag utifrån denna undersökning, 

knappast kan påstås framkalla irrationalitet på börsen. Med andra ord tyder resultatet på att 

den engelska aktiemarknad som studerats (Londonbörsen) är effektiv så till den grad att den i 

vilket fall inte låter sig påverkas av matchutfallet i landskamper. Detta resultat strider mot vad 

Ashton, Gerrard och Hudson (2003) kommit fram till när de undersökt vilka effekter det 

engelska landslaget har på Londonbörsens large cap-index. Tidsramen för deras studie 

sträcker sig dock från år 1984 till år 2002, vilket kan vara en möjlig förklaring till att de 

uppmätt andra resultat än vad denna undersökning kommit fram till. Då denna studie sträcker 

sig mellan åren 2004-2015 kan resultatet av Ashton, Gerrard och Hudson (2003) samt denna 

undersökning tolkas som att Englands large cap-index var mer benäget till att uppvisa 

irrationella mönster i anslutning till fotbollslandskamper, förr i tiden, jämfört med det senaste 

decenniet.  

 

5.3.2 Frankrike 
Resultatet för Frankrike visar på statistisk signifikans vid ett utfall, för respektive indexform. 

Vid förlustmatcher uppvisar samtliga tre index en negativ signifikans vilket tyder på att den 

“loss effect” som tidigare forskning identifierat (Edmans, Garcia & Norli, 2007), utefter 

studiens resultat, kan tyckas finnas på Frankrikes undersökta aktiemarknad. Vid vinstmatcher 

visar alla index upp en tendens till negativ påverkan, medan oavgjorda matcher påvisar 

tendenser till positiv påverkan. Anmärkningsvärt i övrigt är att samtliga index uppvisar 

snarlika resultat i anslutning till vart och ett av de tre möjliga matchutfallen, vilket tyder på att 

ingen större skillnad tycks gå att urskönja vid en jämförelse mellan de olika indexformerna. 

Således ger resultatet inget stöd för Hung, Lee och Pai (2009) och dess antagande att small 

cap är mer benäget till att uppvisa avvikande avkastningsmönster och arbitragemöjligheter, 

jämfört med large cap. 

 

5.3.3 Spanien 
I Spaniens fall råder en tydlig statistisk signifikans mellan matchutfallet vinst och positiv 

avvikande avkastning, vad gäller indexformerna small och- large cap. Med t-värden på 4,05 

för small cap, respektive 2,845 för large cap, visar Spaniens vinstmatcher upp den mest 

påtagliga signifikansen i hela undersökningen. Det råder således ingen tvekan om att den 

”vinsteffekt” som Smith och Krige (2010) redogör för, utifrån denna undersöknings resultat, 

kan sägas gälla även i båda dessa fall. Resultatet ger även stöd för teorin om att small cap är 
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mest benäget till att uppvisa avvikande avkastningsmönster (Hung, Lee & Pai 2009) eftersom 

Spaniens small cap uppvisar undersökningens starkaste samband.  

 

Vad gäller förlustmatcher skiljer sig dock dessa indexformer åt då small cap påvisar en svag 

tendens till negativ avvikande avkastning, medan large cap visar svaga tendenser till att 

reagera positivt till följd av förluster på fotbollsplanen. Indexformen mid cap uppvisar 

tendenser till negativ avvikande avkastning för alla tre matchutfall (utan signifikans) vilket 

tyder på att denna indexform är tämligen oberoende av matchutfallet i de spanska 

fotbollslandskamper som undersökts. 

 

5.3.4 Sverige 
Resultatet gällande Sverige visar tendenser till att värdet på small cap-aktier sjunker så fort 

herrlandslaget i fotboll spelar match. Samtliga matchutfall visar nämligen på negativa t-

värden till följd av en landskamp, dock kan endast förlustmatcher sägas påverka small cap 

med statistisk signifikans. En ”förlust-effekt” (Edmans, Garcia & Norli 2007) tycks således 

kunna finnas för aktier noterade på denna indexform. Oavgjorda matcher visar tendenser till 

en negativ avvikande avkastning för indexformerna small- och mid cap, medan resultatet för 

large cap tyder på en positiv avvikande avkastning. Även om tendenserna finns för Sveriges 

small- och mid cap så kan inget samband med statistisk signifikans bevisas gällande att 

oavgjorda matcher leder till en negativ avvikande avkastning, vilket identifierats inom 

tidigare forskning (Palomino, Rennebog & Zhang 2009; Bernile & Lyandres 2011). Bortsett 

förlustmatchers påverkan på small cap, visar Sveriges (Stockholmsbörsen) tre indexformer 

överlag upp relativt liten avvikande avkastning åt endera håll, oavsett matchutfall. 

 

5.3.5 Tyskland 
Vad gäller denna studies resultat för Tyskland så tyder egentligen ingenting på att det som 

sker på fotbollsplanen när landslaget spelar, påverkar rationaliteten på börsen. Då ingen 

signifikans kunnat påvisas och inte heller någon tydlig tendens för någon indexform, gällande 

något matchutfall, pekar undersökningens resultat mot att Tysklands aktiemarknad är immun 

mot att påverkas av matchutfallet i landslagets fotbollsmatcher. Resultatet för Tysklands tre 

indexformer går således hand i hand med vad förespråkare för den effektiva 

marknadshypotesen förväntar sig och ger således inget stöd för Nofsingers (2005) hypotes om 

att humör (orsakat av landslagsfotboll) leder till irrationalitet på aktiemarknaden. 

 

5.4 Jämförelse mellan urvalsländerna 
Hur reagerar olika nationers indexformer, till följd av matchutfallet i en landskamp? Så lyder 

en av de undersökningsfrågor som studien ämnar svara på. Resultatet visar att matchutfallets 

påverkan på de olika indexformerna, tycks variera från land till land. Intressant är att Europas 

två största ekonomier sett till bruttonationalprodukt, Tyskland och England (World Bank 

2016) är de länder som inte påvisar någon statistisk signifikans, för någon indexform i 

studien. Resultatet tyder således på att aktiemarknaden för dessa två ekonomiska stormakter 

inte tycks beröras av matchutfallet i landskamper, vilket istället ger stöd för att dessa 

marknader är effektiva så till den grad att de i vilket fall inte påverkas av de emotionella 

reaktioner som uppstår till följd av utfallet i landslagsfotboll. 

 

Frankrike och Tyskland är de länder som uppvisar minst intern variation mellan de olika 

indexformerna. Resultatet tyder därmed på att dessa länders aktiemarknader är minst benägna 

till att påverkas olika, beroende på vilken indexform en aktie är indelad i. Gällande dessa 

länder kan följaktligen inget stöd ges för antagandet om att olika indexformer, är olika 

benägna till att uppvisa mönster av irrationalitet (Hung, Lee & Pai 2009). Detta antagande får 
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dock stöd av studiens resultat för Spanien som visar på störst interna skillnader mellan de 

olika indexformerna, där framförallt mid cap avviker från de andra två formerna.  

 

Anmärkningsvärt i övrigt är att ingen indexform, för någon nation, uppvisar statistisk 

signifikans för matchutfallet oavgjort. Hypotesen för detta matchutfall formades efter 

antagandet att oavgjorda matcher leder till en negativ avvikande avkastning, då tidigare 

forskning bevisat denna tes med statistisk signifikans. Palomino, Rennebog och Zhang (2009) 

samt Bernile och Lyandres (2011) menar på att fotbollssupportrar till sin natur tenderar att 

vara överoptimistiska, vilket gör att allt utom vinst är att betrakta som en besvikelse. 

Resultatet av denna studie visar knappast ens på någon tendens till att ett sådant samband 

föreligger, då endast 9 av de 15 olika index som undersökts, uppvisar en negativ avvikande 

avkastning till följd av oavgjorda matcher.  

 

5.5 Egna reflektioner 
Det går inte att utesluta huruvida undersökningens resultat kan ha påverkats av 

makroekonomiska effekter. Vid de tillfällen då extremvärden uppmätts och författarna kunnat 

härleda dessa till makroekonomiska förklaringar, har nämnda händelser kategoriserats som 

bortfall. Denna åtgärd har vidtagits för att enskilda extremvärden inte ska påverka den 

fastställda normalavkastningen, och därmed studiens resultat, i allt för stor utsträckning. 

Eftersom studien använt en i sammanhanget oprövad modell för beräkning av 

normalavkastning kan följaktligen denna tillämpning fått konsekvenser för resultatet. Studien 

har följt tillvägagångssättet för en eventstudie i största möjliga mån men då denna avvikelse 

värderats som nödvändig, blir resultatet svårare att generalisera. Resultatet av studiens 

huvudområde (det totala antalet matchers påverkan på respektive indexform) går dock i linje 

med vad som konstaterats inom tidigare forskning vilket skulle kunna tolkas som en indikator 

på att denna avvikelse inte tycks ha påverkat i en allt för stor utsträckning. Valet att använda 

olika estimeringsperioder för varje år och indexform samt den varierande längden på dessa, 

kan vara en ytterligare inverkande faktor på resultatet. Om en annan (längre) 

estimeringsperiod applicerats är det möjligt att undersökningens resultat tett sig annorlunda.  

 

I dagens globaliserade tillvaro är det relativt enkelt att investera på de flesta av världens 

aktiemarknader vilket gör att det är långt ifrån enbart inhemska investerare som verkar på ett 

specifikt lands aktiehandelsplatser. De utländska investerarnas rationalitet bör rimligen inte 

påverkas av exempelvis Sveriges landslag och dess matchprestation vilket kan tänkas dämpa 

en fotbollsrelaterad humörpåverkan på börsen.  

 

Resultatet visar på skillnader och likheter mellan de olika länderna som undersökts i studien. 

Urvalskriterierna togs fram i ett försök att identifiera länder där den organiserade fotbollen 

har en historisk förankring och där nationens fotbollslandslag firat triumfer i form av medaljer 

från de stora mästerskapen VM och EM. England, Frankrike, Spanien, Tyskland och Sverige 

kan alla sägas vara länder där fotbollen har en stark tradition då samtliga länder varit 

medlemmar i FIFA i över 100 år. Då England, Frankrike, Spanien och Tyskland dessutom har 

inhemska klubblagsligor av yppersta världsklass, finns anledning att tro att fotbollens kraft är 

särskilt påtaglig i dessa länder. Författarnas egen uppfattning är att fotbollen ges ett stort 

medialt utrymme och engagerar ansenliga skaror människor i samtliga fem 

undersökningsländer. Därmed är det rimligt att misstänka att resultatet av studien kanske inte 

blivit detsamma om undersökningens urval istället bestått av länder med en vagare 

fotbollskoppling. Då samtliga undersökningsländer har en gedigen fotbollstradition och 

meriter i form av medaljer är det rimligt att anta att dessa länders fotbollsintresserade 

förväntar sig att landslaget överlag ska vinna, vilket således kan tänkas ha påverkat studiens 
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resultat. I studiens inledande skede fördes diskussioner om att involvera länder med olika 

stark “fotbollskultur”, för att på så vis utröna huruvida fotbollens påverkan på investerares 

beteende kan kopplas till fotbollens betydelse för nationen. Denna idé förkastades dock tidigt 

då det konstaterades att en sådan undersökning skulle behöva innefatta minst det dubbla 

antalet länder. Ett alternativ hade förvisso varit att korta ner undersökningens tidsram (2004-

2015), eller att inte redogöra för skillnader mellan de olika matchkategorierna. Vid ett sådant 

förfarande hade dock ett, enligt författarna, allt för litet antal matcher kunnat ingå i studien, 

vilket sedermera resulterade i att detta alternativ negligerades. 

 

Det finns även anledning att misstänka att resultatet blivit ett annat om studien involverat 

länder från någon annan världsdel. Fotbollen har en uppenbar dragningskraft runt om i hela 

världen där framförallt Sydamerika traditionellt sett har en påtaglig fäbless för fotboll. Då 

även världsdelar som Afrika och Asien får allt större inflytande över dagens internationella 

fotboll, fanns inledningsvis tankar om att involvera nationer från olika världsdelar i studien. 

Denna idé lämnades dock även den därhän i ett tidigt stadie, då även ett sådant förfarande 

riskerade att bli allt för omfattande med avseende till studiens tidsram. Författarna anser 

nämligen att det måste till ett flertalet landslag från respektive världsdel, för att en sådan 

omfattning ska kunna legitimeras.
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6. Slutsatser 
 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser som författarna drar utifrån det analyserade 

resultatet. 

 
Syftet med denna studie är att redogöra för om avvikande avkastningsmönster går att urskönja 

på en aktiemarknads olika indexformer, till följd av utfallet i landskamper. Studiens delsyfte 

är att redogöra för ifall det föreligger skillnader mellan olika indexformer, med avseende på 

matchkategori samt hur det förhåller sig mellan olika länder. Undersökningens resultat och 

analys leder fram till följande slutsatser: 

 

Det totala resultatet av denna undersökning visar att samband mellan matchutfallet i 

fotbollslandskamper och avvikande avkastningsmönster med statistisk signifikans kan sägas 

gälla för indexformen small cap. Då samtliga 760 matcher vägs samman är nämligen small 

cap-index ensamt om att uppvisa sådant samband för matchutfallen vinst och förlust. Detta 

resultat går i linje med tidigare forskning som identifierat denna indexform som mer benägen 

till att uppvisa avvikande avkastningsmönster, jämfört med övriga undersökta index. Det 

statistiskt signifikanta sambandet gäller för matchutfallen vinst och förlust. 

 

Matchens dignitet tycks inte påverka investerares rationalitet. Vid en jämförelse mellan 

mästerskapsmatcher, kvalmatcher och vänskapsmatcher förkunnar resultatet att endast förlust 

i vänskapsmatcher leder till negativ avvikande avkastning, för indexformen small cap.  

 

Studiens resultat visar inte på något samband mellan oavgjorda matcher och avvikande 

avkastning, för någon nation eller indexform. Detta utfall tycks således inte leda till 

irrationella investeringsbeslut. 

 

Av studiens fem undersökta länder (England, Frankrike, Spanien, Sverige och Tyskland) visar 

resultatet att de två största ekonomierna, England och Tyskland, är minst benägna till att 

påverkas av matchutfallet i fotbollslandskamper.  
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7. Avslutande diskussion 
 

I detta avsnitt diskuteras det undersökta problemområdet på en mer övergripande nivå. 

Avsnittet diskuterar studiens tillvägagångssätt och implikationer, samt författarnas egen 

inställning till problemområdet. Avsnittet avslutas med de idéer till framtida forskning som 

uppkommit längs med genomförandet av studien. 

 
Traditionella ekonomiska modeller tenderar att förutsätta att investeraren är rationell. Något 

större utrymme har historiskt sett således inte givits åt psykologiska faktorers inverkan vid 

investeringsbeslut. Mer modern forskning tenderar dock att studera ekonomi med hjälp av 

socialvetenskapliga teorier vilket gjort att allt fler ekonomer och professionella investerare, 

även beaktar aspekter som humör och känslor. Således har ämnesområdet behavioral finance 

successivt tillskrivits större utrymme inom ekonomisk forskning. 

 

Utifrån ett humörpåverkande perspektiv har en växande andel forskning studerat idrottens 

påverkan på investerares rationalitet. En stor del av denna forskning har fokuserat på enskilda 

nationer och jämfört den idrottsliga prestationen med enskilda aktier eller index. Ett flertal 

olika idrotter och evenemang har tidigare studerats men just fotboll tycks vara en av de 

idrotter som tillägnats absolut störst uppmärksamhet för att studera hur psykologiska och 

emotionella reaktioner inverkar vid beslutsprocessen kring finansiella beslut. Vad författarna 

erfar har dock ingen tidigare forskning studerat idrottsliga prestationers effekt för den 

avvikande avkastningen för olika indexformer, vilket legat till grund för 

problemformuleringen i denna studie.  

 

Resultatet av denna studie tyder på att de olika indexformerna small-, mid- och large cap är 

olika benägna att låta sig påverkas av de emotionella reaktioner som uppstår till följd av ett 

landslags resultat på fotbollsplanen. Vid en sammanställning av de samtliga 760 matcher som 

undersökts, visar resultatet att matchutfallet i landslagsfotboll påverkar rationaliteten vid 

handel med small cap-aktier. Att matchutfallet av landslagsfotboll endast påverkar en av de 

tre undersökta indexformerna skapar diskussionsunderlag gällande hur denna information kan 

tillvaratas av investerare som söker arbitragemöjligheter. Tidigare forskning har identifierat 

small cap som den indexform där arbitragörer har störst möjlighet till att profitera på 

irrationella investerares ageranden. Dock har ingen sådan forskning identifierats i samband 

med utfallet av landslagsidrottsliga prestationer, vilket gör att ytterligare studier behövs för att 

bekräfta att small cap-aktier verkligen är mer benägna till att uppvisa avvikande 

avkastningsmönster, till följd av internationell idrott. Vidare ger studien inget stöd för att mer 

uppmärksammade matcher som exempelvis VM- och EM-matcher, orsakar större avvikande 

avkastning än mindre betydelsefulla vänskapsmatcher. Gällande de olika nationerna som 

undersökts tycks Europas två största ekonomier, Tyskland och England, vara mest resistenta 

mot humörpåverkan i form av matchutfallet av landslagsfotboll.  

 

Valet av teorier kan ha påverkat studiens utformning och genomförande. Studien utgår från 

ämnesområdet behavioral finance, då syftet är att identifiera eventuella avvikelser från den 

effektiva marknadshypotesens antagande om marknaden som effektiv. Om studien istället 

utgått från andra teorier är det möjligt att exempelvis utformning av hypoteser och val av 

metod för hypotesprövning, utformats annorlunda. Författarnas egen övertygelse om 

fotbollens humörpåverkande effekt kan ha bidragit till valet av undersökningsobjekt och 

utformningen av hypoteserna samt dess grundantaganden. 

 

Implikationer som uppstått längs med resans gång har rört att hitta ett enligt författarna 
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tillräckligt stort antal länder som matchar kriterierna för urvalsprocessen. Då valet av metod 

för att beräkna normalavkastning, vad författarna erfar inte är vetenskapligt beprövad sedan 

tidigare, kan detta haft viss inverkan på resultatet. Även om det kan tänkas ha konsekvenser 

för generaliserbarheten så går dock mycket av det empiriska resultat som presenteras i studien 

i linje med vad tidigare forskning gällande landslagsidrottslig påverkan på aktieindex, kommit 

fram till.  

 

Då undersökningen avgränsats till medlemsstater i den Europeiska Unionen uppstår även 

frågor gällande huruvida studiens resultat kan generaliseras i ett större perspektiv. Det finns 

inget i studiens uppbyggnad som säger att liknande resultat uppmäts om samma 

tillvägagångssätt appliceras på exempelvis andra nationer inom EU, eller i en annan världsdel.  

 

7.1 Förslag till vidare forskning inom området 
Då denna studies resultat tyder på att small cap är den indexform vars aktier är känsligast för 

påverkan av matchutfall i ett fotbollslandslags matcher, vore det av intresse att undersöka 

huruvida liknande samband går att finna även inom andra idrotter. På en mer övergripande 

nivå efterlyser författarna även mer forskning kopplat till avvikande avkastningsmönster för 

olika indexformer, oavsett om det handlar om påverkan av idrott, terrordåd eller utfallet av 

politiska val. 

 

Då denna studie jämfört stängningskurs för matchdag med stängningskurs för nästkommande 

dag, vore det även av intresse att studera indexkursen timme för timme, dagen efter match. På 

så vis kan det undersökas huruvida en irrationell effekt ter sig annorlunda tidigare på dagen, 

jämfört med vad fallet är vid börsstängning. En sådan studie skulle med andra ord kunna 

redogöra för när eventuella arbitragemöjligheter är som störst. 
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Bilaga 1. Matchkategorier 
 

Mästerskapsmatcher small cap 
 

Matchutfall N AAR (%) T-värde Hypotesprövning 

Vinst 78 0,16% 0,886 Acceptera H0 

Oavgjort 20 -0,20% -0,152 Acceptera H0 

Förlust 35 -0,04% -1,263 Acceptera H0 

 

 

 

Mästerskapsmatcher mid cap 

 

Matchutfall N AAR (%) T-värde Hypotesprövning 

Vinst 78 -0,11% -0,595 Acceptera H0 

Oavgjort 20 0,01% 0,022 Acceptera H0 

Förlust 35 -0,17% -0,808 Acceptera H0 

 

 

 

Mästerskapsmatcher large cap 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Matchutfall N AAR (%) T-värde Hypotesprövning 

Vinst 78 0,08% 0,387 Acceptera H0 

Oavgjort 20 0,16% 0,402 Acceptera H0 

Förlust 35 -0,05% -0,223 Acceptera H0 
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Kvalmatcher small cap 

 

Matchutfall N AAR (%) T-värde Hypotesprövning 

Vinst 207 0,14% 1,343 Acceptera H0 

Oavgjort 52 -0,01% -0,06 Acceptera H0 

Förlust 31 -0,23% -1,287 Acceptera H0 

 

 

 

 

Kvalmatcher mid cap 

 

Matchutfall N AAR (%) T-värde Hypotesprövning 

Vinst 207 -0,12% -1,088 Acceptera H0 

Oavgjort 52 0,03% 0,148 Acceptera H0 

Förlust 31 -0,19% -0,813 Acceptera H0 

 

 

 

 

Kvalmatcher large cap 

 

Matchutfall N AAR (%) T-värde Hypotesprövning 

Vinst 207 0,07% 0,531 Acceptera H0 

Oavgjort 52 0,17% 0,684 Acceptera H0 

Förlust 31 -0,07% -0,268 Acceptera H0 
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Vänskapsmatcher mid cap 

 

Matchutfall N AAR (%) T-värde Hypotesprövning 

Vinst 188 -0,12% -1,033 Acceptera H0 

Oavgjort 71 0,01% 0,055 Acceptera H0 

Förlust 78 -0,17% -1,194 Acceptera H0 

 

 

 

 

Vänskapsmatcher large cap 

 

Matchutfall N AAR (%) T-värde Hypotesprövning 

Vinst 188 0,07% 0,529 Acceptera H0 

Oavgjort 71 0,15% 0,736 Acceptera H0 

Förlust 78 -0,04% -0,27 Acceptera H0 
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Bilaga 2. Olika nationer 
 
England small cap 

 

Matchutfall N AAR (%) T-värde Hypotesprövning 

Vinst 85 -0,14% -1,254 Acceptera H0 

Oavgjort 27 -0,03% -0,385 Acceptera H0 

Förlust 25 0,07% 0,648 Acceptera H0 

 

 

 

 

England large cap 

 

Matchutfall N AAR (%) T-värde Hypotesprövning 

Vinst 85 -0,18% -1,01 Acceptera H0 

Oavgjort 27 0,13% 1,216 Acceptera H0 

Förlust 25 0,08% 0,469 Acceptera H0 

 

 

 

 

Spanien mid cap 

 

Matchutfall N AAR (%) T-värde Hypotesprövning 

Vinst 124 -0,09% -0,706 Acceptera H0 

Oavgjort 18 -0,17% -0,847 Acceptera H0 

Förlust 19 -0,17% -0,696 Acceptera H0 
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Sverige mid cap 

 

Matchutfall N AAR (%) T-värde Hypotesprövning 

Vinst 76 0,04% 0,315 Acceptera H0 

Oavgjort 30 -0,02% -0,038 Acceptera H0 

Förlust 44 -0,22% -0,988 Acceptera H0 

 

 

 

 

Sverige large cap 

 

Matchutfall N AAR (%) T-värde Hypotesprövning 

Vinst 76 0,04% 0,281 Acceptera H0 

Oavgjort 30 0,10% 0,235 Acceptera H0 

Förlust 44 -0,05% -0,193 Acceptera H0 

 

 

 

 

Tyskland small cap 

 

Matchutfall N AAR (%) T-värde Hypotesprövning 

Vinst 103 -0,04% -0,259 Acceptera H0 

Oavgjort 30 -0,05% -0,34 Acceptera H0 

Förlust 26 -0,13% -0,613 Acceptera H0 
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Tyskland mid cap 

 

Matchutfall N AAR (%) T-värde Hypotesprövning 

Vinst 103 -0,07% -0,343 Acceptera H0 

Oavgjort 30 -0,09% -0,324 Acceptera H0 

Förlust 26 0,07% 0,263 Acceptera H0 

 

 

 

 

 

Tyskland large cap 

 

Matchutfall N AAR (%) T-värde Hypotesprövning 

Vinst 103 -0,05% -0,287 Acceptera H0 

Oavgjort 30 -0,01% -0,007 Acceptera H0 

Förlust 26 0,19% 0,655 Acceptera H0 
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Bilaga 3. Index som undersöks i studien 
 

Index som undersöks i studien 

 

Land Small cap Mid cap Large cap 

England FTSC FTMC FTSE 

Frankrike CACS CACMD FCHI 

Spanien IBEXS IBEXC IBEX 

Sverige OMXSSCPI OMXSMCPI OMXS30 

Tyskland SDAXI MDAXI GDAXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


