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SAMMANFATTNING 
 

 

Bakgrund: Det som skiljer fotbollsbranschen från övriga företag är att framgång i inte enbart 

mäts i ökade marknadsandelar eller intäkter utan även utifrån sportsliga framgångar. 

Traditionell finansteori med utgångspunkt i ekonomisk rationalitet kontrasterar en 

känslobaserad beteendeekonomi för att förklara vad som driver fotbollsklubbars aktiepriser. 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera och kartlägga vilka typer av nyheter som har 

drivit stora prisförändringar och analysera om det finns andra faktorer än ekonomiskt 

rationella som påverkar aktiepriserna.  

Avgränsningar: Uppsatsen undersöker alla upp- och nedgångar med en residual större än 7 

% för tio av totalt 22 börsnoterade fotbollsklubbar i Europa som återfinns på STOXX Football 

Index. Tidsperioden är 2015-04-05 till och med 2016-04-04 och vald utifrån Thomson 

Reuters Eikons detaljerade nyhetsbevakning. Aktieurvalet är gjort utifrån de språk författarna 

behärskar väl. 

Metod: Historisk kvantitativ data kring aktiekursernas slutpriser har inhämtas från databasen 

Thomson Reuters Eikon i syfte att identifiera större procentuella upp- och nedgångarna. 

Därefter har en kartläggning av offentlig kvalitativ information som korrelerar med upp- 

respektive nedgångar systematiskt inhämtats från databasen samt kompletterats med offentlig 

information från fotbollsklubbarnas hemsidor, matchresultat och nyhetssidor.  

Resultat: Studien visar att aktieemissioner och sportsliga resultat är de vanligaste orsakerna 

till de största upp- respektive nedgångarna hos fotbollsaktier. Många upp- och nedgångar kan 

förklaras med traditionell finansteori men förekomst av ekonomiskt icke-rationellt beteende 

visar ett behov av en vidareutveckling av Gordons formel med hänsyn även till sportslig 

utdelning. 

 

Nyckelord: Aktie, Fotboll, Icke-rationalitet, Prisnedgång, Prisuppgång, Rationalitet, 

Volatilitet 
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ABSTRACT 
 

 

Background: What distinguishes the football industry from other companies is that success 

in football is not only measured in increased market share or higher revenues but also 

measured in sporting success. Traditional finance theory based on economic rationality 

contrasts with an emotionally-based behavioral economics to explain what drives football 

clubs share prices. 

Purpose: The purpose of this paper is to identify and map the types of news that have driven 

large price movements and to analyze whether there are factors other than economically 

rational that affect share prices.  

Limitations: The paper examines all the day's gains and losses with a residual greater than 

7% for ten of the total 22 listed football clubs in Europe that can be found on the STOXX 

Football Index. The time period is 2015-04-05 upto 2016-04-04 and selected according to 

Thomson Reuters Eikons detailed news. The stock selection is made on the basis of the 

language that the writers know well. 

Method: Historical quantitative data on shares end prices are obtained from the database 

Thomson Reuters Eikon in order to identify larger percentage of ups and downs. 

Subsequently, a survey of public quality information that correlates with the up and downs 

has been systematically collected from the database and supplemented with public 

information from the football clubs' websites, match results and additional news pages. 

Results: The study shows that share issues and the sporting results are the most common 

cause of major ups and downs of football shares. Many ups and downs can be explained by 

traditional financial theory, but the presence of economically non-rational behaviour shows a 

need for further development of Gordon’s formula with consideration of sporting dividend. 

 

Keywords: Equity, Fall of price, Football, Non-rationality, Rationality, Rise of price, 

Volatility 
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1. INLEDNING 
 

 

1.1 BAKGRUND 
 

Fotboll är en av världens största idrotter med ungefär 265 miljoner spelare
1
 i 300.000 

klubbar.
2
 Det är en även idrott med ett stort kommersiellt inslag som exemplifieras av 

framstående fotbollsklubbar som Real Madrid CF och Manchester United med annuella 

intäkter på över 500 miljoner €. Bland de 30 mest intäktsbringande klubbarna i Europa år 

2015 är sex stycken börsnoterade.
3
  

Det som skiljer fotbollsbranschen från övriga företag är att framgång i fotboll inte enbart mäts 

i ökade marknadsandelar eller ökade intäkter utan även utifrån sportsliga framgångar. Det 

finns olika sätt att äga en fotbollsklubb. En klubb kan ägas av aktieägare eller av dess 

medlemmar. En företeelse som blivit alltmer gängse under de senaste åren är en eller få ägare 

som innehar en total kontroll över klubbens verksamhet.
 
I Storbritannien användes aktier 

redan på 1800-talet i avsikt att finansiera nya arenabyggen. En historiskt ofta använd 

ägarmodell har utgjorts av förmögna lokala företagsledare som med eget kapital täckt upp för 

ekonomiska förluster. Under 1990-talet börsnoterades ett betydande antal brittiska klubbar 

och under samma tidsskede eskalerade TV-intäkterna och dessa ansenliga framtida intäkter 

upplevdes som en garanti för en god lönsamhet. Den spirande optimismen exemplifieras av 

åren 1993 fram till 1997 vid vilken tidpunkt engelska fotbollsaktier steg med i genomsnitt 774 

% och utklassade det generella aktieindex. Intresset för fotbollsaktier var emellertid kortvarigt 

och redan i slutet av år 1997 var flertalet klubbars aktievärde lägre än initialt. Det berodde 

delvis på en låg aktieomsättning och en illikvid marknad eftersom supportrar förvärvat aktier i 

sina favoritlag som de vägrade avyttra. En annan betydelsebärande orsak till att aktievärdet 

sjönk var att klubbarna sällan levererade ekonomiska vinster eller aktieutdelningar. 

Sammantaget har det bidragit till att majoriteten engelska fotbollsklubbar inte längre återfinns 

på FTSE utan numera i högre utsträckning ägs av förmögna utländska företagsledare. 

Familjeägda klubbar förekommer frekvent i Italien men en liten andel av aktierna till 

Juventus, Lazio och Roma finns noterade på FTSE IT. Tyskland stipulerar medlemsägd 

aktiemajoritet och en minoritetsandel av Borussia Dortmund är börsnoterad.
4
 

                                                           
1
 FIFA.com, 2016. Big Count. Index. 

2
 FIFA.com, 2016. Big Count. Clubs. 

3
 Deloitte, 2015. 

4
 Hela avsnittet bygger på Hamil & Chadwick, 2010, s. 9-10, 17, 18, 19, 20, 22, 29-30. 
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Totalt 22 fotbollsklubbar i Europa, inklusive Turkiet, finansierar idag sin verksamhet genom 

att vara listade på europeiska börser. The Stoxx Europe Football Index är ett börsindex som 

följer dessa 22 fotbollsklubbars aktieutveckling.
5
 Därtill är även Manchester United noterade 

på NYSE.
6
 Priset på aktier bestäms av marknadens utbud och efterfrågan samt utifrån ägarnas 

förväntningar beträffande framtida vinster och aktieutdelningar. Vid stegrande 

vinstförväntningar och en ökad tro på framtida utdelningar stiger efterfrågan på aktierna och 

därmed kurspriset. Låga förväntningar i fråga om aktieutdelning leder således till ett 

sjunkande kurspris.
7
 

Traditionell finansteori utgår ifrån antagandet att människor tar rationella beslut med avsikt 

att maximera sin förmögenhet utifrån risk och osäkerhet. Teorin utgår likaledes ifrån att 

rationalitet och logik övervinner känslor och psykologiska aspekter vid involvering av pengar. 

Likväl kan människor till exempel vara på gott humör till följd av att solen skiner eller med 

anledning av att deras favoritlag precis har vunnit. Den positiva känslan kan som en 

följdeffekt influera investeringsbeteendet.8 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
 

Fotbollsklubbar försöker maximera sina sportsliga prestationer, men dessa är även starkt 

sammankopplade med ekonomiska faktorer. Det blir påtagligt när 22 europeiska 

fotbollsklubbar har valt att börsnotera sin verksamhet på europeiska marknadsplatser. Den 

traditionella finansteorins antaganden om ekonomiskt rationella beslut kan emellertid 

ifrågasättas av den orsaken att fotbollsklubbar som undantagsvis eller aldrig genomför 

aktieutdelningar inte skulle ha ett betydande ekonomiskt värde.  

Det har även visat sig att matchresultat vid fotbolls-EM och fotbolls-VM ändrar humöret hos 

en stor del av befolkningen. Psykologer har i synnerhet funnit en ökad mängd hjärtattacker, 

kriminella handlingar och självmord i samband med sportsliga förluster. Det förekommer inte 

likvärdiga effekter vid sportsliga vinster av den orsaken att supportrarna oberoende av 

lagtillhörighet i stor utsträckning förväntar sig seger. Somliga investerar även för att de är 

tilltalad av spänningen och underhållningen som det frambringar vilket påminner om 

mekanismerna vid vadslagningsspel.
9  

                                                           
5
 STOXX Europe Football, 2016. 

6 Manchester United, 2016. 
7
 Hela avsnittet bygger på Eklund, 2014, s.91-94. 

8
 Nofsinger, 2012, s. 108. 

9
 Nofsinger, 2012, s. 112-113, 118-119. 



 

8 
 

Eftersom fotboll ger upphov till starka känslor till den grad att människor är beredda att betala 

oaktat om de återfår pengarna eller inte indikerar förekomsten av fler influerande faktorer än 

enkom finansiellt rationella. Det kan därmed problematiseras om det är rationella finansiella 

förnuftet eller icke-rationella krafter som exempelvis känslor och solidaritet som driver 

prisbildningen på fotbollsaktier. 

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Syftet med uppsatsen är att identifiera och kartlägga vilka typer av nyheter som har drivit 

stora prisförändringar och analysera om det finns andra faktorer än ekonomiskt rationella som 

påverkar aktiepriserna. 

Till hjälp att besvara syftet används följande frågeställningar.  

 Vilka typer av nyheter har drivit stora prisförändringar? 

 Finns det andra faktorer än ekonomiskt rationella som påverkar aktiepriserna? 

1.4 GENOMFÖRANDE OCH AVGRÄNSNING 
 

Uppsatsen undersöker de största procentuella aktieuppgångarna samt de största procentuella 

aktienedgångarna per dag. Tio av totalt 22 börsnoterade fotbollsklubbar på marknadsplatser i 

Europa som återfinns på STOXX Europe Football Index har undersökts.
10

 Tidsperioden är 

2015-04-05 till och med 2016-04-04, vilket innebär att slutdatumet sammanfaller med första 

dagen för uppsatsarbetet. Tidsperioden är vald eftersom Thomson Reuters Eikon
11

 har en 

detaljerad och ingående nyhetsbevakning under denna tid och för att en ettårsperiod inte ska 

riskera att frambringa säsongsbaserat bias. 

Aktieurvalet är utformat med hänsyn till de språk, danska, engelska, italienska, svenska och 

tyska som författarna bemästrar väl. Därutöver studeras uteslutande fotbollsklubbar som 

spelat i främsta divisionen under undersökningsperiodens helhet av den orsaken att offentlig 

information gällande resterande aktier bedöms mindre utförlig och tillförlitlig. Resultat från 

aktier i avsaknad av slutkurser mer än två handelsdagar redovisas likaledes inte vilket 

inbegriper AIK Fotboll AB till följd av ett avsevärt större databortfall. Denna studie kan 

därmed inte användas för att dra säkra konklusioner åberopande hela aktiepopulationen. 

 

                                                           
10

 STOXX Europe Football, 2016. 
11

 Thomson Reuters Eikon, 2016. 
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En värderingsmodell med utgångspunkt i Gordons formel samt kontrasterande 

beteendeekonomi används för att teoretiskt analysera om ekonomisk rationalitet eller icke-

rationella värden i form av känslor och solidaritet driver aktiepriset. 

 

Namn Aktiesymbol Market cap Land Beta Index Indexsymbol 

Borussia Dortmund GmbH & CO KGaA BVB.DE 359,3 € Tyskland 0,52 DAX 30 .GDAXI 

Juventus FC SpA JUVE.MI 273,3 € Italien 0,57 FTSE IT AllShare .FTITLMS 

AS Roma SpA ASR.MI 179,2 € Italien 0,71 FTSE IT AllShare .FTITLMS 

Olympique Lyonnais Groupe SA OLG.PA 179,2 € Frankrike 0,71 CAC 40 .FCHI 

Celtic PLC CCP.L 87,8 € Storbritannien 0,03 FTSE 100 .FTSE 

Parken Sport & Entertainment A/S PARKEN.CO 84,3 € Danmark 0,56 OMXC 20CAP .OMXC20CAP 

SS Lazio SpA LAZI.MI 28,4 € Italien 0,40 FTSE IT AllShare .FTITLMS 

Broendbyernes IF Fodbold A/S BIF.CO 9,8 € Danmark 0,25 OMXC 20CAP .OMXC20CAP 

Aalborg Boldspilklub A/S AAB.CO 9,8 € Danmark 0,32 OMXC 20CAP .OMXC20CAP 

AIK Fotboll AB AIKb.NGM 2,7 € Sverige 0,64 OMXS 30 .OMXS30 

Tabell 1 visar de tio aktier som undersökts ordnade med hänsyn till market cap i miljoner €.
12

 

Dessa värden har avrundats till en decimal och inhämtats 2016-04-25. Dessutom visas förvalt 

jämförelseindex för respektive aktie från Thomson Reuters Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Se omräkning EUR/USD i appendix V. 
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2 MARKNADEN FÖR FOTBOLL 
 

I oktober år 2008 formulerade engelska Tottenhams ordförande Daniel Levy ett öppet brev på 

fotbollsklubbens hemsida som följer. ”Det finns en felaktig uppfattning att vår klubb drivs 

enbart av ekonomisk vinst och att fotbollen kommer i andra hand. Framgång på planen är 

den enda framtida bestämmandefaktorn för klubben och dess finansiella stabilitet och det 

vore kontraproduktivt att ha något annat än fotbollen som första och främsta prioritet och det 

är löjeväckande att antyda annat. I en tid när fotbollsklubbar kritiseras för att förlora pengar 

och för deras skuldsättning är jag förvånad att vi kritiseras för hur vi driver vår klubb med en 

sund kommersiell bas och genom att göra ekonomisk vinst. Tack Gud för att vi gör en vinst 

eftersom det signifikant hjälpt oss i utvecklingen de senaste sju åren och det har hjälpt oss att 

bli en av Europas mest säkra klubbar. Jag ber inte om ursäkt för att vi har återinvesterat 

klubbens positiva kassaflöde i både spelare och infrastruktur.”
 13

  

Det öppna brevet åskådliggör att fotbollsklubben, eller företaget, bestrider att ändamålet är 

vinstmaximering och att den finansiella planeringen istället åsyftar att den ekonomiska 

avansen kan återinvesteras i klubben. Att fotbollsklubbar generellt inte drivs med ett 

ekonomiskt vinstintresse manifesteras likaledes tydligt av att de 92 främsta engelska 

fotbollsklubbarnas aggregerade ekonomiska förlust var över 1,5 miljarder €
14

 mellan åren 

2001 till 2006. Det är sällsynt att klubbar genererar ekonomisk vinst och när den engelska 

fotbollsklubben Walsall annonserade ekonomisk profit för tredje verksamhetsåret i följd 

anklagades ledningen för att sakna sportsliga ambitioner. I takt med att det ideligen genereras 

ekonomiska förluster fordras en kompensation i avsikt att upprätthålla fotbollsklubben vid liv. 

En ofta använd lösning är att en eller flera förmögna företagare täcker förlusterna som en 

form av välgörenhet. Ett annat förfarande är att täcka förluster med banklån eller annan 

kreditgivare men om skulderna övergår till att vara alltför betydande riskeras konkurs. Det 

existerar även exempel där ägaren investerar i en fotbollsklubb för att göra ekonomisk vinst. 

Disharmoni mellan ledningen och klubbens supportrar uppstår emellertid ofta med anledning 

av att supportrarna istället för ekonomisk vinst framför krav på sportsliga satsningar.
15

  

 

 

                                                           
13

 Hamil & Chadwick, 2010, s. 120. 
14

 Se omräkning EUR/GBP i appendix V. 
15

 Hela avsnittet bygger på Hamil & Chadwick, 2010, s. 120-121, 139-143. 
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2.1 FOTBOLLSKLUBBARS INTÄKTER 
 

Fotbollssupportrar manifesterar sitt fotbollsengagemang via konsumtion av exempelvis 

matchbiljetter, tv-kanaler och souvenirer. Till följd av den stora efterfrågan på fotboll erhåller 

fotbollsklubbarna betydelsefulla intäkter från företag som vill exponeras i detta sammanhang. 

Traditionellt har matchdagsintäkterna varit fotbollsklubbarnas viktigaste intäktskällor. Dessa 

utgörs av intäkter från säsongskortsinnehavare, biljettintäkter från hemma- och 

bortasupportrar och från sponsorernas VIP-biljetter. Långsiktigt kan en fotbollsklubb försöka 

utöka matchdagsintäkterna genom att investera i en utvidgning av antalet platser eller 

modernisering av arenan. 

På senare år har inkomster från tv-bolagen kommit att vara en allt mer betydande intäktskälla. 

Många gånger säljs tv-rättigheterna unisont som ett paket inbegripande samtliga klubbar i 

ligan. Klubbarna delar därefter på intäkterna likväl förekommer det även att fotbollsklubbars 

tv-rättigheter säljs individuellt. Dessa rättigheter säljs för några år isänder, vilket medför att 

den specifika inkomsten är fixerad under tidsperioden. Ofta stiger värdet på framtida tv-avtal 

om än det vid avtalsslut föreligger en osäkerhet angående det framtida priset. De engelska 

toppklubbarnas tv-avtal var värt 2,4 miljarder €
16

 mellan åren 2007 till 2009 och ett flertal 

andra europeiska ligor har ansenliga och vitala tv-avtal. I de fem främsta europeiska ligorna, 

England, Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland, utgör förtjänsterna från tv-avtal mellan 26 % 

och 55 % av de totala intäkterna. 

Vad de kommersiella rättigheterna anbelangar består dessa i synnerhet av sponsorintäkter och 

souvenirintäkter. Ofta förefaller det sig att fotbollsklubbarna sponsras av stora multinationella 

företag som vill exponeras i tv. När det amerikanska försäkringsföretaget AIG tillfrågades av 

vilken anledning de sponsrade matchtröjan på den engelska fotbollsklubben Manchester 

United förklarade de att företaget inte sponsrade i England utan i Asien. Med anledning av 

den internationella sponsringen kan fotbollsklubbarna skriva bättre sponsringsavtal såvida de 

kvalificerar sig för spel i internationella turneringar som Champions League. Deltagande 

engelska fotbollsklubbar kan ofta skriva sponsoravtal à 12,1 miljoner €
17

 per år. Att vinna 

Champions League estimerades i år 2008 till ett värde av mer än 102,5 miljoner €
18

 till följd 

av tv-rättigheter, förbättrade sponsringsavtal, högre värdering av egna spelare och därtill även 

                                                           
16

 Se omräkning EUR/GBP i appendix V. 
17

 Se omräkning EUR/GBP i appendix V. 
18

 Se omräkning EUR/GBP i appendix V. 
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ökade biljettintäkter. Utöver det estimerades mästaren även tjäna 36,2 miljoner €
19

 ytterligare 

på vägen fram till finalen. Förutom exponering via tröjsponsring kan företagen även betala för 

namnrättigheterna till arenan. Flygbolaget Emirates spenderade till exempel 120,6 miljoner 

€
20

 i utbyte mot att namnge hemmaarenan för engelska fotbollsklubben Arsenal. 

Den frekventaste souvenirförsäljningen utgörs av tröjförsäljning till de egna anhängarna och 

för att maximera försäljningsintäkterna saluförs många gånger olika tröjor för hemmaplan, 

bortaplan samt internationella turneringar. Engelska, spanska och tyska fotbollsklubbar tjänar 

i genomsnitt varje år 7-8 miljoner € på souvenirer medan motsvarande franska och italienska 

klubbar i genomsnitt årligen tjänar 3-4 miljoner €. Andra förfaranden för fotbollsklubbar att 

tjäna pengar kan vara att under icke-matchdagar arrendera ut arenan till konserter och andra 

evenemang eller genom att förvandla lounger till hotellrum.
21

 

 

2.2 CHAMPIONS LEAGUE OCH EUROPA LEAGUE 
 

Champions League anses vara världens främsta klubblagsturnering för de främsta 

fotbollsklubbarna i Europa. Till turneringen kvalificerar sig årligen 32 fotbollsklubbar genom 

att prestera ypperliga resultat i den inhemska ligan. De bäst placerade lagen från de högst 

rankade ligorna erhåller direkt åtgång till turneringen och många andra klubbar åtnjuter 

utifrån sin ligaplacering möjlighet att kvalspela under sommaren.
22

 Kvalspelet fullbordas 

genom utslagningsmatcher i form av dubbelmöten visavi specifika motståndare. De 32 

fotbollsklubbar som medverkar inleder med ett gruppspel. De yppersta lagen hemmahörande i 

gruppspelet avancerar därnäst till utslagningsmatcher i form av dubbelmöten i åttondelsfinal, 

kvartsfinal och semifinal. Finalen spelas årligen i maj på en neutral arena.
23  

Spel i Champions League genererar betydande intäkter. Deltagande i det inledande 

gruppspelet leder till inte mindre än tolv miljoner € i intäkter oberoende av sportsliga resultat 

och ersättningarna tilltar vid sportsliga framgångar som exempelvis 1,5 miljon € för varje 

vinst och 15 miljoner € för finalseger.
24

 För de klubbar som inte lyckas kvalificera sig för 

Champions League existerar möjligheten att kvalificera sig till Europa League som är en 

                                                           
19

 Se omräkning EUR/GBP i appendix V. 
20

 Se omräkning EUR/GBP i appendix V. 
21

 Hela avsnittet 2.1 bygger på Hamil & Chadwick, 2010, s. 104-106, 122-125, 130-131, 135. 
22

 About, 2015. The Champions League Format. 
23

 UEFA, 2015. Regulations of the UEFA Champions League 2015-2018 Cycle. 
24

 UEFA, 2015. UEFA Champions League revenue distribution. 
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likartad turnering men med mindre intäkter. Vinnaren av Europa League erhåller 

approximativt sammanlagt 20 till 25 miljoner €.
25

 

 

2.3 FOTBOLLSKLUBBARS KOSTNADER 
 

De väsentligaste utgifterna för fotbollsklubbarna är spelarnas löner.
26

 Under år 2015 erhöll 

den bäst betalde spelaren Leonel Messi 65 miljoner € per år och i kretsen av de tio bäst 

betalda spelarna hade samtliga mer än 20 miljoner € per år.
27

 Den generella trenden är att 

lönerna tilltar av den orsaken att fotbollsklubbarna har ett incitament att betala höga löner för 

att tillgå bättre spelare.
28

 Engelska klubben Chelsea betalade år 2015 ungefär 284,5 miljoner 

€
29

 och bland de engelska klubbarna hade sex klubbar lönekostnader som årligen överskred 

132,3 miljoner €.
30

 
31

 Det innebär att utgifterna för löner är de mest relevanta kostnaderna av 

den orsaken att de är stora i proportion till resterande kostnader.
32

 I de fem främsta europeiska 

ligorna, England, Frankrike, Italien, Spanien samt Tyskland, uppgår lönekostnaderna till 

mellan 44 % och 64 % av de totala kostnaderna.
33

 

 

2.4 SPELARTRANSAKTIONER 
 

Rättigheterna till fotbollsspelare kan förvärvas och avyttras under två perioder av året. En 

period under sommaren och en period under vintern.
34

 När en fotbollsklubb inhandlar en 

spelare är det nödvändigt att beakta totalkostnaden som inrymmer både investeringskostnaden 

och lönekostnaden därför att sistnämnda många gånger är största kostnaden.
35

 Under år 2014 

spenderade exempelvis världens klubbar 3,2 miljarder €
36

 på spelartransaktioner och 4,9 

miljoner €
37

 på spelarlöner. Av världens totala lönekostnader betalades 80 % av europeiska 

klubbar.
38

 

 
                                                           
25

 Total Sportek, 2016. Europa League Prize Money. 
26

 Hamil & Chadwick, 2010, s. 132-133. 
27

 Business Insider UK, 2015. 
28

 Hamil & Chadwick, 2010, s. 132-133. 
29

 Se omräkning EUR/GBP i appendix V. 
30

 Se omräkning EUR/GBP i appendix V. 
31

 Total Sportek, 2016. English Premier League wage bills club by club. 
32

 Hamil & Chadwick, 2010, s. 132-133. 
33

 Hamil & Chadwick, 2010, s. 136. 
34

 Hamil & Chadwick, 2010, s. 139. 
35

 Hamil & Chadwick, 2010, s. 138. 
36

 Se omräkning EUR/GBP i appendix V. 
37

 Se omräkning EUR/GBP i appendix V. 
38

 Evening Standard, 2015.  
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3 TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 
 

I den teoretiska referensramen beskrivs den effektiva marknadshypotesen, en 

värderingsmodell med utgångspunkt i Gordons formel och därtill även en kort genomgång av 

kontrasterande beteendeekonomi. Avslutningsvis presenteras en översikt av tidigare forskning 

på området.  

 

3.1 MARKNADSEFFEKTIVITET 
 

År 1953 presenterade den brittiske statistikern Maurice Kendall en teori om att aktiers 

framtida pris följer en slumpartad random walk. Tillhandahållen empiri i hans studier 

uppvisade inte några tydliga mönster och följaktligen ansågs det omöjligt att förutse 

morgondagens aktiepris. Med random walk menas att varje prisförändring är helt oberoende 

från tidigare prisförändringar. Om investerare kunde använda dagens pris för att förutse 

morgondagens pris skulle de använda den informationen och erhålla enkla vinster. I effektiva 

marknader förändras priserna emellertid omedelbart tills det inte längre är möjligt att 

inkassera vinster genom att studera tidigare prisförändringar. Som en konsekvens av detta 

kommer alla tidigare prisförändringar att ingå i dagens aktiepris.
39

  

Det ger till resultat att aktiepriserna blir oberoende och följer random walk. Eugene Fama 

formulerade den effektiva marknadshypotesen utifrån teori och empiri år 1970. Den effektiva 

marknaden uppnås bland annat när det inte föreligger transaktionskostnader och all 

information finns tillgänglig utan kostnad för samtliga aktörer. Fama hävdade att bevisen var 

goda för en svag och en semi-stark marknadseffektivitet, med historisk och publik 

information. Vidare hävdade han att det för en stark marknadseffektivitet fanns mer tvetydiga 

resultat och att den starka formen av marknadseffektivitet mest ska betraktas som en teori att 

utgå ifrån för att kunna observera avvikelser.
40

 

 

3.2 FÖRETAGSVÄRDERINGSMODELL 
 

Denna studie utgår ifrån Famas antagande om att marknaden är semi-stark och att 

aktiekurserna därmed reagerar på nyheter. Det innebär att i synnerhet positiva och negativa 

nyheter bör influera aktiekurserna. Priset på aktier bestäms av utbud och efterfrågan på 

marknaden där ägarna får utdelning på sina aktier. Vid förväntningar om ökade vinster och 

                                                           
39

 Hela avsnittet bygger på Brealey, Myers & Allen, 2011, s.342-343, 345. 
40

 Hela avsnittet bygger på Fama, 1970. 
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ökade avkastningar stiger efterfrågan på aktierna vilket ger till resultat ett högre kurspris. 

Omvänt scenario inträffar vid minskade vinster och minskade utdelningar. Aktiekursen sätts 

utifrån förväntningar om framtida vinster och utdelningar. Av den orsaken att priserna på 

aktiemarknaden ändrar sig med stor hastighet sätts priserna med stor osäkerhet. Det 

föreliggande värdet på aktierna avser hur aktiekursen förhåller sig till förväntade framtida 

vinster som är komplicerade att förutsäga. Prognoserna kan slå fel av den orsaken att räntor 

förändras, ny information tillkommer och denna osäkerhet och volatilitet innebär att aktiernas 

relativa avkastning ständigt fluktuerar.
41

 

För att värdera aktiernas nettonuvärde när utdelningar antas ha en för evigt konstant 

tillväxttakttakt används ofta Gordons formel som illustreras nedan.
42

  

 

𝑃0 =
𝐷𝐼𝑉1

𝑟 − 𝑔
 

Figur 1: Gordons formel 

 

P0 = Priset vid tidpunkt 0 

Div = Utdelning 

r = Diskonteringsränta/avkastningskravet 

g = Tillväxttakt 

 

Eftersom framtida utdelningar bestämmer företagets aktiekurs är förväntningar om framtida 

utdelningar och framtida vinster signifikanta för att värdera aktier. 
43

 

Marknadsrisk är den risk som finns på finansmarknaden och aktiernas känslighet till 

marknadens rörelser mäts med Beta (β). Alla aktier är inte helt korrelerade med marknadens 

avkastning utan påverkas dessutom av specifik risk, närmare bestämt hur företagets händelser 

påverkar aktien. Marknadens reala avkastning (rm), som finansiella chefer har för vana att 

använda, är historiskt 7 % per år.
44

 Den riskfria räntan (rf) används för att beräkna 

marknadens förväntade riskpremium (rm-rf). Förväntat riskpremium på aktien erhålls genom 

                                                           
41

 Hela avsnittet bygger på Eklund, 2014, s.91-94. 
42

 Håkansson, 2001, s. 40. 
43

 Hansson, 2009, s. 51-52. 
44

 Brealey, Myers & Allen, 2011, s. 220. 
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att multiplicera med Beta, β(rm-rf).
45

 I appendix I förevisas utförligare explikationer av den 

specifika risken, med utgångspunkt i CAPM.
46

  

3.3 BETEENDEEKONOMI 

Traditionell finansteori utgår ifrån antagandet att människor gör rationella beslut för att 

maximera sin förmögenhet utifrån risk och osäkerhet. Den utgår även ifrån att eftersom 

pengar är involverat kommer rationalitet och logik övervinna känslor och psykologiska 

aspekter. Likväl kan människor exempelvis vara på angenämnt humör med anledning av att 

solen skiner eller till följd av att deras favoritlag precis har vunnit. Denna positiva känsla kan 

som en följdeffekt ha inverkan på deras investeringsbeteende. I samband med strålande 

humör kan människor frambringa mer optimistiska förutsägelser om framtiden än vid eländigt 

humör, som frambringar mer pessimistiska förutsägelser. Psykologer har under en längre tid 

dokumenterat solens effekt på människans beslutsfattande. Exempelvis är bristande solljus 

korrelerat med depression och solsken får oss att må bra. Det goda humör solen försätter 

människan i frammanar optimistism och påverkar beslutsprocessen. Till och med finansiella 

beslut kan påverkas av solen och det innebär att sannolikheten för aktieförvärv och högre 

avkastning stiger vid solsken i jämförelse med vid regn. 47 

3.4 TIDIGARE FORSKNING 

 Det har genomförts ett flertal kvantitativa studier som undersökt hur fotbollsaktier påverkas 

av olika specifika händelser som exempelvis hur aktiepriset påverkas av spelartransaktioner, 

Champions League, byte av manager, tv-avtal och sponsoravtal etc. Icke desto mindre 

förefaller det sig att den tidigare forskningen inom detta tema i en hög grad tenderar att 

kvantitativt undersöka hur fotbollsaktierna påverkas vid olika matchresultat. 

 

3.4.1 MATCHRESULTATETS PÅVERKAN PÅ FOTBOLLSAKTIER 
 

Ett betydande antal studier har genomförts med avsikt att undersöka hur matchresultat 

påverkar fotbollsklubbars aktier. Sammanfattningsvis har studier från Renneboog & 

Vanbrabant,
48

 Briem, Nyberg & Rosendahl,
49

 Stadtmann,
50

 Scholtens & Peenstra,
51

 Grgic & 

                                                           
45

 Hela avsnittet bygger på Brealey, Myers & Allen, 2011, s. 202-203, 220, 222. 
46

 Se Appendix I. 
47

 Nofsinger, 2012, s. 108-111. 
48

 Renneboog & Vanbrabant, 2000. 
49

 Briem, Nyberg & Rosendahl, 2006. 
50

 Stadtmann, 2006. 
51

 Scholtens & Peenstra 2007. 
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Tarassiouk,
52

 Johansson & Forslund,
53

 samt Britschgi
54

 påvisat att matchvinster påverkar 

aktievärdet positivt och matchförluster påverkar aktievärdet negativt. Avgörande matcher för 

tabellplacering, som toppmatcher, upp-och nedflyttning och betydelsefulla 

utslagningsmatcher i Champions League har en större effekt på aktiekursen än resterande 

matcher. Detta faktum bekräftas även av Lundstedt & Ulander
55

 som specifikt har undersökt 

tolv fotbollsklubbars matchprestationer från år 2011 till och med år 2014 i tre olika länder 

utan att påträffa nationella skiljaktigheter. Bell, Brooks, Matthews & Sutcliffe
56

 visar att 

matchresultaten för engelska fotbollsklubbar har en marginell effekt på aktiekursen, och att 

den snarare påverkas av andra variabler. Grgic & Tarassiouk
57

 föreslår en undersökning med 

fler lag från olika länder samt en blandning av stora och små klubbar som framtida forskning. 

Detta med avsikten att observera mer generella tendenser än enkom effekten av matchresultat. 

 

3.4.2 SPELARTRANSAKTIONERS PÅVERKAN PÅ FOTBOLLSAKTIER 
 

En annan gängse företeelse som undersökts har varit hur fotbollsaktier påverkas i samband 

med spelartransaktioner. Studier från Briem, Nyberg & Rosendahl,
58

 Grammenidis & 

Norberg
59

 samt Athanasios
60

 visar att aktiepriset sjunker vid spelarförvärv. Det är emellertid 

enbart sistnämnda studien, innehållandes en omfattande datamängd, som uppvisar positiva 

aktiekurser vid spelarförsäljningar. Totalt 30 fotbollsklubbar och samtliga spelartransaktioner 

inom loppet av 14 år har identiferats i nyligen nämnda studie. Av resultaten från de resterande 

studierna framkommer det således inte signifikanta resultat vid spelarförsäljningar. Värt att 

nämna är även att Briem, Nyberg & Rosendahl
61

 studie valt att undersöka begreppet 

”stjärnspelare” subjektivt utan distinkt definition.  

 

3.4.3 ÖVRIG PÅVERKAN PÅ FOTBOLLSAKTIER 
 

Utöver nämnda faktorer finns det i denna kontext ytterligare faktorer som innehar en 

fundamental betydelsebärande funktion. En av dessa är strikt ekonomiska händelser. Detta är 

ett mindre beforskat område som till exempel innefattar nya tv-avtal och nya sponsoravtal. 

                                                           
52
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53

 Johansson & Forslund, 2008. 
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Gannon, Evans & Goddard
62

 har undersökt hur de engelska Premier League-lagens 

aktiekurser påverkats av nya tv-avtal. Tv-avtalet år 1996 visade positiv korrelation till ökade 

aktiekurser för fotbollsklubbarna medan Tv-avtalet år 2000 inte föranledde en större rörelse i 

någon riktning. Filis & Spais
63

 studie om sponsring har påvisat att Juventus och Tottenhams 

nya sponsoravtal endast påverkade aktiekurserna marginellt. 

Managerbyte är en annan händelse som inte har undersökts i någon större omfattning. En 

studie av Johansson & Forslund
64

 utgör dock ett viktigt undantag. De visar att det föreligger 

en positiv avvikande avkastning i samband med att managern lämnar fotbollsklubben orsakat 

av dåliga sportsliga resultat. Samtidigt är det omöjligt att urskönja några signifikanta samband 

om managern lämnar av andra bevekelsegrunder.  

Till sist har det genomförts studier i syfte att undersöka vad som påverkar aktiekursen i en 

specifik fotbollsklubb. Hannu & Wennlo
65

 har undersökt hur marknadsvärdet på börsnoterade 

fotbollsklubben Manchester United har påverkats av olika händelser. De har erhållit ett 

samband mellan goda sportsliga resultat och ett ökat marknadsvärde men har svårare att 

erhålla detta samband angående förbättrade finansiella resultat och ett ökat marknadsvärde. 

Stadtmann
66

 har undersökt vilka typer av nyheter som påverkar den tyska fotbollsklubben 

Borussia Dortmunds aktier mest. Aktiekursen minskade när Dortmund missade spel i 

Champions League och därtill även när media rapporterat att fotbollsklubben ville ge ut nya 

obligationer till ett värde av 100 miljoner €. Aktiekursen ökade emellertid när affärsmannen 

Norman Rentrop ville förvärva många aktier. 
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4 METOD 
 

 

Metoden innehåller en genomgång av tillvägagångssättet för studien samt en avslutande del 

med metod- och källkritik. 

4.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 

Studien undersöker vilka händelser som driver stora kursrörelser genom att filtrera fram stora 

händelser och studera nyhetsflödet i enlighet med en av författarna oprövad egenutvecklad 

explorativ metod med fokus på kvalitativa variabler för att generera ny empiri och nya 

hypoteser. Det kan således betraktas som en pilotstudie, en förstudie, innan en större studie. 

En annan anledning till att denna studie är kvalitativ istället för kvantitativ är även för att 

komplettera det som redan genomförts på området och fylla en kunskapslucka. 

Uppsatsen undersöker de största procentuella aktieuppgångarna samt de största procentuella 

aktienedgångarna per dag för tio av totalt 22 börsnoterade fotbollsklubbar på marknadsplatser 

i Europa som återfinns på STOXX Europe Football Index.
67

 Tidsperioden är 2015-04-05 till 

och med 2016-04-04, vilket innebär att slutdatumet sammanfaller med första dagen för 

uppsatsarbetet. Tidsperioden är vald eftersom Thomson Reuters Eikon
68

 har en detaljerad 

nyhetsbevakning under denna tid och för att en ettårsperiod inte riskerar att framkalla 

säsongsbaserat bias. 

Aktieurvalet är utformat med hänsyn till de språk, danska, engelska, italienska, svenska och 

tyska som författarna bemästrar tillräckligt väl. Därutöver studeras uteslutande 

fotbollsklubbar som spelat i främsta divisionen under undersökningsperiodens helhet av den 

orsaken att offentlig information gällande resterande aktier bedöms mindre utförlig och 

tillförlitlig. Resultat från aktier i avsaknad av slutkurser mer än två handelsdagar redovisas 

likaledes inte vilket inbegriper AIK Fotboll AB till följd av ett avsevärt större databortfall. 

Denna studie kan därmed inte användas för att dra säkra konklusioner åberopande hela 

aktiepopulationen. 

 

För att studera vilka nyhetshändelser som korrelerar med stora kursförändringar fullbordas 

först en identifikation av aktiekursernas och marknadsindex historiska slutpriser. Detta 

genomförs dagligen under tidsperioden 2015-04-05 till och med 2016-04-04. Marknadsindex 

härrör från de nationella index som är förvalda i Thomson Reuters Excel vid respektive aktie. 
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20 
 

All historisk kvantitativ data har importerats från Thomson Reuters Eikon till Excel. 

Residualen (e) står för den unika risken och unika avkastningen för företaget. För att beräkna 

e används en typ av filter som identifierar volatilitet men avlägsnar förändringar som är 

orsakad av systematisk risk i enlighet med CAPM.
69

 

Historiskt stiger marknaden årligen med i genomsnitt 7 %. Med utgångspunkt i symbolvärdet 

7 % genomförs en systematisk kartläggning och undersökning av alla upp- och nedgångar 

som slår marknadens genomsnittliga årsavkastning på en enda kursdag, det vill säga när e är 

större än 7 % enligt formeln nedan:  

 

rA - rF – β * (rm - rf) = e. 

Figur 2: Uträkning av residual i enlighet med CAPM. 

 

Aktiens tre månaders dagliga betavärde används och har erhållits från Thomsons Reuters 

Eikon 2016-04-25. Det innebär att betavärdet inte är exakt men bästa disponibla mått för den 

valda tidsperioden. Även årliga riskfria räntor för de olika länderna har erhållits 2016-04-25.
70

 

Av den orsaken att den riskfria räntan per dag är nära noll och inte skulle påverka resultatet 

antas att rF = 0 enligt formeln nedan:  

 

rA - βA * rm = e 

Figur 3: Uträkning av residual exklusive riskfri ränta, 

 

För att säkerställa att största procentuella upp- och nedgångar har påträffats, med minimal risk 

för förbisedd data, har all data per aktie sammanställts i ett diagram i Excel för identifikation.  

Vidare har arbetet inriktats på att systematiskt kartlägga och undersöka den offentliga 

kvalitativa information som korrelerar med specifika upp- och nedgångar. Författarna har 

utgått ifrån den offentliga information som föreligger om respektive aktie i databasen 
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Thomson Reuters Eikon under Company News den aktuella tidsperioden. Utöver detta har 

författarna valt att systematiskt undersöka alla nyheter på fotbollsklubbarnas hemsidor
71

.  

Dessutom har sökmotorer med sökningar på aktiernas namn, på fotbollsklubbarnas namn, på 

ordet börs och aktie använts för att anträffa relevanta kompletterande källor på respektive 

språk. Fyra stora nationella aktörer från Danmark, Frankrike respektive Italien som bland 

annat nyhetsbevakar den nationella aktiehandeln och fotbollsaktier valdes och dessa tolv 

aktörer har sedan systematiskt undersökts.
72

 

En värderingsmodell med utgångspunkt i Gordons formel samt kontrasterande 

beteendeekonomi används för att teoretiskt analysera om ekonomisk rationalitet eller icke-

rationella värden i form av känslor och solidaritet driver aktiepriset. 

4.2 METODKRITIK OCH KÄLLKRITIK 
 

Styrkan med ett kvalitativt arbetssätt är att det sker en identifikation av de variabler som har 

relevans för fotbollsaktiers volatilitet och att framtida studier kan inriktas mot att undersöka 

de mest relevanta variablerna. En annan aspekt som särskiljer denna studie jämfört med andra 

studier är testandet av en ny oprövad egenutvecklad metod för att undersöka om det är en 

framkomlig metod för att generera nya hypoteser. Svagheten är att alla upp- och nedgångar 

inte kan förklaras genom att använda tillgänglig offentlig information vilket frambringar 

luckor som förblir oförklarade. En ytterligare nackdel är att den föreliggande studien inte 

undersöker specifika variablers numeriska korrelation med kurspriset. Den största kritik mot 

denna metod är att det krävs en subjektiv värdering av en händelse för att bedöma händelsens 

relevans. Problemet är att denna värdering varierar från person till person. Även det icke-

systematiska valet av kompletterande mediekällor i resultatdelen kan kritiseras eftersom andra 

källor kunde ha valts med ett eventuellt annat utfall. Svårigheten med systematiska val som 

att enbart studera de största sidorna, uteslutande de mest besökta sidorna, eller liknande, är att 

de med nödvändighet inte påträffar de mest relevanta källorna för studien.  

 

All data om aktiekursernas och marknadsindex slutkurser samt företagsinformation är 

inhämtad från den högt ansedda och pålitliga databasen Thomsons Reuters Eikon, vilket 

innebär att alla data bör vara korrekt. Indexen är systematiskt valda genom användning av 

databasens förvalda index vid respektive aktie. Emellertid är det en viss svaghet att det 
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 Se Appendix II. 
72

 Se Appendix III. 
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förvalda indexet inte nödvändigtvis alltid överensstämmer med hela marknadens utveckling 

vilket kan påverka resultatet på marginalen. Replikerbarheten i studien är hög. Alla användare 

med samma eller likvärdig databas med historiska aktie- och indexpriser kan få fram exakt 

samma data. Dessutom är den offentliga information som använts disponibel för allmänheten. 

Den offentliga informationen består av primära källor som fotbollsklubbarnas hemsidor samt 

sekundära källor som affärstidningar i respektive länder. De flesta sekundära källor får anses 

ha ett gott anseende men det är synnerligen fundamentalt att påpeka att det kan förekomma 

felaktig information, vilket kan minska studiens pålitlighet. Det förekommer likafullt att olika 

källor uppvisar överensstämmande information, vilket skulle kunna stärka den publicerade 

informationens pålitlighet. 

 

Validiteten är god för de undersökta aktierna eftersom kvalitativ offentlig information 

beskriver kvantitativ data. Det innebär att studien mäter det den avser att mäta. Studien 

undersöker endast tio av totalt 22 börsnoterade fotbollsaktier med urval utifrån språk. Till 

följd av detta kan resultaten inte generaliseras till alla existerande europeiska fotbollsaktier 

vilket minskar validiteten. Mot bakgrund av att den föreliggande studien enbart undersökt 

volatiliteten en specifik kursdag kan studien därutöver inte generalisera kring vad som driver 

aktiepriset på längre sikt. All data härrör från en ettårsperiod vilket innebär att den endast kan 

generaliseras till denna tidsperiod. Dock finns det fog för att studiens resultat även kan 

användas för att ge en indikation på hur det skulle kunna förefalla övriga år.  

 

Teoriavsnittet bygger på välkända teorier om marknadseffektivitet, hämtad från vetenskaplig 

artikel av etablerade forskare som Fama och bakgrundsteorierna har kompletterats från 

finanslitteratur. Tidigare studier redogör för undersökningar inom ämnet samt vilka 

kunskapsluckor det föreligger att fylla. De tidigare studierna har inhämtats genom sökningar 

på relevanta nyckelord i den svenska uppsatsdatabasen samt genom att söka i tillgängliga 

databaser hos universitetsbiblioteket i Linköping. Dessa undersökningar har sannolikt inte 

granskats lika noggrant av andra forskare och bör därför beaktas med större försiktighet.  
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5 EMPIRI 
 

I resultatdelen visas alla kursdagar med en residual större än 7 % under tidsperioden 2015-

04-05 till och med 2016-04-04. För att underlätta för läsaren har alla procentuella 

förändringar som presenteras avrundats till två decimaler. Fotbollsaktierna presenteras en i 

taget rangordnade utifrån market cap. Ett undantag har utformats för de två aktier i 

avsaknad av betydande residualer då dessa enkom nämns i förbigående. De händelser som 

korrelerar med upp- respektive nedgångarna presenteras i tabellform och textform. I 

appendix IV finns även en graf som illustrerar aktiekursernas utveckling i orange kurva med 

gröna punkter för uppgångar och röda punkter för nedgångar. Därtill visas jämförelseindex 

utveckling i lila kurva.
73

  

 

5.1 Juventus FC SpA 
 

Datum ∆ Juventus FC SpA ∆ FTSE IT AllShare Beta ∆ Residual Händelse 

2015-04-10 10,22 % 0,40 % 0,57 9,99 % Sportslig framgångsrik period 

Tabell 2 visar Juventus FC SpA upp- och nedgångar där residualen är större än 7 %. En 

sådan uppgång sker under den aktuella perioden. 

 

Juventus FC SpA genomgår en stark kursutveckling och stiger med mer än 10 % samtidigt 

som klubben upplever sportsliga framgångar i form av kvalificering till finalen i italienska 

cupen, kvartsfinalen i Champions League och ledning av den italienska ligan.74  

 

5.2 AS Roma SpA 
 

Datum ∆ AS Roma SpA ∆ FTSE IT AllShare Beta ∆ Residual Händelse 

2015-08-11 7,12 % -1,03 % 0,71 7,85 % Spelarförsäljning 

2016-01-25 -10,40 % -4,79 % 0,71 -7,00 % Rykte 

Tabell 3 visar AS Roma SpA upp- och nedgångar där residualen är större än 7 %. En sådan 

uppgång respektive nedgång sker under den aktuella perioden. 

 

AS Roma SpA stiger med 7 % i samband med att klubben säljer fotbollsspelaren Alessio 

Romagnoli till AC Milan för 25 miljoner €. Utöver det har Roma även rätt till 30 % av de 
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 Se Appendix IV. 
74 Qui Finanza, 2015. Juventus corre in borsa con boom di volume. 
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framtida transferrättigheterna på den del som eventuellt överskrider 25 miljoner € vid en 

framtida försäljning. 
75

  

 

Några månader senare ryktas det att den konkurrerande italienska fotbollsklubben AC Milan i 

framtiden kan komma att börsnoteras i Asien inom ett par år. Ryktet handlar om den 

thailändske investeraren Bee Taechaubol som vill förvärva 48 % av aktierna i den 

konkurrerande klubben för 480 miljoner €.
 76

 Under samma dag sjunker AS Roma SpA med 

ungefär 10 %.  

5.3 Olympique Lyonnais Groupe SA 
 

Datum ∆ Olympique Lyonnais Groupe SA ∆ CAC 40 Beta ∆ Residual Händelse 

2015-04-07 14,58 % 1,52 % 0,71 13,50 %  Sportslig framgångsrik period 

2015-05-05 -9,70 % -2,12 % 0,71 -8,18 % Aktieemission/Ekonomisk rapport 

2015-05-18 -11,45 % 0,37 % 0,71 -11,71 % Aktieemission 

2015-05-27 -14,53 % 1,95 % 0,71 -15,91 % Aktieemission 

2015-05-28 19,00 % -0,86 % 0,71 19,61 % Aktieemission 

2015-06-01 18,00 % 0,35 % 0,71 17,75 % Aktieemission 

2015-06-03 12,26 % 0,60 % 0,71 11,84 % Aktieemission 

2015-06-04 -13,51 % -0,93 % 0,71 -12,84 % Aktieemission 

2015-06-12 -8,47 % -1,41 % 0,71 -7,47 % Aktieemission 

2015-06-16 -13,31 % 0,51 % 0,71 -13,67 % Aktieemission 

2015-06-17 -10,70 % -1,02 % 0,71 -9,98 % Aktieemission 

2015-11-09 6,00 % -1,46 % 0,71 7,04 % Ekonomisk rapport/Ligaseger 

2016-01-08 7,35 % -1,59 % 0,71 8,48 % Ny arena/Samarbetsavtal 

2016-02-17 9,23 % 2,99 % 0,71 7,11 % Ekonomisk rapport 

Tabell 4 visar Olympique Lyonnais Groupe SA upp- och nedgångar där residualen är större 

än 7 %. Sju sådana uppgångar respektive nedgångar sker under den aktuella perioden. 

 

Olympique Lyon befinner sig tvåa i ligan, endast en poäng från ledaren, med sju ligamatcher 

kvar, och med chans på ligaseger. Dessa positiva sportsliga resultat får aktiekursen att öka 

med mer än 14 %.77 

  

Senare på våren minskar aktien med nära 10 %. Detta inträffar efter att Olympique Lyonnais 

Groupe SA den 4:e maj 2015 meddelat om en framtida aktieemission i omfattningen av 52 

                                                           
75 Hela avsnittet bygger på Thomson Reuters Eikon – Company News ASR.MI 2015-08-11 “BRIEF –AS Roma sells Alessio 

Romagnoli to AC Milan for 25 mln euros ASR.MI – RTRS” 
76 Calcio e Finanza, 2016. Milan quotato in una borsa asiatica entro un paio d’anni. 
77

 Trading Sat, 2015. L’OL dans la roue du PSG pour le titre, la Bourse y croit.  
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miljoner € med avsikt att finansiera ett nytt träningscenter och en ny arena.
78

 Samtidigt 

presenteras ett ekonomiskt resultat som visar att intäkterna sjunkit till 76,2 miljoner € i 

förhållande till 95,1 miljoner € motsvarande 9 månader föregående år.
79

 Anledningen till de 

sämre ekonomiska resultaten är avsaknaden av spel i de europeiska cuperna samt för få 

spelarförsäljningar.
80

 Aktieemissionen verkar även påverka de närmaste dagarna och aktien 

sjunker under två av dessa kursdagar med 11 %
81

 respektive 15 %. Det innebär att kursen 

minskat med nära 75 % sedan början av maj.
82

 I slutet av maj sker den utlovade 

aktieemissionen. Aktiekapitalet är tänkt att öka med omkring 53 miljoner € under 

teckningsperioden som varar från 28 maj till och med den 9 juni 2015.
83

 I samband med 

aktieemissionen sker en volatil period och dagskursen ökar under enstaka dagar med 19 %
84

, 

18 % respektive 12 %.
85

 Den första juni meddelade även klubbens president att den ettåriga 

budgeten kommer att öka från 100 miljoner € till 150 miljoner € när den nya arenan står redo 

att använda.
86

 Sedan sjunker aktiepriset återigen under några kursdagar i juni med 14 %
87

, 8 

%, 13 % respektive 11 %.
88

 Den 18 juni 2015 sker kapitalutvidgningen av samtliga 

nytecknade aktier.
89

 

 

I början av november uppvisar Olympique Lyonnais Groupe SA synnerligen fördelaktiga 

ekonomiska siffror vilket får aktien att öka med 6 %. Detta sker samtidigt som index minskar. 

Ekonomiska resultatet beror på ökade intäkter från spel i Champions League, markant ökade 

                                                           
78 Thomson Reuters Eikon – Company News OLG.PA 2015-05-04 “Olympique Lyonnais Groupe to launch 52 mln euro 

capital increase OLG.PA – RINB”  
Actuers de l’economie, 2015. OL: Vers une augmentation de capital de 52 millions. 
79

 Thomson Reuters Eikon – Company News OLG.PA 2015-05-04 “BRIEF – Olympique Lyonnais Groupe 9 months 

revenue falls to 76,2 mln euros OLG.PA – RTRS”  
Trading Sat, 2015. OL Groupe: Lourde baisse de l’activité sur 9 mois. 
80

 Thomson Reuters Eikon – Company News OLG.PA 2015-06-01 “REVENUE FOR THE FIRST NINE MONTHS OF 

2014/15 – ACT”  
Le Revenu, 2015. Baisse d’activité et augmentation de capital.  

Trading Sat, 2015. OL Groupe: Projet d’augmentation de capital. 
81

 Le Revenu, 2015. OL Groupe s’est pris un carton rouge en bourse.  
82

 Le Revenu, 2015. OL Groupe lance son augmentation de capital avec une très forte décote. 
83

 Thomson Reuters Eikon – Company News OLG.PA 2015-05-27 “Olympique Lyonnais Groupe launches 53 million euro 

capital increase OLG.PA – RINB” 
84 Boursier, 2015. OL Groupe: Forte volatilité après le détachement des DPS. 
85 Boursier, 2015. OL Groupe: La volatilité se poursuit. 
86

 Le Revenu, 2015. L’OL annonce un budget de 150 M EUR pour la saison prochaine. 
87 Actuers de l’economie, 2015. L’OL revoit ses ambitions financieres a la hausse. 
88 Le Revenu, 2015. La Bourse de Paris en retrait (-0,62 %) dans l’attente de la Fed.  

Boursier, 2015. OL Groupe: Le titre tombe sous les 2 euros.  
89

 Thomson Reuters Eikon – Company News OLG.PA 2015-06-01 “OL GROUPE ANNOUNCES THE LAUNCH AND 

THE TERMS AND CONDITIONS OF ITS RIGHTS OFFERING FOR AN AMOUNT OF EUROS 53 MILLION AND 

THE REPURCHASE PRO-CEDURE OF OUTSTANDING OCEANE DUE 2015(1) - ACT” 
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sponsorintäkter och TV-intäkter och därtill även på stora intäkter från spelarförsäljningar.
90

 

Utöver de ekonomiska resultaten vann dessutom Lyon lokalderbyt mot Saint-Etienne kvällen 

innan med 3-0.
91

 

 

I början av det nya året invigs den moderna nybyggda arenan Parc OL och dagen innan ökar 

aktiekursen med 7 %. Under denna dag tecknar fotbollsklubben ett samarbetsavtal med 

företaget Oberthur Technologies angående arenaförsäljningen på den nya arenan.
92

 Någon 

månad efteråt presenteras en ekonomisk rapport med starka finansiella resultat för inledningen 

av verksamhetsåret som förorsakar aktiekursen att stiga med 9 %. Detta efter att första 

kvartalet visat intäkter på 107,8 miljoner € i jämförelse med 52,5 miljoner € föregående år.
93

  

 

5.4 Parken Sport & Entertainment A/S 

 
Datum ∆ Parken Sport & Entertainment A/S ∆ OMXC 20 CAP Beta ∆ Residual Händelse 

2015-12-29 8,00 % 1,32 % 0,56 7,26 % Sportslig framgångsrik period 

2016-01-25 8,82 % 0,83 % 0,56 8,36 % Positiv medieanalys 

Tabell 5 visar Parken Sport & Entertainment A/S upp- och nedgångar där residualen är 

större än 7 %. Två sådana uppgångar sker under den aktuella perioden. 

 

Parken Sport & Entertainment A/S äger fotbollsklubben FC Köpenhamn
94

. Aktien steg 8 % 

när FC Köpenhamn är serieledare med åtta poäng före andraplacerade FC Midtjylland vid 

vinteruppehållet. Under dagen publicerades en video på klubbens hemsida där målsättningen 

fastslås vara att vinna guldet.
95

  

 

En månad senare steg aktien med ungefär 9 % efter att Økonomisk Ugebrev Formue skrivit i 

ett veckobrev att aktien kan vara riktigt lönsam år 2016 trots en betydande osäkerhetsfaktor. I 

veckobrevet nämns att aktiemarknaden har störtdykit i början av året och att det är ett 

potentiellt synnerligen dåligt år för aktier. Detta gör Parken Sport & Entertainment A/S 

intressant då aktien historiskt varit okänslig för konjukunktursvängningar med ett tre års 
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 Thomson Reuters Eikon – Company News OLG.PA 2015-11-09 “FIRST-QUARTER 2015/16 REVENUE - ACT”  
Trading Sat, 2015. OL Groupe: Un premier trimester dope par les ventes de joueurs. 
91

 Trading Sat, 2015. OL Groupe: OL Groupe dope par les verts.  
92

 Trading Sat, 2016. OL Groupe: OL Groupe partenariat avec Oberthur Technologies. 
93 Thomson Reuters Eikon – Company News OLG.PA 2016-02-16 “BRIEF-OL groupe H1 net result group share swings to 

profit of 19,7 mln euros – RTRS” 

Le Revenu, 2016. Le CAC 40 en nette progression. 
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 Parken, 2016. 
95 FC København, 2015. 
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betavärde på 0,22.
96

 Dessutom nämns att det nyligen genomfört en stor spelarförsäljning
97

 och 

att möjligheten föreligger att erhålla inkomster från spel i Europa.
98

 

 

5.5 SS Lazio SpA 

 
Datum ∆ SS Lazio SpA ∆ FTSE IT AllShare Beta ∆ Residual Händelse 

2015-04-07 9,06 % 1,60 % 0,40 8,42 % Sportslig framgångsrik period 

2015-04-10 8,11 % 0,40 % 0,40 7,95 % Sportslig framgångsrik period 

2015-05-04 -6,88 % 0,66 % 0,40 -7,14 % Förlust i ligamatch 

2015-05-25 8,43 % -1,84 % 0,40 9,16 % Inför ligamatch 

2015-05-26 -10,19 % -0,09 % 0,40 -10,15 % Förlust i ligamatch 

2015-07-13 8,41 % 1,05 % 0,40 8,00 % Okänd händelse 

2015-08-27 -8,23 % 3,21 % 0,40 -9,52 % Förlust i kval till Champions League 

2016-01-20 -9,27 % -4,79 % 0,40 -7,36 % Förlust i ligamatch/Rykte 

2016-03-14 7,95 % 0,15 % 0,40 7,89 % Vinst i ligamatch 

2016-03-18 -10,62 % 0,13 % 0,40 -10,67 % Förlust i Europa League 

Tabell 6 visar SS Lazio SpA upp- och nedgångar där residualen är större än 7 %. Fem 

sådana uppgångar respektive nedgångar sker under den aktuella perioden. 

 

SS Lazio SpA uppgång under två kursdagar i april 2015 med 9 respektive 8 % korrelerar med 

exceptionella framgångar på fotbollsplanen då laget vunnit sin åttonde raka seger och uppnått 

en andraplats i den italienska ligan.
99

 Efter att Lazio några veckor därefter spelat oavgjort mot 

Atalanta och försämrat utsikterna att kvalificera sig till nästa års Champions League sjunker 

aktien med 7 %.
100

 Under kvällen den 25 maj spelas ett derby mot lokalrivalen AS Roma och 

aktien stiger med 8 % under kursdagen. Lazio förlorar derbyt med 2-1 och nästföljande dag 

sjunker aktien med 10 %.
101

  

 

Under ligauppehållet i juli stiger SS Lazio SpA under en kursdag med 8 %. Det är oklart vad 

som ger upphov till denna uppgång eftersom den inträffar under en period i avsaknad av 

tävlingsmatcher. Dagen före har emellertid Lazio vunnit en träningsmatch på försäsongen mot 

Auronzo med 14-0 vilket kan vara en anledning till optimism.
102

  

                                                           
96 Hela avsnittet bygger på TV2, 2016. Ugebrev: Parken-aktien er en vinder i 2016.  
97

 Berlingske Business, 2016. Aktier: Novo Nordisk og Jyske Bank hjalp C20 i plus. 
98 TV2, 2016. Ugebrev: Parken-aktien er en vinder i 2016. 
99

 First Online, 2015. Juve, Lazio e Roma da Champions anche in Borsa.  
100 Calcio e Finanza, 2015. Lo scudetto non scalda la Juventus in borsa. 
101

 SS Lazio, 2015. Serie A TIM. Lazio-Roma 1-2, il tibelino. 
102

 SS Lazio, 2015. AMICHEVOLE. Lazio-Auronzo 14-0, il tibelino.  
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Dagen efter att Lazio förlorat det avgörande dubbelmötet mot tyska Bayer Leverkusen i kvalet 

till Champions League faller aktien med nära 8 % i jämförelse med marknadsindex. Detta 

eftersom spel i Champions League hade genererat stora intäkter i form av pengar från UEFA, 

TV-intäkter och förbättrade sponsoravtal.
103

 

 

I början av det nya året sjunker SS Lazio SpA under en dag med 9 % samtidigt som laget 

förlorar en betydelsefull match hemma mot Juventus med 1-0.
104

 Det ryktas samtidigt att den 

konkurrerande italienska fotbollsklubben AC Milan i framtiden kan komma att börsnoteras i 

Asien.
105

 

 

Under mars ökar SS Lazio SpA med 8 % efter en seger med 2-0 mot Atalanta.
106

 När Lazio 

några dagar efteråt åker ur Europa League, efter förlust i åttondelsfinalen mot tjeckiska Sparta 

Prag med 3-0, minskar aktien med 11 %.
107

 

 

5.6 Broendbyernes IF Fodbold A/S 

 
Datum ∆ Broendbyernes IF Fodbold A/S ∆ OMXC 20 CAP Beta ∆ Residual Händelse 

2015-11-12 -7,14 % -0,49 % 0,25 -7,02 % Okänd händelse 

2015-11-30 -7,26 % 1,71 % 0,25 -7,69 % Förlust i ligamatch 

2016-03-22 -7,08 % 0,35 % 0,25 -7,16 % Aktieemission 

2016-03-23 -19,29 % 0,47 % 0,25 -19,41 % Aktieemission 

2016-03-31 7,24 % -0,73 % 0,25 7,42 % Ordförande slutar 

Tabell 7 visar Broendbyernes IF Fodbold A/S upp- och nedgångar där residualen är större 

än 7 %. En sådan uppgång respektive fyra sådana nedgångar sker under perioden. 

 

Två betydande nedgångar inträffar i november. Det är okänt vad den första nedgången med 7 

% är avhängig av. Bröndby förlorar några veckor senare årets sista tävlingsmatch på 

hemmaplan mot Ålborg med 2-0 och dagen efter minskar Broendbyernes IF Fodbold A/S 

med 7 %.
108

 

                                                           
103 Calcio e Finanza, 2015. Borsa uscita dalla Champions pesa sulla Lazio festeggiano Juve e Roma. 
104

 SS Lazio, 2016. Tim Cup. Lazio-Juventus 0-1, il tibelino. 
105 Calcio e Finanza, 2016. Milan quotato in una borsa asiatica entro un paio d’anni. 
106 SS Lazio, 2016. Serie A TIM. Lazio-Atalanta 2-0, il tibelino.  
107 Thomson Reuters Eikon – Company News LAZI.MI 2016-03-18 “BUZZ-SS Lazio: Slumps after club’s UEFA Europa 

League exit – RTRS”  
SS Lazio, 2016. UEL. Lazio-Sparta Praga 0-3, il tibelino. 
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 Brøndby, 2015. Nederlag mod AaB. 
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I slutet av mars sjunker Broendbyernes IF Fodbold A/S med 7 % efter att styrelsen meddelat 

om en aktieemission som halverar nominella värdet på aktierna genom nyteckning av aktier 

för 17 miljoner €.
109

 
110

 Minskningsbeloppet används för att täcka underskott då 

fotbollsklubben nyligen presenterat ett underskott för året på 2,3 miljoner €.
111

 
112

 

Broendbyernes IF Fodbold A/S sjunker med 19 % även nästföljande dag. 

 

Den 29 mars 2016 meddelas att Jan Bech Andersen inte står till förfogande för ytterligare en 

ordförandeperiod och istället föreslås Jesper Eigen Moller som ny ordförande.
113

 

Chefredaktören för Økonomisk Ugebrev uppskattar Jan Bech Andersens beslut att avgå från 

sin ordförandepost då det kan ligga till grund för förnyat förtroende hos investerare.
114

 Två 

dagar senare stiger Broendbyernes IF Fodbold A/S med 7 %. 

 

5.7 Aalborg Boldspilklub A/S 

 
Datum ∆ Aalborg Boldspilklub A/S ∆ OMXC 20 CAP Beta ∆ Residual Händelse 

2015-08-25 12,00 % 3,63 % 0,32 10,84 % Ekonomisk rapport/Ligaseger 

Tabell 8 visar Aalborg Boldspilklub A/S upp- och nedgångar där residualen är större än 7 %. 

En sådan uppgång sker under den aktuella perioden. 

 

Aalborg Boldspilklub A/S steg med 12 % efter att Aalborg publicerat tillfredsställande 

resultat för första halvåret och förväntningarna för året behålls. Det sker även efter att ha 

besegrat Odense och intagit andraplatsen i ligan.
115

 Vinstförväntningarna för räkenskapsåret 

förväntas således fortsatt till resultat på mellan 0 och minus 5 miljoner kr.
116

 Dessa är 
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 Se omräkning EUR/DKK i appendix V. 
110

 Thomson Reuters Eikon – Company News BIF.CO 2016-03-22 “CORRECTION: Indkaldelse til ordinær 

generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S BIF.CO – CSE”  
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hänförliga till investeringar och optimering av olika områden såväl sportligt och 

kommersiellt.
117

  

5.8 Borussia Dortmund GmbH & CO KGaA och Celtic PLC 

 
Det förekommer inga upp- och nedgångar där residualen är större än 7 % för Borussia 

Dortmund GmbH & CO KGaA respektive Celtic PLC. Således presenteras ingen tabell eller 

särskilda klargöranden beträffande dessa två aktier. 
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6 ANALYS OCH DISKUSSION 
 

I det här kapitlet analyserar och diskuterar författarna resultaten i uppsatsen utifrån de 

bakomliggande teorierna med utgångspunkt i framför allt Gordons formel samt 

beteendeekonomi. Analysen ämnar att svara på studiens frågeställningar. 

6.1 SPORTSLIGA FAKTORER 
 

Aktiekurserna är som mest volatila under första halvan av året vilket kan indikera 

säsongsvariation. Sportsliga händelser under denna period korrelerar med stora upp- och 

nedgångar i högre utsträckning i förhållande till andra perioder på året. Exempel på det kan 

observeras hos bland andra SS Lazio SpA, Juventus FC SpA och Olympique Lyonnais 

Groupe SA. Att det inträffar under denna tidsperiod kan bero på att inhemska ligornas 

slutplacering och slutspelet i Champions League och Europa League avgörs.  

En sportslig framgångsrik period medför en högre betalningsvilja som stärker publik- och 

sponsorintäkter av den orsaken att åskådare och företag vill associeras med och vara en del av 

den sportsliga framgången. Ökad medial match- och spelarexponering ökar likaledes 

efterfrågan på spelarna och i och med det värdet på spelartillgångarna. De sportsliga 

prestationerna ökar även förväntningar på framtida intäkter från kvalifikation till Champions 

League eller Europa League. Alla dessa faktorer möjliggör ökad utdelning vilket ökar 

aktievärdet. Enligt ekonomisk rationell teori prissätts detta omedelbart i aktien även innan 

intäkterna existerar på kontot i enlighet med Gordons formel. Motsatt scenario äger rum vid 

sportsliga motgångar. Det är rationellt att exempelvis SS Lazio SpA större nedgångar 

förekommer efter en kvalförlust till Champions League eftersom stora framtida intäkter 

förloras. Att aktiekursen regerar negativt på enstaka matcher kan bero på prissatt förväntad 

framgång som inte uppfylls. 

I enlighet med icke-rationell teori skulle upp- och nedgångar i samband med betydelsefulla 

matcher i slutet av säsongen kunna förklaras av att människor blir mer emotionellt 

involverade i samband med dessa matcher och att det därmed inverkar på aktiepriset i högre 

utsträckning än övriga tider på året. Det är exempelvis inte ekonomiskt rationellt att SS Lazio 

SpA minskar kraftigt efter en förlust i åttondelsfinalen av Europa League. Förlusten innebär 

inga betydande summor eftersom prispengarna är mindre. Istället kan det vara supportrarnas 

frustration av att inte få uppleva fortsättningen av det spännande slutspelet som visas i 

aktiekursens utveckling.  
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En annan aspekt värd att beröra är även att sportsliga framgångar stärker supportrarnas 

psykologiska relation med fotbollsklubben. Det genererar en ökad efterfrågan och ökar 

aktievärdet vilket indikerar att ekonomisk rationalitet och känslor kan interagera. Detta 

samspel kan även studeras vid lokalderbyn. SS Lazio SpA stiger under matchdagen inför 

lokalderbyt mot AS Roma oberoende av att matchen varit känd en längre tid och resultat är 

osäkert. Dessa faktorer borde enligt ekonomisk teori redan vara prissatta i aktien men en 

förklaring kan vara att ökad medial exponering kan öka aktieefterfrågan och kurspriset. Ett 

prestigefullt lokalderby kan även få lojala supportrar att stödköpa aktien utan ekonomisk 

rationalitet vilket innebär att lojalitet influerar aktiepriset istället för förväntade utdelningar. 

Att SS Lazio SpA och Olympique Lyonnais Groupe SA har större upp- respektive nedgångar 

efter derbymatch stärker även det faktum att känslor i samband med dessa prestigematcher 

tenderar att inverka på aktiepriset. 

6.2 AKTIEEMISSIONER 
 

Aktieemission är inte gängse bland större likvida företag utifrån pecking order teorin där 

aktiemarknaden är financial provider of last resort. Aktieemissioner signalerar finansiell 

instabilitet, illikviditet och är kostsamma att genomföra i form av dyr kapitalkostnad och 

bankavgifter. Det sänker även aktievärdet på grund av aktieutspädning som resulterar i 

mindre aktieutdelning. I samband med nyemissionen avslöjas även presumtiva affärer i den 

detaljerade rapport (prospectus) som fordras i samband med nyemission. Den kan 

konkurrenter ta del av vilket också kan minska framtida vinster och utdelningar. 

Sannolikheten bör även vara något större att fotbollsklubbars aktieemissioner inträffar under 

sommaren. Orsaken till det är att under sommaren föreligger kontinuerliga lönekostnader 

medan matchdagsintäkter lyser med sin frånvaro, vilket genererar en sämre likviditet.  

Olympique Lyonnais Groupe SA sjunker på ekonomiskt rationella grunder av att befintliga 

aktieägare reagerar negativt på aktieutspädning vid tillkännagivandet om aktieemission och 

under ett flertal dagar av genomförandeperioden. Samma dag som aktieemissionen meddelas, 

presenteras även ett sämre ekonomiskt resultat än föregående år och som även var sämre än 

förväntat. Det är svårt att fastställa om aktien påverkas mest negativt av aktieemissionen eller 

av rapporten. För att kunna avgöra krävs en regressionsanalys för att få kunskap om vilka 

variabler som har högst signifikans i modellen genom exempelvis stegvis regression och 

genom att granska variabler med lägst p-värde.  
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Även aktieägarna i Broendbyernes IF Fodbold A/S förlorar betydande delar av sitt värde vid 

aktieemission efter att styrelsen meddelar om en halvering av aktiernas nominella värde. Detta 

sker för att täcka underskott och hålla företaget vid liv. Motivet till att aktieägarna accepterar 

denna lösning kan bero på att investerarna riskerar att förlora hela sitt värde om klubben går i 

konkurs på grund av uteblivet kapital. Ett annat alternativ vore att aktieägarna avyttrar 

aktieinnehav med förlust. På grund av att människor enligt beteendeekonomin kan tänkas ha 

en förlustaversion är emellertid det senare inte lika sannolikt.  

En annan beaktansvärd aspekt är att värdet på Olympique Lyonnais Groupe SA ökar under 

aktieemissionens inledande täckningsperiod. Det borde inte vara ekonomiskt rationellt 

eftersom det sker en utspädning. Ekonomiskt rationella skäl till en uppgång skulle kunna vara 

att tillskottet går till byggnation av en ny arena som kan generera framtida mervärde för 

aktieägarna. Det innebär att investeringen kan leda till framtida vinster och utdelningar. En 

annan ekonomiskt rationell faktor kan vara att externa investerare kan tillkomma i samband 

med aktieemission som kan vara till fördel för klubben. Detta då dessa kan utföra 

företagsbesiktning och se till att den finansiella rapporteringen och rutinerna är i sin ordning. 

Det innebär att klubben på sikt kan bli mer finansiellt stabil. Det leder i sin tur till att 

kapitalkostnaden sjunker och att klubben värderas mer än tidigare. Avslutningsvis kan 

ökningen även förklaras av ekonomiskt icke-rationellt beteende då aktieägarna av 

känslomässiga skäl vill stötta klubben. Att aktieemissioner hos fotbollsklubbar över huvud 

taget äger rum skulle kunna bero på vetskapen om att det förekommer investerare som är 

parata att investera utan ekonomiskt rationella bevekelsegrunder.  

6.3 ÖVRIGA HÄNDELSER 
 

Ekonomiska rapporter redovisas ofta kvartalsvis och visar som regel både ekonomiska 

resultatet den föregående perioden samt en prognos för nästkommande kvartal. Det 

ekonomiska resultatet kan till stor del redan vara prissatt i aktien eftersom det beror på 

intäkter och kostnader som till viss del är beräkningsbar även för utomstående. Det innebär att 

de framtida prognoserna har större effekt på aktiekursen än föregående periods resultat. 

Anledningen är att det är svårare för utomstående att beräkna med anledning av 

informationsassymmetri. Därtill förespråkar aktieägarna framtida ekonomisk tillväxt. 

Olympique Lyonnais Groupe SA och Aalborg Boldspilklub A/S uppvisar bättre ekonomiska 

rapporter än förväntat. Det innebär att det föreligger högre vinster än förväntat till 

aktieutdelningar vilket ökar aktievärdet. En auktoritetsperson spår i media att Parken Sport & 

Entertaintment A/S genererar goda framtida ekonomiska resultat och det medför att fler tror 
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på ökade utdelningar vilket stärker aktieefterfrågan och ökar aktievärdet. Den ekonomiskt 

icke-rationella förklaringen till uppgångarna i samband med ekonomiska positiva rapporter 

kan vara för att aktieägarna eftersträvar fotbollsupplevelser. Den ekonomiska rapporten skulle 

därmed indikera att det finns utrymme att spendera pengar på att till exempel förstärka 

spelartruppen. Emellertid skulle i så fall även motsatsen existera, närmare bestämt att 

aktieägarna visade sitt missnöje för att tillräckligt med pengar inte hade spenderats för att 

förstärka laget. 

AS Roma SpA stiger i samband med ökat kassaflöde efter en spelarförsäljning. Aktiepriset 

stiger under förutsättning att försäljningsintäkterna slår marknadens förväntningar vilket 

möjliggör högre utdelning. Även eventuellt intäktsbortfall som spelarprestationen hade kunnat 

generera under återstående kontraktstid bör medräknas. Ekonomiskt icke-rationellt bör 

aktiekursen enbart öka under förutsättning att pengarna ska återinvesteras i en eller flera ännu 

bättre spelare. Samtidigt fordrar det att aktieägarna inte har några större emotionella relationer 

till den avyttrade spelaren. 

I samband med att Olympique Lyonnais Groupe SA nya, större, modernare och exklusivare 

arena invigs presenteras även ett nytt samarbetsavtal som genererar merintäkter och högre 

vinster. Därtill ökar matchdagsintäkterna i form av biljett- och sponsorintäkter. Dessa kan 

delas ut till aktieägare och den ökade framtida förväntade avkastningen leder till ett högre 

aktievärde. Detta under förutsättningen att alternativkostnaden att inte uppföra arenan är 

större än byggnationen. Den icke-rationella ökningen av aktiepriset i samband med 

invigningen skulle kunna bero på att människor känner optimism och upprymdhet inför den 

nya arenan och de upplevelser de står inför. 

Broendbyernes IF Fodbold A/S stärktes då ordföranden i brist på framgång och förtroende 

meddelade sin avgång. Med en ny ordförande med större tilltro ökar sannolikheten för goda 

sportsliga och ekonomiska resultat samt ökade utdelningar vilket ökar aktievärdet. Även icke-

rationellt borde det ha en påverkan på aktiepriset eftersom supportrar med en ny ordförande 

med förtroende borde bli mer positivt inriktade och få en ökad sportslig framtidstro. 

Att AS Roma SpA konkurrerande klubb AC Milan vill börsnotera sig i Asien beror på att 

investeraren Bee Taechaubol ryktades inträda med externt kapital. Detta kapital kan leda till 

att andra klubbar jämförelsevis får besvärligare att åstadkomma goda sportsliga prestationer, 

vilket i sin tur leder till minskade framtida biljettintäkter, sponsorintäkter och intäkter från 

spel i Champions League. Det medför minskad förväntad vinst och därmed förväntade 
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utdelningar vilket reducerar nuvarande aktiepris. Emellertid kan man uttrycka tvivel om detta 

på allvar borde påverka priset till den grad att den sjunker så kraftigt. Det skulle istället kunna 

bero på andra begivenheter som inte har kunnat fastställas. Om ekonomiskt icke-rationella 

aspekten ska tas i beaktning skulle det kunna bero på pyskologiska faktorer som att människor 

i hög utsträckning vill vara en del av en vinnande grupptillhörighet. 

6.4 OKÄNDA HÄNDELSER 
 

De två okända händelserna är svåranalyserade. Emellertid skulle de kunna korrelera med en 

händelse som ökar och en händelse som minskar sannolikheten för framtida utdelningar och 

därmed påverkar aktievärdet i enlighet med Gordons formel. Detta på grund av avsaknad av 

offentlig information från de undersökta källorna som är en svaghet med den egenutvecklade 

metoden. Upp- och nedgångar skulle även kunna bero på att stora aktieägare manipulerar 

kursen till sin fördel. 

Det finns ett antal andra tänkbara förklaringar till att nedgångar inte korrelerar med någon stor 

händelse. Ett exempel är vinsthemtagningar som kan bero på framtidsoro, svårighet att nå nya 

toppnoteringar eller blankare som avyttrar aktier och resulterar i en sjunkande aktiekurs. 

Broendbyernes IF Fodbold A/S sjunker innan årsskiftet vilket även kan bero på att annuella 

aktieförluster ofta kvittas mot vinster för att sedan förvärvas åter efter årsskiftet vilket ibland 

frambringar en januarieffekt då början av månaden historiskt gett onormalt hög avkastning.  

SS Lazio SpA steg utan korreleration med en utmärkande händelse. Tänkbara förklaringar till 

en stigande kurs kan vara blankare som vid stor efterfrågan täcker en kort position. Vid 

stigande aktiekurs tillkommer fler blankare vilket ger ett högre kurspris. Eftersom bankerna 

närhelst kan begära tillbaka aktietillgångarna vid låneutgång hos blankare kan även det leda 

till panikköp och ett högre aktiepris.  

Teknisk analys kan användas för att grafiskt upptäcka mönster. Det skulle även kunna 

förklara stora uppgångar och nedgångar utan korrelation med större händelser som skulle 

kunna bero på icke-rationellt beteende. Dessa uppgångar och nedgångar kan bero på specifika 

psykologiska nivåer hos investerare och Fibonaccis proportioner som mäter 

korrigeringsvågor. Sistnämnda utgör även en matematisk grund för Elliot-Wave-teorin som 

har sin utgångspunkt i mönster.  
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6.5 AKTIER UTAN RESIDUAL 
 

Fotbollsaktier rör sig i varierande utsträckning i samma riktning som marknaden. Detta 

eftersom fotbollsklubbars intäkter kommer från exempelvis tv-bolag, företag och åskådare 

vars ekonomi påverkas av marknaden. Detta skulle delvis kunna förklara varför Borussia 

Dortmund GmbH & CO KGaA med ett betvärde på 0,54 inte uppvisar residualer över 7 %. 

Det förklarar likafullt inte Celtic PLC uteblivna residualer då aktien har ett betavärde på 0,03 

och praktiskt taget inte alls följer marknaden. Det kan även klarligen observeras vid en grafisk 

jämförelse med FTSE 100. Sistnämnda aktiens uteblivna residualer skulle kunna bero på en 

balans mellan köp- och säljordrar under handelsdagen. Detta då det föreligger en relation 

mellan aktievolym och volatilitet. Under antagandet att Celtic PLC haft en hög genomsnittlig 

volym med jämn balans mellan köp- och säljordrar kan det vara upphovet till den låga 

volatiliteten.  

En annan ekonomisk icke-rationell förklaring till att Celtic PLC och Borussia Dortmund 

GmbH & CO KGaA inte uppvisar residualer över 7 % skulle kunna vara att exempelvis 

fransmän och italienare är mer känsloladdade än britter och tyskar. Likväl uppvisar de danska 

aktierna inte överensstämmande mönster som den brittiska och den tyska vilket ger en oklar 

bild. Få observationer gör det emellertid svårt att kunna generalisera.  

6.6 VIDAREUTVECKLING AV GORDONS FORMEL 
 

Fotbollsaktier tenderar att influeras av ekonomiskt rationellt beteende och ekonomiskt icke-

rationellt beteende i varierande utsträckning. Redan i inledningskapitlet förekommer till 

exempel sakuppgiften att fotbollsklubbar undantagsvis genererar vinst eller delar ut pengar till 

aktieägarna. Detta eftersom eventuellt överskott ofta investeras i nya spelare, arena eller 

dylikt. En essentiell aspekt att studera är i och med det i vilken omfattning fotbollsklubbar 

använder sig av aktieutdelningar och vilken influens det har på aktiekursen. Detta eftersom 

Gordons formel värderar aktier utifrån framtida utdelningar. Om aktier ska värderas utifrån 

framtida utdelningar är det därmed en vital information hur ofta det sker. Av vilken anledning 

skulle någon i annat fall vilja investera i fotbollsaktier om utdelningar aldrig sker? Eftersom 

eventuellt överskott som regel återinvesteras kan likaså utsikterna om framtida utdelningar 

inte vara speciellt stora vilket skulle ge ett lågt aktievärde. 

För att klargöra detta ekonomiskt icke-rationella beteende skulle Gordons formel vara i behov 

av att tolkas om. Istället för att värdera ekonomisk utdelning värderar aktieägarna sportslig 

utdelning. Det är den sportsliga utdelning i form av att vara en del av framtida upplevelser, 



 

37 
 

positiva emotionella känslor och sportsliga framgångar som ger aktien dess värde. Enligt den 

ekonomiska teorin borde den i annat fall vara värd noll. Detta innebär att fotbollsaktier strider 

mot Famas antagande. 
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7 METODDISKUSSION 
 

Metoden som använts ger få observationer och framtida studier bör inrikta sig på ett vidare 

filter för att få fler observationer att analysera. Emellertid tar det längre tid att implementera 

och lämpar sig bättre för en längre undersökningsperiod eftersom alla observationer måste 

stämmas av med offentlig information. En annan nackdel med metoden är att den inte kan 

bevisa någonting utan enbart upptäcka olika typer av samband. Dessutom är informationen 

sämre om mindre aktier vilket innebär att metoden begränsas utifrån tillgång till medial 

information. Det är även besvärligare att påträffa historisk information om aktier längre 

tillbaka i tiden då källor som hade kunnat belysa händelserna kan ha avlägsnats. Fördelen med 

metoden är att de få händelser som observerats sätts i ett större kontext för att betrakta 

helheten. Den egenutvecklade metoden har även trots sina brister bidragit till att generera en 

ny hypotes med avseende på icke-rationalitet och Gordons formel.  
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8 SLUTSATSER OCH FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER 
 

Studien visar att aktieemissioner och sportslig framgång som exempelvis avgörande matcher i 

slutet av säsongen som bestämmer utfall i inhemsk liga och Champions League korrelerar 

med de största upp- respektive nedgångarna. Framtida studier inom dessa två områden 

förordas med en längre tidshorisont än ett år för att fastställa om resultaten kan generaliseras 

över tid. Studien antyder även att fotbollsaktier i varierande utsträckning tenderar att influeras 

av både ekonomiskt rationellt beteende och ekonomiskt icke-rationellt beteende. Eftersom 

fotbollsklubbar undantagsvis går med vinst eller delar ut pengar till aktieägarna vore det av 

yttersta intresse att undersöka i vilken omfattning aktieutdelningar historiskt har ägt rum. 

Detta eftersom fotbollsaktier utan ekonomiska utdelningar enligt Gordons ekonomiskt 

rationella formel kan värderas till noll. Dessutom skulle teknisk analys med utgångspunkt i 

Fibonaccis proportioner och Elliot-Wave-teorin kunna genomföras för att komplettera och 

finna förklaringar till mönster vid upp- och nedgångar som kan bero på icke-rationellt 

beteende. 
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APPENDIX I 
 

Detta appendix visar beräkningar av residualen (e), som mäter aktiens företagsspecifika risk, 

efter subtraktion av den systematiska risken med utgångspunkt i CAPM. 

Total risk = Systematisk risk + Företagsspecifik risk. 

Total risk – Systematisk risk = Företagsspecifik risk. 

Med utgångspunkt i CAPM skattas (rA) som är den procentuella förändringen av priset. 

rA = (P1/P0) - 1, och med en residual skattas det geometriskt: 

rA = rf + βA * (rm-rf) + e 

Riskfria räntan justeras och ställs i förhållande till riskpremien för marknaden, justerat för 

beta. 

rA – rF = βA * (rm-rf) + e 

Alfa inkluderas och står för över- och underavkastningen, om den över eller underpresterar. 

rA - rF = α + βA * (rm-rf) + e 

Med antagandet att α på en effektiv marknad är lika med noll, det vill säga att det inte finns 

några avvikelser på marknaden utan rA överensstämmer med vad den borde vara enligt 

CAPM, genereras ingen överavkastning eller underavkastning. 

rA – rF = βA * (rm-rf) + e 

Sedan placeras e ensamt för beräkning av residualen som visar unik risk, det som är unikt för 

företaget. 

rA - rF - βA * (rm-rf) = e 

Då den riskfria räntan är nära noll och det låga värdet inte påverkar studien antas att rF = 0. 

Residualer större än 7 % (e > 7 %) undersöks enligt formeln: 

rA - βA * rm = e 

Security market Line är en representation av CAPM. Antagandet är att alla aktier ska befinna 

sig på SML-linjen. Aktiens riskpremie (rm-rf) studeras i förhållande till rA – rf  för att med 

observationer skatta ett samband. Detta samband är emellertid teoretiskt, vilket innebär att det 

skapas ett intercept, alpha. CAPM i en effektiv marknad genererar ingen överavkastning eller 
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underavkastning. Beta är lutningen på kurvan och e är den samlade residualen, vilket är 

avvikelsen från sambandet som skattas. Det representerar den unika risken, alltså det som är 

unikt för aktierna. Utan unik risk hade alla observationer befunnit sig på SML-linjen och 

aktierna hade reagerat mekaniskt med marknaden. En stor avvikelse tyder på att det har 

inträffat någonting med aktierna som inte bero på marknaden.
118

 

 

Figur A1: Bearbetad figur av Security market line från Bodie, Kane & Chadwick.
119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
118

 Hela Appendix I bygger på Bodie, Kane & Chadwick, 2008, s.261-262, 281, 302-303, 307. 
119

 Bodie, Kane & Chadwick, 2008. 



 

49 
 

APPENDIX II 
 

Namn Hemsida 

Borussia Dortmund GmbH & CO KGaA www.bvb.de 

Juventus FC SpA www.juventus.com 

AS Roma SpA www.asroma.com 

Olympique Lyonnais Groupe SA www.olweb.fr 

Celtic PLC www.celticfc.net 

Parken Sport & Entertainment A/S www.fck.dk 

SS Lazio SpA www.sslazio.it 

Broendbyernes IF Fodbold A/S www.brondby.com 

Aalborg Boldspilklub A/S www.aabsport.dk 

Tabell A1 visar, ordnade utifrån market cap, samtliga fotbollsklubbars hemsidor. 

APPENDIX III 
 

Namn Hemsida Land 

Acteurs de l'economie www.acteursdeleconomie.latribune.fr Frankrike 

ANSA www.ansa.it Italien 

Berlingske Business www.business.dk Danmark 

Boursier www.boursier.com Frankrike 

Børsen www.borsen.dk Danmark 

Calcio e Finanza www.calcioefinanza.it Italien 

Euroinvestor www.euroinvestor.dk Danmark 

FirstOnline www.firstonline.info Italien 

Le Revenu www.lerevenu Frankrike 

QuiFinanza www.quifinanza.it Italien 

TradingSat www.tradingsat.com Frankrike 

TV2 - Business www.nyheder.tv2.dk/business Danmark 

Tabell A2 visar, ordnade utifrån bokstavsordning, samtliga externa kompletterande 

mediekällor, dess hemsidor samt land. 
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APPENDIX IV 
 

 

Figur A2: Borussia Dortmund GmbH & CO KGaA utveckling i jämförelse med DAX 30. 

 

 

Figur A3: Juventus FC SpA utveckling i jämförelse med FTSE IT AllShare. 
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Figur A4: AS Roma SpA utveckling i jämförelse med FTSE IT AllShare. 

 

 

Figur A5: Olympique Lyonnais Groupe SA utveckling i jämförelse med CAC 40. 
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Figur A6: Celtic PLC utveckling i jämförelse med FTSE 100. 

 

 

Figur A7: Parken Sport & Entertainment A/S utveckling i jämförelse med OMXC 20CAP. 

 



 

53 
 

 

Figur A8: SS Lazio SpA utveckling i jämförelse med FTSE IT AllShare. 

 

 

Figur A9: Broendbyernes IF Fodbold A/S utveckling i jämförelse med OMXC 20CAP. 
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Figur A10: Aalborg Boldspilklub A/S utveckling i jämförelse med OMXC 20CAP. 
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APPENDIX V 
 

Samtliga växelkurser är hämtade från XE.
 120

 

 

Pund (GBP £) 

 

Omräkning av 1 miljard £ från GBP till EUR med växelkurs från 1/1 2001 respektive 31/12 

2006. 

1.5855109412+1.4845246724

2
= 1.5350178068  

1,5350178068*1000000000 = 1535017806,8 € 

1535017806,8 € ≈ 1,5 miljarder € 

 

Omräkning av 1,7 miljarder £ från GBP till EUR med växelkurs från 2007 respektive 2009. 

1,279427638+1,4845035701

2
= 1,381965604 

1,381965604 ∗ 1700000000 = 2349341527 € 

2349341527 € ≈ 2,4 miljarder € 

 

Omräkning av 10 miljoner £ från GBP till EUR med växelkurs från 1/1 2008 respektive 31/12 

2008. 

1.3612672000+1,0499143296

2
= 1,205590765 

1,205590765 ∗ 10000000 = 12055907,65 

12055907,65 ≈ 12,1 miljoner € 

 

Omräkning av 85 miljoner £ från GBP till EUR med växelkurs från 1/1 2008 respektive 31/12 

2008. 

1,205590765 ∗ 85000000 = 102475215 € 

102475215 € ≈ 102,5 miljoner €  

 

                                                           
120 XE, 2016. 
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Omräkning av 30 miljoner £ från GBP till EUR med växelkurs från 1/1 2008 respektive 31/12 

2008. 

1,205590765 ∗ 30000000 = 36167722,95 € 

36167722,95 € ≈ 36,2 miljoner €  

Omräkning av 100 miljoner £ från GBP till EUR med växelkurs från 1/1 2008 respektive 

31/12 2008. 

1,205590765 ∗ 100000000 = 120559076,5 € 

120559076,5 € ≈ 120,6 miljoner € 

 

Omräkning av 215 miljoner £ från GBP till EUR med växelkurs från 1/1 2015 respektive 

31/12 2015. 

1.2876643304+1.3586102694

2
= 1,3231373 

1,3231373 ∗ 215000000 = 284474519,5  € 

284474519,5  € ≈ 284,5 miljoner € 

 

Omräkning av 100 miljoner £ från GBP till EUR med växelkurs från 1/1 2015 respektive 

31/12 2015. 

1,3231373 ∗ 100000000 = 132313730 € 

132313730 € ≈ 132,3 miljoner € 

 

Omräkning av 2,6 miljarder £ från GBP till EUR med växelkurs från 1/1 2014 respektive 

31/12 2014. 

1.2050731651+1.2870453091

2
= 1,246059237 

1,246059237 ∗ 2600000000 = 3239754016 € 

3239754016 € ≈ 3,2 miljarder € 

 

Omräkning av 3,9 miljoner £ från GBP till EUR med växelkurs från 1/1 2014 respektive 

31/12 2014. 

1,246059237 ∗ 3900000 = 4859631,025 € 
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4859631,025 € ≈ 4,9 miljoner € 

 

Dansk krona (DKK kr) 

 

Omräkning av 127 miljoner kr från DKK till EUR med växelkurs från 22/3 2016.  

0,1341741866*127000000= 17040121,7 € 

17040121,7 € ≈ 17 miljoner € 

 

Omräkning av 17 miljoner kr från DKK till EUR med växelkurs från 1/1 2015 respektive 

31/12 2015. 

2015-01-01 till 2015-12-31 

0,1342846219+0,1340352428

2
=0,13415993235 

0,13415993235*17000000=2280718,84995 € 

2280718,84995 € ≈ 2,3 miljoner € 

 

Omräkning av 127 miljoner kr från DKK till EUR med växelkurs från 22/3 2016.  

0,1341741866*127000000= 17040121,7 € 

17040121,7 € ≈ 17 miljoner € 

 

Dollar (USD $) 

 

Omräkning av 405 miljoner $ från USD till EURO med växelkurs från 25/4 2016. 

0,8870533002*405000000 = 359256586,6 € 

359256586,6 € ≈ 359,3 miljoner € 

  

Omräkning av 308 miljoner $ från USD till EURO med växelkurs från 25/4 2016. 
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0,8870533002*308000000 = 273212416,5 € 

273212416,5 € ≈ 273,3 miljoner €  

Omräkning av 202 miljoner $ från USD till EURO med växelkurs från 25/4 2016. 

0,8870533002*202000000 = 179184766,6 € 

179184766,6 € ≈ 179,2 miljoner € 

  

Omräkning av 99 miljoner $ från USD till EURO med växelkurs från 25/4 2016. 

0,8870533002*99000000 = 87818276,72 € 

87818276,72 € ≈ 87,8 miljoner € 

 

Omräkning av 308 miljoner $ från USD till EURO med växelkurs från 25/4 2016. 

 0,8870533002*95000000 = 84270063,52 € 

84270063,52 € ≈ 84,3 miljoner € 

 

Omräkning av 32 miljoner $ från USD till EURO med växelkurs från 25/4 2016. 

0,8870533002*32000000 = 28385705,61 € 

28385705,61 € ≈ 28,4 miljoner € 

 

Omräkning av 11 miljoner $ från USD till EURO med växelkurs från 25/4 2016. 

0,8870533002*11000000 = 9757586,302 € 

9757586,302 € ≈ 9,8 miljoner € 

 

Omräkning av 11 miljoner $ från USD till EURO med växelkurs från 25/4 2016. 

0,8870533002*11000000 = 9757586,302 € 
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9757586,302 € ≈ 9,8 miljoner € 

 

Omräkning av 3 miljoner $ från USD till EURO med växelkurs från 25/4 2016. 

0,8870533002*3000000 = 2661159,901 € 

2661159,901 € ≈ 2,7 miljoner € 

 

 


