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Sammandrag: Avhandlingens syfte är att undersöka hur fotbollsklubbars 

matchresultat inverkar på fotbollsklubbens aktiepris. Detta undersöks med hjälp av en 

händelsestudie som ger de abnorma avkastningarna efter matcherna. Genom att köra 

regressioner på de abnorma avkastningarna undersöks vilka lag- och matchspecifika 

faktorer som påverkar den abnorma avkastningen. Jag ville också ta reda på om 

prissättningen sker på rationell eller emotionell basis. Detta har undersökts genom att 

indela matchresultaten i kategorier enligt förhandsförväntningarna som är baserade 

på spelbolagens odds. Datasamplet består av matcher spelade av 14 europeiska 

fotbollsklubbar under 7 hela fotbollsäsonger mellan åren 2006 och 2013 och ger 

upphov till 3713 matchobservationer. 

Resultaten visar att vinster leder till signifikanta positiva reaktioner medan oavgjorda 

matcher samt förluster leder till signifikanta negativa reaktioner. Resultaten visar 

också att det är främst rationellt beteende som styr reaktionerna eftersom resultat som 

går emot förhandsförväntningarna ger de kraftigaste reaktionerna. Dock eftersom  

signifikanta reaktioner hittas även efter resultat som går enligt förväntningarna kan 

jag konstatera att marknaden inte är effektiv på mellanstark nivå och att det mänskliga 

beteendet i viss mån påverkar aktieprissättningen. 

Nyckelord:  Behavioral Finance, fotbollsklubbars värdering, rationella förväntningar, 

effektiv marknad,  investerar sentiment, händelsestudie, OLS-regression,  
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1 INTRODUKTION 

 
Fotboll anses vara världens populäraste sport och dess ekonomiska betydelse har  ökat 

drastiskt under senaste årtionden. Trots detta är det endast en liten del av 

fotbollsklubbarna som valt att lista sig på börsen.  Även om de största 

fotbollsklubbarnas omsättningar har skjutit i höjden sen millennieskiftet uppvisas 

väldigt små operativa vinster samtidigt som klubbarnas skuldbörda ökat signifikant 

Deloitte (2013).  Det anses att fotbollsklubbar inte i huvudsak strävar efter en 

vinstdrivande verksamhet utan huvudfokus ligger på att uppnå sportsliga resultat. 

Fotbollsklubbarnas ekonomi är väldigt ostabil och kan förändras väldigt snabbt 

eftersom stora risker tas i hopp om att nå sportsliga resultat. Orealistiska målsättningar 

ställs ofta upp och om resultaten uteblir leder det snabbt till ekonomiska problem. 

Därmed kan man tänka sig att de som investerar i fotbollsklubbar gör det främst för att 

stöda klubben och eventuell vinst räknas som bonus.  

Eftersom fotbollsklubbar som är listade på börsen skiljer sig från vanliga börsnoterade 

bolag utgör dessa en unik möjlighet att undersöka alternativa förklaringar till 

aktieprisförändringar. Till skillnad från övriga börsbolag ger fotbollsklubbar på 

veckovis basis ut rapporter på hur väl de presterar i form av matchresultat. 

Marknadens förhandsförväntningar för dessa rapporter kan avläsas från spelbolags 

odds. Eftersom fotbollsklubbarnas intäkter är starkt förknippade till hur väl de klarar 

sig sportsligt kan man förvänta sig att matchresultaten påverkar klubbens värdering. 

För att undersöka om prissättningen sker på emotionell eller rationell basis har 

matchresultaten indelats enligt förhandsförväntningarna. Om resultat som går emot 

förhandsförväntningarna leder till abnorma avkastningar drivs fotbollsklubbarnas 

aktiekurser i enlighet med rationella teorier. Däremot om väldigt väntade resultat leder 

till abnorma avkastningar är det beteendemässiga faktorer som driver reaktionen. Då 

tidigare forskning främst fokuserat på landslags resultat eller koncentrerat sig på 

klubbar från ett specifikt land kommer jag att undersöka olika fotbollslag från runtom i 

Europa. Min undersökning tar reda på hur fotbollsklubbars sportsliga resultat påverkar 

klubbens värdering. Leder fotbollsresultat till en abnorm aktieavkastning och vad är 

det i så fall som driver denna reaktion? Är marknaden effektiv och investerarna 

rationella eller är det beteendevetenskapliga förskjutningar från rationalitet som styr 

prissättningen? 
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1.1. Problemområde 

 
Aktiekurserna är föremål för all tänkbar information på marknaden. 

Aktieprissättningen påverkas av såväl makroekonomisk och företagsspecifik 

information. Enligt den effektiva marknadshypotesen bör aktiepriserna reagera till all 

nypublicerad information. Det som gör undersökningen av fotbollsklubbarnas aktiepris 

intressant är att informationen om klubbens sportsliga resultat är lättillgänglig för alla i 

allmänhet två timmar efter avspark. Ingen insiderinformation finns heller att tillgå 

eftersom en match kan sluta hur som helst oberoende av hur matchen förväntas gå.  

Tidigare forskning har lyft fram fotbollens effekt på humöret och t.ex. Edmans et. al, 

(2007) har tagit det ett steg längre och kopplat ihop fotbollsresultatens effekt med 

aktiemarknaden genom att resultaten påverkar investerarnas humör.  Det finns dock 

inte någon direkt koppling mellan ett landslags fotbollsresultat och dess aktiemarknad. 

I min undersökning granskas effekten av börsnoterade fotbollslags matchresultat på 

deras aktiekurs och där har vi en direkt ekonomisk koppling eftersom matchresultaten 

påverkar klubbarnas kassaflöde i form av vunna prispengar, publikintäkter, 

sponsorpengar, klubbvaruförsäljning etc. Det står dock inte helt klart hur denna effekt 

reflekteras i aktiekursen.  

Genom att ta i beaktande experternas förhandsförväntningar som utges i form av 

matchodds hoppas jag kunna skilja på om aktiekursreaktionerna drivs av 

beteendemässiga faktorer eller av rationellt beteende och direkta ekonomiska orsaker. 

För att undersöka om investerarna överreagerar på matchresultatet kontrollerar jag om 

aktiekurserna rör sig tillbaka två och tre dagar efter händelsen.  Vidare vill jag 

undersöka landsspecifika skillnader samt hur olika matchtyper kan påverka hur stor 

reaktionen på aktiekursen blir.  

1.2. Kontribution 

En del forskning har gjorts på den ekonomiska effekten av fotbollsresultat. Kopplingar 

till lagets egen aktiekurs har också gjorts men resultaten har varierat och inga direkta 

slutsatser har kunnat dras. Då beteendemässiga faktorer har undersökts i samband 

med fotbollsresultat har fokuset inte legat på aktiekursreaktioner. Edmans et. al. 

(2007) undersöker effekten av landslagets fotbollsresultat på landets börs genom stöd 

av beteendemässiga teorier. De tidigare studier som gjorts på listade fotbollsklubbar 

har inte ämnat förklara de sportsliga resultatens effekt på den kortsiktiga värderingen.  
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Denna studie skiljer sig från tidigare forskning då jag förklarar vad den abnorma 

avkastningen beror på. Genom att ta förhandsförväntningar i beaktande samt andra 

relevanta faktorer vill jag ta reda på om det är beteendemässiga faktorer eller direkt 

ekonomiska faktorer i enlighet med en effektiv marknad som styr fotbollsklubbarnas 

aktieavkastning.  Denna undersökning är gjord i samma stil som Palomino et. al. 

(2009) men jag har ett betydligt större sampel och en längre tidsperiod. Dessutom 

undersöker jag också mer specifika matchtyper och viktiga matcher i form av 

champions league matcher. Jämfört med Bernile et. al. (2011) som endast undersöker 

UEFA matcher kan jag undvika en del problem. Deras ranking av lagen är baserad på 

en UEFA ranking som kan anses vara en aning missvisande då den kan ge lägre ranking 

åt lag som går långt i champions league än åt lag som går förhållandevis längre i europa 

league. I min undersökning bedöms matcherna enligt oddsen vilket gör att vi får väldigt 

realistiska förväntningar på matchutfallet. Tack vare att jag har ett betydligt större 

sampel än dem har jag också möjlighet att dela in matcherna enligt många olika 

matchtyper. Genom att jag tittar skilt på vunna, förlorade och oavgjorda matcher kan 

jag bättre sätta fingret på vilken typs matcher som har en större/mindre effekt på 

klubbens värde. Varken Palomino et. al. (2009) eller Bernile et. al. (2011) har undersökt 

matchresultaten på detta sätt. 

Eftersom fotbollsklubbars prestationer konkret kan mätas veckovis utgör de en unik 

möjlighet sett till andra företag att undersöka investerar reaktioner på nypublicerad 

information. Mitt mål med denna undersökning är inte att bygga en 

investeringsstrategi baserat på börsnoterade fotbollsklubbar utan att genom att 

undersöka dessa utöka förståelsen gällande investerar beteende. Genom att få en bättre 

förståelse i hur investerarna tolkar fotbollsresultat kan denna grupp av aktier bli 

intressantare i investeringssyfte.  

1.3. Syfte 

 
Syftet med denna avhandling är att undersöka hur fotbollsklubbars matchresultat 

inverkar på fotbollsklubbens aktiepris. 
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1.4. Avgränsningar 

 
Undersökningen har begränsats till den Europeiska marknaden och fotbollsklubbar 

som spelar i europeiska ligor. Undersökningen kommer endast att ta i beaktandet herr 

a-lagets matcher dvs. damlagets, reservlagets samt juniorlagens matcher kommer inte 

att tas i beaktandet. Den inhemska ligan samt Champions League matcher kommer att 

undersökas medan inhemska turneringsmatcher och Europa League matcher inte 

kommer att beaktas. Tidsperioden som undersöks är från 2006 till 2013 vilket ger 

upphov till 7 hela fotbollssäsonger. Kriterier för lagen som valts är att de varit listade på 

börsen under undersökningsperioden samt att de spelat fotboll i Europeiska 

Champions League. I appendix framkommer exakt vilka lag som är med i 

undersökningen.  

 
 

1.5. Arbetets fortsatta uppläggning 

 
Till följande kommer teorin inom ämnet att behandlas. Teoretiska referensramen tar 

först upp relevanta finansiella teorier kring ämnet varefter teorin går mer specifikt in 

på fotbollsklubbar. Därefter presenteras tidigare forskning. Efter det presenteras 

metoden som kommer att användas varefter den empiriska delen börjar. Den empiriska 

delen inleds med att data och deskriptiv statistik presenteras. Efter det presenteras hur 

metoden tillämpas för min undersökning varefter resultaten presenteras. Efter det 

granskas modelldiagnostiken varefter avhandlingen sammanfattas.   
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2 TEORI1 

 
Min teoridel kommer att vara indelad i två huvudkapitel. Först kommer relevanta 

teorier gällande aktieprissättning och investerar beteende att tas upp. För mitt syfte 

handlar det främst om teorin om effektiva marknader samt olika former av det 

mänskliga beteendets påverkan på aktieprissättning. Aktiekursreaktionerna på 

fotbollsresultaten härstammar antingen från att matchresultaten påverkar investerarna 

känslomässigt och därmed leder till onormalt beteende eller på att investerarna 

reagerar på matchresultaten rationellt enligt vad den effektiva marknaden förutsätter 

och därmed skulle endast överraskande resultat leda till abnorma aktieavkastningar. I 

ett skilt kapitel kommer jag även att behandla teorier om fotbollsklubbar.  

2.1. Rationella Förväntningar 

 
Teorin om rationella förväntningar presenterades ursprungligen av Muth (1961). I 

enkelhet innebär rationella förväntningshypotesen att rationella förväntningar 

motsvarar den optimala prognosen för framtiden givet all tillgänglig information.  

Därmed antas det att utfall som blir prognostiserade inte avviker systematisk från 

resultaten från marknadsjämvikten. Därmed avviker inte heller rationella 

förväntningar systematiskt eller förutsägbart från marknadsjämvikten. Därmed antas 

alltså att människor inte gör systematiska fel då de förutspår framtiden utan avvikelser 

från perfekt förutseende är endast slumpmässiga. Teorin om rationella förväntningar 

ligger också till grund för den effektiva marknadshypotesen som jag presenterade 

tidigare. Orsaken att denna teori presenteras är främst för att förstå andra sidan av 

myntet innan vi angriper de beteendemässiga teorierna. Om teorin om rationella 

förväntningar håller kommer endast resultat som går emot förhandsförväntningarna 

leda till abnorma aktiekursreaktioner. I kapitlet om investerar beteende förklaras 

varför denna teori inte alltid håller och varför vi kan hitta abnorma reaktioner även 

efter väntade resultat. 

 

 

                                                        
1 Eftersom denna avhandling är en fortsättning på kandidatavhandlingen, är delar av den teoretiska 
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2.2. Teorin om effektiva marknader 

 
Teorin om effektiva marknader går ut på att all tillgänglig information återspeglas i 

aktieprisen. Om vi har en effektiv marknad skulle endast resultat som skiljer sig från 

det förväntade resultatet påverka aktiekursen. Investerare är beredda att samla 

information så länge som nyttan av den nya informationen är större än kostnaden för 

att samla in informationen. Dvs. så länge som man kan göra abnorm vinst med den nya 

informationen som är större än marginalkostnaden. Fama (1965) Hävdar att 

aktiepriserna skall följa en slumpvandring ”random walk” dvs. att prisförändringarna 

skall vara slumpmässiga och oförutsägbara. Om man kunde förutsäga den nya 

informationen borde denna information redan vara återspeglad i aktiepriset. 

Fama (1970) diskuterar teorin om effektiva marknaden. Fama delar in den effektiva 

marknaden i tre delar: svaga-, mellanstarka-, och starka formen av effektiva 

marknader. Ju starkare form av effektiv marknad desto svårare är det att göra abnorma 

vinster. Den svaga formen innefattar att all historisk information återspeglas i 

aktiepriset vilket innebär att ingen abnorm vinst kan skapas genom teknisk analys av 

historisk data. Den mellanstarka formen innebär att all offentlig information som 

delårsrapporter och årsredovisningar är återspeglade i aktiepriset. Här tas dock i 

beaktande hur snabbt denna information absorberas och ifall aktiepriset reagerar 

långsamt till den nya informationen kan abnorm vinst skapas vid tidpunkter för 

nypublicerad information. Den starka formen innebär att all information är återspeglat 

i marknadspriset, även insiderinformation, vilket gör det omöjligt att göra abnorma 

vinster.  

I senare forskning gjord av Fama (1988) har han ändrat lite på synen på den effektiva 

marknaden. Här testar han för den mellanstarka formen genom att utföra en 

händelsestudie. I dagens läge används händelsestudier allmänt för att testa hur ny 

information påverkar aktiepriset. Händelsestudien testar för hur ny information skapar 

möjlighet att göra abnorm avkastning vid tidpunkten för publiceringen av 

informationen som en isolerad händelse. Den abnorma avkastningen består alltså av 

skillnaden mellan den förväntade avkastningen och den realiserade avkastningen vid 

händelseperioden. I fallet med fotbollsresultat behöver vi inte heller bekymra oss över 

informationsläckage innan den nya informationen kommit ut eftersom det är omöjligt 

att inneha säker information om ett fotbollsresultat innan matchen är slutspelad.  
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Hypotesen om den effektiva marknaden av den mellanstarka formen är relevant för 

denna avhandling eftersom jag kommer att testa för hur aktiepriset reagerar på ny 

offentlig information (fotbollsresultat). Detta utförs med en händelsestudie vilket 

innebär att jag också kommer att granska för huruvida marknaden är effektiv.  

Teorin om den effektiva marknaden har också utsatts för en del kritik. Malkiel & 

Burton (2003)  Har utrett olika typer av kritik som riktats mot den effektiva 

marknadshypotesen. Här framkommer att ekonomister framhäver vikten av 

psykologiska och beteendemässiga element för att bestämma aktiepriset och 

ekonometriker som menar att aktieavkastningar till stor del är förutsägbara. T.ex. Lo &  

MacKinley (1999) har påvisat att det finns seriekorrelation mellan avkastningarna och 

förekomsten av för många succesiva rörelser i samma riktning gör att de kan förkasta 

hypotesen om att aktiepriserna följer en slumpvandring. Därmed finns det tecken på 

momentumeffekt för aktiepriser på kort sikt. Det har också upptäckts att investerarnas 

psykologi rubbar teorin om effektiva marknader. Detta är i synnerhet relevant för min 

avhandling, eftersom den psykologiska biten är av stor betydelse för fotbolls 

investerare, och kommer att tas upp djupare i kapitlet om investerar beteende. 

 

 

2.3. Nyttoteori 

 
Innan vi går in på teorierna kring det mänskliga beteendets påverkan på 

aktieprissättning vill jag lyfta fram hur de grundläggande nyttoteorierna ser ut. I stora 

drag kan man säga att följande antaganden om nyttomaximering är grundstenarna som 

de neoklassiska teorierna bygger på. (Varian, 2006): 

 Människor har rationella preferenser då det gäller utfall som kan identifieras 
och värdesättas 

 Individer vill maximera sin nytta och bolagen maximera sin vinst 

 Människor fungerar självständigt och på basis av fullständig och relevant 
information 

Enligt dessa antaganden skulle samtliga investerare fungera om de skulle agera 

fullständigt rationellt. I följande kapitel kommer jag att förevisa hur det mänskliga 
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beteendet kan påverka aktieprissättningen genom att lyfta fram olika former av 

beteendevetenskapliga förskjutningar från rationalitet. 

 

 

2.4. Beteendevetenskapliga förskjutningar från rationalitet 

 
I detta kapitel presenteras olika beteendemässiga teorier. Teorierna presenteras för att 

påvisa varför investerarna inte alltid agerar rationellt. Den huvudsakliga premissen för 

teorin om det mänskliga beteendets påverkan på aktieprissättning är att vedertagen 

finansiell teori ignorerar hur verkligt folk gör sina beslut och att människor gör en 

skillnad Bodie, Kane, & Marcus (2009). Här indelas irrationaliteten som karakteriserar 

individernas komplicerade beslutsfattande i två huvudkategorier: För det första tolkar 

investerarna inte alltid den nya informationen på rätt sätt vilket leder till okorrekta 

sannolikhetsfördelningar gällande framtida avkastningar. För det andra så gör 

investerarna inkonsekventa eller systematiskt icke optimala beslut även givet att de har 

en korrekt sannolikhetsfördelning över avkastningar. Detta är en viktig aspekt för min 

avhandling eftersom investerare i fotbollsklubbar inte i allmänhet anses agera rationellt 

utan bortser från viss information som finns till hands.  

Trots att investerare kan agera på emotionellt basis krävs det endast att 

marginalinvesteraren agerar rationellt för att marknadseffektivitet skall uppnås Adrian 

et. al. (2009). En rad psykologisk bevisföring stöder antagandet att idrottsresultat har 

en signifikant effekt på humöret. T.ex. Wann & Branscombe (1995) har kommit fram 

till att supportrar upplever en stark positiv reaktion när deras lag presterar bra och en 

stark negativ reaktion när de presterar dåligt. Det krävs dock att en stor del av 

investerarnas humör påverkas av resultaten för att vi skall kunna anta att det syns i 

aktiepriset. Man kan anta att majoriteten av investerarna i fotbollsklubbar har ett 

gediget intresse i hur laget presterar sportsligt och därmed att deras humör påverkas av 

resultaten. Kaplanski & Levy (2008) hävdar t.ex. att efter en vunnen match blir 

supportrarna mer optimistiska, mer självsäkra, mindre risk avers och mer villiga att 

köpa mer riskfyllda aktier och vice versa vid förlorad match.  
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2.4.1. Humörets effekt på risktagning 

 
För att spinna vidare i hur investerarnas humör kan påverka deras risktagning 

presenterar jag kort två motstridiga psykologiska teorier i ämnet. ”Affect infusion” 

modellen presenterad av Forgas (1995) syftar på att sättet hur informationen bearbetas 

har en avgörande betydelse för hur humöret påverkas. Han indelar 

informationsbearbetningen i fyra kategorier beroende av hur stor förändring i humöret 

bearbetningen av informationen förväntas ha. Kategorierna är baserade på sättet man 

får tag i informationen och hur stor nytta man har av informationen för att besvara den 

fråga man vill utreda. En hypotes som Forgas (1995) kommit fram till är att individer 

som är på bra humör är mera öppna för risktagning än individer som är på dåligt 

humör. Individer på bra humör ser risker som möjligheter medan individer på dåligt 

humör inte ser möjligheterna. Gällande min undersökning antyder det att investerarna 

efter goda resultat, då de är på bra humör, är villiga att inneha mer riskfyllda aktier och 

vice versa efter dåliga resultat. 

Den motstridiga teorin, Mood-Maintenance Hypothesis, presenterad av Patrick & Isen 

(1983) säger att bra humör leder till mindre risktagning och dåligt humör till högre 

risktagning. Logiken bakom denna teori är att individer på gott humör inte vill ta risker 

som kan leda till att de blir på sämre humör medan individer på dåligt humör är villiga 

att ta risker eftersom det kan leda till att de blir på gott humör.  

2.4.2. Felhantering av information 

 
Bodie et. al. (2009) Har tagit upp fyra av de viktigaste typerna av fel i hanteringen av 

information som leder till felestimering av sannolikheter för möjliga händelser och till 

dem förknippade avkastningar. Första typen är prognosfel vilket innebär att människor 

sätter för mycket vikt på de senaste erfarenheterna jämfört med tidigare uppfattningar 

vilket gör deras prognoser för extrema givet osäkerhetsfaktorn innefattad i den nya 

informationen. Detta har indikerats av en rad av experiment utförda av Kahnemann & 

Tvesky (1973). Andra typen är överdriven självsäkerhet vilket innebär att människor 

överskattar precisionen i sina prognoser och överskattar sina kunskaper enligt Harvey 

(1997). Tredje typen är konservatism vilket innebär att människor justerar sina 

uppfattningar för långsamt i förhållande till ny bevisföring som kommer fram påvisar 

Hilbert & Martin (2012) Detta kan leda till att priserna endast gradvis går mot att 

fullständigt återspegla den nya informationen. Den fjärde typen består av 
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representativitet och innebär att människor antar att små sampel är lika representativa 

som stora sampel av en population. Detta kan leda till att människor antar mönster i 

utvecklingen för framtiden på basis av icke-representativa sampel vilket påvisats av 

bl.a. Kahneman et. al. (1972).  Alla dessa typer av fel kan i viss mån förknippas med 

fotbolls investerare. T.ex. ett mycket övertygande resultat kan leda till att man 

överskattar laget och inte tar i beaktande tidigare resultat under säsongen. 

Konservatism kan också förekomma om investeraren vägrar att inse att laget faktiskt 

har presterat dåligt och försämrats på senaste tiden utan baserar fortsättningsvis sin 

uppfattning på vunna titlar från tidigare säsonger.  

Det finns en betydande mängd tidigare forskning som påvisar att förlustmatcher har en 

större inverkan på investerarna än vinstmatcher. ”Prospect theory” av Kahneman & 

Tversky (1979) ger en teoretisk förklaring. Den fundamentala grundprincipen bakom 

teorin är att investeraren överväger nyttan, istället för värdet, av en vinst/förlust. 

Därmed blir referenspunkten mot vilken vinsterna och förlusterna jämförs väldigt 

central. Beträffande min undersökning av fotbollsmatcher utgörs referenspunkten av 

investerarens förväntningar om matchens utfall. Eftersom fotbollsfans i enlighet med 

”allegiance bias” utgår från att det egna laget kommer att vinna, kan man därför enligt 

”prospect theory” förvänta sig en större reaktion i aktiepriserna efter en förlust. 

Allegiance bias som påvisas av bl.a. Hirt & Markman, (2002) hävdar alltså att lojala 

anhängare tenderar att främja positiva minnen relaterade till sitt lags tidigare 

prestationer vilket förvränger en objektiv bedömning av matchens utfall. Tittar vi på 

fotbollsturneringar kan vi hitta ytterligare förklaringar till denna asymmetri. 

Matchstrukturen i utslagsskedet av turneringar är uppbyggd så att man vid vunnen 

match går vidare till nästa steg medan man vid förlorad match faller ur turneringen. 

Därmed kan man anta att en förlust i genomsnitt har en större psykologisk inverkan. 

Enligt en ytterligare teori om individers behandling av information formad av 

Kahneman & Tversky (1973) förbättras inte nödvändigtvis beslutsfattningen hos 

individer som erhåller ny korrekt information. Istället för att ta åt sig all tillgänglig 

information godtar individer ofta okritiskt den information som bekräftar deras tro och 

uppfattning, medan de kritiskt avvisar sådan information som går emot deras tro och 

uppfattningar. Kopplar vi det till min undersökning antyder det att investerarna kan ha 

svårt att ta in och reagera på information som inte stöder deras värdering av 

fotbollsklubben i fråga. 
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2.4.3. Investerar Sentiment 

 
En uppfattning om framtida kassaflöden och risker som inte är motiverade givet den 

fakta som finns till hands är enligt Baker & Wurgler (2007) en definition på investerar 

sentiment. Lawrence et. al. (2007) Definierar investerar sentiment som investerarnas 

subjektiva åsikter om hur framtiden kommer att se ut. Lawrence et. al. (2007) utvecklar 

också existerande prissättningsmodeller så att de beaktar investerar sentiment. Deras 

teori strider mot teorin om effektiva marknader. Enligt EMH agerar investerare alltid 

rationellt och investerar då NPV är positivt. Enligt Lawrence et. al. (2007) uppfattar 

investerare med högt sentiment företag som mindre riskfyllda än investerare med lågt 

sentiment vilket innebär att de följaktligen också kräver lägre riskpremium och därmed 

sjunker den förväntade avkastningen. Likaså kommer investerare med högt sentiment 

att anta att tillväxttakten (g) hos företag är högre än investerare med lågt sentiment. 

Vid högt sentiment då förväntade avkastningen uppfattas lägre och tillväxttakten högre 

kommer följaktligen värdet av aktien att uppfattas högre och vice versa för lågt 

sentiment. Därmed ger sentiment upphov till att individer över eller undervärderar 

aktier jämfört med helt rationella investerare. I dagens läge frågar man sig inte mera 

om investerar sentiment påverkar aktiepriset utan hur man kan mäta sentimentet och 

beräkna dess effekt. 

Effekten av investerarnas sentiment kommer att förstärkas/försvagas av s.k. 

”information salience” vilket innebär hur framträdande roll informationen har och hur 

stor grad av mediebevakning händelsen har. Ju högre mediabevakning desto snabbare 

kommer nyheterna att bearbetas av investerarna och reflekteras i aktiepriset 

(Palomino, Renneboog, & Zhang, 2009). Enligt Klibanoff et. al. (1998) inkorporeras 

lands-specifik information som inte erhåller stor mediabevakning endast gradvis i 

aktiepriset. I dagens läge är mediabevakningen av fotboll större än någonsin. 

Människor kan i realtid följa med så gott som alla matcher som spelas runtom i 

världen. Därmed kan man anta att nypublicerad information i form av fotbollsresultat 

absorberas väldigt snabbt i aktieprisen. 

2.4.4. Flockbeteende, home-bias och familiarity-bias 

 
En annan aspekt av det mänskliga beteendets påverkan på aktiepriset som Chang, 

Cheng, & Khorana (2000) tar upp är flockbeteende. Enligt teorin om flockbeteende 

beter sig individerna i en grupp på samma sätt som gruppen i helhet gör. Detta 
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innefattar att individerna inte agerar utifrån den information de själva har till handa 

utan följer samma mönster som de övriga individerna i gruppen även om det går emot 

deras egna uppfattningar. Enligt denna teori antas att supporterinvesterare för ett visst 

lag agerar som en grupp och inte som enskilda individer.  

Home-Bias teorin syftar till att investerare prefererar att investera inhemskt istället för 

internationellt även om internationella investeringar erbjuder bättre 

diversifieringsmöjligheter. Detta dokumenterades först av French et. al. (1991) men 

Coval & Moskowitz (1999) har också visat att detta bias inte endast gäller för 

internationella investeringar utan att investerare också föredrar att investera mer lokalt 

också inom inhemska portföljer. Coval & Moskowitz (1999) visade att amerikanska 

investerare hade en preferens för lokala, oftast små, företag med hög 

skuldsättningsgrad. 

I en undersökning gjord av Keloharju, Knupfer och Liinainmaa (2012) förevisar de 

varför investerare tenderar investera i de företag de har någon form av koppling till och 

känner till. De hävdar att nyttan investerarna får, inte baseras endast på ekonomiska 

faktorer. En investerare kan erhålla nytta genom att äga aktier i ett bolag hen stöder i 

egenskap av kund, på samma sätt kan en supporter för en idrottsförening dra direkt 

nytta av att investera i sitt eget lag.  Dessutom påvisar deras undersökning att det är 

mer sannolikt att över tiden lojala kunder/supportrar vill äga/köpa än att de vill sälja 

aktier i företaget de stöder. Detta kan kopplas till min undersökning då det påvisar 

varför en supporterinvesterare ofta väljer att investera i den lokala fotbollsklubben, den 

klubben som de hejar på, framom någon annan fotbollsklubb även om andra klubbar 

kunde erbjuda bättre investeringsmöjligheter. Det som Keloharju et. al. (2012) samt 

Coval & Moskowitz (1999) påvisar tydligt är att investerarna värdesätter andra än 

direkt ekonomiska faktorer då de gör investeringsbeslut. 

2.5. Summering av teorins implikationer för matchresultaten 

Teorierna om beteendevetenskapliga förskjutningar från rationalitet är väl accepterade 

men kontroversiella i frågan om hur mycket denna irrationalitet påverkar tillgångars 

pris. Det viktigaste för min avhandling är dock att beakta möjligheten för irrationalitet i 

investerarnas beteende vilket anses vara mer påtagligt bland investerare i 

idrottsklubbar. Jämför vi hur rationella investerare väntas reagera på matchresultat 

jämfört med irrationella investerare kan vi konstatera följande. Absolutmässigt bör vi 

ha en kraftigare abnorm aktieavkastning ju osannolikare resultatet är. Därmed ju 
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sannolikare resultatet är desto mindre är reaktionen. Rationella investerare styrs bara 

av relevant tillgänglig information. Irrationella investerare låter i viss mån 

sinnestillståndet styra hur investeringsbesluten fattas och har egna subjektiva 

nyttopreferenser. Effekten av matchresultatet på individens humör är dock baserat på 

individens subjektiva förväntningar av matchen snarare än de objektiva 

sannolikheterna som kan avläsas ur matchoddsen. I all enkelhet leder bra resultat till 

bättre humör och vice versa för dåliga resultat. Dock är förväntningarna på det egna 

laget alltid höga vilket leder till att referenspunkten förskjuts och därmed krävs det mer 

för att resultatet skall ge en positiv effekt än en negativ. Gällande hur det förändrade 

humöret påverkar investeringsbesluten är teorierna dessvärre inte entydiga.  
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3 TEORIER OM FOTBOLLSKLUBBAR 

 

 

Fotbollsklubbar listade på börsen utgör specialfall jämfört med vanliga börsbolag. Då 

vanliga börsbolags prestationer mäts med hjälp av kvartalsresultat kan man följa med 

hur fotbollsklubbarna klarar sig veckovis genom att följa med deras matchresultat. 

Scymanski & Kuypers (1999) konstaterar att fotbollsklubbarnas intäkter är en funktion 

av de idrottsliga resultaten. Detta gäller endast för intäkter. Tittar vi på det ekonomiska 

resultatet kan man inte dra några slutsatser eftersom de klubbar som har överskotts 

resurser högst antagligen kommer att använda dem till höjda spelarlöner, spelarinköp 

eller diverse annat som kan tänkas förbättra lagets sportsliga konkurrenskraft. Inom 

fotbollsindustrin är det vanligt att det ekonomiska resultatet får lida pga. att man till 

alla pris vill uppnå så bra sportsliga resultat som möjligt. För att stöda detta lyfter 

Deloitte (2013) fram att lönekostnaderna i medeltal tog upp 70 % av intäkterna för 

klubbarna i engelska Premier League och än mer i engelska Championship där 

motsvarande siffra var 89 %. I Championship var det också 9 klubbar som hade högre 

löneutgifter än vad de hade intäkter och förutom det var tvungna att finansiera sina 

operativa kostnader vilket följaktligen har lett till problem med skuldsättning. Samma 

mönster förekommer också i de andra toppligorna i Europa.  

 

Enligt Deloitte (2011) har fotbollsklubbarna tre huvudsakliga intäktskanaler. Den första 

är matchdagsintäkter som består främst av försäljning av matchbiljetter. Hit inkluderas 

också säsongsbiljetter samt medlemskap. I andra kategorin har vi intäkter för 

sändningsrättigheter (TV och radio) för både inhemska och internationella turneringar. 

Den tredje intäktskanalen är kommersiella intäkter som består av sponsoravtal och 

försäljning av klubbvaror. Det lönar sig för klubbarna att ha en balanserad 

omsättningsmodell där varje intäktskanal tillför en relativt sett lika stor del av totala 

intäkterna. Detta säkerställer att klubbarna diversifierar risk genom att reducera 

effekten av faktorer som inte är under direkt affärskontroll såsom sämre sportsliga 

resultat och ogynnsamma förhållanden inom marknaden för TV-sändningar och 

sponsorskap (Deloitte, 2011). 

I Deloitte (2013) presenteras Real Madrid som världens rikaste klubb med intäkter på 

512,6 miljoner euro säsongen 2011/2012. Av de börsnoterade klubbarna som jag 
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undersöker har vi som rikaste klubb Juventus på tionde plats tätt följt av Dortmund på 

elfte plats. Deras intäkter 2011/2012 var 195,4 miljoner euro och 189,1 miljoner euro 

respektive. Ett intressant faktum ur Deloitte (2013) är att de tre rikaste klubbarna, Real 

Madrid, Barcelona och Manchester United, också har de bäst balanserade 

omsättningsmodellerna inom vilka ingen av de tre intäktskanalerna utgör en större 

andel än 40 procent av totala intäkterna. Bland de övriga 20 rikaste klubbarna har alla 

en kategori som utgör mer än 40 procent av intäkterna och denna kategori utgörs för 

mångas del av sändningsrättigheterna. I synnerhet bland dessa 20 rikaste klubbarna 

tycks trenden vara att matchdagsintäkterna utgör en allt mindre del av totala 

inkomsterna medan den kommersiella biten och speciellt 

sändningsrättighetsintäkterna stadigt ökar.  

Det står klart att fotbollsresultaten påverkar alla de olika intäktskanalerna. På kort sikt 

är det kanske svårt att hitta direkta effekter av enskilda resultat men utvidgar vi 

perspektivet och tittar över en hel säsong förstår vi att resultaten har en avgörande 

effekt gällande hurdana TV-sändningsavtal och sponsoravtal klubben kan förhandla åt 

sig. Dock eftersom enskilda matcher kan ha stor inverkan på hela säsongens resultat 

förstår vi att vissa matchers ekonomiska effekt kan vara väldigt stor.  Dessutom ökar 

givetvis också efterfrågan på matchbiljetter samt säsongskort då laget klarar sig bra och 

vice versa om det går dåligt. Pinnuck & Potter (2006) har funnit att matchdagsintäkter, 

medlemskap och sponsoravtal är en positiv funktion av att vinna matcher. Klubbarna 

får också prispengar beroende på hur väl de placerar sig i den inhemska ligan samt för 

samtliga matcher de spelar i europeiska turneringar. Bernile & Lyandres (2008) 

påvisar att vunna matcher i Champions League och Uefa Cupen leder till en positiv 

effekt för klubbens avkastning på tillgångarna. Dessa prispengar har klubbarna dock 

tagit med i budgeten enligt hur de förväntat sig att laget skall klara sig.    

Fotbollsklubbar förekommer enligt tre olika ledningsmodeller. Klubbar styrda som 

klassiska kapitalistiska privatägda företag. Börsnoterade fotbollsklubbar (aktiebolag 

med utspritt publikt ägande). Klubbar ledda som medlemsföreningar med egen 

rättskapacitet (Egon, 2010). I stora delar av Europa är fotbollsklubbar vanligtvis 

uppbyggda som icke-vinstdrivande idrottsföreningar. Även stora klubbar som 

Barcelona och Bayern München har drivits som klubbar i juridisk mening, dvs. 

kontrollerade av medlemmar som betalar en årsavgift och förvaltade i kommersiell 

bemärkelse av en klubbkomitté påvisar Scymanski & Hall (2003). Vad som skiljer ett 

börsnoterat fotbollslag från icke-listade fotbollsklubbar är att motivet att generera vinst 
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sannolikt är större för listade klubbar. Detta eftersom börsnoteringen vanligtvis 

innebär att en ny klass av investerare, med litet eller inget intresse för företaget 

förutom i hänseende till den vinst det kan generera antingen genom dividender eller 

genom en uppgång i aktiepriset, introduceras enligt Scymanski & Hall (2003).  

Även om man inte kan dra slutsatsen att ledningen för ett givet fotbollslag blir mer 

vinstinriktad efter att företaget listats på börsen kan man hitta en rad argument som 

stöder det.  Direktören i börsnoterade fotbollslag måste, på samma sätt som i övriga 

börsbolag, uppnå den förväntade avkastningen åt sina aktieinnehavare eller riskera att 

förlora jobbet. T.ex. i Nordamerika har börsnoteringar av fotbollsklubbar förbjudits 

eftersom det anses leda till överdriven kommersialisering.  Förväntningen enligt 

ekonomisk teori skulle vara att då en fotbollsklubb listas på börsen kommer dess fokus 

att skifta från nyttomaximering till vinstmaximering. Enkelt uttryckt borde dessa 

klubbar uppvisa mer ekonomisk vinst på bekostnad av de sportsliga resultaten. 

Scymanski & Hall (2003) undersökning av klubbar i England på 90-talet stöder inte 

detta antagande då han kommer fram till att fotbollsklubbar som listade sig på börsen 

uppvisade en minskad vinst till som en följd av mer utgifter sett till positionen i ligan. 

Det räcker inte att endast klara sig ekonomiskt utan klubben måsta också klara sig 

sportsligt för att alla intressenter skall hållas nöjda. Klarar man sig sportsligt leder det 

också till bättre ekonomiska förutsättningar varför man kan förstå att klubbens 

huvudfokus lätt ändå dras mot att stödja det sportsliga på bekostnad av det 

ekonomiska. Fotbollsklubbarnas sportsliga konkurrenskraft bygger på kvaliteten på 

spelarna de har till sitt förfogande och därmed innebär det att klubben blir mer 

konkurrenskraftig desto större del av intäkterna som kan kanaliseras till 

spelarbudgeten istället för att betalas ut till olika intressenter.  ”I stället för att berika 

aktieägare, belönade de som drev klubbarna sina anställda oproportionerligt mycket. 

Så medan de kassastinna fotbollsklubbarna fortsatte att ta kål på varandra genom att 

erbjuda spelare högre och högre ersättningar, så förstördes investeringscaset effektivt, 

säger David Pope, en fotbollsanalytiker på fondkommissionären Brewin Dolphin till 

tidningen The Telegraph.” (Dienkelspiel & Tedin, 2012) 

Fotbollsklubbar listade på börsen följer ett gemensamt mönster gällande ägarstruktur. 

Vanligtvis handlar det om en eller några kontrollerande ägare, några institutionella 

ägare och den resterande delen fylls upp av individuella investerare. Av dessa kan man 

förvänta sig att det främst är de individuella investerarna som kan tänkas reagera på 

enskilda matcher. Rationella investerare borde reagera endast då resultaten går emot 
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förhandsförväntningarna medan irrationella investerare kan reagera utifrån en 

humörsvängning som föranletts av ett matchresultat. Om ett resultat går enligt 

förhandsförväntningarna borde detta ha fångats upp av experternas 

förhandsförväntningar (oddsen). Om vi ändå ser en abnorm avkastning efter ett 

förväntat resultat torde det vara ett resultat av irrationellt beteende av investerarna. 

Likaså om vi inte får någon abnorm avkastning efter oväntade resultat talar det också 

för investerar irrationalitet eller inaktivitet. De individuella investerarna i 

fotbollsklubbar utgörs ofta av supportrar till laget och anser sig därmed stöda laget. 

Dessutom kan aktieinnehavet ge förmåner som möjlighet att köpa säsongsbiljett, 

klubbtidningen hem på posten etc. Därför kan tröskeln för att handla med aktierna 

vara betydligt större än för vanliga aktieägare. Enligt Renneboog & Vanbrabant (2000) 

leder denna stabila ägandestruktur samt en brist på kortsiktiga spekulanter till att 

aktiepris fluktuationen tonas ner. Eftersom, i många fotbollsklubbars fall, 

huvudgruppen av aktieägarna inte handlar med aktierna aktivt kan det leda till att 

aktierna säljs för väsentligt underpris vilket i sin tur kan göra dem attraktiva även för 

andra investerare. I dagens läge är också professionella investerare viktiga investerare i 

Europeiska fotbollsklubbar (Palomino, Renneboog, & Zhang, 2009).  

3.1. Immateriella Tillgångar i fotbollslag och varför de sportsliga 

resultaten är så viktiga 

 

Likt övriga företag består fotbollsklubbar av materiella, finansiella och immateriella 

tillgångar. Immateriella tillgånger är till sin natur väldigt svåra att mäta. Men de höga 

värdena involverade i fotboll gör det nödvändigt att identifiera exakt hur viktiga de är 

menar Yang & Sonmez (2005). Fotbollsklubbar besitter värdefulla humana tillgångar 

(kända fotbollsspelare och managers), marknadstillgångar (ryktet som möjliggör 

förhandling av sponsorer och media sändningsrättigheter), Strukturella tillgångar (hur 

klubben leds och PR för klubbens associerade verksamhet) och immaterialrätt 

(registrering av varumärken) skriver Yang & Sonmez (2005). Ett flertal delar bygger 

upp det immateriella helhets paketet. Dessa inkluderar sponsorer, memorabilia, värdet 

på spelare och media. Spelarna är tvivelsutan den viktigaste immateriella tillgången. 

Spelarna påverkar direkt på chansen att vinna en match vilket i sin tur påverkar fansen 

och tillhörande kommersiella aktiviteter. Manchester United är ett exempel på en klubb 

som utnyttjat sin framgång på planen för att skapa ett globalt brand inom partihandel, 

detaljhandel, media och postorder. Som tidigare diskuterat är detta ett ytterligare bevis 



 

 

18 

på att fotbollsklubbarnas inkomster kommer från väldigt varierande källor men för att 

kunna få dessa intäktskanaler att fungera krävs att laget presterar på planen och kan 

locka åt sig de bästa spelarna. Spelarnas kompetens är den mest uppenbara 

immateriella tillgången i fotbollsverksamheten hävdar Yang & Sonmez (2005). Varje 

match är utgör en möjlighet för intresserade att analysera spelarnas kompetens. 

 

Härnäst följer en tabell som förevisar vilka de immateriella tillgångarna är i en 

fotbollsklubb samt en liten förklaring med exempel på vad dessa är. Tabellen är lånad 

från Yang & Sonmez (2005). 

Tabell 1 De immateriella tillgångarna i fotbollsklubbar 

Immateriella Tillgångar Exempel 
Strukturella Tillgångar - Klubbens vision 

- Ledningens system 
- Klubbens kultur 
- Klubbens mål 

Relationella Tillgångar - Klubbens fans 
- Försäljning av säsongsbiljetter 
- Sponsorskap 
- Marknadsföring 
- Klubbens image 
- Brand 

Humankapital - Fotbollsmanagernas kompetens 
- Fotbollstränarnas kompetens 
- Spelarnas kompetens 

Immateriella rättigheter - Sändningsrättigheter 
- Klubbens märke 

 

Som tabellen illustrerar består fotbollsklubbar av väldigt mycket immateriella 

tillgångar som kan vara svåra att värdera. En sak som dock står helt klart är att det är 

främst genom goda prestationer på planen som man kan förbättra värdet och öka på 

dessa immateriella tillgångarnas värde. För många ekonomiskt framgångsrika klubbar 

utgör immateriella tillgångarna en stor del av klubbens värde. T.ex. enligt uppgifter 

från 2004 var immateriella tillgångarnas andel av marknadsvärdet för Manchester 

United hela 78,25%. Enligt Aglietta et al. (2010) utgör de immateriella tillgångarna två 

tredjedelar av balansen för Franska högsta ligans fotbollslag mellan åren 1998 och 

2008. Yang & Sonmez (2005) visar att även om immateriella tillgångar är vida 
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accepterade som väldigt viktiga för fotbollsklubbar är det ändå få klubbar som förstår 

hur kraftfulla de faktiskt kan vara om de hanteras på rätt sätt.  Fotboll är verkligen ett 

spel om två planhalvor. Den ena halvan handlar om vad som händer ute på planen 

medan andra halvan handlar om att klara sig inom en väldigt konkurrenskraftig 

affärsmiljö. Båda halvorna är starkt beroende av varandra och det är omöjligt att nå 

framgång om inte båda halvorna fungerar. 

En orsak till varför fotbollsklubbar haft svårt att klara sig på börsen är enligt Aglietta, 

Andreff & Drut (2010) att fotbollsklubbarnas värde är så starkt förknippat med de 

sportsliga resultaten vilka är väldigt svåra att förutspå. Denna instabilitet förknippad 

med en hög grad av immateriella tillgångar i balansräkningen ger en stor osäkerhet 

kring tillgångarnas verkliga värde och därmed också kring aktiens verkliga värde. 

Avsaknaden av effektiv bolagsstyrning på klubbnivå är också en starkt bidragande 

orsak till varför listade klubbar inte har varit framgångsrika.  

Enligt Aglietta, Andreff & Drut (2010) är det tre huvudfaktorer som påverkar listade 

fotbollsklubbars verkliga värde. Första faktorn är klubbens affärsmodell inom vilken all 

ekonomisk aktivitet styrs av de sportsliga kriterierna. Intäkternars utveckling beror av 

de sportsliga framgångarna medan utgifterna till stor del består av spelarlöner och 

spelarköp. Av denna orsak är det ingen överraskning att de sportsliga resultaten är en 

signifikant faktor för fotbollsklubbarnas aktiekursreaktioner. För tradtionella 

fotbollsklubbar är finansiella resultatet starkt beroende av sportsliga resultatet. 

Eftersom aktiepriset är summan av framtida diskonterade kassaströmmar måste också 

aktien för börsnoterade fotbollsklubbar vara starkt beroende av de sportsliga 

resultaten. Den tredje faktorn som påverkar är den höga graden av immateriella 

tillgångar som bidrar till att skapa osäkerhet kring aktiens verkliga värde. Värdet på 

dessa immateriell tillgångar kan ändras väldigt snabbt och är starkt förknippade med 

de sportsliga resultaten. Dessutom kan en skada t.ex. drastiskt sänka på värdet på en 

spelare. Immateriella tillgångarnas känslighet till de sportsliga resultaten och risken för 

en snabb minskning i deras värde leder också till osäkerhet kring klubbens 

fundamentala värde. Genom att skaffa äganderättigheter till klubbens faciliteter 

(stadion, träningsanläggning) samt klubbens infrastruktur kan man stabilisera 

klubbens fundamentala värde. Dvs. genom att minska på den procentuella andelen av 

immateriella tillgångar kan klubben skapa ett starkare fundamentalt värde och därmed 

minska på fluktuationerna som beror av de sportsliga resultaten. 
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Som huvudorsakerna till varför fotbollsklubbarna inte förbättrar sin bolagsstyrning och 

ekonomi efter en börsintroduktion lyfter Aglietta,Andreff & Drut (2010) fram följande 

punkter. Bra bolagsstyrning borde vara en förutsättning för att undvika finansiella 

problem. Fotbollsklubbars bolagsstyrning förbättras dock inte i praktken av press från 

aktiemarknaden. I England där det uppkom en stor del börsnoterade fotbollsklubbar på 

90-talet följdes en börsnotering upp av bättre sportsliga prestationer men dessvärre av 

djupare ekonomiska förluster och eller sämre resultat skriver Hall et. al. (2003). Även 

om orsaken till börsintroduktionen var att bygga en stadion eller ett affärscenter 

användes pengarna istället till att rekrytera mer eller bättre spelare vilket ledde till ökat 

inflationstryck på lönerna. Hall et. al. (2003) undersökning av de engelska klubbarna 

visar också att lönekostnaderna alltid ökade efter en börsintroduktion. En orsak till 

dålig bolagsstyrning är bristen på incentiv att göra vinst pga. de lösa 

budgetbegränsningarna. Med det menas att klubbar tillåts använda mer pengar än vad 

deras omsättning tillåter utan att de tillåts gå i konkurs. Detta i kombination med att 

klubbens värde är så starkt kopplat till de sportsliga resultaten är enligt Aglietta, 

Andreff & Drut (2010) det som bidrar till osäkerheten kring fotbollsklubbarnas 

aktievärde och som därmed gör dem till ett dåligt investeringsobjekt.  

 

 

 

3.2. Odds utgör marknadens förväntningar 

 

Spelbolag ger ständigt ut odds som kan liknas med marknadens förväntningar på hur 

laget skall prestera. Odds ges för varje enskild match samt för varje turnering. I dagens 

läge finns flera olika typer av specialodds men jag kommer att fokusera på de 

traditionella oddsen för hemmavinst, oavgjort och bortavinst.  Oddsen tar i beaktande 

all tillgänglig information. Oddsen för fotbollsmatcher påverkas av lagens dagsform, 

skadeläge, senaste resultat mm. Själva matchresultatet kan liknas med ett vanligt 

börsbolags kvartalsrapport eller någon annan form av information som publiceras om 

företagets verksamhet. Till skillnad från en kvartalsrapport förekommer 

matchresultaten veckovis. I likhet med vanliga börsbolag förväntas aktiemarknaden 

reagera starkare om resultatet går emot förhandsförväntningarna. I en effektiv 
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marknad handlas aktier på basen av deras finansiella prestationer vilka är direkt 

kopplade till lagets prestationer. Därför borde förväntade prestationer redan reflekteras 

i aktiepriserna innan matcherna tycker Zuber, Yiu, Lamb, & Gandar (2005). Därmed 

om ett resultat är högst väntat borde inte aktiekurserna reagera signifikant på 

resultatet. Men då det gäller oväntade resultat påverkas aktiepriset eftersom 

oförutsedda nyheter om lagets prestationer leder till en omvärdering gällande klubbens 

framtida lönsamhet skriver Dobson & Goddard (2001). I denna avhandling kommer 

oddsen för varje match att undersökas för att kunna fastställa ifall det endast är 

matcher som går emot förhandsförväntningar som ger upphov till en abnorm 

avkastning.  

 

3.3. Hur påverkas aktiepriset 

 
I enlighet med rationella förväntningshypotesen finns det ett entydig och direkt 

samband mellan de finansiella resultaten mätt i aktieavkastning och lagets prestationer 

på planen pga. följande orsaker skriver Palomino, Renneboog, & Zhang (2009). För det 

första fördelas intäkterna från nationella Tv-avtal till lagen enligt ett schema baserat på 

sportsliga prestationer (närmare bestämt slutplaceringen i serietabellen). För det andra 

har laget genom att placera sig bland de fyra bästa i ligan (antal lag som får delta 

varierar länder emellan) rätten att delta i lukrativa Champions League nästa säsong. 

För det tredje har prestationerna en direkt effekt på biljettförsäljning, merchandising 

och sponsorintäkter. Fotbollsmatcher ger också information åt investerarna om 

kvaliteten på spelarna. Enligt dessa orsaker bör information relaterad till matchutfallen 

påverka aktiepriset. Om vi inte kan hitta någon rationell förklaring till att aktiekursen 

förändras är det sannolikt en förändring i investerarnas humör föranledd av 

matchutfallet som triggar aktiekursreaktionen. I enlighet med teorierna som jag 

presenterat kommer jag nu att ta upp olika matchkategorier som kan tänkas påverka 

effekten av matchutfallet på aktiekursen 

 Viktig Match. Ju viktigare match desto större ekonomisk betydelse har 
också matchresultaten. Följaktligen ju större ekonomisk betydelse resultatet 
har desto större blir också aktiekursreaktionen. 

 Hemma/Borta. Förväntningarna i synnerhet från supportrarnas håll är 
alltid betydligt högre då laget spelar på hemmaplan. Också oddssättarna 
sätter stor vikt på hemmaplansfördelen 
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 Kända Klubbar/Mediabevakning. Beroende på hur kända lagen är som 
möts kommer det att påverka hur mycket folk som följer med matchen och 
därmed på antalet som reagerar på matchresultatet.  

 Experternas Förhandsförväntningar. Utgörs av spelbolagens odds. På 
basen av oddsen får man sannolikheter för hur matcherna förväntas gå. Bland 
rationella investerare förväntas starkare reaktioner på överraskande resultat. 

 Investerar Supportrarnas Förväntningar. Supportrar som investerat i 
klubben anses väldigt lojala mot klubben och det krävs väldigt mycket innan 
de gör sig av med sina aktier i klubben de stöder. Resultat som skulle 
föranleda en reaktion för rationella investerare behöver inte göra det för 
supportrarna. 

 Land/Internationella Matcher. Olika länder har olika system för hur 
prispengar delas ut och hur medierättighetspengarna fördelas. Enligt 
principen för hur matcherna med större ekonomisk betydelse leder till 
kraftigare reaktioner kan också landet (ligan) klubben spelar i vara av 
betydelse. Denna effekt är sannolikt marginell i enskilda matcher.  

 Vinstmarginal (målskillnad). Slutresultat (vinst, förlust eller oavgjort) på 
en match ger ju inte alltid hela bilden av hur matchen såg ut. Laget kan t.ex. 
ha varit förkrossande överlägsna och vunnit 6-0 eller så har de vunnit med 
uddamålet. Hursomhelst bokförs det som en vunnen match men med tanke 
på framtidsutsikterna kan man anta att en vinst med större marginal anses 
bättre och kan därför också väntas påverka mer på aktiekursen. Vice versa 
gäller förstås för förlorade matcher.  

 Motståndaren. Det är ju uppenbart att motståndarlaget påverkar hur 
matchresultatet tolkas. Det är inte lika farligt att förlora mot laget som leder 
serien som det är att förlora mot tabelljumbon. Detta fångas dock upp av 
matchoddsen som oddssättarna har satt upp på basen av noggranna analyser 
av båda lagens styrkeförhållanden.  

 Säsong. Fotbollsindustrin likt övriga industrier går förstås bättre och sämre 
beroende av olika makroekonomiska faktorer. Därför kan det också anses 
relevant att undersöka på årliga skillnader i hur det handlats med 
fotbollsaktier.  

 Skede av säsongen. Ju närmare slutet av säsongen man kommer desto 
viktigare blir enskilda matcher gällande lagets slutplacering. Eftersom 
matcherna mot slutet av säsongen är viktigare kan man anta att den 
ekonomiska effekten av matchresultaten blir större. 

 Utslagsmatch. En utslagsmatch i en turnering innebär att man vid vinst går 
vidare till nästa steg medan man vid förlust elimineras från turneringen. 
Därmed kan man anta att en förlust har betydligt större negativ effekt i denna 
typ av matcher än vid vanliga matcher som inte kan leda till eliminering ur en 
turnering 
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Då aktiereaktionerna undersöks är det av stor betydelse att reda ut vad reaktionen 

beror av. Genom att oddsen undersöks kan vi härleda om det handlar om irrationellt 

beteende föranlett av en humörsvängning eller om det handlar om ett rationellt 

agerande föranlett av att resultatet gick emot förhandsförväntningarna. Eftersom 

oddsen beaktar all relevant information kan man anta att en match som går som 

förväntat inte leder till någon abnorm avkastning. Leder ett väntat resultat ändå till 

abnorm avkastning är inte marknaden effektiv utan drivs av irrationellt beteende av 

investerarna.  
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4 TIDIGARE FORSKNING 

 
I detta avsnitt kommer jag att ta upp en del relevant forskning gjord inom ämnet. 

Artiklarna presenteras främst i hänseende till deras syfte, teori, metod, data och 

resultat. Kapitlet avslutas med en sammanfattande tabell av den tidigare forskningen.  

 

4.1. Alex Edmans, Diego Garcia, Öyvind Norli (2007)  

 
I denna artikel undersöks hur aktiemarknaden reagerar på plötsliga förändringar i 

investerarnas humör. Motiverad av psykologiska bevis om ett starkt samband mellan 

fotbollsresultat och humör använder forskarna internationella fotbollsresultat som 

humörvariabel. Syftet i denna forskning är att undersöka hur internationella 

idrottsresultat påverkar investerarnas humör och därmed landets aktiemarknad.  

4.1.1. Metod 

 
Forskarna ställer upp nollhypotesen att aktiemarknader inte påverkas av resultaten 

från fotbollsmatcher. Mothypotesen blir därmed att vinster leder till en positiv reaktion 

och förluster leder till en negativ reaktion på aktiemarknaden. Effekten av en match 

undersöks genom att använda totala avkastningsindex. Författarnas modell 

kontrollerar också för måndagseffekten samt för helgdagar som infaller mellan måndag 

och fredag. Följande modell estimeras först skilt för varje land och sedan simultant för 

alla länder: 

 

Var Rit är den kontinuerligt uträknade dagliga avkastningen för ett lands totala 

avkastningsindex i lokal valuta. Rmt är den kontinuerligt uträknade dagliga 

avkastningen på världsmarknadsindexet mätt i Amerikansk dollar dag t. Dt är en 

indikatorvariabel för måndag, tisdag, onsdag och torsdag samt Qt en indikatorvariabel 

för dagar vilka de föregående en till fem dagarna är icke-veckosluts helgdagar. 

Residualerna från regressionen används sedan då vi estimerar effekten av resultaten 

från internationella fotbollsmatcherna med följande regressionsmodell: 
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  ̂                      

Var Wit är indikatorvariabel för vinst i given matchkategori och Lit är motsvarande 

indikatorvariabel för förluster. Panelkorrigerade medelfel (PCSE) används då modellen 

estimeras, vilket innebär att feltermernas (uit) medelvärde antas vara noll samt att 

feltermerna antas vara okorrelerade över tiden, men tillåter för heteroskedasticitet och 

samtidig korrelation mellan länderna. Ett problem är antagandet om konstant 

volatilitet eftersom aktieindex avkastning antas ha tidsvarierande volatilitet. Därför har 

författarna använt sig av en Garch (1,1) modell för att justera volatiliteten. Genom att 

sedan normalisera index avkastningarna kan heterogeniteten i volatiliteten länderna 

emellan elimineras.  

4.1.2. Data 

 

Edmans et. al. undersökte förutom fotboll också effekten av cricketmatcher, 

rugbymatcher, ishockeymatcher och korgbollsmatcher men eftersom huvudfokus var 

fotboll kommer jag endast att behandla det. Data består av internationella 

fotbollsresultat från januari 1973 till december 2004. Data inkluderar resultat från VM, 

EM, Copa America och Asian Cup. Då 39 olika länders resultat tas med ger det upphov 

till 1162 fotbollsmatcher. Matcherna har också placerats i kategorier beroende på om 

det handlar om kvalmatcher, gruppspelsmatcher eller slutspelsmatcher. 

 

4.1.3. Resultat 

 
Resultaten blev väldigt lika både då normaliserade och icke-normaliserade 

avkastningarna användes.  Forskarna kommer fram till en stark negativ reaktion på 

aktiemarknaden efter förlorade matcher. Storleken av förlusteffekten är ekonomiskt 

signifikant. Sett i månadsperspektiv, den abnorma avkastningen förklarad av 

fotbollsförlust överstiger 7 %. T.ex. en förlust i utslagsfasen av ett VM leder till en 

abnormal aktieavkastning på -0,49 %. Denna förlusteffekt är starkare för viktigare 

matcher, och är robust i förhållande till metodologiska förändringar. Inget bevis för en 

likadan reaktion till vinster har hittats. På basen av att effekten inte är återspeglad i 

aktieindexet då en förlust är högst väntad kan forskarna förkasta att förlusteffekten 

härstammar från att de rationella investerarna reagerar på kassaströms relevant 
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information. Forskarna drar istället slutsatsen att effekten är ett resultat av 

fotbollsresultatens påverkan på investerarnas humör och konstaterar därmed också att 

resultaten inte är i linje med EMH.  

 

4.2. Frederic Palomino, Luc Renneboog, Chendi Zhang (2009) 

 

Forskarna undersöker hur aktiekursen för fotbollsklubbar listade på London börsen 

reagerar på olika typer av nyheter. Nyheterna som undersöks är matchresultat och 

matchodds. Forskarna ställer upp fyra frågeställningar som de vill ha svar på:  

 Leder vinster och förluster till signifikanta reaktioner på aktiekursen och 
handelsvolymen? 

 Reflekterar marknadsreaktionerna rationella förväntningar överreaktion 
framkallad av informations salience/investerar sentiment? 

 Då oddsen släpps ut leder det till en reaktion på aktiepris och 
handelsvolymen? 

 Kan betting odds förutspå aktieavkastningar och kan investerar sentiment och 
informations salience förklara skillnaderna i marknadens reaktioner på de två 
korrelerande uppsättningarna av nyheter? 

 

4.2.1. Metod 

 

Gällande betting oddsen använder författarna sannolikheter för vinst och förlust 

(ProbWin och ProbLoss) som representerar experternas tro om utfallet av matcherna. 

Ett annat mått introduceras också för att mäta matchens osäkerhet (ProbDiff) som 

innebär skillnaden i sannolikheten av att förlora och att vinna inom vilket 

sannolikheten för oavgjorda resultat indirekt är inbakat i. Därmed är ProbDiff för 

matcher med det osäkraste utfallet 0 dvs. att det är lika stor sannolikhet för vinst och 

förlust. Dummyn skapas sedan för olika kategorier på basen av matchförväntningarna 

(högst väntad vinst, svagt väntad vinst och vice versa för förlorade matcher).  

Författarna beräknar aktiernas abnorma avkastning genom att regressera den dagliga 

avkastningen för varje fotbollsklubb mot FTSE All Small Index över hela 
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sampelperioden.   Marknadsmodellen som estimeras med 1035 dagliga observationer 

för alla 16 lagen ser ut enligt följande: 

 

Var Rmt är avkastningen för FTSE All Small index för dag t. Vidare beräknas den 

abnorma avkastningen för klubb i för dag t (ARit) enligt följande.  

 

Standardavvikelsen för abnorma avkastningen har estimerats genom att ta tvärsnittet 

av abnorma avkastningarna i händelseperioden.   

Författarna testar signifikansen för abnorma avkastningarna med Wilcoxons signed-

rank test som är fördelningsfritt och robust mot händelse klustring. Dessutom 

kontrolleras också för händelse klustring då t-testen körs genom att använda 

standardavvikelserna från medeltals abnorma avkastningen för varje kalenderdag 

enligt (Brown och Warner, 1980: 233). Författarna använder sig också av en ARMA 

modell, bootstrapping och klustrade standardfel för att garantera robustheten av 

undersökningsresultaten. 

4.2.2. Data 

 

Författarnas data består av 16 fotbollsklubbar från Storbritannien som är listade på 

”The London Stock Exchange”. Tidsperioden är från 1999 till 2002 vilket ger upphov 

till tre hela fotbollssäsonger från vilka matchresultaten samt matchoddsen är tagna. 

Efter att ha kopplat ihop aktieavkastningarna med matchresultaten och matchoddsen 

får de ett sampel på 916 observationer. Ena laget har slumpvis tagits bort i matcher där 

två listade lag mött varandra. 

 

4.2.3. Resultat 

 

Gällande om aktiemarknaden innefattar nyheterna av vinster, förluster och oavgjorda 

matcher för listade fotbollsklubbar från Storbritannien hittar forskarna en starkt 
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statistiskt signifikant effekt av vunna och förlorade matcher. Kumulativa abnorma 

avkastningen för  en tredagars period efter matchen är 88 basis poäng för vinst, 101 för 

förlust och 33 för oavgjort. Gällande vunna matcher kan största delen av effekten 

härledas till första handelsdagen efter match medan det tar längre för de dåliga 

nyheterna att inkorporeras. Handelsvolymen ökar också signifikant första 

handelsdagen efter match.  

Författarna hittar bevis för att investerare överreagerar på vunna matcher då vinsten 

var högst väntad och inte borde ha skapat en överraskningseffekt. Investerar sentiment 

skapar också en asymmetrisk aktiekursreaktion då vinster ger upphov till abnorm 

avkastning på grund av positivt sentiment men konsekvent med rationella 

förväntningar blir marknadsreaktionen till en förlust lägre ju högre sannolikhet det är 

för förlusten. 

Vidare hittas ingen marknadsreaktion då betting oddsen ges ut. Den asymmetriska 

förutsägbarheten av betting oddsen för aktieavkastningarna efter vinst och förlust samt 

det faktum att marknaden reagerar även då resultatet är högst väntat stöder inte 

hypotesen om informations salience med leder författarna till att dra slutsatsen att 

investerar sentiment påverkar hur väl nyheterna absorberas av aktiemarknaden.   

 

4.3. Gennaro Bernile och Evgeny Lyandres (2011) 

 
Författarna undersöker till vilken grad aktiemarknadens ineffektiva svar till 

upplösningar av osäkerhet beror av investerarnas biaser gällande 

förhandsförväntningar på sannolikhetsfördelningen gällande utfallet av framtida event 

eller deras irrationella reaktioner efter utfallen. Definierat lite enklare handlar Bernile 

et. al:s undersökning om att beräkna hur investerar sentiment kan påverka hur 

aktiemarknaden reagerar på information som i denna undersökning utgörs av 

fotbollsresultat medan förhandsförväntningarna utgörs av betting odds.  

 

4.3.1. Metod 
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Författarna undersöker alltså hur sportsliga prestationer påverkar klubbens värde (dvs. 

hur fotbollsklubbars aktiepris reagerar på viktiga matchresultat). Den abnorma 

avkastningen efter matchresultat estimeras genom att använda en regression enligt 

marknadsmodellen för varje lag för varje år. Genom att inkludera laggad matchning, 

och ledande marknadsavkastningar i regressionsmodellen kan man undvika objektiva 

koefficienter.  

 

Var Ri,t€T är dag t avkastningen för aktie i för år T. RLM,t (RLM,t-1, RLM,t+1) är ett 

värdeviktat ledande lokalt marknads index avkastning. Matcherna delas in olika 

kategorier för vilka abnorma avkastningarna undersöks skilt.  

För att undersöka om marknadsreaktionen till match utfallen är relaterade till lag och 

match-karakteristikor estimeras en multivariat regressionsmodell på abnorma 

avkastningen efter match. 

 

Var Wi,k är indikatorvariabel för vinst (lag k har vunnit match i) och Li,k är 

indikatorvariabel för förlust. Ij,i,k är tre dummyn, j = 1,2,3, är lika ett om lag k spelade 

match i hemma, om lag k hade högre UEFA rating än motståndaren, och om match i 

spelades i ett slutspels skede av den Europeiska turneringen respektive.  

Vidare beräknas förhandsförväntningarna för matchresultaten ut genom att härleda 

sannolikheterna för matchresultaten ur betting oddsen. En del olika regressioner körs 

sedan på den abnorma avkastningen då de förväntade utfallen är med i beräkningarna.  

 

 

4.3.2. Data 

 
Författarnas sampel består av resultat från Champions League och Uefa cupen och 

inkluderar kvalificeringsomgången. Tidsperioden är från 2000 till 2006 vilket innebär 

sex fotbollssäsonger. 20 lag är med i undersökningen och detta ger upphov till totalt 

595 unika matchobservationer. Orsakerna till varför endast internationella matcher tas 
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med är bl.a. att utfallen av matcherna i Europeiska turneringar har en betydande effekt 

klubbens värde. Vidare eftersom Europeiska cuperna, till skillnad från nationella 

matcherna som för det mesta spelas på helgerna, spelas mellan tisdag och torsdag 

undviker man potentiella problem i form av veckoslutseffekten.  

 

4.3.3. Resultat 

 
I likhet med annan tidigare forskning kommer författarna fram till att marknadens 

reaktion till matchresultat är assymmetrisk dvs. att förluster leder till signifikant 

negativ abnorm avkastning medan vinster inte leder till nästan någon abnorm 

avkastning. Överlag är medelavkastningen efter matcher signifikant negativ. Denna 

marknadsineffektivitet är föranledd, till stor del, av investerarnas oförmåga att skapa 

objektiva förväntningar på utfallen av matcherna. Investerarna i fotbollsklubbar 

tenderar att vara överoptimistiska gällande lagets förutsättningar, vilket i medeltal, 

leder till besvikelse gällande utfallet av matchen. Undersökningen av fotbollsklubbar 

listade på börsen ger en god plattform att undersöka källorna till investerar sentiment 

dvs. om det handlar om biased förväntningar eller emotionella reaktioner till 

händelseutfallen. Resultaten som författarna kommer fram till ger stöd för att 

aktiepriserna är ineffektiva innan händelsen men de kan inte förkasta hypotesen att 

priserna efter händelsen är effektiva.  

 

4.4. Sammanfattning av tidigare forskning 

 
En sammanfattande tabell över den tidigare forskningen presenteras härnäst. Tabellen 

ger en översikt gällande tidigare forskningen i hänseende till metod, data och resultat. I 

tabellen presenteras också några forskningar som inte diskuterats tidigare i kapitlet
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Tabell 2 Sammanfattning av tidigare forskning 

Studie Data Syfte Metod Resultat 

Edmans et. Al 

(2007) 

Landskampsresultat 

av länder runt om i 

världen som deltagit i 

stora mästerskap, 

nationella 

marknadsindex 1973-

2004, 1162 

matchhändelser 

Aktiemarknadens 

reaktion på förändringar 

i investerarnas humör. 

Abnorm avkastning i 

det nationella 

marknadsindexet efter 

landskamper. Två stegs 

regression.  

En signifkant 

marknadsnedgång efter 

förlorade matcher. 

Effekten beror av 

förändring i investerarnas 

humör föranlett av 

matchresultaten 

Palomino et. Al 

(2009) 

1999-2002. 16 

fotbollsklubbar från 

Storbritannien. 916 

matchhändelser. 

Effekten av nyheter i 

form av fotbollsresultat 

på aktiekursen och 

handelsvolymen. Kan 

odds förutspå 

aktieavkastningar? 

Händelsestudie för 

abnorma avkastningen. 

Regressioner med 

Abnorm avkastning och 

abnorm handelsvolym 

som beroende variabel. 

Probit modell för att 

undersöka oddsens 

prediktionsstyrka.  

Aktiemarknaden reagerar 

på nyheter om 

matchresultat. Ökad 

handelsvolym första 

handelsdagen efter match. 

Överreaktion på vunna 

matcher som var högst 

väntade. Dock mindre 

effekt efter förlust ju högre 

sannolikheten för förlust 

var. Investerar sentiment 

påverkar hur väl nyheterna 

absorberas av marknaden. 

Bernile och 

Lyandres (2011) 

2000-2006. 20 lag 

från Europa. Endast 

internationella 

matcher, inte 

ligamatcher.  

Undersöker hur 

sportsliga prestationer 

påverkar klubbens 

värde? 

Händelsestudie för 

abnorma 

avkastningarna. En 

multivariat 

regressionsmodell för 

att undersöka om 

marknadsreaktionen 

till matchutfallen är 

relaterad till lag- och 

match – 

karakteristikor. 

Assymmetrisk reaktion till 

matchresultaten. 

Signifikant negativ abnorm 

avkastning efter förluster 

men nästan ingen positiv 

abnorm avkastning efter 

vinster. Förvrängda 

förväntningar pga. 

Överoptimism.  
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5 DATA 

Datasamplet består av börsnoterade Europeiska fotbollslag. Tidsperioden för 

undersökningen är (4.7.2006-30.6.2013) vilket ger upphov till 7 hela fotbollsäsonger. 

Jag har inkluderat 14 fotbollsklubbar i undersökningen.  Aktieavkastningarna samt 

handelsvolymerna är tagna från datastream och data är på dagsnivå. Matchresultateten 

samt tillhörande odds är samlade från (Football-Data.Co.Uk) gällande ligamatcherna 

samt från (Oddsportal.com) gällande Champions League matcherna. Övriga variabler 

som behövs gällande matchresultaten är om matchen spelats hemma/borta, vilken 

veckodag matchen spelats på, motståndaren, datum och vinstmarginal mm. Dessa har 

samlats in samtidigt som matchresultaten tagits. Gällande Lyon och Benfica har en del 

händelser lämnats bort pga. att aktiedata inte fanns att tillgå för hela perioden. 

Detta ger oss ett sampel som består av 3713 matchobservationer. Detta är ett betydligt 

större sampel än många av de tidigare forskningarna haft och med hjälp av detta anser 

jag också att jag kommer att få tillräckligt med händelser för alla olika kategorier jag 

har tänkt undersöka.  

Datakapitlet fortsätter med att diskutera varför fotbollsklubbar väljer att lista sig på 

börsen. Efter det diskuteras valet av variabler som kommer att användas i 

undersökningen dvs. på basen av vilka kriterier matcherna indelats i olika kategorier. 

Efter det följer en genomgång av oddsen samt hur kategorierna gällande 

förhandsförväntningarna är uppbyggda. Därefter presenteras marknadsindexet som 

används vid beräkningen av de abnorma avkastningarna. Till sist presenteras den 

deskriptiva statistiken. 

5.1. Varför fotbollsklubbar väljer att lista sig på börsen 

Eftersom min undersökning är gjord endast på klubbar som är listade på börsen kan 

det förekomma ett bias i mitt sampel mot en viss typ av klubbar. Därför är det viktigt 

att föra en diskussion kring varför fotbollsklubbar väljer att lista sig på börsen. 

Fotbollsklubbar har rent generellt tre typer av ägandeformer. 1. Rika välgörare, 2. 

Medlemsägt, 3. Börsägt. Eftersom mitt sampel handlar om börsägda klubbar är det 

troligt att mina resultat delvis är begränsade till att beskriva börsägda klubbars 

värderingseffekt. 
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Det finns två motiv för idrottsklubbar att lista sig på börsen enligt Kesenne (2008). 

Ägarna strävar antingen efter att maximera den ekonomiska vinsten dvs. driver 

klubben så att vinsten till ägarna blir maximalt stor eller sen strävar de efter att 

maximera den sportsliga framgången dvs. de försöker nå maximal sportslig framgång 

givet en viss nivå av ekonomisk vinst eller förlust. De olika motiven medför annorlunda 

användning av medlen insamlade från börsintroduktionen. De ägare som strävar efter 

att maximera det sportsliga resultatet använder följaktligen medlen i första hand till att 

förbättra truppen dvs. skaffa bättre spelare. Ägarna som strävar efter att maximera det 

ekonomiska resultatet kommer i första hand använda de insamlade medlen till att 

finansiellt omstrukturera företaget t.ex. minska på skuldsättningsgraden. Genom att 

analysera de sportsliga framgångarna efter börsintroduktionen kan man identifiera 

vilken strategi fotbollsklubben har använt sig av. Om sportsliga resultaten blir bättre 

kan man anta att pengarna användes till att köpa in bättre spelare men om sportsliga 

resultaten hålls oförändrade eller blir sämre kan man anta att pengarna användes för 

att förbättra den ekonomiska situationen.  

Enligt Baur & McKeating (2011) förbättras inte sportsliga resultaten för klubbarna efter 

börsintroduktionen. Resultaten antyder att pengarna används för att förbättra 

klubbens ekonomi snarare än för att köpa spelare vilket också stöds av den striktare 

finansiella disciplinen som krävs av börsnoterade bolag. Gällande klubbar på lägre nivå 

som börsnoterats har man kunnat hitta en tillfällig uppgång i sportsliga resultaten. 

Detta kan förklaras med att den marginella nyttan man kan få ut av extra medel är 

betydligt större på lägre nivå där kostnader för spelare och spelarnas löner är 

förhållandevis mycket lägre. Rent generellt har börsnoterade fotbollsklubbar klarat sig 

avsevärt sämre än ett index av vanliga börsnoterade bolag inom eurozonen. Även om 

effekten av en börsnotering är väldigt begränsad både vad gäller sportslig framgång och 

företagets värde kan det ha annan gynnsam effekt. Det kan ge klubben bättre finansiell 

stabilitet eller så har klubben genom börsnoteringen undvikit att gå i konkurs eller 

undvikit att måsta sälja sina bästa spelare. 

På basen av ovanstående kan vi anta att klubbarna som valt att lista sig har haft dålig 

ekonomi innan börsnoteringen och att vi därför skulle ha en bias mot den typen av 

klubbar. Detta gäller bara för perioden innan klubbarna listat sig och de kan likväl ha 

haft en bra ekonomisk situation under min undersökningsperiod. Därmed kan 

diskuteras att detta sampel i viss mån representerar värderingen av fotbollsklubbar 

överlag med reservering för att mitt sampel kan drivas mer än vanligt åt det negativa 



 

 

34 

hållet. En annan faktor, förutom att börsnoterade fotbollslag generellt sätt klarat sig 

väldigt dåligt jämfört med vanliga bolag, är att lagen i mitt sampel är s.k. toppklubbar 

som alltid förväntas klara sig bra. Därför är betydligt svårare om inte omöjligt att 

överträffa förväntningarna medan det endast krävs en medelmåttig prestation för att 

det skall tolkas som en besvikelse.  

 

5.2. Valet av matchvariabler 

I samplet ingår matcher från klubbarnas inhemska liga samt matcher i den europeiska 

turneringen Champions League. Träningsmatcher, matcher i de inhemska cuperna 

samt matcher i den europeiska turneringen Europa League har inte tagits med eftersom 

dessa anses ha en svag effekt på aktiekursen. Alla mina undersökta lag har stridit om 

topplaceringarna i den inhemska ligan samt medverkat minst en gång i Champions 

League under undersökningsperioden. Då alla lag kan anses ha höga målsättningar 

växer också vikten av varje enskild match vilket gör att de undersökta klubbarna utgör 

ett bra sampel. 

Matcherna indelas i huvudkategorierna vinster, förluster och oavgjorda matcher. 

Vidare indelas matcherna enligt förhandsförväntningar samt på basen av sannolikheter 

för det faktiska resultatet. Genom denna indelning förväntas jag kunna se om det finns 

skillnad i effekten gällande resultat som går emot förväntningarna jämfört med de som 

går enligt förväntningarna. Genom att titta på sannolikheterna kan vi också 

konstaterna om matchen i fråga är lätt eller tuff ur det undersökta lagets perspektiv. 

Matcherna kommer också att delas in på basen av om det handlar om ligaspel eller 

Champions League. Matcherna indelas också enligt om de spelas i början av säsongen  

eller under slutskedet av säsongen. Med denna indelning samt indelningen i 

Champions League matcher vill jag undersöka effekten av viktiga matcher som har en 

större direkt ekonomisk betydelse. Faktorer som motståndarens kvalitet samt 

skadeläge mm. reflekteras i oddsen varför dessa inte tas upp skilt. Om matchen spelas 

på hemmaplan reflekteras också i oddsen men kommer här tas med som en skild 

variabel eftersom det kan anses ha en större effekt på supporterinvesterare än vad 

oddsen skulle antyda. Målskillnaden för varje resultat kommer också att tas upp. Då 

man granskar sannolikheten av matchresultaten påverkas de inte av målskillnaden. En 
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stor målskillnad kan göra att effekten av matchresultatet blir kraftigare än vad den 

annars skulle bli trots att slutresultatet (vinst, förlust eller oavgjort) är det samma.  

Matchdagen har också beaktats även om så gott som alla matcher har spelats då börsen 

är stängd. Spelas matchen på måndag, tisdag, onsdag, torsdag eller söndag öppnas 

börsen genast nästa morgon medan det tar längre tid innan börsen öppnar om matchen 

spelats på fredag eller lördag. För irrationella investerare som påverkas av humöret 

borde ett längre avstånd mellan match och möjlighet att handla leda till att 

humöreffekten hinner avta. För rationella investerare borde inte matchdagen spela 

någon roll.   

Jag kommer också undersöka handelsvolymerna kring matchdagar. Eftersom varje 

match ger ny information åt investerare borde aktiva investerare justera sin portfölj 

efter matcher. Jag vill undersöka huruvida olika matchtyper påverkar handelsvolymen 

kring matcherna. Handelsvolymen kommer att granskas både vid handelsdagen innan 

match och vid första handelsdagen efter match. Större handelsvolymen kan antyda att 

matchen anses mer betydelsefull. Ett problem med vissa fotbollsaktier är att de handlas 

ganska tunt. Genom att ta i beaktande handelsvolymen kan vi därmed tydligt se om 

matcherna påverkar aktiviteten kring aktien. Har vi dessvärre väldigt låg aktivitet kring 

vissa matcher kan det hända att man inte kan dra så stora slutsatser av effekten.  

 

5.3. Oddsen 

 

Spelbolag genererar ständigt betting odds för match utfall (vinst, oavgjord, förlust). Jag 

använder mig av ett medeltal av oddsen från de största europeiska spelbolagen. Ur 

oddsen kan man avläsa experternas föreställningar om utfallen. Oddsen utgör en 

effektiv marknad där priserna rör sig mot de korrekta värdena eftersom konkurrensen 

mellan bolag som ger ut odds är stenhård och det därmed endast finns utrymme för en 

väldigt liten felmarginal. Oddset för en händelse utgörs av förhållandet mellan 

sannolikheten för att händelsen skall inträffa och sannolikheten för att händelsen inte 

inträffar. Om vi definierar sannolikheten att event x inträffar som p blir då följaktligen 

sannolikheten för att x inte inträffar (1-p). Oddset för att eventet x skall inträffa blir 

därmed:   
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odds(x) = (1-p)/p 

I min undersökning handlar det om att överföra odds till sannolikheter och då blir 

beräkningen omvänd. Sannolikheten utgörs av inversen av oddset. Spelbolagen tar 

också en marginal då de ger ut oddsen vilket innebär att summan av sannolikheterna 

för eventets respektive utfall överstiger ett. Genom att dividera sannolikheterna, som vi 

fått då vi konverterat oddsen till sannolikheter, med summan av sannolikheterna för 

eventets alla utfall får vi den korrekta sannolikheten utan spelbolagets marginal. Som 

exempel tar vi matchen mellan Celtic och FC Köpenhamn 26.9.2006 där oddsen ser ut 

enligt följande: 

Hemmavinst (1,58), Oavgjort (3,45), Bortavinst (5,56) 

Sannolikheterna för diverse utfall blir då: 

Prob(Hemmavinst): 1/1,58 = 0,63 

Prob(Oavgjort): 1/3,45 = 0,29 

Prob(Bortavinst): 1/5,56 = 0,18 

Räknar vi ihop sannolikheterna för alla utfall får vi: 0,63+0,29+0,18 = 1,1  

Detta innebär att spelbolagets marginal i detta fall är 0,1. Sannolikheterna för utfallen 

utan spelbolagets marginal fås enligt:  

Prob(Hemmavinst): 0,63/1,1 = 0,57 

Prob(Oavgjort): 0,29/1,1 = 0,26 

Prob(Bortavinst): 0,18/1,1 = 0,16 

Den totala sannolikheten blir då: 0,57+0,26+0,16= 0,99 (pga. avrundningar avviker det 

aningen från 1).  

För att använda oddsen i min undersökning kommer jag delvis att följa metoden i 

Palomino, Renneboog, & Zhang (2009). Jag kommer därmed att fokusera på 

sannolikheterna för att vinna eller förlora matchen medan mindre vikt läggs på 

oavgjorda matcher. Ur sannolikhetsperspektiv är oavgjorda matcher inte värst 

intressanta eftersom de aldrig varken är väldigt väntade eller väldigt oväntade resultat 
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utan ligger någonstans emellan sannolikheten för vinst och sannolikheten för förlust. 

Sannolikheten för att det undersökta laget vinner eller förlorar matchen är alltså det jag 

kommer att basera mina kategorier på. I robusthetssyfte kommer jag förutom att 

använda sannolikheterna för vinst och förlust (ProbVinst och ProbFörlust) också 

använda ett mått som fångar experternas förväntningar om graden av osäkerhet kring 

matchutfallet. Skillnaden i sannolikheterna (ProbDiff) mellan att vinna och förlora: 

 ProbDiffi = ProbVinsti - ProbFörlusti 

Här bör noteras att vi i detta mått indirekt inkluderar sannolikheten för oavgjord match 

(eftersom oavgjort resultat fångas upp av varken ProbVinst eller ProbFörlust). Ju större 

ProbDiff värde desto mer förväntas en vinst relativt till förlust. Ju närmare 0 ProbDiff 

rör sig ju osäkrare blir utfallet av matchen. Då vi har en negativ ProbDiff är en förlust 

mer sannolik än en vinst. 

För att gruppera matcherna enligt förhandsförväntningarna skapar jag fyra 

dummyvariabler genom att utnyttja experternas (oddssättarnas) förväntningar i form 

av ovan förklarade ProbVinst, ProbFörlust och ProbDiff i likhet med Palomino, 

Renneboog, & Zhang (2009). Varje dummy variabel skapas på två sätt: specifikation a 

baserar sig på ProbVinst och specifikation b baserar sig på ProbDiff. 

 HVV (högst väntad vinst): HVV blir ett då ProbVinst > 0,6. Enligt 
specifikation b blir HVV ett då ProbDiff >0,3 Innebär att matchen kan 
kategoriseras som lätt ur det undersökta lagets perspektiv 

 SVV (svagt väntad vinst): SVV är ett då (0,4 ≤ ProbVinst ≤ 0,6). Enligt 
specifikation b är SVV ett då (0 ≤ ProbDiff ≤ 0,3). 

 SVF (svagt väntad förlust): SVF blir ett då (0,2 ≤ ProbVinst ≤ 0,4). Enligt 
specifikation b är SVF ett då (-0,3 ≤ ProbDiff ≤ 0). 

 HVF (högst väntad förlust): HVF är ett då ProbVinst < 0,2. Enligt 
specifikation b är HVF ett då ProbDiff < -0,3. Innebär att matchen kan 
kategoriseras som svår ur det undersökta lagets perspektiv 

Palomino, Renneboog, & Zhang (2009) körde testen med lite varierande gränsvärden 

för de olika kategorierna men resultaten förblev kvalitetsmässigt likadana. Jag kommer 

huvudsakligen att använda mig av sannolikheterna för vinst och förlust men för att 

göra undersökningen mer robust kommer jag också att använda ProbDiff värdena samt 

ha olika gränsvärden för de olika kategorierna. 
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Förutom dessa Ex-Ante sannolikheterna kommer jag också att titta på hur sannolikt 

själva resultat var. Dvs. innan match har vi sannolikheter för hur det undersökta laget 

väntas prestera men efter matchen kan vi med facit i hand konstatera hur sannolikt det 

faktiska resultatet var. Denna variabel ”adjusted prob result” (justerade sannolikheten 

för resultatet) är högre ju sannolikera resultatet är. Därmed kan vi skapa en kategori för 

överraskningar och en för väldigt väntade resultat medan resterande matcher faller 

någonstans där emellan och utgörs av kategorierna ganska väntade och ganska 

oväntade resultat.  

Post-ante kategorierna ser ut enligt följande:  

 VVR (Väldigt väntat resultat): VVR är ett då (Adjusted prob > 0,6) 

 GVR (Ganska väntat resultat): GVR är ett då (0,4 < Adjusted Prob < 0,6) 

 GOR (Ganska oväntat resultat): GOR är ett då (0,2 < Adjusted Prob < 0,4) 

 VOR (Väldigt oväntat resultat): VOR är ett då (Adjusted prob < 0,2) 

Dessa variabler visar endast hur sannolikt själva resultatet var på basen av 

förhandsförväntningarna utan att specifikt beakta resultatet ur det undersökta lagets 

perspektiv. 

Har vi en effektiv marknad borde inte väntade resultat leda till abnorm avkastning 

medan överraskande resultat borde göra det. Om testen ger oss andra slutsatser kan vi 

konstatera att marknaden inte är effektiv utan att det måste vara andra faktorer som 

driver förändringarna i aktiens värde.         

 

5.4. Marknadsindex 

Marknadsindexet jag kommer att använda utgörs av Euro Stoxx 600. Indexet består av 

600 fasta komponenter och representerar stora, medelstora och små företag från 18 

europeiska länder. Detta index motsvarar mycket väl den normala avkastningen för 

mitt undersökta område som behövs för beräkningen av den abnorma avkastningen för 

fotbollsklubbarna. Genom att jämföra fotbollsaktierna mot ett generellt index ger det  

också möjligheten att se hur väl fotbollsaktierna klarar sig under rådande 

marknadslägen.  
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Jag presenterar här också indexet football stoxx som innehåller alla europeiska 

fotbollsklubbar som för tillfället är listade på börsen. Här finns sådana klubbar som 

pga. bristfällig data inte har kunna inkluderas i min undersökning. Även om detta 

index kunde tänkas fungera som en god estimering för en fotbollsklubbs förväntade 

avkastning kan detta index inte användas i det syftet i denna undersökning. Ett 

problem med det förfarandet skulle vara att i synnerhet stora lag skulle i hög grad 

påverka jämförelseindexet vilket skull förvränga måttet på den abnorma avkastningen. 

Vikten av de enskilda företagen är stor då indexet endast innehåller 23 företag. Vidare 

om man bara skulle jämföra mot prestationen för fotbollsklubbar skulle 

undersökningen inte erbjuda lika mycket nytta i investeringssyfte som om man jämför 

mot europeiska marknaden överlag.  Med det sagt kommer indexet beaktas härnäst i 

den deskriptiva statistiken för att ge en jämförande bild av hur fotbollsindexet över tid 

har klarat sig gentemot Euro Stoxx 600 indexet. Index data är tagen från 

(www.stoxx.com). 

Härnedan ser vi grafiskt hur dessa två index klarat sig under undersökningsperioden. 

Båda har indexerats till 100 vid tidsperiodens början.  

Figur 1 Jämförelse mellan Euro stoxx 600 och Football Stoxx 

   

Överlag över denna tidsperiod har ju Euro Stoxx 600 klarat sig bättre även om båda 

indexen har gott ner i värde över perioden. Dock ser vi ofta att indexen rör sig i motsatt 
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riktning vilket utan djupare analys i alla fall ur diversifieringssyfte skulle ge värde åt 

fotbollsaktierna.   

 

5.5. Deskriptiv statistik 

Deskriptiva statistiken börjar med en sammanfattning av matchinformationen. I 

tabellen nedan presenteras alla lagens matchhändelser. ”V” står för vinst, ”F” för 

förlust, ”O” för oavgjort, ”CL” står för Champions League och ”Liga” för match i 

inhemska ligan.  

 

Tabell 3 Matchinformation lagvis 

 

I tabell 1 utgör N antal handelsdagar och event är antalet matchdagar. CL står för Champions League matcher 

medan Liga står för ligamatcher. Vinst, förlust och oavgjort betecknas med V, F och O. 
  

Ur tabellen ser vi att lagen under denna period på 7 säsonger har spelat mellan 214 och 

307 matcher. Benfica och Lyon hade inte data tillgängligt för hela perioden varför de 

har litet färre observationer än de övriga lagen. Alla lag har också deltagit i Champions 

League under denna tidsperiod. Lazio och Trabzonspor har endast deltagit en säsong 

och har därmed spelat endast 8 CL matcher medan Porto och Lyon som spelat mest har 

48 respektive 50 CL matcher spelade. Sex lag har en positiv medelavkastning medan 8 

lag har en negativ avkastning sett över hela perioden. Om vi däremot tittar endast på 

avkastningen följande handelsdag efter match hittar vi endast skottska Celtic som har 

en positiv medelavkastning. Handelsvolymen ser vi att för de flesta lag är högre dagen 

Juventus 2496 294 24 268 160 51 83 -0,044 % 1702498 -0,446 % 2142361

Roma 2496 302 36 266 158 78 66 -0,022 % 601602 -0,672 % 697061

Lazio 2496 273 8 267 113 94 66 0,003 % 241392 -0,002 % 361062

Ajax 2496 264 26 246 164 45 55 -0,007 % 1099 -0,048 % 1281

Dortmund 2496 256 19 237 128 61 67 0,013 % 56883 -0,243 % 96523

Celtic 2496 307 42 277 201 58 48 0,026 % 31854 0,023 % 31387

Besiktas 2496 252 16 236 130 62 60 0,003 % 4802949 -0,212 % 4894369

Fenerbahce 2496 266 30 236 156 53 57 0,007 % 290466 -0,485 % 257760

Galatasaray 2496 256 20 236 139 60 57 -0,016 % 140805 -0,320 % 164243

Trabzonspor 2496 244 8 236 116 67 61 -0,003 % 462308 -0,264 % 568348

Porto 2496 258 48 210 185 29 44 -0,082 % 3117 -0,168 % 3734

Benfica 2204 214 34 180 133 34 47 -0,092 % 5884 -0,370 % 5170

Sporting 2496 234 24 210 118 56 60 -0,076 % 2120 -0,018 % 1924

Lyon 2306 293 50 243 148 66 79 -0,106 % 9486 -0,329 % 8474

Team Handels-

volym

V F O Medel log 

avkastning

Medel log 

avkastning

Handels-

volym

varje dag handelsdag efter match

N event CL Liga
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efter match än vid alla dagar. Detta stämmer dock inte för alla lag och undantagen 

utgörs främst av de lag som handlas väldigt tunt.  

Härnäst kommer en tabell som visar hur lagen presterat i deras respektive inhemska 

ligor.  

 

Tabell 4 Slutplacering i ligan 

 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

Juventus 1* 3 2 7 7 1 1 

Roma 2 2 6 2 6 7 6 

Lazio 3 12 10 12 5 4 7 

Ajax 2 2 3 2 1 1 1 

Dortmund 9 13 6 5 1 1 2 

Celtic 1 1 2 2 2 1 1 

Besiktas 2 3 1 4 5 4 3 

Fenerbahce 1 2 4 2 1 2 2 

Galatasaray 3 1 5 3 8 1 1 

Trabzonspor 4 6 3 5 2 3 9 

Porto 1 1 1 3 1 1 1 

Benfica 3 4 3 1 2 2 2 

Sporting 2 2 2 4 3 4 7 

Lyon 1 1 3 2 3 4 3 

* Juventus spelade säsongen 2006/2007 i serie B (näst högsta serienivån) 

Ur denna tabell ser vi att så gott som alla undersökta lag har krigat om 

topplaceringarna i sina respektive ligor. Celtic har hållit jämnast nivå och aldrig slutat 

sämre än tvåa och har vunnit fyra gånger medan Porto vunnit hela sex gånger och en 

gång slutat trea.   

Till sist kommer jag ännu att presentera lite deskriptiv statistik över matchhändelserna 

enligt huvudkategorierna Vinster, Förluster och oavgjorda. Härvid granskas alltså alla 

lags resultat tillsammans. Dessutom kommer jag att ta med förhandsförväntningarna. 

Matcherna och deras avkastningar kommer att grupperas enligt post-ante 

sannolikheter. Post-ante sannolikheten berättar, på basen av förhandsförväntningarna, 

hur sannolikt det faktiska matchresultatet var. Genom detta kan vi presentera statistik 

för hur sannolikt resultatet var. 
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Tabell 5 Råavkastning: Vinster, Förluster och Oavgjorda matcher 

Vinster N Medel Std. Min. Max. Kurt. Skew 

Alla 2048 0,492 % 3,727 % -17,063 % 30,010 % 9,748 1,745 

CL 152 0,206 % 3,539 % -13,176 % 20,821 % 9,015 1,101 

Post March 422 0,296 % 3,896 % -13,450 % 21,681 % 7,424 1,240 

Hemma 1201 0,334 % 3,655 % -17,063 % 30,010 % 10,976 1,844 

Borta 847 0,717 % 3,817% -13,450 % 25,131 % 8,398 1,623 

Väldigt Oväntat 14 2,005 % 2,716 % -1,645 % 6,877 % -0,915 0,669 

Ganska Oväntat 275 1,525 % 3,850 % -9,197 % 25,131 % 9,546 2,114 

Ganska Väntat 747 0,602 % 3,756 % -13,450 % 23,980 % 8,847 1,782 

Väldigt Väntat 1012 0,110 % 3,623 % -17,063 % 30,010 % 11,130 1,668 

        Förluster N Medel Std. Min. Max. Kurt. Skew 

Alla 813 -1,342 % 3,680 % -24,853 % 24,784 % 10,982 -0,145 

CL 139 -1,558 % 3,061 % -9,531 % 8,338 % 0,970 0,010 

Post March 157 -0,861 % 4,801 % -23,696 % 24,784 % 10,655 0,061 

Hemma 264 -1,641 % 3,903 % -24,853 % 17,185 % 9,863 -1,282 

Borta  549 -1,199 % 3,563 % -21,571 % 24,784 % 11,459 0,593 

Överraskningar 197 -1,274 % 4,398 % -24,853 % 18,232 % 9,994 -0,831 

Ganska Oväntat 382 -1,599 % 3,350 % -16,127 % 15,415 % 6,244 -0,015 

Ganska Väntat 171 -1,062 % 3,851 % -21,571 % 24,784 % 15,862 0,769 

Väldigt Väntat 63 -0,762 % 2,366 % -7,353 % 8,152 % 2,958 0,616 

        

        Oavgjorda N Medel Std. Min. Max. Kurt. Skew 

Alla 852 -1,067 % 3,331 % -20,290 % 23,716 % 8,916 -0,579 

CL 98 -1,301 % 2,810 % -15,346 % 6,673 % 6,544 -1,234 

Post March 126 -1,174 % 3,719 % -20,290 % 12,080 % 9,000 -1,530 

Hemma 393 -1,200 % 3,553 % -20,290 % 23,716 % 11,011 -0,082 
I tabellen står Alla för samtliga matcher. CL står för matcher spelade i Champions League, Post March för matcher 

spelade i april, maj och juni medan Hemma står för matcher spelade på hemmaplan medan borta står för matcher 

spelade på bortaplan. Väldigt Oväntat, Ganska Oväntat, Ganska Väntat och Väldigt Väntat utgör kategorier 

baserade på resultatens sannolikhet. 
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Tabellen visar alltså råavkastningar vilket innebär att de inte har korrigerats med en 

händelsestudie. Funktionen för den naturliga logaritmen har använts då 

medelavkastningarna har beräknats. Eftersom det inte är onormala avkastningar som 

presenteras här är tabellens huvudfunktion att ge en helhetsuppfattning över hur 

aktierna reagerar efter olika sorters matcher. Det som man direkt kan konstatera är att 

medelavkastningen för samtliga vinstmatch kategorier är positiv medan den är negativ 

för alla förlust och oavgjorda match kategorier. Vi ser också att reaktionen är betydligt 

större för överraskande och ganska oväntade resultat jämfört med ganska väntade och 

väldigt väntade resultat. I synnerhet för vinstmatcher är denna skillnad väldigt 

markant. Bortsett från sannolikhetskategorierna kan vi konstatera att den största 

positiva effekten hittas efter bortavinster medan den största negativa effekten hittas 

efter förlustmatcher på hemmaplan. I övrigt kan vi dock konstatera att reaktionerna i 

absoluta tal är betydligt större efter förlust och oavgjorda matcher än efter 

vinstmatcher. Orsaken till att inga sannolikhetskategorier presenterats gällande 

oavgjorda matcher är att dessa aldrig varken är väldigt väntade eller väldigt 

överraskande då sannolikheten för oavgjort i regel ligger någonstans mellan 

sannolikheten för vinst och förlust. Då vi ser på hela undersökningsperioden ser vi 

också att vi har en negativ medelavkastning på (-0,027 %) för alla dagar.   

I tabellen ser vi också att Min och Max värdena är väldigt höga. Som robusthetstest 

kommer extremvärdena att gallras bort då testen körs. Då vi tittar på Kurtosis och 

Skevhetsvärdena kan vi konstatera att avkastningarna inte är normalfördelade. För att 

ha en normalfördelning borde skevheten vara närmare 0 medan kurtosis värdet borde 

vara närmare 3.  
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6 METOD 

Kapitlet börjar med att jag noggrant redogör för hur jag med hjälp av en händelsestudie 

beräknar den abnorma avkastningen efter matcher. Efter det presenterar jag de 

regressionsmodeller jag kommer att använda för att försöka förklara den abnorma 

avkastningen. Variablerna som används i regressionerna diskuteras i datakapitlet. 

Kapitlet avslutas med min hypotesuppställning.  

6.1.  Händelsestudie2 

 

Händelsestudier används för att studera hur aktiekurser påverkas av olika typer av 

information. Händelsen symboliserar alltså publiceringen av information. Den första 

typen av händelsestudie gjordes av James Dolley 1933 då han analyserade hur stock 

splits påverkar aktiepriset. (Fama E. F., Efficient capital markets: a review of theory 

and empirical work, 1970) var dock den första som använde en händelsestudie, i dagens 

mening, då han testade för den mellanstarka formen av marknadseffektivitet. 

Händelsesstudierna, då man analysera aktiekurseffekten, granskar för abnorm 

avkastning vid, innan och efter den definierade händelsen. Händelsestudien testar 

därmed för både om den mellanstarka formen av marknadseffektivitet håller samt om 

den givna händelsen har en inverkan på aktiekursen.  

Till näst kommer jag att ta upp de olika delmomenten i en händelsestudie. (MacKinley, 

1997) Har i sin forskning undersökt händelsestudiemetoder. Han redogör för hur 

denna metod skall utföras och jag kommer ganska lång att följa hans riktlinjer. 

Följande relevanta aspekter nämner (MacKinley, 1997) för utförandet av en 

händelsestudie: 

1) Identifiering av händelsen 

2) Identifiering av händelsefönstret 

3) Begränsning av företagen som inkluderas i studien 

4) Uträkning av abnorma avkastningar 

5) Beräkning av CAR och    ̅̅ ̅̅ ̅̅   

6) Testning av resultatens signifikans 

                                                        
2 Händelsestudien är i stora drag beskiven på samma sätt som i (Britschgi, 2012) 



 

 

45 

Till näst går jag mer ingående igenom de olika stegen 

6.1.1.  Identifiering av händelsen 

 

Med en händelse menas en publicering av information som förväntas påverka 

aktiepriset. I allmänhet undersöks händelser som konkursmeddelanden, 

dividendmeddelanden, meddelanden om företagsköp, resultatmeddelanden eller 

vinstmeddelanden. I min avhandling kommer händelsen att utgöras av fotbollsresultat.  

6.1.2.  Identifiering av händelsefönstret 

 

Med händelsefönstret avses perioden runt händelsen för vilken man vill undersöka för 

abnorm avkastning. Händelsefönstret består av en estimeringsperiod, händelseperiod 

och en period efter händelseperioden. Dessa perioder bör inte överlappa varandra. 

Händelsefönstret kan åskådliggöras enligt följande, var själva händelsen definieras som 

0.  

 

 

6.1.3.  Begränsning av företag som inkluderas i studien 

 

Antalet företag och också typen av företag som inkluderas i studien kan begränsas. 

Begränsningarna kan bero av datatillgänglighet men oftast är det frågan om att man vill 

undersöka lika stora företag eller företag i samma bransch.  



 

 

46 

I min avhandling är företagstypen redan begränsad till fotbollsklubbar som är listade 

på börsen. Eftersom det finns endast ett begränsat antal av fotbollsklubbar i Europa 

som är listade på börsen behöver jag inte göra ytterligare begränsningar utan kommer 

använda de företag vars data jag kan få tag i. Detta behandlades närmare i datakapitlet. 

 

6.1.4.  Uträkning av abnorma avkastningar 

 

Med abnorm avkastning avses avkastningen utöver den förväntade avkastningen. 

Eftersom den abnorma avkastningen inte kan förklaras med den förväntade 

avkastningen strider detta mot teorin om effektiv marknad. I händelsestudier uträknas 

den abnorma avkastningen för att undersöka till vilken grad avkastningen avviker från 

förväntningarna. Ju större abnorm avkastning, negativ eller positiv, desto mer påverkar 

händelsen aktiekursen. Formeln för abnorm avkastning i allmänna drag ser ut enligt 

följande: 

ARit = Rit – E(Rit) , i = 1,...,n, 

Var AR står för abnormal return, Rit står för den verkliga avkastningen och E(Rit) står 

för den estimerade förväntade avkastningen. 

Det finns fyra typer av metoder för beräknandet av den abnorma avkastningen som 

varierar i enlighet med hur den förväntade avkastningen beräknas. Dessa modeller är 

den konstanta medelavkastningsmodellen, marknadsmodellen, den marknadsjusterade 

modellen och multi-index modellen. Andra modeller existerar också men dessa fyra 

statistiska modeller kan anses vara de mest använda. Ekonomiska modeller som CAPM 

och APT finns också men används inte mycket i dagens läge eftersom de är mer 

komplexa och leder inte till signifikant bättre resultat än de statistiska modellerna 

(MacKinley, 1997). 

 Jag presenterar nedan den marknadsjusterade modellen som jag har tänkt använda. 

Den marknadsjusterade modellen är en litet förenklad version av marknadsmodellen. 

Vidare kommer jag att lyfta fram varför den marknadsjusterade modellen lämpar sig 

bäst att använda i min undersökning jämfört med de andra modellerna. 
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6.1.4.1.  Marknadsjusterade modellen 

 

Den marknadsjusterade modellen är en förenklad version av marknadsmodellen 

eftersom man här utgår från att alla aktiers förväntade avkastning är lika med 

marknadsavkastningen. Detta innebär alltså att modellen antar att den enskilda aktiens 

beta är 1 och att vi inte har något intercept. (MacKinley, 1997) Tar upp fördelarna med 

att använda denna metod även om marknadsmodellen är mer exakt. Det är dock endast 

i teorin som marknadsmodellen är mer exakt, i praktiken är det inte mycket som skiljer 

dessa åt. Enligt (MacKinley, 1997) är fördelen med marknadsmodellen jämfört med 

den konstanta medelavkastningsmodellen att feltermens varians blir mindre eftersom 

marknadsmodellen tar i beaktande variationen i marknadsindexet. Multi-index 

modellen inkluderar flera förklarande variabler (index) vilket gör att feltermens varians 

minskar ytterligare och regressionen torde således också uppnå en högre 

förklaringsgrad. Nyttan av detta anses dock vara begränsad i empirisk forskning. 

 En markant fördel med den marknadsjusterade modellen är att man inte behöver 

räkna ut alfa o beta skilt för varje enskild händelse, såsom i marknadsmodellen, vilket 

gör den mycket enklare att tillämpa i praktiken. Detta är i synnerhet väsentligt i min 

undersökning då händelserna inträffar väldigt frekvent vilket gör att 

estimeringsperioden skulle innehålla flera händelser vilket skulle förorsaka problem. 

Formeln för den marknadsjusterade modellen ser ut enligt följande.  

                           

var, 

     avkastning för företag i vid tidpunkt t 

    är marknadsavkastningen 

    är regressionens felterm för företag i vid tidpunkt t 

     är den abnorma avkastningen för företag i vid tidpunkten t 

I och med händelsestudiens unika natur anser jag den marknadsjusterade modellen vara bäst 

lämpad för denna undersökning.  

6.1.5.  Aggregering av de abnorma avkastningarna 

 

Efter att de abnorma avkastningarna har beräknats för samtliga dagar under 

sampelperioden för lag i samlas de abnorma avkastningarna från händelserna (vinster, 
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förluster, oavgjorda) på ett ställe så att det enkelt går att beräkna medelvärde, 

standardavvikelse, t-värde och p-värde för AR (vinster, förluster, oavgjorda). Det 

genomsnittliga värdet för AR kallas AAR (average abnormal return) och beräknas enligt 

följande: 

    
 

 
∑    

 

   

 

 

Efter detta samlas hela samplets onormala avkastningar på ett ställe för att kunna beräkna 

medelvärde, standardavvikelse, t-värde och p-värde för (vinster, förluster, oavgjorda) AAR. 

Excel har använts för att beräkna standardavvikelserna, t-värdena och p-värdena. 

Standardavvikelsen beräknas med Excel funktionen STDEV.S vilket innebär att formeln för 

beräknandet av standardavvikelsen ser ut enligt följande:  

  √
 

   
∑(        )

 

 

   

 

 

Eftersom jag endast undersöker AR för dagen efter match behöver ingen kumulativ 

abnorm avkastning (CAR) beräknas kring varje händelse.  

6.1.6.  Resultatens signifikans 

 

För att avgöra om avkastningarna efter vinster, förluster och oavgjorda matcher 

signifikant skiljer sig från noll används ett tvåsidigt t-test. Testets frihetsgrader är n-1 

och beräknas enligt följande:  

  
      

 

√ 

 

var, 

t är teststatistika 

   avser en observation för tiden t 

    fungerar som differensparameter (antar värdet noll i min undersökning) 

  avser samplets standardavvikelse 

n avser antalet observationer i samplet 
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Nollhypotes och mothypotes ser ut enligt följande: 

              

              

 

Om nollhypotesen accepteras betyder det att sampelobservationerna inte avviker från 

noll och därmed finns ingen signifikant effekt av undersökningen. Efter att t-värden 

beräknats använd Excel funktionen TDIST för att räkna ut probvärden (p-värden).  

6.1.7. Skillnader mellan kategorierna 

Som den deskriptiva statistiken redan antyder kommer vi att ha skillnader  i 

avkastningarna mellan de olika kategorierna. Av denna orsak vill jag också testa för om 

det finns signifikant skillnad mellan den abnorma avkastningen som förekommer efter 

överraskande resultat och väldigt väntade resultat för vinster, förluster och oavgjorda 

matcher. Jag vill också se om det finns en signifikant skillnad mellan Champions 

League och ligamatcher samt mellan hemma och bortamatcher. Då detta är ett test 

mellan sampel av olika storlek och med olika varianser har Welch’s t-test använts. T-

testet ser ut enligt följande: 

 

Var, 

  

Då man testar för signifikansnivån används den vanliga student t-distributionen och 

frihetsgraderna är: 
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6.2.  Regressionsmodellerna 

 
Med hjälp av OLS-regressioner vill jag undersöka om matchutfall förorsakar en 

signifikant abnorm avkastning. Vidare genom att undersöka specifika matchutfall vill 

jag komma åt vilka variabler som driver den abnorma avkasatningen. Den abnorma 

avkastningen från händelsestudien utgör den beroende variabeln i regressionerna. 

Metodiken följer samma princip som Palomino et. al. Först körs två olika regressioner 

med samtliga matchresultat. Regression 1 har variablerna vinst och förlust som 

huvudvariabler samt kontrollvariabler. Härmed kommer interceptet att fånga upp 

effekten av oavgjorda matcher. I regression 2 kommer målskillnad att användas som 

huvudvariabel medan samma uppsättning av kontrollvariabler inkluderas som i 

regression 1.  

 

                                                        (1) 

                                                (2) 

 

I följande skede kommer regressioner att köras på subsampel av matcher. Matcherna 

kommer här vara indelade enligt vinster, förluster och oavgjorda matcher. Beroende 

variabeln är fortsättningsvis den abnorma avkastningen medan förklarande variablerna 

utgörs av bl.a. ex-ante sannolikheterna högt väntade vinster, svagt väntade vinster och 

högt väntade förluster. Dessa regressioner ger oss möjlighet att se huruvida den 

abnorma avkastningen förorsakad av vinster, förluster och oavgjorda matcher 

signifikant beror av hurudana förhandsförväntningarna på matchutfallen är.  Medan 

regression 1 har som uppgift att undersöka om matchresultaten förorsakar en abnorm 

avkastning samtidigt som det kontrolleras bort diverse effekter har regressionerna i det 

följande skedet som uppgift att undersöka vilka fatkorer som driver en viss typs resultat 

(vinster, förluster och oavgjorda). Efter att dessa regressionsmodeller är 

presenenterade förklaras samtliga variabler som kommer att användas. 

 

Modell (3) 
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Modell (4) 

                                                    

                                              

                                                    

      

 

Modell (5)  

                                                      

                                              

                                           

 

 

Variablerna som kommer att användas i regressionerna: 

 

AR: Den abnorma avkastningen beräknad från händelsestudien. Utgör den beroende 

variabeln i samtliga regressioner 

Post March: Dummyvariabel som antar värdet ett om matchen spelas i april, maj eller 

juni dvs. under senare halvan av säsongen 

Hemma: Dummyvariabel som antar värdet ett om matchen spelas på hemmaplan 

CL-utslag: Dummyvariabel som antar värdet ett om matchen är en utslagsmatch i 

Champions league 

Liga: Dummyvariabel som antar värdet ett om matchen är en ligamatch 

Handelsvolym: Dummyvariabel som antar värdet ett om handelsvolymen är större 

än den i medeltal varit under de 30 föregående dagarna 

Handelsdag: Dummyvariabel som antar värdet ett om nästa dag efter matchen är en 

handelsdag på börsen 

Lätt match: Dummyvariabel som antar värdet ett om sannolikheten för vinst är över 

0,7 

Tuff match: Dummyvariabel som antar värdet ett om sannolikheten för vinst är under 

0,2 

Lagspecifik dummy: Dummyvariabel som antar värdet ett om matchen spelas av lag 

x 
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Säsongspecifik dummy: Dummyvariabel som antar värdet ett om matchen spelas 

under säsong x 

Vinst: Dummyvariabel som antar värdet ett om matchutfallet är vinst för det 

undersökta laget 

Förlust: Dummyvariabel som antar värdet ett om matchutfallet är förlust för det 

undersökta laget 

Målskillnad: Skillnaden mellan det undersökta lagets gjorda mål och insläppta mål 

HVV: Högt väntad vinst, dummyvariabel som antar värdet ett om sannolikheten för 

vinst är över 0,6 

SVV: Svagt väntad vinst, dummyvariabel som antar värdet ett om sannolikheten för 

vinst är mellan 0,4 och 0,6 

HVF: Högt väntad förlust, dummyvariabel som antar värdet ett om sannolikheten för 

vinst är under 0,2 

 

I modell 1 och 2 används samtliga variabler som kontrollvariabler förutom HVV, SVV 

och HVF. I modellerna 3,4 och 5 används samtilga variabler förutom Lätt match och 

tuff match. Gällande de senare modellerna har ett lag samt en säsong lämnats bort från 

regressionerna för att undvika dummyvariabelfällan. Deras effekt kommer att fångas 

upp av interceptet. Variabeln målskillnad används heller inte i regressionen på 

oavgjorda resultat eftersom målskillnaden alltid är 0 då matchen slutar lika.  

 

 

6.3. Hypotesuppställningen 

Signifikansen för den abnorma avkastningen testas med ett tvåsidigt t-test. Jag testar 

om AR skiljer sig från noll gällande hela samplet men också skilt för de olika lagen samt 

skilt för olika typer av matcher och givet olika förväntningar. 

Statistisk hypotes 1: 

H0:    ̂      ̂     ̂    

 

H1:    ̂     ̂     ̂     

Nollhypotesen innebär att den abnorma avkastningen efter matchresultat inte skiljer 

sig signifikant från noll. Detta testas alltså för alla olika matchkategorier.  
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Efter denna grundhypotes testas två olika sidohypoteser som granskar om den 

abnorma avkastningen skiljer sig signifikant gällande olika matchtyper 

 

Statistisk hypotes 2: 

H0:    ̂(  )      ̂( ) H0:    ̂ (CL) =    ̂( ) H0:    ̂(CL) =    ̂( ) 

H1:    ̂(  )      ̂( ) H1:    ̂ (CL)      ̂(L) H0:    ̂(CL)      ̂(L) 

Nollhypotesen innebär att den abnorma avkastningen för Champions League matcher 

inte skiljer sig signifikant från den abnorma avkastningen för ligamatcher. 

 

Statistisk hypotes 3: 

H0:    ̂(            )      ̂(              ) 

H1:    ̂(            )      ̂(              ) 

Nollhypotesen innebär att den abnorma avkastningen för Överraskande matchresultat 

inte skiljer sig signifikant från den abnorma avkastningen från väldigt väntade resultat. 

Vidare testar jag om de abnorma avkastningarna kan förklaras av de variabler som 

finns med i undersökningen. Jag testar också vilka enskilda variabler som signifikant 

påverkar de abnorma avkastningarna. Dessa hypoteser granskas med hjälp av 

regressionsmodellerna. 

Hypotes 4:  

Först testas om kontrollvariablerna i regressionen för samtliga matchresultat skiljer sig 

signifikant från noll. Detta utförs både med regressionsmodell 1 och 2. 

H0: Kontrollvariablerna är lika med noll 

H1: Kontrollvariablerna är olika noll 

Om nollhypotesen inte kan förkastas innebär det att ingen av kontrollvariablerna 

signifikant skiljer sig från noll. Om nollhypotesen kan förkastas innebär det att någon 

kontrollvariabel signifikant påverkar den abnorma avkastningen.  
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Härefter testas variablerna enskilt. Det körs alltså tre skilda regressioner där grupperna 

är indelade enligt vinst, förlust och oavgjorda resultat. Regressionsmodellerna 3,4 och 

5. Hypotes 5,6 och 7 granskar alltså för om någon variabel signifikant påverkar AR för 

Vunna, förlorade samt oavgjorda matcher. 

Statistisk hypotes 5: (vunna matcher) 

H0: β1 = 0, ... , H0: βn = 0  

H1: β1 ≠ 0, ... , H1: βn ≠ 0 

n=10 , vilket innebär att vi får 10 olika enskilda hypoteser om vi räknar med 

lagdummyn och säsongsdummyn är vi uppe i 31 olika.  

Den enskilda nollhypotesen kan förkastas om  den undersökta variablen signifikant 

skiljer sig från noll.  

Statistisk hypotes 6: (förlorade matcher) 

H0: β1 = 0, ... , H0: βn = 0  

H1: β1 ≠ 0, ... , H1: βn ≠ 0 

 

Statistisk hypotes 7: (oavgjorda matcher) 

H0: β1 = 0, ... , H0: βn = 0  

H1: β1 ≠ 0, ... , H1: βn ≠ 0 

 

Signifikansnivåerna jag tar i beaktande är 1 %, 5 % och 10 % nivå. 
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7 RESULTAT 

I följande kapitel kommer mina erhållna resultat att presenteras. Jag kommer skilt att ta 

upp resultaten från händelsestudien varefter jag tar upp resultaten från regressionerna. I 

detta kapitel är huvudfokus att lyfta fram de erhållna resultaten medan jag i kapitel 10 

(sammanfattning och diskussion kring resultatet) mera ingående kommer att försöka 

förklara resultatet givet den teoretiska referensramen samt jämföra med resultat erhållna 

från tidigare forskning.  

 

7.1. Händelsestudien 

Resultaten gällande händelsestudien handlar om huruvida de abnorma avkastningarna 

som hittats efter vinster, förluster och oavgjorda matcher är signifikanta. Här nedan 

presenteras en tabell som illustrerar detta för hela samplet samt för olika kategorier.  

Tabell 6  AAR Kategorivis med resultat från t-testen 

 

I tabellen ser vi den abnorma medelavkastningen efter vunna, förlorade och oavgjorda matcher enligt de olika 

kategorierna.  Alla står för samtliga matcher. CL(alla) står för samtliga matcher spelade i Champions League medan 

CL utslags står för matcher i utslagsskedet av Champions League. Post March står för matcher spelade i april, maj 

och juni medan Hemma står för matcher spelade på hemmaplan. Överraskning, Ganska Oväntat, Ganska Väntat och 

Väldigt Väntat utgör kategorier baserade på resultatens sannolikhet. N står för antalet observationer. ***, **, * 

indikerar signifikansnivåerna 1 %, 5 % och 10 % respektive 

 

Tittar vi på hela samplet ser vi att vi har signifikanta resultat för vinster, förluster samt 

oavgjorda matcher. Effekten är positiv efter vunna matcher medan den är negativ efter 

Vinst Förlust Oavgjort

N AAR t-värde p-värde N AAR t-värde p-värde N AAR t-värde p-värde

Alla 2048 0,598 % 6,963 (0,000)*** 813 -1,332 % -10,055 (0,000)*** 852 -0,947 % -8,008 (0,000)***

Liga 1896 0,613 % 6,848 (0,000)*** 674 -1,271 % -8,463 (0,000)*** 754 -0,930 % -7,263 (0,000)***

CL (alla) 152 0,413 % 1,353 0,178 139 -1,629 % -6,162 (0,000)*** 98 -1,075 % -3,657 (0,000)***

CL utlsags 47 0,005 % 0,012 0,99 48 -2,175 % -4,797 (0,000)*** 40 -0,878 % -1,602 0,117

Hemma 1201 0,501 % 4,641 (0,000)*** 264 -1,626 % -6,681 (0,000)*** 393 -1,080 % -5,729 (0,000)***

Post March 422 0,286 % 1,450 0,147 156 -0,881 % -2,311 (0,0221)** 126 -1,064 % -3,165 (0,002)***

Överraskning 14 2,698 % 3,404 (0,005)*** 197 -1,307 % -4,209 (0,000)*** 124 -0,982 % -2,640 (0,009)***

Ganska Oväntat 275 1,604 % 6,475 (0,000)*** 382 -1,539 % -8,477 (0,000)***

Ganska Väntat 747 0,643 % 4,473 (0,000)*** 171 -1,055 % -3,517 (0,001)***

Väldigt Väntat 1012 0,262 % 2,226 (0,026)** 63 -0,910 % -2,808 (0,007)***
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förlorade och oavgjorda matcher. Förlusteffekten är klart störst medan också den 

absoluta effekten av oavgjorda matcher är större än för vunna matcher. Vi bör dock 

komma ihåg att för hela min undersökningsperiod har aktiekurserna i medeltal sjunkit 

med 0,028 % medan medelavkastningen dagar efter match också är negativ för 

samtliga lag. Att oavgjorda matcher har en negativ effekt kan dels bero på att mitt 

sampel utgörs av sk. toppklubbar som alltid förväntas vinna vilket gör att oavgjorda 

resultat ses som besvikelser för dem. Eftersom fotbllens poängsystem (vinst 3p, 

oavgjort 1p) inte värderar oavgjorda resultat så högt kan man anta även generellt att 

oavgjorda resultat ses som negativa. Denna effekt är ändå betydligt större för mitt 

sampel av toppklubbar jämfört med om vi skulle undersöka klubbar som ligger på 

undre halvan av tabellen. Det är viktigt att hålla detta i åtanke då resultaten analyseras.  

Som tabellen visar är förlusteffekten störst vid Champions League matcher och i 

synnerhet gällande utslagsmatcher var den är hela (-2,175 %). Detta resultat är 

dessutom signifikant på en 1 procents nivå. Den positiva effekten av vunna matcher är 

också klart minst vid CL utslagsmatcher där den uppgår till endast 0,005 %. Detta 

resultat är dock inte signifikant. Tittar vi på hemmamatcher har vi en lite större effekt 

gällande förlustmatcher än för hela samplet medan effekten är ganska lika för vunna 

och oavgjorda matcher. Matcher spelade i slutet av säsongen som i tabellen 

representeras av Post March ger upphov till betydligt svagare effekt än hela samplet 

både gällande vunna och förlorade matcher. Resultatet för vunna matcher är dessutom 

inte signifikant. 

Gällande kategorierna baserade på sannolikheter för matchresultaten hittar vi de 

intressantaste resultaten i alla fall beträffande vinstmatcher. En vinst som kategoriseras 

som en överraskning ger upphov till en abnorm medelavkastning på 2,698 % vilket är 

väldigt markant då vinsteffekten sett över hela samplet endast är 0,598 %. Också 

gällande ganska oväntade vinster är effekten betydligt större än vanligt då den är 

1,604%. Dessa resultat är signifikanta på 1 procents nivå. Tittar vi sedan på väldigt 

väntade vinster har vi en betydligt mindre effekt då den endast uppgår till 0,262 %. Ser 

vi på förlorade matcher som är väldigt väntade har vi en snäppet mindre effekt än för 

hela samplet då abnorma medelavkastningen är (-0,910 %) och (-1,332 %) respektive. 

Anmärkningsvärt är också att ganska oväntade förluster leder till en absolut sett större 

effekt än riktigt överraskande förluster. Förlusteffekterna för dessa kategorier är (-

1,539 %) och (-1,307 %) respektive och de är båda signifikanta på en 1 procents nivå. 
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Överlag kan konstateras att förlusteffekterna för de sannolikhetsbaserade kategorierna 

inte skiljer sig värst mycket från förlusteffekten över hela samplet.  

Den första nollhypotesen kan förkastas på en 1 % signifikansnivå. Som tidigare nämnt 

är AAR signifikant för samtliga matchkategorier, vinst, förlust och oavgjort. Genom att 

undersöka hur aktiekursen reagerat två och tre dagar efter händelsen vill jag 

kontrollera om reaktionen berott på en överreaktion och att aktien rör sig tillbaka. I 

följande tabell presenteras abnorma reaktionerna för en dag, två dagar och tre dagar 

efter händelsen. 

Tabell 7 AAR kategorivis för en dag, två dagar och tre dagar efter händelsen 

 Alla matcher  AAR 1 P-värde AAR 2 P-värde AAR 3 Prob 

         

Vinst 2048  0,598 % (0,000)*** -0,334 % (0,000)*** -0,012 % (0,876) 

Förlust 813  -1,332 % (0,000)*** -0,159 % (0,154) -0,343 % (0,004)*** 

Oavgjort 852  -0,947 % (0,000)*** -0,256 % (0,022)** -0,215 % (0,071)* 

         

 CL        

Vinst 152  0,413 % (0,159) -0,806 % (0,001)*** -0,434 % (0,119) 

Förlust 139  -1,629 % (0,000)*** 0,270 % (0,198) -0,053 % (0,393) 

Oavgjort 98  -1,075 % (0,000)*** -0,803 % (0,021)** -0,310 % (0,246) 

         

 Liga        

Vinst 1896  0,613 % (0,000)*** -0,296 % (0,000)*** 0,022 % (0,383) 

Förlust 674  -1,271 % (0,000)*** -0,248 % (0,066)** -0,403 % (0,002)*** 

Oavgjort 754  -0,930 % (0,000)*** -0,185 % (0,102) -0,203 % (0,105) 

         

 Hemma        

Vinst 1201  0,501 % (0,000)*** -0,315 % (0,002)*** -0,059 % (0,338) 

Förlust 264  -1,626 % (0,000)*** -0,300 % (0,101) -0,433 % (0,040)** 

Oavgjort 393  -1,080 % (0,000)*** -0,407 % (0,016)** -0,304 % (0,098)* 

         

 Överraskningar      

Vinst 14  2,698 % (0,004)*** -0,131 % (0,013)** -0,025 % (0,390) 

Förlust 197  -1,307 % (0,000)*** -0,303 % (0,097)* -0,364 % (0,118) 

Oavgjort 124  -0,982 % (0,013)** -0,533 % (0,0774)* -0,059 % (0,384) 

         

 Väldigt väntade resultat      

Vinst 1012  0,262 % (0,033)** -0,307 % (0,009)* 0,026 % (0,388) 

Förlust 63  -0,910 % (0,009)*** 0,542 % (0,329) -0,988 % (0,042)** 

I tabellen ser vi den abnorma medelavkastningen efter vunna, förlorade och oavgjorda matcher enligt de olika 

kategorierna. AAR 1, AAR 2 och AAR 3 står för den abnorma avkastningen en, två och tre dagar efter händelsen.  Alla 

matcher står för samtliga matcher. CL står för samtliga matcher spelade i Champions League. Hemma står för 

matcher spelade på hemmaplan. Överraskning och Väldigt Väntat utgör kategorier baserade på resultatens 

sannolikhet. N står för antalet observationer. ***, **, * indikerar signifikansnivåerna 1 %, 5 % och 10 % respektive 
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Då vi tittar på samtliga matcher kan vi konstatera att redan andra dagen efter en 

vinstmatch är abnorma avkastningen negativ (-0,334 %) och eliminerar därmed en stor 

del av den positiva effekten (0,598 %) från den första dagen efter matchen. Dessa är 

signifikanta på en 1 % nivå. Gällande förlustmatcher kan vi konstatera att den negativa 

abnorma avkastningen är betydligt mindre två och tre dagar efter match då respektive 

värden är -1,332 %, -0159 % och -0,343 %. Dock vänder den inte åt motsatt håll som 

efter vinstmatcher. Samma sak gäller för oavgjorda matcher där abnorma avkastningen 

två och tre dagar efter match fortsättningsvis är negativa även om de är betydligt lägre 

än dagen efter match. Då vi tittar på specifika kategorier är det värt att notera att det 

inte hittas en positiv abnorm avkastning efter vunnen match för en ända av de 

undersökta kategorierna. Efter ligavinster och väldigt väntade vinster har vi dock en 

svagt positiv abnorm avkastning 3 dagar efter match. Dessa värden är dock inte 

signifikanta. En vinstmatch i Champions League ger dagen efter en abnorm avkastning 

på 0,413 % medan den andra dagen efter match är -0,806 % och äter därmed upp all 

den positiva avkastningen. Däremot har vi en lite reversal åt motsatt håll efter en 

förlustmatch i Champions League. Dagen efter förlusten är AAR -1,626 % medan den 

två dagar efter är 0,270 %. AAR två dagar efter är dock inte signifikant ens på en 10 % 

nivå. Efter väldigt väntade vinster äts också hela den positiva AAR 1 (0,262 %) upp av 

AAR 2 (-0,307). Intressant är dock att efter väldigt väntade förluster är AAR 1 (-0,910 

%) går avkastningen i motsatt riktning dag 2 (0,542 %) för att återigen sjunka dag 3 (-

0,988 %). Av dessa värden är AAR 2 inte signifikant medan AAR 1 och AAR 3 är 

signifikanta på en 1 % nivå 

7.1.1. Ligamatcher vs. Champions League matcher 

Genom att utföra ett Welch-test vill jag kontrollera om vi kan konstatera att abnorma 

medelavkastningen efter förlorade, vunna och oavgjorda skiljer sig signifikant gällande 

vanliga ligamatcher och Champions League matcher. I tabellen nedan presenteras 

resultatet från welch t-testet. 
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Tabell 8 Welch t-test, skillnader i AAR mellan liga och Champions League matcher 

 Vinster Förluster 

 Liga CL Liga CL 

AAR 0,6128 % 0,4134 % -1,2712 % -1,6286 % 

Stdv. 3,8966 % 3,7669 % 3,8995 % 3,1162 % 

N 1896 152 674 139 

     

t-värde 0,6264  1,1756  

d.f. 177,9131  236,4703  

prob 0,5319  0,2409  
Tabellen visar resultatet av welch t-test där medel abnorma avkastningen för Champions League matcher jämförts 

mot Ligamatcher. AAR står för medel abnorm avkastning, stdv står för standardavvikelse medan N är antalet 

observationer. D.f. är antalet frihetsgrader.  

Testet tyder på att det inte finns någon signifikant skillnad i aktiekursreaktionerna efter 

Champions League matcher jämfört med ligamatcher. Gällande ligamatcherna har vi 

en större positiv reaktion gällande vunna matcher medan vid förluster leder Champions 

League matcher till en större negativ reaktion. Även om vi ser en hyfsat tydlig skillnad 

mellan medel abnorma avkastningen för liga och Champions League matcher både 

gällande vunna (0,2%) och förlorade matcher 0,36%) är denna skillnad inte signifikant 

ens på en 10 procents nivå. Hypotes två kan således inte förkastas. 

7.1.2. Överraskningar vs. Väldigt väntade resultat 

Enligt samma princip som i kapitlet ovan undersöker jag om skillnaden mellan effekten 

från överraskande matchresultat och väldigt väntade resultat är signifikant. Resultatet 

från Welch t-test presenteras i tabellen nedan.  

Tabell 9 Welch t-test, skillnaden i AAR mellan väldigt väntade och överraskande resultat 

  Vinster Förluster 

  Väldigt 
väntade 

Överraskande Väldigt 
Väntade 

Överraskande 

AAR 0,2622 % 2,6985 % -0,9100 % -1,3073 % 

Stdv. 3,7482 % 2,9662 % 2,5728 % 4,3595 % 

N 1012 14 63 197 

t-värde 3,0398   0,8849   

d.f. 13,5806   180,0966   

prob 0.0095*   0,3774   
Tabellen visar resultatet av welch t-test där medel abnorma avkastningen för Väldigt väntade matchresultat jämförts 

mot överraskande matchresultat. AAR står för medel abnorm avkastning, stdv står för standardavvikelse medan N är 

antalet observationer. D.f. är antalet frihetsgrader.  
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Testet visar att vi har en signifikant skillnad mellan väldigt väntade och överraskande 

vinster. Abnorma medelavkastningen för väldigt väntade vinster är endast 0,0026 

medan den uppgår till 2,7% för överraskande vinster. Skillnaden i den abnorma 

medelavkastningen uppgår därmed till hela 2,44% och är signifikant på en 10% nivå. 

Gällande förlorade matcher har vi en större effekt gällande överraskande förluster då 

medel abnorma avkastningen är -0,91% och -1,31% för väldigt väntade och 

överraskande förluster respektive. Skillnaden är därmed 0,4% och den är inte 

signifikant ens på en 10 % nivå. Därmed kan nollhypotesen för hypotes 3 gällande 

vunna matcher förkastas på en 10 % signifikansnivå medan nollhypotesen accepteras 

för förlorade matcher.  

 

7.2. Resultat från regressionerna 

Till näst kommer jag att presenterar resultateten från de utförda regressionerna. Jag 

börjar med att diskutera resultaten ur regressionerna som kördes på samtliga 

matchresultat. 
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Tabell 10 Regressionsresultat, modellerna 1 och 2 

 Modell 1  Modell 2  

Beroende variabel AR Signifikans AR Signifikans 

     

Konstant -135,73*** 0.0009 -95,88** 0,0155 

Vinst 154,64*** 0.0000   

Förlust -58,54*** 0.0017   

Målskillnad   48,02*** 0,0000 

Post March -22,31 0.1577 -19,10 0.2298 

Hemma -12,84 0.3461 -8,39 0.5401 

CL Utslag -52,4 0.1869 -58,43 0.1434 

Liga 28,26 0.2904 22,76 0,3978 

Handelsvolym 104,13*** 0.0000 104,93*** 0,0000 

Handelsdag efter -28,25** 0.0384 -31,93** 0,0200 

Lätt match -38,20** 0.0431 -48,99** 0,0104 

Tuff match 118,45*** 0.0009 116,83*** 0,0011 

Lag dummy Ja  Ja  

Säsongs dummy Ja  Ja  

     

R^2 0,083  0,0711  

F-test 11,42*** 0,0000 10,07*** 0,0000 

Den här tabllen visar resultaten av OLS regressionen genom att förklara den abnorma avkastningen efter 

fotbollsmatcher. Koefficienternas värden anges i punkter (basis points). Modell 1 har huvudvariablerna vinst och 

förlust. Vinst (förlust) är en dummy som antar vördet ett om matchen slutat i Vinst (förlust) och 0 annars. Modell 2 

har huvudvariabeln målskillnad som utgör skillnaden mellan gjorda mål och insläppta mål. Kontrollvariablerna i 

båda regressionerna utgörs av: Post March som antar värdet ett om matchen spelas i april, maj eller juni. Hemma är 

ett om matchen spelas på hemmaplan. CL utslag är ett om matchen är en utslagsmatch i Champions League. Liga är 

ett om matchen är en ligamatch. Handelsvolym är ett om handelsvolymen är större än den varit i medeltal under 

senaste 30 dagar. Handelsdag efter är ett om följande dag efter matchen är en handelsdag på börsen. Lätt match är 

ett om sannolikheten för vinst är över 0,7. Tuff match antar värdet 1 om sannolikheten för vinst är under 0,2. P-värdet 

av de estimerade koefficienterna är i kolumnen bredvid. Regressionen har 3713 observationer. ***, **, * indikerar 

signifikansnivåerna 1 %, 5 % och 10 % respektive. 
 

 
Ur tabellen ser vi att Huvudvariablerna vinst och förlust är signifikanta på en 1 % nivå 

samt också konstanten som i modell 1 snappar upp de oavgjorda resultaten. 

Konstanten som utgör referenspunkten för resultaten visar på en tydligt negativ effekt 

eftersom redan ett oavgjort resultat leder till en abnorm effekt på -1,36 %. Effekten 

även fast vinsteffekten är 1,54 % innebär en vunnen match inte så stor positiv effekt då 
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man beaktar konstanten. Då vi tittar på kontrollvariablerna hittar vi några signifikanta 

variabler. Det innebär att dessa variabler påverkar effekten av matchresultaten. 

Handelsvolymen är 1,04 % vilket innebär att en större än normal handel inverkar på 

effekten av matchresultaten. Vidare är också variabeln nästa dag är handelsdag efter 

matchen signifikant på 5 % nivå. Vilket tyder på att abnorma avkastningen runt 

matcher till en del beror av om börsen är uppe dagen efter match eller inte. Också 

variablerna tuff match och lätt match är signifikanta på en 5 % respektive 1 % nivå. 

Detta innefattar att matcher där matchutfallet är väntat dvs. det ena laget är klar favorit 

spelar en avgörande roll i den abnorma avkastningen som hittas efter matcher.  

Variablerna liga, post march, CL utslag och hemma är inte signifikanta. Gällande lag 

och säsongsdummyna fann jag att Juventus matcher samt matcherna spelade under 

säsongerna 07/08 och 08/09 signifikant påverkar abnorma avkastningen efter 

matcherna. I modell två med målskillnaden som huvudvariabel är resultaten ganska 

likartade. Målskillnads variabel är signifikant på en 1 % nivå och effekten av ett mål är 

ungefär 0,48 %. Vidare är också variablerna handelsvolym, handelsdag efter matchen, 

tuff match och lätt match signifikanta även i denna modell. Förklaringsgraden är 

aningen högre för modell 1 än för modell 2 då de ligger på 0,083 respektive 0,071. 

Detta innebär att hypotes fyra kan förkastas dvs. vi har kontrollvariabler som 

signifikant påverkar den abnorma avkastningen. Vidare befäster resultaten från 

regressionsmodell 1 och 2 att matchresultat (vinst, förlust och oavgjort) samt 

målskillnad signifikant påverkar den abnorma avkastningen. 

 

Efter att vi i modell 1 och 2 konstaterat att för samtliga matchresultat är vinst/förlust 

variabeln och målskillnadsvariabeln signifikant vill vi med de följande modellerna 

undersöka de specifika förklarande variablerna noggrannare genom att undersöka 

vunna, förlorade och oavgjorda matcher separat. Till först ser vi på den abnorma 

effekten av vunna matcher som förevisas i följande tabell.
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Tabell 11 Regressionsresultat, endast vunna matcher 

Beroende variabel AR Signifikans 

   

Konstant 13,53 0.8179 

Högt väntad vinst -97,65*** 0.0017 

Svagt väntad vinst -75,31*** 0.0069 

Högt väntad förlust 124,09 0.2388 

Post March -54,67*** 0,0089 

Hemma 0,1338 0,9945 

CL Utslag -93,40 0,1582 

Liga 29,61 0,4702 

Handelsvolym 146,72*** 0,0000 

Handelsdag efter -17,29 0,3462 

Goal Diff 15,90** 0,0378 

Lag dummyn Ja  

Säsongs dummyn Ja  

   

R^2 0,078  

F-test 5,886*** 0,000 

Den här tabellen visar resultaten av OLS regressionen genom att förklara den abnorma avkastningen AR efter vunna 

fotbollsmatcher. Beroende variabeln är den abnorma avkastningen AR. Högt väntad vinst är en dummy som antar 

värdet ett om sannolikheten för vinst är över 0,6. Svagt väntad vinst är ett om sannolikheten för vinst är mellan 0,4 

och 0,6. Högt väntad förlust är ett om sannolikheten för vinst är under 0,2. Post March antar värdet ett om matchen 

spelas i april, maj eller juni. Hemma är ett om matchen spelas på hemmaplan. CL utslag är ett om matchen är en 

utslagsmatch i Champions League. Liga är ett om matchen är en ligamatch. Handelsvolym är ett om handelsvolymen 

är större än den varit i medeltal under senaste 30 dagar. Handelsdag efter är ett om följande dag efter matchen är en 

handelsdag på börsen. Goaldiff är skillnaden mellan gjorda mål och insläppta mål. P-värdet av de estimerade 

koefficienterna är i kolumnen bredvid. Regressionen har 2048 observationer. ***, **, * indikerar signifikansnivåerna 

1 %, 5 % och 10 % respektive. 
 
Då regressionen är fokuserad på vunna matcher kan vi se att koefficienten för högt 

väntad vinst och svagt väntad vinst är signifikant negativa på en 1 % nivå. Detta 

indikerar att då laget förväntas vinna matchen även om de inte ens är en solklar favorit 

så får vi en negativ abnorm avkastning. Detta kan tolkas som att investerarna har tagit 

ut den väntade vinsten i förväg varför aktien igen rör sig nedåt efter själva resultatet. 

Interceptet i den här regressionen är 0,14 % och den är inte signifikant. I andra ändan 

har vi högt väntad förlust som ger en positiv effekt på 1,24 %. Denna variabel är dock 

inte signifikant. Gällande vunna matcher ser vi också att Post march variabeln är 

signifikant negativ på en 5 % nivå. Detta indikerar att vi har en negativ effekt på den 

abnorma avkastningen då matcherna spelas i slutskedet av säsongen. Variabeln 
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handelsvolym ger en positiv effekt på 1,46 % och den är också signifikant positiv på en 1 

% nivå. Ytterligare en indikation på att de dagar som det handlas mer än normalt har vi 

också större abnorma avkastningar. Variabeln målskillnad är också signifikant positiv 

och visar därmed att mängden mål laget vinner med spelar en roll i hur resultatet 

tolkas av marknaden. Gällande lagdummyna som inte är specificerade i tabellen kan vi 

konstatera att Laziovariabeln är signifikant på en 1 % nivå och ger en positiv effekt på 

1,34 %. Gällande säsongsdummyna kan vi konstatera att 07/08, 08/09 och 10/11 

samtliga är signifikant positiva. Denna modell har en förklaringsgrad på 0,078. Ur 

dessa resultat kan vi konstatera att hypotes 5 kan förkastas gällande variablerna högt 

väntad förlust, svagt väntad förlust, post march, handelsvolym samt målskillnad. Till 

nästa ser vi på vilka variabler som driver den abnorma avkastningen efter förlorade 

matcher.  

 
Tabell 12 Regressionsresultat, endast förlorade matcher 

Beroende variabel   

  AR Signifikans 

Konstant  -153,86* 0.0709 

Högt väntad vinst -110,72** 0.0206 

Svagt väntad vinst -68,44** 0.0349 

Högt väntad förlust 109,56** 0.0233 

Post March 58,60* 0,0835 

Hemma  10,68 0,7435 

CL Utslag  -119,51* 0,0728 

Liga  97,47* 0,0552 

Handelsvolym 43,80 0,1069 

Handelsdag efter -39,94 0,1953 

Goal Diff  -6,053 0,6960 

Lag dummyn Ja  

Säsongs dummyn Ja  

    

R^2  0.0906  

F-test  2,689*** 0,000 

Den här tabellen visar resultaten av OLS regressionen genom att förklara den abnorma avkastningen AR efter 

förlorade fotbollsmatcher. Beroende variabeln är den abnorma avkastningen AR. Högt väntad vinst är en dummy 

som antar värdet ett om sannolikheten för vinst är över 0,6. Svagt väntad vinst är ett om sannolikheten för vinst är 

mellan 0,4 och 0,6. Högt väntad förlust är ett om sannolikheten för vinst är under 0,2. Post March antar värdet ett om 

matchen spelas i april, maj eller juni. Hemma är ett om matchen spelas på hemmaplan. CL utslag är ett om matchen 

är en utslagsmatch i Champions League. Liga är ett om matchen är en ligamatch. Handelsvolym är ett om 

handelsvolymen är större än den varit i medeltal under senaste 30 dagar. Handelsdag efter är ett om följande dag 

efter matchen är en handelsdag på börsen. Goaldiff är skillnaden mellan gjorda mål och insläppta mål. P-värdet av de 

estimerade koefficienterna är i kolumnen bredvid. Regressionen har 813 observationer. ***, **, * indikerar 

signifikansnivåerna 1 %, 5 % och 10 % respektive. 
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Gällande förlorade matcher är konstanten -1,54 % och är signifikant på en 10 % nivå. 

Detta innebär att utgångspunkten för en förlorad match är en kraftigt negativ abnorm 

avkastning. Variablerna Högt väntad vinst och svagt väntad vinst är båda signifikant 

negativa medan högt väntad förlust har en signifikant positiv effekt på abnorma 

avkastningen. Alla dessa ex-ante sannolikhetsvariabler är signifikanta på en 5 % nivå. 

Till skillnad från vunna matcherna är nu Post March variabeln signifikant positiv.  

Intressant är också att notera att CL-utslagsmatcher har en negativ effekt medan 

Ligamatcher har en positiv effekt. Båda dessa variabler är signifikanta på en 10 % nivå. 

Målskillnadsvariabeln är inte signifikant i denna modell vilket antyder att i fallet av 

förlust spelar det inte så stor roll med hur många mål man förlorar. Förklaringsgraden i 

denna modell är 0,091. Därmed kan hypotes 6 förkastas gällande variablerna högt 

väntad vinst, svagt väntad vinst, högt väntad förlust, post march, CL utslag samt Liga.  

Till sist ser vi ännu på vilka variabler som styr den abnorma avkastningen efter 

oavgjorda matcher 
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Tabell 13 Regressionsresultat, endast oavgjorda matcher 

Beroende variabel   

  AR Signifikans 

Konstant  -83,31 0.2612 

Högt väntad vinst -98,20** 0.0104 

Svagt väntad vinst -74,26** 0.0180 

Högt väntad förlust 109,84 0.1342 

Post March -6,79 0.8409 

Hemma  9,051 0.7387 

CL Utslag  54,93 0.4412 

Liga  82,62 0.1084 

Handelsvolym 39,80 0.1121 

Handelsdag efter -39,40 0,1381 

Lag dummyn Ja  

Säsongs dummyn Ja  

    

R^2  0,0513  

F-test  1,59** 0,028 

Den här tabellen visar resultaten av OLS regressionen genom att förklara den abnorma avkastningen AR efter 

oavgjorda fotbollsmatcher. Beroende variabeln är den abnorma avkastningen AR. Högt väntad vinst är en dummy 

som antar värdet ett om sannolikheten för vinst är över 0,6. Svagt väntad vinst är ett om sannolikheten för vinst är 

mellan 0,4 och 0,6. Högt väntad förlust är ett om sannolikheten för vinst är under 0,2. Post March antar värdet ett om 

matchen spelas i april, maj eller juni. Hemma är ett om matchen spelas på hemmaplan. CL utslag är ett om matchen 

är en utslagsmatch i Champions League. Liga är ett om matchen är en ligamatch. Handelsvolym är ett om 

handelsvolymen är större än den varit i medeltal under senaste 30 dagar. Handelsdag efter är ett om följande dag 

efter matchen är en handelsdag på börsen. P-värdet av de estimerade koefficienterna är i kolumnen bredvid. 

Regressionen har 852 observationer. ***, **, * indikerar signifikansnivåerna 1 %, 5 % och 10 % respektive. 
 
 
Interceptet för oavgjorda matcher är -0,83 vilket antyder att utgångsläget för oavgjorda 

matcher är att vi har en negativ abnorm avkastning. Intercept variabeln är dock inte 

signifikant. För oavgjorda matcher gäller liksom för vunna och förlorade matcher att 

effekten på abnorma avkastningen är negativ för högt väntade vinster och svagt 

väntade vinster medan den är positiv för högt väntade förluster. Endast HVV och SVV 

är signifikanta på en 5 % nivå medan övriga variabler i denna modell inte är 

signifikanta. Modellens förklaringsgrad är 0,051. Detta innebär att hypotes 7 endast 

kan förkastas gällande variablerna högt väntad vinst och svagt väntad vinst. 
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7.3. Sammanfattning av regressionsresultaten 

 

Helhetsmässigt då vi analyserar resultaten från samtliga modeller kan vi konstatera att 

den abnorma avkastningens referenspunkt är negativ. Detta ser vi bland annat då 

konstanten i samtliga modeller utom för enbart vinster är negativ. Det enda som 

egentligen signifikant påverkar abnorma avkastningen positivt är om laget spelar en 

tuff match dvs. förväntas förlora matchen. Likväl hittas den största negativa effekten 

vid lätta matcher dvs. matcher som laget förväntas vinna. Dvs. oavsett utfallet av 

matchen kan vi konstatera att då förväntningarna är låga finns det mer potential för 

positiva abnorma avkastningarna än då förväntningarna är höga.  Därmed kan vi 

fastslå att förhandsförväntningarna spelar en avgörande roll i hur matchutfallen tolkas. 

En aspekt som signifikant påverkar resultaten är handelsvolymen. Då aktierna i regel 

handlas tunt påverkar en ökad handelsvolym signifikant på den abnorma avkastningen.  

 

7.4. Modelldiagnostisk 

Man måste också se över modelldiagnostiken vid utförd regression. Det är önskvärt att 

regressionsmodellen inte lider av multikollinaritet, autokorrellation,  

heteroskedasticitet och icke-normalitet. I detta kapitel behandlas hur dessa 

diagnostiska aspekter har tagits i beaktande och om de eventuellt har påverkat 

resultaten. 

7.4.1. Normalitet 

Jarque-Bera test för normalitet har körts i samband med regressionerna och för 

samtliga regressioner gäller att feltermen inte är normalfördelad. Det bör noteras att 

detta kan ha en liten inverkan på resultaten. 

7.4.2. Heteroskedasticitet 

Jag har i regressionsskedet använt mig av heteroskedastiska och autokorrelation 

konsistenta medelfel (HACSE) för att lindra eventuella snedvridningar som beror av 

heteroskedasticitet och autokorrelation.  
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7.4.3. Mulitkollinearitet 

Multikollinearitet innebär att två eller flera förklarande variabler är perfekta lineära 

kombinationer av varandra. För att undvika dummyvariabelfällan har en del 

indikatorvariabler exkluderats från regressionerna.  

7.4.4. Samplets storlek 

Även om samplet i sin helhet är rikt på observationer så har en del av undergrupperna 

för lite observationer. Detta gäller främst variabeln överraskande vinst som endast har 

14 observationer men också väldigt väntad förlust (63 observationer) samt CL utslag 

(47,48 respektive 40 observationer för vinst, förlust och oavgjort). Även om dessa 

uppnår statistisk signifikans i regressionerna kan man nödvändigtvis inte dra 

statistiska slutsatser från dem. Då dessa uppnår statistisk signifikans i regressionerna 

utgör det inget problem för själva undersökningen det kan dock ifrågasättas om 

resultaten kan hänföras till populationen eller om de bara kan appliceras på detta 

sampel.  

7.4.5. Samtidiga händelsefönster 

Ett problem som existerar i undersökningen är överlappande händelser. I 

händelsestudier utgår man ifrån att de abnorma avkastningarna av enskilda aktier inte 

korrelerar med varandra. Detta innebär att händelserna är isolerade och inte kan 

påverka varandra. I min undersökning spelas champions league matchern alltid på 

tisdag eller onsdag och ligamatcherna allt som oftast på helgerna. Det betyder att 

avkastningen för ett visst fotbollslags aktie kan påverkas av andra fotbollslags 

prestationer. Eftersom händelserna sker i kluster måste man beakta att det kan 

snedvrida standardavvikelserna och således också påverka signifikanstestets giltighet. 

För att kontrollera för detta problem har jag granskat korrelationen mellan 

fotbollsklubbarnas abnorma aktieavkastning som jag presenterar i följande 

korrelationsmatris. Ur tabellen kan vi se att den högsta korrelationen mellan två 

klubbars avkastningar är  0,372 mellan Ajax och Celtic samt 0,329 mellan Galtasaray 

och Fenerbahce. I övrigt har vi främst värden under 0,2. Detta kan tolkas som att i viss 

mån kan ett annat lags samtidiga resultat påverka ett annat lags aktiekurs men 

eftersom korrealtionskoefficienterna ändå är på en så låg nivå kan vi anta att det inte  

bör snedvrida resultaten i undersökningen.  
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Tabell 14 Korrelationsmatris över lagens abnorma aktieavkastningar 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Juventus 1,000 

2. Roma 0,150 1,000 

3. Lazio 0,160 0,118 1,000 

4. Ajax 0,180 0,117 0,121 1,000 

5. Dortmund 0,151 0,079 0,165 0,143 1,000 

6. Celtic 0,233 0,178 0,181 0,372 0,192 1,000 

7. Besiktas 0,030 0,022 0,022 0,042 0,053 0,088 1,000 

8. Fenerbah 0,051 0,052 0,052 0,125 0,079 0,177 0,301 1,000 

9. Galatasa 0,123 0,086 0,092 0,154 0,058 0,192 0,287 0,329 1,000 

10. Trabzon 0,058 0,037 0,062 0,081 0,116 0,117 0,271 0,282 0,321 1,000 

11. Porto 0,120 0,092 0,106 0,203 0,145 0,226 0,005 0,063 0,112 0,068 1,000 

12. Benfica -0,019 0,024 -0,027 -
0,008 

0,030 -0,019 -0,003 0,029 0,014 0,001 -0,005 1,000 

13. Sporting 0,091 0,056 0,066 0,160 0,068 0,162 0,015 0,076 0,054 0,020 0,061 0,005 1,000  

14. Lyon -0,011 -0,019 -0,006 -0,005 0,003 -0,009 0,032 -0,005 0,002 0,010 -0,022 -0,011 0,002 1,000 
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8 RESULTATDISKUSSION OCH ANALYSER 

I detta kapitel går jag mer noggrant igenom de tidigare presenterade resultaten från 

min undersökning. Här analyserar jag innebörden av resultaten samt jämför resultaten 

mot tidigare forskning och diskuterar om de är i linje med den teoretiska 

referensramen. Jag går igenom resultaten stegvis enligt hur de presenteras i arbetet och 

inleder därmed med resultaten från händelsestudien. Att analysera händelsestudiens 

resultat i sig ger oss inte så mycket därför kommer tyngdpunkten i diskussion ligga i att 

analysera regressionsresultaten. 

8.1. Händelsestudiens resultat 

Resultaten från händelsestudien bekräftar teorierna och resultaten från tidigare 

forskningen i den mån att vi hittar en negativ aktiekurs reaktion efter förlorade samt 

oavgjorda matcher och en positiv reaktion efter vunna matcher. I linje med tidigare 

forskning bl.a. Edmans et. al. (2007) är förlusteffekten klart störst men reaktionerna 

efter oavgjorda och vunna matcher är också signifikanta till och med på en 1% nivå. 

Dock hittar vi den största abnorma medelavkastningen efter överraskande vinster då 

den uppgår till hela 2,7%. Gällande förlustmatcher hittas den största abnorma 

medelavkastningen vid utslagsmatcher i champions league och uppgår till -2,2% medan 

den är -1,3% efter överraskande förluster. Att överraskande resultat skall ge upphov till 

abnorma avkastningen är helt i linje med teorin som med stöd av teorin om den 

effektiva marknaden säger att endast information (resultat) som går emot 

förväntningarna skall ge upphov till abnorm avkastning. Dock hittar vi abnorm 

avkastning även efter matcher som går enligt förväntningarna vilket innebär att 

marknaden inte är effektiv på mellanstark nivå. Gällande den negativa effekten efter 

champions league matcher kan det kopplas till en mängd beteendemässiga teorier som 

alla har en grund i förväntningar. Rent ekonomiskt leder ju en förlust i utslagsskedet 

till att man faller ur turneringen och går miste om allt potentiellt kassaflöde som 

turneringen skulle generera därefter. Om laget har budgeterat in framgång i 

turneringen och åker ut tidigare än väntat förstår man att marknaden reagerar på det.  

Den överlägset minsta reaktionen hittas efter väldigt väntade vinster och är 0,262% och 

signifikant på en 5% nivå. Detta stöds också av teorin i och med att resultat som går 

enligt förväntningarna inte väntas ge upphov till stora reaktioner på marknaden.  



 

 

71 

Genom att undersöka reaktionerna för två och tre dagar efter matchen kan vi dra 

slutsatser om reaktionerna skett på rationell eller emotionell basis. Om vi ser en 

reversal i aktiepriset för två och tre dagar efter händelsen kan vi anta att investerarna 

överreagerat dagen efter händelsen. Resultaten stöder i viss mån antagandet om 

överreaktion. Gällande vunna matcher har vi dag två en reversal som i genomsnitt äter 

upp hälften av den aborma avkastningen från dag 1. Efter champions league vinster är 

den negativa effekten dag 2 undantagsvis hög då den efter att dag 1 ha gått upp 0,413 % 

går ner -0,806 % dag 2. Motsatt reaktion har vi efter Champions League förluster då 

AAR 1 är -1,629 % medan den dag 2 är 0,270 %. AAR 2 är dock inte signifikant. Också 

efter väldigt väntade vinster äts hela den positiva AAR från dag 1 upp av den negativa 

AAR för dag 2. Här har vi också en motsatt reaktion efter väldigt väntade förluster då vi 

har en positiv AAR två dagar efter händelsen. AAR 2 efter väldigt väntade vinster är 

signifikant på en 10 % nivå medan AAR 2 efter väldigt väntad förlust inte är signifikant. 

På basen av dessa resultat kan vi konstatera att investerare reagerar på emotionellt 

basis efter vunna matcher och läser in för mycket av vinsten. Redan andra dagen efter 

justeras oftast en stor del av den positiva effekten bort. Gällande förlustmatcher hittar 

vi inte samma form av överreaktion. Här är det snarare frågan om att det inte reageras 

tillräckligt starkt eftersom vi hittar signifikant negativ AAR ännu 3 dagar efter 

händelsen. Dock är de negativa reaktionerna två och tre dagar efter förlustmatch 

förhållandevis väldigt svaga och kan anses vara i linje med rationella förväntningar. 

Gällande oavgjorda resultat däremot har vi en tydlig underreaktion. Efter oavgjorda 

resultat hittar vi en signifikant negativ AAR både två och 3 dagar efter händelsen.  

Gällande Champions League förluster samt väldigt väntade förluster har vi en reversal 

den andra dagen efter match då AAR 2 är positiv. Detta kan vi tyvärr inte läsa för 

mycket i då dessa värden inte är signifikanta ens på en 10 % nivå. Eftersom ingen 

justering för illikviditetseffekter har gjorts bör det beaktas att en brist på likviditet kan 

vara en orsak till att reaktionerna från dag 1 fortsätter också dag 2 och 3.  

För att undersöka om det fanns signifikant skillnad mellan olika kategorier användes 

welch t-test. Då man tittar på resultaten kan man få uppfattningen att de är en ganska 

stor skillnad mellan aktiekursreaktionen efter champions league matcher jämfört med 

ligamatcher men resultaten visar att de inte signifikant skiljer sig från varandra. Dock 

då jag jämförde överraskande resultat mot väldigt väntade resultat hittades en 

signifikant skillnad på en 10% nivå mellan väldigt väntade vinster och överraskande 

vinster. Detta stöder ytterligare teorin som antyder att resultat som går emot 
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förväntningarna ger upphov till kraftigare reaktion.  Den abnorma medelavkastningen 

är hela 2,44% högre för överraskande vinster.  

8.2. Regressionsresultat  

I modellerna 1 och 2 körs regressionen på samtliga resultat (vinster, förluster och 

oavgjorda). Modell 1 visar signifikant positiv reaktion efter vunna och signifikant 

negativ reaktion efter förlorade matcher medan målskillnads variabeln är signifikant i 

modell 2. Tittar vi på kontrollvariablerna har de samma förtecken i respektive modell. 

Post march (-), hemma (-), CL utslag (-) och liga (+) är insignifikanta och påverkar inte 

effekten av matchresultaten. Förtecknen är dock i linje med teorierna. Handelsvolym 

och Tuff match har positiva förtecken och är signifikanta på en 1% nivå medan 

handelsdag efter och lätt match har negativa förtecken och är signifikanta på en 5% 

nivå. Att handelsvolymen påverkar effekten av den abnorma avkastningen kan bero av 

att en del av klubbarnas aktier handlas väldigt tunt varför en ökad handelsvolym kan 

driva resultaten. Att följande dag efter match är en handelsdag innebär att investerarna 

hinner reagera snabbare på matchresultatet. Om inte börsen är uppe följande dag 

hinner de smälta resultatet en längre tid. Att denna variabel är signifikant innebär att 

det främst då nästa dag efter match är en handelsdag som matchresultaten ger upphov 

till en rektion på aktiekursen. Ett negativt förtecken för lätt match kan tolkas som att 

det inte finns så mycket att vinna då match är lätt och förväntningarna är att man 

vinner matchen. Enligt samma logik är förtecknet för tuff match positivt vilket innebär 

att då matchen anses svår har man möjlighet att överraska positivt genom att vinna 

samtidigt som en förlust är väntad och därmed inte ger upphov till en lika negativ 

reaktion som en förlust annars skulle göra. Gällande analyserna på modell 1 och 2 bör 

man komma ihåg att det finns olika mängd vinster, förluster och oavgjorda resultat i de 

olika kategorierna vilket kan driva resultaten. Genom att köra regressioner på vinster, 

förluster och oavgjorda resultat separat kan man dra renare slutsatser om vad som 

påverkar den abnorma avkastningen.  

8.2.1. Vunna matcher 

Då vi endast tittar på vunna matcher kan vi dra bättre slutsatser om hur variablerna 

påverkar den beroende variabeln AR. Högt väntad vinst och svagt väntad vinst är båda 

signifikant negativa på en 1% nivå. Detta följer samma teori som tidigare eftersom om 

vinsten är förväntad är det egentligen omöjligt att överträffa förväntningarna. Enligt 
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samma logik är effekten av högt väntad förlust starkt positivt men är dessvärre inte 

signifikant. Dvs. om man vinner en match som redan i princip budgeterats som en 

förlust kommer det att ge en mycket positiv effekt på aktiekursen. Post march är 

signifikant negativ och kan förklaras av att mot slutet av säsongen kan den slutgiltiga 

positionen redan vara mer eller mindre avgjord varför en vinst i det skedet inte mera 

har en lika positiv effekt. CL utslag har också negativt förtecken men denna variabel är 

inte signifikant. En sak som kunde förklara det är att eftersom det spelas ett 

dubbelmöte behöver inte en vinst i ena matchen räcka för till att gå vidare i 

turneringen. Handelsvolymen är signifikant positiv. Även målskillnadsvariabeln är 

signifikant positiv på en 5% nivå vilket innebär att vinstmarginalen spelar en roll i hur 

marknaden reagerar på vunna matcher.  

8.2.2. Förlorade matcher 

Konstanten i regressionen för förlorade matcher visar redan utgångsläget då den står 

på -1,54% och är signifikant på en 10% nivå. Om en vinst inte alltid ledde till en positiv 

reaktion skall det väldigt mycket till för att en förlust inte skall leda till en negativ 

reaktion på aktiekursen. Högt väntad vinst och svagt väntad vinst har i linje med teorin 

negativa förtecken vilket innebär att om man förlorar en match som man väntats vinna 

kommer den negativa effekten av resultatet vara än större. Samtidigt så har högt 

förväntad förlust ett positivt förtecken vilket innebär att om förlusten var väntad så 

reageras det inte lika hårt på förlusten. Dessa tre sannolikhetsbaserade variabler var 

alla signifikanta på en 5% nivå. Lite förvånansvärt har post march variabeln ett positivt 

förtecken och är signifikant på en 10% nivå. Detta innebär att förlorade matcher i 

slutskedet av säsongen inte skull tas lika hårt som dom spelade tidigare på säsongen. 

Enligt logiken i föregående kapitel att positiva reaktionen på vunna matcher i 

slutskedet av säsongen inte är lika stor tyder detta resultat också på att den negativa 

reaktionen efter förlust mot slutskedet av säsongen inte är lika stor som annars. Detta 

går lite emot teorin om att matcher mot slutskedet av säsongen skulle vara viktigare 

och därför skulle förluster i det skedet borda leda till större negativa reaktioner. Dock 

ger det ytterligare stöd för teorin om att mot slutskedet av säsongen kan den slutliga 

positionen i tabellen redan vara avgjord vilket innebär att det inte reageras lika negativt 

på en förlust som det annars skulle göras. CL utslag har också ett negativt förtecken och 

visar på en stark negativ reaktion. Detta är helt i linje med teorin eftersom en förlust i 

en turnering leder till omedelbar exit från turneringen medan en vinst endast leder till 

att man går vidare till följande skede. Därmed kan man konstatera att utgångspunkten 
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för utslagsmatcher är negativ eftersom den positiva nyttan av att vinna är betydligt 

lägre än den negativa nyttan av att förlora och eventuellt åka ut ur turneringen. 

Intressant är också att ligavariabelen är positiv och signifikant på en 1% nivå. 

Förklaringen i det här kan ligga i att ligaspelet är en lång serie där den enskilda 

matchen inte behöver spela en lika avgörande roll som den gör t.ex. i en turnering. 

Därför lindras den negativa reaktionen efter förlust om det varit fråga om en ligamatch. 

Handelsvolym och handelsdag efter är inte signifikanta vilket antyder att en ökad 

handelsvolym inte driver den negativa reaktionen efter förluster medan reaktionen på 

resultatet tolkas lika av investerarna oavsett om de kan reagera snabbt på resultatet 

eller om de ges tid att smälta resultatet. Goal diff är svagt negativ men inte signifikant 

vilket antyder att då matchen förloras spelar det inte så stor roll hur stor förlusten är. 

Ser man till de direkta ekonomiska faktorerna borde inte målskillnaden spela någon 

roll i hur resultatet tolkas vilket också detta resultat ger stöd för. Dock kan det 

diskuteras att målskillnad ger viss tilläggsinformation om lagets nuvarande form men 

gällande förlustmatcher ger det inte tillräckligt mycket information för att påverka 

investerarnas reaktion. 

8.2.3. Oavgjorda matcher 

Även gällande oavgjorda matcher är utgångspunkten, given av konstanten, en negativ 

reaktion på aktiekursen. Konstanten är dock inte signifikant. Även dessa resultat visar 

att resultaten tolkas mer negativt om det var väntat att laget skulle vinna matchen då 

både högt väntad vinst och svagt väntad vinst variablerna är signifikant negativa på en 

5% nivå. Högt väntad förlust variabeln är positiv men dessvärre inte signifikant. 

Gällande oavgjorda resultaten hittades inte några andra signifikanta variabler vilket 

tyder på att det inte reageras så starkt på oavgjorda matcher. Tyngdpunkten är mot det 

negativa hållet men i övrigt tolkas oavgjorda resultat ganska lika oavsett var och när 

matchen spelas och vilken turnering det är frågan om. Förklaringsgraden för denna 

modell är också sämre än för modellerna gällande vunna och förlorade matcher.  
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9 SAMMANFATTNING OCH KONKLUSIONER 

Syftet med denna avhandling var att undersöka hur fotbollsklubbars matchresultat 

inverkar på fotbollsklubbens aktiepris. Genom att dela in matcherna i olika kategorier 

samt beakta förhandsförväntningar ville jag också reda ut vad som i så fall driver 

reaktionen. Jag ville också ta reda på om prissättningen skedde på rationell eller på 

emotionell basis.  

Huvudfrågan var om aktiemarknaden reagerar på nyheter om vinster, förluster och 

oavgjorda resultat för börsnoterade fotbollsklubbar. I den frågan kommer jag i likhet 

med tidigare forskning fram till att matchresultat leder till signifikant abnorm 

avkastning efter vunna, förlorade och oavgjorda matcher. Effekten är negativ efter 

förlorade (-1,33%) och oavgjorda (-0,91%)  matcher medan den är positiv efter vunna 

(0,6%) matcher.   

För att svara på frågan om reaktionerna främst beror på direkta ekonomiska faktorer 

eller på indirekta faktorer, främst beteendemässiga faktorer har jag indelat resultaten 

enligt specifika kriterier. Om det är ekonomiska faktorer som driver reaktionen borde 

vi se en reaktion endast efter matcher som går emot förhandsförväntningarna. Genom 

att indela alla matcher enligt sannolikt utfall kan jag härleda om resultatet gått emot 

eller enligt förväntningarna. Mina resultat visar tydligt att förväntningarna spelar en 

avgörande roll i hur det reageras på resultaten. Förväntas laget vinna matchen minskar 

den positiva reaktionen om laget vinner medan reaktionen blir än mer kraftigt negativ 

vid förlust. Förväntas en förlust blir reaktionen kraftigare positiv vid vinst medan den 

negativa reaktionen efter förlust blir betydligt lindrigare. Även gällande oavgjorda 

matcher visar mina resultat att det i första hand är förhandsförväntningarna som styr 

hur aktiekursen reagerar på matchresultatet. Med stöd av dessa resultat kan vi 

konstatera att det främst är direkta ekonomiska faktorer som styr aktiekursens reaktion 

på matchresultaten. Detta bygger på att oväntade resultat ger högre (lägre) kassaflöde 

än beräknat varför också aktiekursen reagerar starkare på dessa resultat. Dock 

eftersom vi även hittar abnorma avkastningar efter matcher som går enligt 

förväntningarna kan vi inte konstatera att marknaden är effektiv på mellanstark nivå 

utan vi har även indirekta faktorer som driver reaktionen. Detta stöds ytterligare då vi 

hittar tecken på överreatkion efter matchresultaten, i synnerhet efter vunna matcher, 

eftersom aktiekursen gör en reversal andra och tredje dagen efter händelsen. Efter 

oavgjorda och förlorade matcher är reaktionerna dock mer rationella. Dock gällande 
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oavgjorda matcher har vi tecken på underreakton då abnorma avkastningen fortsätter 

att vara signifikant negativ både två och tre dagar efter händelsen. Sammanfattningsvis 

kan vi konstatera att reaktionerna på matchresultaten i stora drag sker på rationellt 

basis men vi kan inte utesluta att beteendevetenskapliga förskjutningar från 

rationaliteten påverkar reaktionerna på vissa matchresultat.  

Jämförelsen mellan väldigt väntade vinster och överraskande vinster visar också att 

överraskande vinster har en medel abnorm avkastning som är hela 2,44% högre än för 

väntade vinster. Detta resultat var signifikant på en 10% nivå och understryker hur stor 

skillnad förhandsförväntningarna har gällande hur resultatet tolkas. Gällande 

förlustmatcher hade vi ingen signifikant skillnad mellan överraskande förluster och 

väldigt väntade förluster vilket antyder att förluster alltid tolkas negativt även om de är 

väntade eller inte. Samtidigt bör vi komma ihåg att investerare i klubben ofta har 

orealistiskt höga förväntningar på det egna laget vilket kan göra att de alltid förväntar 

sig en vinst och därmed räknas samtliga förluster som en besvikelse för dem. Detta kan 

också förklara varför reaktionen på matchresultat är förskjuten åt det negativa hållet. 

Om vi antar att ägarna har orealistiskt höga förväntningar på laget blir det väldigt svårt 

att överträffa dessa förväntningar medan en prestation i linje med objektiva 

förväntningar även kan uppfattas som negativ.  

Champions League är kanske världens mest prestigefyllda turnering, förutom att den 

också är ekonomiskt lukrativ för deltagarna. Mina resultat visar att förlustmatcher i 

utslagsfasen av champions league leder till en -1,20% kraftigare reaktion än för övriga 

matcher. Detta stöds av teorin på två sätt. Först kan vi konstatera att 

mediebevakningen av dessa matcher är oproportionerligt höga varför de också är 

naturligt att resultaten föranleder större reaktioner då investerare omöjligt kan undgå 

att påverkas av resultaten. För det andra har vi de direkta ekonomiska faktorerna, 

klubben går miste om framtida prispengar, som förklarar varför en förlust tas hårdare. 

Gällande matcher som spelas i slutskedet av säsongen som undersökts med hjälp av 

variabeln post march kommer jag fram till resultat som går emot fövätningarna enligt 

den teoretiska referensramen. En match i slutskedet av säsongen borde vara viktigare 

eftersom den mera konkret påverkar slutpositionen. Dock eftersom mina resultat både 

gällande vunna och förlorade matcher visar att så inte är fallet kan man anta att detta 

beror på att lagen i det skedet av säsongen redan är i en position som varken kan 

förändras till det bättre eller det sämre varför följaktligen resultaten i det skedet är av 

mindre betydelse. 
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På basis av mina samtliga resultat konstaterar jag att nyheter i form av fotbollsresultat 

påverkar fotbollklubbarnas aktiekurser. Hur mycket av aktiekursernas fluktuationer 

som kan förklaras med resultaten lämnar jag osagt men det står helt klart att de har en 

signifikant påverkan. Mina resultat visar också tydligt att förhandsförväntningarna 

spelar en avgörande roll i hur resultaten tolkas av marknaden. Resultaten visar tveklöst 

att resultat som går emot förhandsförväntningarna föranleder kraftiga reaktioner. Dock 

eftersom även resultat som är i linje med förväntningarna leder till signifikanta 

reaktioner drar jag slutsatsen att även det mänskiga beteendet påverkar prissättningen. 

Jag konstaterar också att målskillnaden spelar en avgörande roll i reaktionen på vunna 

matcher medan den inte spelar någon roll gällande förlustmatcher. En förlust är dåligt 

oavsett slutsiffrorna medan investerarna försöker läsa mera in i en vinst med klar 

målskillnad än en knapp vinst. För att förklara varför förlusteffekten är betydligt större 

än effekten av vunna matcher tar jag stöd av teorin gällande investerarnas beteende. 

Detta kräver dock att en stor del av investerarna också är supportrar i klubben vilket 

förmodligen är ett rimligt antagande. Starkaste vikt lägger jag på prospect theory som 

hävdar att investerarna tolkar resultatet mot deras egna nyttopreferenser istället för 

mot det riktiga värdet av resultatet. Eftersom investerarna antas ha överoptimistiska 

förväntningar om det egna laget finns det en större sannolikhet att ett matchresultat 

leder till en besvikelse. Teorierna om investerar beteende är dock mycket motstridiga 

och tyvärr kan inte min undersökning sätta fingret på hur investerarnas beteende 

påverkar prissättningen utan jag kan endast konstatera att reaktionen på resultaten 

inte enbart kan förklaras av direkta faktorer utan förklaras även av indirekta faktorer 

som utgörs av irrationellt beteende av investerarna.  Jag summerar mina resultat 

genom att konstatera att även om förhandsförväntningarna härledda ur matchoddsen 

kraftigt påverkar hur resultaten tolkas kan jag inte dra slutsatsen att marknaden är 

effektiv eftersom signifikanta abnorma reaktioner förekommer även efter nyheter som 

är i linje med förväntningarna.  

9.1. Kritik mot undersökningen 

Även om samplet i helhet var stort lämnades en del kategorier med för få observationer 

vilket gör att vi inte kan dra slutsatser för hela populationen gällande dessa. Även om 

regressionerna hittade många signifikanta variabler var inte förklaringsgraden värst 

hög. Dessutom uppvisade modellerna problem med normalitet fastän samtliga 

modeller var signifikanta. Även fast en hel del signifikanta resultat hittades hade det 

varit önskvärt att ha lite fler modeller och kategorier för att ännu bättre sätta fingret på 
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vilka faktorer som driver reaktionerna då det inte är frågan om direkta ekonomiska 

faktorer i linje med förhandsförväntningarna. Ett problem som jag inte i denna 

avhandling kunde råda bot på vår samtidiga händelsefönster. Därmed kan resultaten 

ha snedvridits av att flera lag spelade match samtidigt och därmed kunde påverka 

varandra. Illikvid handel av fotbollsaktierna kan också ha påverkat resultaten. Genom 

att använda sig av Dimson (1979) beta som fångar upp illikviditetseffekter kunde man 

försöka undvika problemet. 

9.2. Förslag till fortsatt forskning 

Detta ämne är ännu tämligen outforskat och det finns därmed en hel del saker som 

kunde undersökas som tyvärr inte ryms inom ramen för en magistersavhandling. T.ex 

genom att granska ägarstrukturen i de undersökta klubbarna kunde man se om det 

förekommer skillnader i reaktioner gällande investerar supportrar och investerare som 

investerar enbart i investeringssyfte. Samplet borde också ökas för att få mera 

observationer i vissa sannolikhetskategorier som de facto utgör de intressantaste 

undersökningsobjekten. Dessutom kunde mera företagsspecifik information gällande 

fotbollsklubbarnas ekonomi tas med i undersökningen för att kunna härleda den 

direkta ekonomiska effekten av resultaten på klubbens ekonomi. Även att undersöka 

post announcement drift dvs. hur aktiekursen driver en längre tid efter händelsen 

kunde vara intressant. Detta kunde utföras efter den matchen som avgör lagets slutliga 

tabellplacering. Denna reaktion kunde jämföras mot förhandsförväntningarna gällande 

säsongen i helhet.  
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