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Sammandrag: Beteendeekonomi har under de senaste decennierna både utmanat och 
stött klassiska finansiella teorier samt anomalier. Ett av de dominanta argumenten inom 
beteendeekonomi är att investerare inte är rationella. Därmed hävdar 
beteendeekonomiska teorier att investerarnas humör och sentiment kan påverka 
aktieprissättning.  

Syftet med denna avhandling är att undersöka ifall internationella fotbollsmatchresultat i 
europeiska länder orsakar onormala aktieavkastningar i ländernas lokala aktieindex efter 
själva matchresultaten. Syftet grundar sig på beteendeekonomiska och psykologiska 
teorier om hur humör samt sentiment påverkar investerarnas riskattityder och 
riskaversion. Undersökningen omfattar 16 europeiska länder och sammanlagt 420 
matchresultat (251 vinster och 169 förluster). Själva empiriska metoden baserar sig på 
Edmans et al. (2007) studie. Först estimeras de olika aktieindexens dagliga avkastningar 
med en generell regressionsmodell, vars ändamål är att förklara så stor del av 
avkastningarnas variation som möjligt. Därefter bevaras regressionernas residualer som 
sedan används som beroendevariabler i panelregressioner där själva matchresultatens 
inverkan på de onormala aktieavkastningarna estimeras. Matchresultaten indelas i olika 
matchkategorier. Dessa matchkategorier är totala samplet, europamästerskap, 
världsmästerskap, elimineringsspel, oförväntade resultat och oförväntade resultat i 
elimineringsspel.  

Resultaten uppvisar att förluster orsakar signifikant negativa onormala aktieavkastningar 
i de lokala aktieindexen. Denna förlusteffekt uppenbarar sig tydligare i världsmästerskap 
och elimineringsspel, vilket är logiskt med tanke på mängden åskådare i dessa matcher. 
Förlusteffekten är också kraftigare än den potentiella vinsteffekten. Detta är i linje med 
prospektteorin. Vinster och oförväntade resultat har ingen effekt på de onormala 
aktieavkastningarna. Avhandlingens resultat framför starka bevis för att investerarnas 
dåliga humör, som härstammar från landslagens fotbollsförluster, leder till negativa 
aktieavkastningar. 
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1 INTRODUKTION 

Under de senaste decennierna har uppkomsten av beteendeekonomi1 börjat både 

utmana och stöda klassiska finansiella teorier samt anomalier. Beteendeekonomi skiljer 

sig från konventionell ekonomiskteori genom att det betonar psykologiska faktorernas 

inverkan på individernas ekonomiska handlingar och investeringsbeslut. En av de 

undersökta psykologiska faktorerna är hur investerarnas humör påverkar 

aktieavkastningar. En välkänd studie är av Hirshleifer & Shumway (2003) som fann en 

positiv korrelation mellan aktieavkastningar och soliga dagar, vilket inte kan rationellt 

förklaras med klassiska prissättningsteorier. Därmed argumenterar författarna att 

denna reaktion beror på investerarnas goda humör under de soliga dagarna. 

Känslomässig och humörrelaterad investering har gett upphov till att den 

beteendeekonomiska litteraturen också vänt sig till att undersöka olika sportgrenar och 

deras inverkan på aktieavkastningar. Detta är logiskt, speciellt då nationella 

landskamper oftast väcker starka känslor inom länder. 

Sportgrenar som intuitivt inte borde ha en signifikant ekonomiskbetydelse, måste vara 

grenar som påverkar humöret av en tillräckligt stor skara investerare för att humöret 

skall återspeglas på aktiemarknaden. Fotboll är världens populäraste sportgren i 

mängden följare runt världen. Fotbollsvärldsmästerskapen i Brasilien 2014 nådde totalt 

3,2 miljarder åskådare (FIFA, 2015). I flera länder såg mer än 40 % av landets befolkning 

som ägde television på turneringen (Kantar Media, 2014). Denna statistik förespråkar 

för att fotbollsresultat kunde påverka humöret av en stor skara människor. 

Edmans et al. (2007) är den kändaste studien inom investerar sentiment och 

fotbollsresultat. Författarna undersökte relationen mellan internationella 

fotbollsresultat och följande börsdags aktieavkastning. Författarna fann en signifikant 

negativ aktiemarknadsreaktion till förluster. Dessutom argumenterar författarna att 

fotbollsresultat är ett bra mått på investerarnas humör. Argumentet grundar sig på de 

höga åskådarsiffrorna, media synligheten och försäljningen av fotbollsrelaterade 

produkter. Författarna hävdar till och med att fotboll är av nationellt intresse i flera 

länder. Denna avhandling undersöker ifall europeiska fotbollslandslagens matchresultat 

inom olika matchkategorier inverkar på avkastningen av ländernas lokala aktieindex.  

																																																								
1	Eng.	Behavioral	finance		
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1.1 Syfte 

Syftet är att undersöka ifall europeiska lokala aktiemarknader reagerar till 

fotbollslandslagens matchresultat och ifall matchkategorin har ytterligare effekt. 

1.2 Avgränsningar 

Tidsperioden för undersökningen är januari 1998-december 2016. Denna tidsperiod har 

begränsats enligt internationella turneringarnas schema och tillgängligheten för 

matchernas historiska spelodds. Europeiska länderna som inkluderats i studien är totalt 

16 stycken. Dessa länder är Belgien, Danmark, England, Frankrike, Grekland, Italien, 

Kroatien, Nederländerna, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Spanien, Sverige, Turkiet 

och Tyskland. Således motsvarar samplet majoriteten av geografiska Europa. Europeiska 

länder som endast deltagit i ett fåtal turneringar under den undersökta tidsperioden har 

exkluderats.  Matchresultaten samlas för respektive lands matcher i europamästerskap 

(EM) och världsmästerskap (VM). Vänskapsmatcher, kvalificeringsmatcher och 

oavgjorda resultat exkluderas från undersökningen då dessa kan klassas som oväsentliga 

med tanke på investerarnas humör.  

1.3 Kontribution 

En mängd litteratur finns om hur börslistade fotbollsklubbars matchresultat inverkar på 

klubbarnas aktiepris2, men relationen mellan aktieavkastningar och landslagets 

fotbollsresultat är ett relativt outforskat ämne. Två tidigare studier är starkt relaterade 

med denna avhandling, dessa är Edmans et al. (2007) och Klein et al. (2009). Som 

tidigare nämndes fann Edmans et al. (2007) en signifikant korrelation mellan 

fotbollsförluster och aktiemarknaden. Däremot, fann Klein et al. (2009) inga 

signifikanta resultat mellan internationella fotbollsresultat och aktieavkastningar.  

Avhandlingen ämnar att dels besvara på motstridigheten som råder i de tidigare 

studiernas resultat. Sambandet mellan psykologiska faktorernas inverkan på 

aktiemarknadernas utveckling är dessutom relativt vagt forskat. Därmed strävar 

avhandlingen för att kontribuera också till detta ämnesområde genom att använda 

landslagens fotbollsresultat som mått på investerarnas humör.  

Avhandlingen undersöker relationen mellan europeiska länders fotbollsresultat och 

lokala aktiemarknadernas reaktion. Klein et al. (2009) undersökte också europeiska 

länder men deras studie innehöll färre länder och en kortare tidsperiod. Tidsperioden 

																																																								
2	T.ex.	Palomino	et	al.	(2009),	Benkraiem	et	al.	(2009),	Scholtens	&	Peenstra	(2009)	



3	
	

	

för avhandlingens undersökning är januari 1998 – december 2016. Således, kommer 

2000-talet utgöra majoriteten av data, vilket är en relevant kontribution i 

undersökningen då de tidigare nämnda studierna redan är relativt gamla. Ett ämne som 

detta har högst sannolikt varierande resultat beroende på vilken tidsperiod man 

undersöker. Teknologiska utvecklingen, fotbollens ökande media synlighet och medians 

inflytande i samhället kan vara faktorer som påverkar resultaten. En ytterligare viktig 

aspekt i avhandlingen är att undersöka hur oförväntade matchresultat påverkar de 

europeiska ländernas aktiemarknader. För detta insamlas de historiska speloddsen för 

enskilda landslagsmatcherna. Dessa spelodds inkluderas sedan i den empiriska 

metoden.  

Avhandlingen exkluderar ländernas kvalificeringsmatcher då dessa matcher oftast inte 

är av större betydelse för ländernas landslag. Dock måste det nämnas att vissa enstaka 

kvalmatcher kan vara väldigt viktiga, t.ex. ifall matchen avgör landslagets deltagande i 

följande turnering. Mängden av dessa betydelserika kvalmatcher är dock väldigt få. 

Kvalmatcher uppnår inte heller samma synlighet som turneringsmatcher. Därmed, 

undersöker avhandlingen endast hur vinster samt förluster i EM- och VM-matcher 

inverkar på aktieavkastningar. Ytterligare, kommer dessa vinster och förluster indelas i 

följande matchkategorier: totala samplet (både EM och VM), EM-matcher, VM-matcher, 

elimineringsspel, oförväntade resultat och oförväntade resultat i elimineringsspel. 

Således, undersöks det ifall vinster och förluster i de olika matchkategorierna har 

varierande inverkan på de lokala aktiemarknaderna. Detta tillvägagångssätt skiljer sig 

från den tidigare litteraturen.   

Avhandlingen strävar inte efter att finna en investeringsstrategi som grundar sig på 

landslagens matchresultat. Detta skulle kräva att investerarna kan förutspå framtida 

matchresultat korrekt, vilket är en väldigt riskfylld strategi som är bunden att misslyckas 

i något skede. Ifall någon investerare har denna talang, skulle det dessutom vara 

lönsammare att vända sig till hasardspel där avkastningarna är signifikant högre än på 

aktiemarknaden. Därmed, strävar avhandlingen till att öka på förståelsen om hur 

investerarnas humör påverkar aktiemarknader och speciellt hur sportgrenar möjligtvis 

kan anses som viktiga humörvariabler för investerare.    
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1.4 Arbetets fortsatta uppläggning 

Avhandlingen är upplagd enligt följande. Kapitel två presenterar de relevanta teorierna 

för ämnet med huvudfokus på beteendeekonomiskteori. Kapitel tre består av en 

litteraturgenomgång av den relevanta tidigare forskningen. Sammanlagt har fyra 

forskningar valts för litteraturgenomgången. I kapitel fyra presenteras själva empiriska 

undersökningens data. I huvuddrag består data av de tidigare nämnda europeiska 

länderna, deras respektive aktieindex och ländernas fotbollslandslags matchresultat. I 

kapitel fem genomgås den empiriska metoden i detalj. Metoden består av två 

huvuddelar. Först estimeras en regressionsmodell som förklarar ländernas dagliga 

aktieindexavkastning, varefter själva matchresultatens inverkan på aktieindexen 

undersöks med hjälp av residualerna från regressionsmodellerna. Kapitel sex 

presenterar undersökningens resultat, medan kapitel sju genomgår den relevanta 

modelldiagnostiken. I kapitel åtta analyseras resultaten. Analysen utförs från många 

olika synvinklar. Resultatens underliggande orsaker med avseende på teoretiska 

referensramen diskuteras också. Kapitel nio sammanfattar avhandlingen och de funna 

resultaten. I kapitel nio presenteras också kritik mot undersökningen och förslag för 

fortsatt forskning.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM  

I detta kapitel presenteras den underliggande teorin för avhandlingen. Huvudfokus 

kommer att ligga i beteendeekonomiskteori då premissen för avhandlingen baserar sig 

på investerarnas beslutsfattande, humör och sentiment. Som inledning till kapitlet 

presenteras hypotesen om effektiva marknader då denna hypotes anses som en 

grundläggande teori för tillgångsprisrörelser. Ytterligare, presenteras teorin om 

investerarnas hempartiskhet som förklarar varför fotbollsresultaten skulle inverka på 

lokala aktiemarknadernas avkastning. Efter dessa två teorier fokuserar kapitlet på 

beteendeekonomiskteori.    

2.1 Hypotesen om effektiva marknader 

Hypotesen om effektiva marknader hävdar att tillgångspriser på den ideala marknaden 

förser noggranna signaler för resursallokering. Detta innebär att tillgångspriser konstant 

reflekterar all tillgänglig information, vilket underlättar fattandet av investeringsbeslut. 

Fama (1970) definierar effektiva marknader som marknader där tillgångspriserna fullt 

reflekterar tillgänglig information. Ytterligare indelar Fama (1970) 

marknadseffektiviteten i tre olika former:  

i) Svag form. Den svaga formen reflekterar information om historiska priser 

och avkastningar i tillgångspriserna. 

ii) Medelstark form. Den medelstarka formen reflekterar all offentlig 

information i tillgångspriserna. Ytterligare justeras priserna omedelbart ifall 

ny information förekommer på marknaden.  

iii) Stark form. Den starka formen reflekterar all offentlig information samt 

insiderinformation i tillgångspriserna. (Fama, 1970) 

Den medelstarka formen är av speciellt intresse i denna avhandling då 

fotbollsresultatens inverkan på aktieavkastningar undersöks. Ifall teorin appliceras till 

undersökningen, så torde förväntade matchresultat inte ha en inverkan på 

aktieavkastningar då denna information redan är offentligt tillgänglig. Däremot, kunde 

oförväntade resultat ha en inverkan då dessa resultat är ny information på marknaden. 

Dock förutsätter det senare scenariot att fotbollsmatchresultat överhuvudtaget har en 

inverkan på aktiemarknaden.  Hypotesen om effektiva marknader är en väldigt kritiserad 

teori inom beteendeekonomi. Thaler (2015) nämner att ett av de viktigaste målen för 
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beteendeekonomisk litteratur är att bevisa marknadernas ineffektivitet som härstammar 

från investerarnas irrationalitet.   

2.2 Hempartiskhet 

Avhandlingen undersöker hur fotbollslandslagens resultat inverkar på europeiska 

ländernas lokala aktieindex. Ifall man antar att rationella investerare äger väl 

diversifierade internationella portföljer, så är det av intresse att kunna förklara varför 

just det lokala aktieindexet skulle reagera till fotbollsresultaten.  

Coval & Moskowitz (1999) visade att investerare tenderar att lida av hempartiskhet3 i 

sina investeringsportföljer, vilket betyder att investerarna föredrar inhemska 

värdepapper gentemot utländska värdepapper. År 1991 allokerade amerikanska 

investerare 94 % av sina investeringar i inhemska värdepapper. Från en portföljteoretisk 

synvinkel ökar detta tillvägagångssätt portföljens risk och uppfyller inte effektiv 

diversifiering. Lau et al. (2010) visade att detta fenomen är starkt närvarande även i 

dagens mer integrerade globala marknad. Flera förklaringar till fenomenet har också 

presenterats. De flesta förklaringarna bygger på friktioner som uppstår i utländskhandel 

som t.ex. skatteskillnader, valutarisk och transaktionskostnader (Coval & Moskowitz 

1999). Investerarnas hempartiskhet kan vara en bieffekt som dels förklarar varför 

fotbollslandslagens resultat och ländernas lokala aktieindex skulle ha ett samband.   

2.3 Beteendeekonomi  

Ett antagande för flera finansiella teorier är att alla investerare är rationella. Vilket 

innebär att investerarna alltid gör rationella val som förser maximal personlig nytta. 

Enligt detta antagande väljer investerarna alltid samma rationella val ifall de presenteras 

med olika investerings- eller konsumtionsmöjligheter. Beteendeekonomisk litteratur har 

kritiserat detta antagande och argumenterar att alla investerare inte är rationella, vilket 

betyder att psykologiska faktorer påverkar investerarnas beslutsfattande i investerings- 

och konsumtionsbeslut. Investerarnas humör och sentiment är en av de mest undersökta 

psykologiska faktorerna inom beteendeekonomi. Till näst presenteras välkända teorier 

om beslutsfattande, humör och sentiment.   

																																																								
3	Eng.	Home	bias	
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2.3.1 Förväntade nyttoteorin och riskaversion  

Förväntade nyttoteorin4 är fundamental både i besluts- samt spelteori. Enligt förväntade 

nyttoteorin väljer individer mellan riskfyllda och osäkra alternativ genom att jämföra 

alternativens nyttjandevärden mellan varandra. Matematiskt betyder detta att individen 

jämför alternativens vägda nyttosummor. Summorna erhålls genom att addera 

nyttjandevärdena av resultaten multiplicerat med deras respektive sannolikheter. Flera 

versioner av förväntade nyttoteorin har utvecklats. En av de kändaste varianterna är av 

von Neumann och Morgenstern (1953).   

Enligt von Neumann och Morgensterns (VNM) – nyttoteori kommer individer att 

maximera sin förväntade nytta då de presenteras val med olika riskfyllda sannolikheter. 

Detta gäller dock endast den rationella individen. VNM definierar rationella individer 

genom att individerna uppfyller fyra beteende relaterade axiom. Axiomen är följande: 

1. Fullständighet. Ifall individen presenteras med två alternativ A och B, så har 

individen färdigt definierade preferenser mellan valen och kan välja mellan dem: 

!	 ≥ $ eller $	 ≥ !, 

vilket betyder att individen föredrar A över B, B över A eller så är alternativen 

likgiltiga. 

2. Övergång. Andra axiomet bygger på den första och härleder vidare rationaliteten 

i beslut. Ifall individen presenteras med tre alternativ A, B och C och 

preferenserna är följande:   

!	 ≥ $ och B ≥ C,  

så måste detta betyda att individen också föredrar A över C (!	 ≥ %). 

3. Kontinuitet. Tredje axiomet antar scenariot av tre lotterier A, B och C. Ifall 

individen föredrar A över B och B över C, så måste det finnas en kombination av 

A och C som gör lotteri B likgiltig. Matematiskt definieras detta: 

$ = '! + 1 − ' %. 

																																																								
4	Eng.	Expected	Utility	Theory	
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där ' är sannolikheten för lotteri utfallen. 

4. Självständighet. Sista axiomet baserar sig också på definierade preferenser. Ifall 

det finns två lotterier som är blandade med en tredje irrelevant lotteri, så hålls 

individens preferenser samma också ifall de två första lotterierna är skilt 

presenterade från den tredje:  

'! + 1 − ' %	 ≥ '$ + 1 − ' %. 

Ifall !	 ≥ $ och tredje lotteriet representeras av C samt ' är sannolikheten för 

utfallen så håller preferensen !	 ≥ $ oberoende om lotteri C är med eller utanför. 

(von Neumann & Morgenstern, 1953) 

Individen anses vara rationell ifall alla dessa fyra axiom uppfylls. Ytterligare, ifall 

axiomen uppfylls så kan individens preferenser beskrivas och illustreras med 

nyttofunktioner. Nyttofunktionerna är dock beroende av individernas riskaversion. 

Litteraturen definierar tre kategorier av olika riskattityder som påverkar riskaversionen. 

Riskattityderna är risksökande, riskneutral och riskavers. Riskattityden definierar 

formen av individernas nyttofunktion. Nyttofunktionen av en riskavers individ är 

konkav, medan riskneutrala funktionen är lineär och risksökande funktionen är konvex. 

Riskattitydernas nyttofunktioner är illustrerade i figur ett (1) nedan. Y-axeln motsvarar 

förväntade nyttan och x-axeln motsvarar risken som individen tar. (Weber et al. 2002) 

 

     

 

 

 

 

 

 
Figur 1: Riskattitydernas nyttofunktioner illustrerade 
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Den förväntade nyttoteorin grundar sig på rationella investerare. Dock argumenterar 

beteendeekonomin emot investerarnas rationalitet, vilket indikerar att alla av de fyra 

axiomen inte uppfylls (Thaler 2015). Ifall detta stämmer kan det argumenteras att 

individernas riskaversion påverkas av individernas humör, vilket återspeglas sedan i 

nyttofunktionerna. Ifall humöret påverkar individernas riskaversion, skulle det indikera 

att bra humör skapar risksökande beteende (konvexa nyttofunktioner) och sämre humör 

resulterar i riskaverst beteende (konkava nyttofunktioner).  

Om då fotbollsresultat påverkar investerarnas humör, så skulle det tyda på att vinster 

skapar gott humör som följaktligen leder till risksökande beteende. Risksökande 

beteendet skulle återspeglas på marknaden som en större efterfrågan av aktier, vilket i 

sin tur driver upp aktieprisen som sedan skulle leda till positiva avkastningar. Vice versa, 

skulle förluster skapa ökad riskaversion, vilket återspeglas på marknaden som 

försiktighet och försäljning av aktier. Följaktligen, skull detta påverka aktiemarknaden 

negativt.  

2.3.2 Prospektteorin 

Prospektteorin utvecklades av Kahneman & Tversky (1979) som kritik mot den 

förväntande nyttoteorin. Författarna hävdar att valet mellan olika riskfyllda alternativ 

uppvisar flera element som inte är konsistenta med den förväntade nyttoteorin. 

Individer tenderar att tilldela undervikt till utfall som är osannolika jämfört med utfall 

som är erhållna med säkerhet. Författarna argumenterar att den förväntade nyttoteorins 

rationalitets axiom inte uppfylls i verkligheten.  (Kahneman & Tversky 1979) 

Prospektteorin går ut på att individer gör beslut i två faser. I första fasen rangordnar 

individen beslutets potentiella utfall enligt vissa preferenser. Ytterligare, väljer individen 

en referenspunkt för utfallen och ifall utfallet blir under referenspunkten så anses det 

som en förlust och ifall utfallet är över referenspunkten så anses det som en vinst. I andra 

fasen skapar individen en värdefunktion av de potentiella utfallen och utfallens 

sannolikheter. Individen strävar efter att nå utfallet med största nyttan. (Kahneman & 

Tversky 1979) 

Prospektteorins värdefunktion definieras matematiskt enligt följande:  

, = 	 - '. /(1.)
3

.45

	, 
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där V är utfallens totala förväntade nytta. Funktionen - '.  beskriver utfallens 

sannolikheter, där - kombinerar med varje sannolikhet ('.) en beslutsvikt som 

reflekterar sannolikhetens inverkan på utsikternas totala värde. Funktionen /(1.) 

beskriver själva utfallen. Med andra ord tilldelar / till varje utfall 1. en siffra som 

representerar utfallets subjektiva värde. Värdefunktionen illustreras i figur två (2) 

nedan. (Kahneman & Tversky 1979) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt prospektteorin framkallar förluster värre känslor i individer än vad vinster 

framkallar bra känslor. Detta fenomen kan också urskiljas i värdefunktionen (figur 2), 

där kurvan under referenspunkten är brantare än kurvan ovanför referenspunkten. 

Detta argument är ett viktigt undersökningsobjekt för denna avhandling. Ifall teorin 

håller skulle förluster i fotbollsmatcher orsaka en större negativ reaktion i aktiepriserna 

än vad positiva reaktionen av vinsterna är. Både Edmans et al. (2007) och Ashton et al. 

(2003) fann denna effekt i sina studier. Effekten kan förklaras med prospektteorin.  

Prospektteorin hävdar även att förluster kan orsaka risksökande beteende i individer då 

de försöker sträva efter nya vinster för att kompensera förlusterna (Kahneman & Tversky 

1979). Detta argument är unikt då man jämför prospektteorin med de resterande 

beteendeekonomiska teorierna som tangerar riskattityder. Författarna nämner att detta 

fenomen kan t.ex. urskiljas i individer som är beroende av hasardspel.  

Tversky & Kahneman (1981) utvecklade också inramningsteorin5 som förknippas med 

																																																								
5	Eng.	Framing	

Figur 2:	Prospektteorins värdefunktion 
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ovannämnda fenomenet. Inramningsteorin hävdar att individernas beslutsfattande 

påverkas av hur riskfyllda alternativ är presenterade. Författarna konkretiserar teorin 

med följande exempel:  

En person har spenderat sin dag med att slå vad om hästkapplöpning. 

Personen har förlorat $140 dollar under dagens lopp, men besluter sig för 

att slå vad ännu en gång för $10 med speloddsen 15:1. Ifall individens 

referenspunkt är $0, så kan beslutet inramas på två olika sätt. Antingen 

kan individen ignorera de tidigare förlusterna och lägga tyngdpunkten på 

vadets utfall. Då skulle utfallet anses som en vinst på $140 och en förlust på  

$10. Det naturligare sättet är att inkludera de tidigare förlusterna. Vilket 

betyder att utfallet av beslutet antingen returnerar personen till 

referenspunkten $0 eller ökar på förlusterna till $150.  

(Tversky & Kahneman 1981) 

Enligt Tversky & Kahneman (1981) ökar exemplets senare tillvägagångssätt individens 

risksökande. Därmed, illustrerar exemplet en ytterligare intressant aspekt i individernas 

beslutsfattande under riskfyllda omständigheter. Ifall prospekt- och 

inramningsteoriernas implikationer appliceras till avhandlingens ämne, kunde man 

argumentera att fotbollsmatchförluster också kan orsaka positiva reaktioner på 

aktiemarknaden istället för negativa. Denna reaktion skulle härstamma från den ökande 

riskattityden som individer känner efter förluster.   

2.3.3 Investerar sentiment 

Flera beteende relaterade studier har bevisat hur individernas sentiment påverkar 

beslutsfattande. Wright & Bower (1992) visade att människor på gott humör är mera 

optimistiska och tilldelar större sannolikheter till positiva händelser. Forgas & Ciarrochi 

(2001) fann att människor med positivt humör värderar både aktuell och potentiell 

egendom högre gentemot människor med negativt humör. Nofsinger (2005) visade att 

människor på gott humör dessutom är villiga att investera i mer riskfyllda tillgångar. 

Denna korrelation mellan humör och riskaversion har blivit ett undersökt ämne inom 

beteendeekonomi. Thaler & Johnson (1990) hävdar att människor påverkas av högre 

riskaversion efter förluster, medan Kamstra et al. (2003) också hävdar att riskaversionen 

ökar då människor är deprimerade. Shu (2010) konkluderar att investerarnas 

tidspreferens och riskattityd påverkas av humör och människor på gott humör tenderar 

att ta mera risker medan människor på dåligt humör är försiktigare.   
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Den ovannämnda litteraturen framför starka bevis för humörets inverkan på beslut och 

riskaversion. I denna undersökning anses fotbollslandslagens matchresultat som 

humörvariabler som potentiellt kan inverka på investerarnas humör till den grad att det 

skulle reflekteras på aktiemarknaden. Som tidigare beskrevs kan humöret påverka 

investerarnas riskattityd som sedan skulle kunna återspeglas på aktiemarknaden. Till 

näst presenteras andra relevanta teorier som potentiellt kunde förklara 

aktiemarknadens reaktioner till fotbollsmatcher.   

2.3.4 Risk som känslor 

Litteraturen inom psykologisk beslutsteori har länge argumenterat att individer som 

presenteras med riskfyllda alternativ genomgår en kognitivprocess där sannolikheter 

och gynnsamma utfall kalkyleras noga för att sedan kunna göra ett väl grundat beslut. 

Loewenstein et al. (2001) ändrade denna synvinkel då de utvecklade ”risk som känslor” 

hypotesen6. Hypotesen betonar känslornas och humörets roll vid tidpunkten av 

beslutsfattande. Studier som är gjorda i ämnet finner att människors reaktioner till 

riskfyllda situationer oftast förknippas kraftigare till känslomässiga reaktioner än 

kognitivbedömning av situationen. Författarna argumenterar vidare att känslo- och 

humörrelaterade reaktioner oftast driver själva beteendet. (Loewenstein et al. 2001) 

Hypotesen om risk som känslor låter som ett logiskt och entydigt resonemang, men 

litteraturen i beslutsteori ignorerade länge den psykologiska aspekten i beslutsfattande. 

Enligt Loewenstein et al. (2001) reagerar människor till riskfyllda alternativ på två olika 

sätt. Antingen bedömer de risken kognitivt eller så reagerar de på basen av känslor och 

humör. Kognitiva tillvägagångssättet baserar sig främst på rationella variabler som 

sannolikheter och förväntade utfall, medan känslomässig reaktion behöver inte 

nödvändigtvis basera sig på rationella förklaringar. Loewenstein et al. (2001) ger som 

exempel att människor kan uppleva rädsla även om de inte vet vad exakt de är rädda för 

just i den stunden.   

Hypotesen anger viktiga implikationer om hur känslor påverkar beslutsfattande och hur 

människor beter sig i beslutssituationer. Hypotesen kan också appliceras till investerare 

samt investeringsbeslut. Ifall fotbollsmatchresultaten påverkar investerarnas känslor 

och humör så finns det en realistisk möjlighet att detta återspeglas på aktiemarknaderna, 

																																																								
6	Eng.	Risk	as	Feelings	hypothesis	
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ifall investerarnas riskattityder ändras så att de agerar känslomässigt istället för kognitivt 

beslutsfattande.  

2.3.5 Självsäkerhet och överreaktions-hypotesen  

Självsäkerhet är en psykologiskegenskap som påverkar individernas beslutsfattande. 

Privatinformation om tillgångar tenderar att öka investerarnas självsäkerhet gentemot 

offentliginformation. Den självsäkra investeraren lägger oftast för mycket vikt på 

tillgångar som privata informationen handlar om. Privatinformation kan indelas i positiv 

och negativ privatinformation. Positiv privatinformation handlar om ljusa 

framtidsutsikter för investeringstillgången som väcker investerarens intresse, vilket 

sannolikt leder till att investeraren gör ett investeringsbeslut. Vice versa, handlar negativ 

privatinformation om mörka framtidsutsikter för investeringstillgången som får 

investeraren att undvika investeringsbeslutet. Därmed, ökar positiv privatinformation 

på tillgångspriser medan negativ privatinformation sänker prisen. Självsäkerhet på 

marknaden tenderar att följas av ytterligare självsäkerhet som sedan genererar 

marknadsdrivkraft (momentum). Ytterligare, är självsäkrainvesterare aktivare på 

marknaden och utför mera handel av finansiella instrument. (Barberis & Thaler 2003)  

Investerarsjälvsäkerhet vidtar olika former. Ritter (2003) argumenterar att 

investerarsjälvsäkerhet minskar på diversifieringen i investerarnas portföljer, i och med 

att den självsäkrainvesteraren endast ökar vikten av bekanta företag i sin portfölj. De 

bekanta företagen är oftast lokala företag som leder till sämre diversifiering. 

Självsäkerhet kan delvis förklara aktiemarknadens reaktion till fotbollsmatcher, ifall 

man antar att resultaten påverkar investerarnas humör och därmed deras självsäkerhet. 

Ytterligare, kan självsäkerheten bidra till hempartiskhetfenomenet och därmed förklara 

varför ländernas lokala aktiemarknader reagerar till fotbollsresultaten.   

Överreaktion-hypotesen utvecklades av De Bondt och Thaler (1985). Enligt hypotesen 

tenderar individer att överreagera till oförväntade nyheter och händelser. Ytterligare, 

värderar individer ny information mera än gammal information. De Bondt och Thaler 

(1985) undersökte i sin studie ifall hypotesen kan appliceras till aktiemarknader. 

Författarna skapade portföljer som bestod av tidigare förlorare och portföljer som bestod 

av tidigare vinnare. De fann att portföljen med tidigare förlorare avkastade 25 % mera 

än vinnarportföljen över en tre årsperiod, vilket stöder hypotesen. Enligt överreaktion-

hypotesen kunde oförväntade fotbollsmatchresultat orsaka kraftigare reaktioner på 

aktiemarknaderna än de förväntade resultaten.    
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2.3.6 Flockbeteende 

Flockbeteende är ett väl undersökt fenomen inom finansiella litteraturen. Flockbeteende 

är en grupp av investerare som handlar enligt samma mönster över en viss tidsperiod. 

Fenomenet har använts för att förklara diverse finansiella fenomen som t.ex. 

överskottsvolatilitet och drivkraft. (Nofsinger & Sias 1999) 

Litteraturen om flockbeteende definierar två olika kanaler som påverkar 

aktiemarknaderna. Kanalerna är institutionella investerares flockbeteende och 

individuella investerares flockbeteende. Institutionellt flockbeteende förekommer som 

följd av agentproblem samt hur offentlig information tolkas av marknaden. Flera studier 

stöder argumentet för att institutionellt flockbeteende har större inverkan på 

aktiemarknaderna än individuellt flockbeteende (se t.ex. Lakonishok et al. 1992, Froot et 

al. 1992). Detta grundar sig på institutionernas bättre information, högre kapitalmängd 

samt handelsvolym jämfört med individuella investerare. (Nofsinger & Sias 1999) 

Individuella investerares flockbeteende härstammar från irrationellt beslutsfattande och 

investerarnas sentiment (Nofsinger & Sias 1999). Shleifer & Summers (1990) 

argumenterar att individuella investerarnas flockbeteende framkallas ifall investerarna 

följer samma signaler som t.ex. köp- och säljrekommendationer, prognoser, händelser 

eller relevanta nyheter. Därmed är denna kanal av intresse för avhandlingens syfte då 

man kan anta att fotbollsmatchresultat har större inverkan på individer än institutioner. 

Enligt teorin kan fotbollsmatchresultaten påverka investerarnas sentiment och fungera 

som en gemensam signal som sedan framkallar individuellt flockbeteende, vilket skulle 

förklara aktiemarknadernas reaktion till fotbollsresultaten.      

2.4 Sammanfattning  

Humörets inverkan på investerarnas beslutsfattande och beteende stöds av flera teorier 

och studier. De flesta teorierna betonar humörets inverkan på riskattityden som sedan 

reflekteras i investeringsmönstren. Dock finns det motstridiga åsikter om hurdan 

aktiemarknadsreaktion som framkallas av de olika humörtillstånden.  

Majoriteten av teorierna argumenterar att gott humör ökar risksökande beteende som 

sedan orsakar en positiv aktiemarknadsreaktion, vilket är en följd av den ökade 

efterfrågan av aktier. Exempelvis, studierna av Hirshleifer & Shumway (2003) och 

Nofsinger (2005) stöder detta argument. Detta skulle också indikera på att 

fotbollsvinster leder till högre aktieavkastningar. Vice versa, argumenterar de flesta 
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teorierna att dåligt humör ökar investerarnas riskaversion som sedan orsakar en negativ 

aktiemarknadsreaktion. Detta skulle indikera att fotbollsförluster leder till negativa 

aktieavkastningar. Dock argumenterar inramningsteorin inom prospektteorin också att 

förluster ökar risksökande då individer vill kompensera förlusterna. Inramningsteorin 

motstrider de andra teorierna i denna aspekt. Ytterligare, argumenterar prospektteorin 

att förluster orsakar kraftigare reaktioner än vinster. Edmans et al. (2007) och Ashton et 

al. (2003) fann denna effekt i sina studier. Oförväntade resultaten förväntas följa 

överreaktion-hypotesen och orsaka kraftigare aktiemarknadsreaktioner än förväntade 

resultaten. Fotbollsmatchresultat är dock en väldigt specifik humörvariabel. Även om 

det finns tidigare litteratur relaterat till ämnet så är det svårt att förutspå marknadens 

reaktioner. Detta försvåras också genom att teorierna och studierna delvis är 

motstridiga.  

Det är omöjligt att urskilja en eller flera specifika teorier som skulle kunna appliceras till 

avhandlingens resultat, då det är väldigt svårt att generalisera känslor som individer 

känner efter vissa nyheter eller händelser. Troligtvis kommer avhandlingens resultat att 

vara en blandning mellan de olika teorierna, speciellt då de flesta teorierna förespråkar 

liknande reaktioner.  
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3 TIDIGARE FORSKNING  

I detta kapitel presenteras de relevanta tidigare studierna för avhandlingen. Edmans et 

al. (2007) är utan tvekan den mest kända studien inom området, därmed är det logiskt 

att börja litteraturgenomgången med denna studie. Följande studie som presenteras är 

Klein et al. (2009) då denna studie är mest jämförbar med avhandlingens syfte. 

Följaktligen presenteras Ashton et al. (2003), som är en av de första studierna inom 

ämnet. Ytterligare presenteras studien av Palomino et al. (2009), där författarna 

undersökte hur börslistade fotbollsklubbars aktiepris reagerar till matchresultat och 

publiceringen av spelodds. Kapitlet avslutas med en sammanfattning och en 

sammanfattande tabell över den tidigare litteraturen. 

3.1 Edmans A., García D. & Norli O. (2007) 

Författarna undersöker hur investerarnas humör påverkar lokala 

aktiemarknadensavkastning. Som humörvariabel använder de resultaten av nationella 

landslagens fotbollsmatcher. De undersöker också aktiemarknadens reaktion till resultat 

från internationella kricket-, rugby-, korgboll- och ishockeymatcher, men 

fotbollsmatcherna är i huvudfokus.  

3.1.1 Data 

Författarna har samlat in internationella fotbollsmatchresultat från januari 1973 – 

december 2004. Datat innehåller matcher från världsmästerskapen, 

europamästerskapen, Copa America och Asia Cup. Ytterligare har författarna valt att 

inkludera relevanta kvalificeringsmatcher i samplet. Med relevanta kvalmatcher anses 

matcher som är jämlika. Totala samplet består av 1 162 matcher, spelade av 39 olika 

landslag. Av totala matcherna är 638 vinster och 524 är förluster. De olika matchtyperna 

grupperas också enligt gruppspel och elimineringsspel. Matcherna klassificeras som 

”humörhändelser”.  

Lokal aktiemarknadsdata är insamlat dagligen för de olika länderna, helgdagarna är 

rensade från data. Avkastningar är beräknade från totala avkastningsindex, vilket antar 

att dividender är återinvesterade. Ifall totala avkastningsindex inte är tillgängligt 

används prisindex för att beräkna avkastningarna.  
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3.1.2 Metod 

Författarna estimerar regressionsmodeller för att undersöka fotbollsresultatens 

inverkan på aktieavkastningar en börsdag efter resultatet. Först estimerar de följande 

modell: 

7.8 = 9:. + 95.7.8;5 + 9<.7=8;5 + 9>.7=8 + 9?.7=8@5 + 9A.B8 + 9C.D8 + E.8, 

där 7.8 är dagliga lokala aktiemarknadens avkastning för land i och dag t,	7=8 är dagliga 

världsmarknadsindexets avkastning för dag t, B8 är dummyvariabler för veckodagarna 

måndag till torsdag och D8 är dummyvariabler för helgdagar som inträffat på en 

veckodag. Eftersläpande variabeln 7.8;5  inkluderas för att ta i hänsyn seriellkorrelation. 

Internationella aktiemarknader tenderar att vara integrerade och korrelerade, därmed 

inkluderar författarna världsmarknadens avkastning (7=8) för att kontrollera detta. 

Lokala aktiemarknader brukar dessutom antingen eftersläpa eller leda 

världsmarknaden, därmed inkluderas variablerna 7=8;5 och 7=8@5 i modellen. Valet av 

oberoendevariabler är motiverade med tidigare litteratur. Regressionsmodellen körs 

samtidigt för alla 39 länder genom att tillägga en landsdummy i beroendevariabeln. 

Regressionernas residualer förvaras. 

I nästa steg mäter författarna själva matchresultatens inverkan på aktieavkastningarna 

genom följande modell: 

E.8 = 	F: + FGH.8 + FIJ.8 + K.8, 

där E.8 är residualerna från första regressionen, H.8 är dummyvariabler för vinster i olika 

matchtyper och J.8 är dummyvariabler för förluster i olika matchtyper. Modellen 

estimeras med panelkorrigerade medelfel som antar att feltermernas medeltal (K.8) är 

noll och att de är icke-korrelerade över tid.  

Modellerna antar konstant volatilitet, vilket kan orsaka problem då internationella 

aktiemarknader ofta har perioder med varierande volatilitet. För att korrigera detta 

genomför författarna en GARCH (1,1) process för att estimera feltermernas volatilitet i 

första regressionsmodellen. Sedan använder de den estimerade volatiliteten för att 

beräkna normaliserade aktieavkastningar enligt följande formel: 

7.8: = L. + M.
1
N.8

7.8. 
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där L. och M.är valda, så att medeltalet av 7.8:  är noll och standardavvikelsen är lika med 

ett. GARCH-processens volatilitetsestimat representeras av N.8. Genom att normalisera 

ländernas aktieavkastningar eliminerar författarna volatilitetens heterogenitet. Metoden 

genomförs på nytt med de normaliserade aktieavkastningarna, dvs. de fungerar som 

beroendevariabel i första ekvationen.   Författarna använder både de normaliserade 

avkastningarna och icke-normaliserade avkastningarna för att genomföra sin 

undersökning.         

Ytterligare undersöker författarna oförväntade matchresultatens inverkan på 

aktieavkastningar genom att beräkna ELO-värden för de olika ländernas 

fotbollslandslag. Högre ELO-värde reflekterar ett starkare lag och på så sätt kan 

författarna räkna ut ifall matchresultaten är förväntade eller oförväntade. ELO-värdena 

för länderna inkluderas sedan i regressionen med residualerna som oberoende variabel. 

3.1.3 Resultat 

Författarna fann en signifikant negativ aktiemarknadsreaktion till fotbollsförluster. 

Förlusteffekten för hela samplet är 21,2 baspunkter, vilket är både statistiskt och 

ekonomiskt signifikant. Förlusteffekten är även starkare i elimineringsspel, t.ex. i VM-

slutspel orsakade förluster en negativ reaktion på 49,4 baspunkter. Författarna beräknar 

att förlusteffekten når över 7 % i månatlig avkastning. Denna reaktion till förluster är 

också mera koncentrerad i västeuropeiska länder med utvecklade marknader.  

Signifikanta förlusteffekter hittades också i internationella kricket-, rugby- och 

korgbollsmatcher. Vinster och oförväntade resultat hade ingen statistisk signifikans i 

någon av sportgrenarna. Författarna konkluderar att deras undersökning ökar på 

bevisen för humörvariablers relation till tillgångspriser.   

3.2 Klein C., Zwergel B. & Heiden S. (2009) 

Författarna undersöker fotbollsmatchresultatens relation till lokala 

aktiemarknadsavkastningar genom att tillämpa en händelsestudie. Ytterligare använder 

de historiska spelodds för att kontrollera ifall överraskningsmoment i resultaten 

inverkar på avkastningarna. Detta överraskningsmoment undersöktes med hjälp av en 

multipelregressionsmodell.  
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3.2.1 Data 

Länderna som valdes till studien var Belgien, Tjeckien, Danmark, England, Frankrike, 

Tyskland, Grekland, Italien, Portugal, Sverige, Schweiz, Spanien, Nederländerna och 

Turkiet. Författarna samlade in alla matchresultat för kvalificeringsspelen, VM och EM 

mellan åren 1990 och 2006 för respektive land. Ländernas dagliga lokala 

aktiemarknadsavkastning insamlades också för den givna tidsperioden. Författarna 

använde ländernas aktieindex som motsvarar de mest handlade aktierna eller indexet 

med landets största företag.  I jämförelse med Edmans et al. (2007), så använde 

författarna aktiemarknadernas prisindex istället för totala avkastningsindexet7. 

Prisindexet eliminerar risken för att dividend utbetalningar skulle förvränga resultaten. 

Ytterligare rensades helgdagarna bort från data. Författarna sökte också de historiska 

speloddsen för de enskilda resultaten, för att kunna bestämma ifall matchen inkluderat 

ett överraskningsmoment. Historiska spelodds fanns inte tillgängligt för hela samplet.  

3.2.2 Metod 

Undersökningen genomfördes med två olika metoder. Matchresultatens inverkan på 

aktieavkastningar undersöktes med en händelsestudie, medan oförväntade resultatens 

inverkan undersöktes med regressionsanalys.  

Händelsestudien genomfördes både med en konstant genomsnittsmodell och en Markov 

två tillståndsväxlingsmodell8 som är en förlängning till den klassiska 

marknadsmodellen. För konstanta genomsnittsmodellen beräknas benchmark 

genomsnittsaktieavkastningen med ett estimeringsfönster på 120 dagar före händelsen: 

O 7. = 7. =
1
P

7.8

Q

845

, 

där 7. är genomsnittsavkastningen och T motsvarar estimeringsfönstret på 120 dagar. 

Själva händelsens onormala avkastning beräknas enligt följande: 

!7.8 = 7.8 − 7., 

																																																								
7	Eng.	Total	return	index		
8	Eng.	Two-state	Markov-switching	model		
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där 7.8 är verkliga avkastningen för dag t i estimeringsfönstret som sedan justeras med 

genomsnittsavkastningen. Ifall matchresultaten inträffar under veckoslut eller efter att 

börsen stängt för dagen, så mäts avkastningen 7.8 följande börsdag.  

Författarna väljer att ytterligare undersöka matchresultaten med en Markov två 

tillståndsväxlingsmodell. Denna modell tar bättre i beaktan skillnader i volatilitet än den 

klassiska marknadsmodellen. Modellen använder två olika tillstånd för volatilitet för att 

estimera avkastningarna. Ett tillstånd för låg volatilitet och ett tillstånd för hög 

volatilitet. Själva metoden bygger sig på standardiserade onormala avkastningar (SAR). 

Modellen estimeras enligt följande: 

7.8 = R.S45 + F.S457=8 + T.U.8;5 + 9.B.8 + V.,S45,8, V.,S45,8~X 0, N.,S45< 		Z[	\.8 = 1 

7.8 = R.S4< + F.S4<7=8 + T.U.8;5 + 9.B.8 + V.,S4<,8, V.,S4<,8~X 0, N.,S4<< 		Z[	\.8 = 2, 

där S tar värdet ett i ett låg volatilitets tillstånd och värdet två i hög volatilitets tillstånd. 

Marknadsportföljens avkastning (7=8)	är inkluderad för att ta i hänsyn marknadernas 

integration. Eftersläpande lokala aktieavkastningen (U.8;5) inkluderas för att ta i hänsyn 

seriellkorrelation. Själva matchresultatens inkluderas med dummyvariabeln B.8 och 

inverkan på aktieavkastningarna mäts med 9. 

Överraskningsmomentet undersöktes med en multipelregressionsmodell. Ett land anses 

vara favorit innan en match, ifall landets odds för att vinna är lägre än oddsen för 

oavgjort eller förlust. I detta fall är oavgjort eller förlust ett överraskningsmoment. Med 

hjälp av detta system kunde författarna kvantifiera matchresultaten enligt förväntade 

och oförväntade resultat: 

7.8 = 	F5B5H + F<B<
^_`a + F>B>

3bca + F?B?J + FAB5 + FCB<
^_` + FdB>

3bc + FeB? + V.8, 

där  7.8 är avkastningen för index i under dag t. Vidare består modellen av olika 

dummyvariabler för de olika resultaten, B5 = 1 motsvarar en vinst,  B<
^_` = 1 motsvarar 

oavgjort resultat som anses positivt, B>
3bc = 1 motsvarar negativt oavgjort resultat och 

B? = 1	motsvarar en förlust. Första delen av modellen (F5	till F?) mäter 

överraskningsmomentets inverkan på avkastningarna medan andra delen (FA till Fe) 

mäter inverkan oberoende av överraskningsmomentet. Feltermen representeras av V.8. 
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3.2.3 Resultat 

Varken undersökningen om matchresultatens eller överraskningsmomentets inverkan 

på aktieavkastningar gav signifikanta resultat. Därmed hävdar författarna att 

fotbollsresultat inte påverkar humöret av investerarna i den grad att det skulle 

reflekteras på aktiemarknaden. Vidare argumenterar författarna att resultaten stöder 

marknadens effektivitet. Resultaten avviker dessutom från Edmans et al. (2007) och 

Ashton et al. (2003) studier.    

3.3 Ashton J., Gerrard B. & Hudson R. (2003) 

Författarna undersökte relationen mellan det engelska fotbollslandslagets matchresultat 

och dagliga avkastningen i FTSE100 aktieindexet. En händelsestudie användes för att 

genomföra undersökningen. 

3.3.1 Data 

Författarna insamlade dagligt data för FTSE100 mellan tidsperioden 6.1.1984 och 

3.7.2002. Engelska fotbollslandslagets alla matchresultat samlades också för samma 

tidsperiod. Detta tillät författarna att identifiera aktieavkastningen för följande börsdag 

efter matchresultatet. Ytterligare grupperas matcherna i vänskaps-, kvalificerings- och 

turneringsmatcher.   

3.3.2 Metod 

Undersökningen genomfördes med en händelsestudie. Först mäter författarna 

aktieindexets genomsnittsavkastning följande börsdag efter respektive matchresultat. 

Till följande testar författarna ifall avkastningarna dagen efter resultat avviker från det 

ovillkorliga genomsnittet. För detta används ett binomialtest, som är robust mot 

underliggande data distributionen. Binomialtestet undersöker ifall förväntade 

avkastningen följande börsdag efter en vinst (förlust) är högre (lägre) än ovillkorliga 

genomsnittsavkastningen. Till sist estimeras en regressionsmodell för att undersöka ifall 

matchresultaten förklarar dagliga variationen i FTSE100 aktieindexet. Modellen 

estimeras med hjälp av GMM9 för att ta i hänsyn autokorrelation och heteroskedastisitet. 

Modellen är följande: 

78 = L + MP8;5 + V8, 

																																																								
9	Eng.	Generalized	method	of	moments	
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där 78 är avkastningen för dag t, P8;5 är en dummyvariabel som antar värdet ett för 

vinster, värdet noll för oavgjorda och minus ett för förluster. Binominaltestet och 

regressionsmodellen appliceras för alla olika typer av matcher.   

3.3.3 Resultat 

Resultaten indikerar ett signifikant samband mellan det engelska fotbollslandslagets 

resultat och FTSE100 indexets avkastning. Vinster orsakade en positiv reaktion på 

aktiemarknaden medan förluster orsakade en negativ reaktion. Förlusteffekten orsakade 

dessutom en starkare reaktion än vinsteffekten. Resultaten indikerar också på att 

matchtypen inverkar på aktiemarknadens reaktionsstyrka. Mindre viktiga matcher 

(vänskapsmatcher) inverkar mindre på avkastningarna än turneringsmatcher. 

Undersökningens resultat är i linje med studien av Edmans et al. (2007). Dessutom fann 

Ashton et al. (2003) en signifikant vinsteffekt, som inte registrerats i andra liknande 

studier.  

3.4 Palomino F., Renneboog L. & Zhang C. (2009) 

Författarna undersöker hur aktieprisen för börslistade fotbollsklubbar reagerar till 

matchresultat samt publiceringen av spelodds före matcher. Enligt författarna är 

publiceringen av spelodds en utmärkt signal för resultatens utkomma och därmed en 

intressant variabel. Författarna undersöker också ifall aktiernas handelsvolym ändrar 

kring matchtidpunkter. 

3.4.1 Data 

Studien inkluderar 16 brittiska fotbollsklubbar som är börslistade på London Stock 

Exchange. Tidsperioden är 1999-2002.  Data består av aktiernas dagliga stängningspris, 

dividender och handelsvolym. Utöver detta, är också dagliga avkastningarna för indexen 

FTSE All Share och FTSE All Small insamlade. Matchresultaten är insamlade av en tredje 

part och speloddsen via nätvadslagningssidan Ladbrokes. Totala samplet består av 916 

matcher, varav 405 är vinster, 233 är oavgjorda och 278 är förluster.  

3.4.2 Metod 

Författarna inleder händelsestudien med att beräkna genomsnittsavkastningen med en 

marknadsmodell enligt följande formel: 

U.,8 = R. + F.fU=,8@f
@>

f4;>
+ V.,8		Z = 1, … ,16, i = 1, … ,1035, 
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där U=,8 är FTSE All Small indexets avkastning dag t. Författarna tillägger tre dagars 

eftersläp och tre dagars försprång i modellen, då flera klubbar kan lida av icke-

synkronisk handel. Modellen estimeras för 1035 dagliga observationer och enskilt för 

varje fotbollsklubb. De betecknar OLS estimaten R. och F. som L. och M., varefter de 

beräknar onormala avkastningen efter händelserna enligt följande formel: 

!7.8 = U.8 − L. − M.f	
@>

f4;>
U=,8@f	Z = 1, … ,16, i = 1, … ,1035, 

där !7.8 betecknar klubbens (i) onormala avkastning under dag t och U.8 är den verkliga 

avkastningen under dag t som sedan justeras med de estimerade koefficienterna från 

marknadsmodellen. De flesta matcherna spelas under veckoslut och speloddsen 

publiceras på onsdag kväll eller torsdag morgon. Därmed utsträcker sig händelsefönstret 

från torsdag till onsdag. Författarna undersöker fotbollsklubbarnas aktieprisreaktioner 

till matchresultaten med olika tidsintervall. De väljer att mäta onormala avkastningen 

med t + 1, kumulativa onormala avkastningen (CAR) med t+2 och t+3.   

Onormala handelsvolymen (AV) kring matchtidpunkter mäts med följande mått: 

!, 1,2 = 	
,lmnop	 i = 1 + ,lmnop	(i = 2)

,lmnop	 i = −1 + ,lmnop	(i = −2)
− 1, 

där täljaren består av summan av handelsvolymen på måndag och tisdag, medan 

nämnaren är summan av handelsvolymen på torsdag och fredag. Ifall AV är positiv 

(negativ), betyder det att kumulativa handelsvolymen på måndag och tisdag är större 

(mindre) än handelsvolymen föregående torsdag och fredag. Statistiska styrkan av 

handelsvolymen mäts sedan med relevanta test. 

För att undersöka hur publiceringen av spelodds inverkar på klubbarnas aktiepris och 

handelsvolym, konstruerar författarna flera olika regressioner som innehåller variabler 

med aktie- och speloddsdata.  

3.4.3 Resultat 

Författarna finner att matchresultaten inverkar signifikant på fotbollsklubbarnas 

aktievärde. Genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen över ett tre dagars 

fönster var 88 baspunkter för vinster, -101 baspunkter för förluster och -33 baspunkter 

för oavgjorda matcher. Handelsvolymen ökar också signifikant dagen efter matcher. 

Ytterligare, finner författarna bevis för att marknaden bearbetar snabbare goda nyheter 
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(vinster) och långsammare sämre nyheter (förluster och oavgjorda). Detta märks genom 

att klubbarnas aktiepris reagerar kraftigt dagen efter vinst, medan reaktionen efter 

förluster och avgjorda sker över flera dagar.  

Författarna finner ingen signifikant reaktion i aktieprisen och handelsvolymen då 

speloddsen publiceras. De argumenterar att detta antagligen beror på att speloddsen inte 

får samma synlighet i median, som t.ex. matchresultaten. 

3.5 Sammanfattning av den tidigare forskningen 

Den tidigare forskningen finner motstridiga resultat för relationen mellan 

fotbollsmatchresultat och aktiepriser. Denna variation i resultat beror högst antagligen 

på metoden och data som använts för de olika undersökningarna. I denna 

litteraturgenomgång är det dock endast undersökningen av Klein et al. (2009) som inte 

finner alls signifikanta resultat. Ytterligare, finner Palomino et al. (2009) starka bevis för 

att börslistade fotbollsklubbars aktiepris reagerar till matchresultat. Överlag verkar det 

som att fotbollsförluster orsakar signifikant negativa aktiemarknadsreaktioner, vilket 

också stöds av den teoretiska referensramen. De motstridiga resultaten ökar dock 

intresset för denna avhandling då detta fenomen kan undersökas med senaste data och 

därmed kan avhandlingen kontribuera till forskningen samt diskussionen kring ämnet.  

Tabellen på följande sida sammanfattar den tidigare forskningen som tagits upp i detta 

kapitel. Tabellen innehåller också studien av Hirshleifer & Shumway (2003) då denna 

studie är en av de kändaste inom humörrelaterad investering. 
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Forskning	 Forskningsfråga	 Data	 Metod	 Resultat	

Edmans	et	al.	(2007)	
Inverkar	internationella	fotbollsresultat	

på	lokala	aktiemarknader?	

	1/1973-12/2004,	39	länder,	

1162	matchresultat		

(638	vinster	och	524	förluster)	

Regressionsanalys,	

GARCH	(1,1)-process	

Signifikant	negativ	aktiemarknadsreaktion	till	förluster.	

Starkare	förlusteffekt	i	slutspelsmatcher.	

Klein	et	al.	(2009)	

Inverkar	internationella	fotbollsresultat	

samt	oförväntade	resultat	på	lokala	

aktiemarknader?	

1990-2006,	14	europeiska	

länders	kval-,	VM-	och	EM-

matcher	samt	spelodds	

Händelsestudie	 Inga	signifikanta	resultat		

Ashton	et	al.	(2003)	

Inverkar	engelska	fotbollslandslagets	

resultat	på	dagliga	avkastningen	av	

FTSE100-indexet?	

1984-2002,	

	FTSE100	prisdata,	engelska	

fotbollslandslagets	matchresultat	

Händelsestudie	
Vinster	orsakade	en	positiv	reaktion	på	aktiemarknaden	

medan	förluster	orsakade	en	negativ	reaktion.		

Palomino	et	al.	(2009)	

Inverkar	matchresultat	och	publicering	

av	spelodds	på	börslistade	klubbarnas	

aktiepris	och	handelsvolym?		

1999-2002,	16	börslistade	

fotbollsklubbars	aktie-	och	

matchdata	samt	spelodds	

Händelsestudie,	

regressionsanalys	

Börslistade	klubbarnas	aktiepris	reagerade	positivt	till	

vinster	och	negativt	till	förluster.	Handelsvolymen	ökade	

en	dag	efter	matchresultatet	

	

Hirshleifer	&	Shumway	

(2003)	

Påverkar	soliga	dagar	

aktieavkastningar?	

1982-1997,	26	länders	dagliga	

indexavkastningar,	väderdata	
Regressionsanalys	 Positiva	aktieavkastningar	under	soliga	dagar	

	
Tabell 1: Sammanfattning över den tidigare forskningen 
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4 DATA 

I detta kapitel presenteras avhandlingens data, hur det insamlats och vilka 

modifikationer som gjorts. Först presenteras de valda europeiska länderna och deras 

respektive lokala aktieindex som kommer att användas i den empiriska metoden. 

Därefter, redogörs hur matchresultaten samt speloddsen för matcherna har insamlats. 

Kapitlet avslutas med deskriptiv statistik.   

4.1 Länderna och aktieindexdata 

Tidsperioden för undersökningen är 1/1998-12/2016. Under denna tidsperiod 

organiserades sammanlagt tio turneringar som europeiska länder hade möjlighet att 

kvalificera sig till. Av dessa tio turneringar var fem europamästerskap och fem 

världsmästerskap. Avhandlingens sampel består av totalt 16 europeiska länder. Dessa 

länder är Belgien, Danmark, England, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, 

Nederländerna, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Spanien, Sverige, Turkiet och 

Tyskland. Samplet motsvarar majoriteten av det geografiska Europa. Länder som endast 

deltog i enstaka turneringar under den undersökta tidsperioden exkluderades från 

samplet.  

Aktieindexen som valdes för länderna består av respektive lands mest omsatta aktier 

eller de största bolagen från landets omfattande aktieindex i stil med Klein et al. (2009). 

Detta förbättrar likviditetsaspekten i den empiriska metoden, vilket är en viktig aspekt 

då indexens reaktioner till händelser mäts. Aktieindexens dagliga stängningspriser 

samlades för tidsperioden 1.1.1998–31.12.2016 med databasen Factset. Ytterligare, 

används aktieindexens prisindex istället för totala avkastningsindexet10. Prisindexet 

används för att dividendutbetalningar inte skall förvränga avkastningen under 

händelsedagen. Avhandlingens empiriska metod kräver också ett aktieindex som 

fungerar som benchmark för den globala marknadens utveckling. För detta ändamål 

valdes MSCI-världsindexet11. Dagliga avkastningen för alla aktieindexen beräknades 

med följande formel: 

																																																								
10	Eng.	Total	return	index	
11	Morgan	Stanley	Capital	International	global	index	
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!"# = ln '"#
'"#()

	, 

där '"#  är dagens indexpris för land i och '"#() är gårdagens indexpris för land i. 

Logaritmen ur avkastningarna tas för att förbättra normalfördelningen i 

avkastningarnas distribution. Veckosluten raderades från aktiedata. Tabell 2 

sammanfattar de europeiska länderna, mängden turneringar de deltagit i under 

tidsperioden och de valda aktieindexen för respektive land. Frankrike, Italien, Spanien 

och Tyskland deltog i varje turnering som arrangerades under den undersökta 

tidsperioden. Belgien och Turkiet deltog i fyra turneringar, vilket motsvarar sämsta 

deltagningsprocenten av samplets länder. Den genomsnittliga deltagningsprocenten i 

turneringar per land är över 70 %.     

 

Land	 EM		 VM	 Totalt	 Aktieindex	
Belgien	 2	 2	 4	 BEL20	
Danmark	 3	 3	 6	 OMXC20	
England	 4	 5	 9	 FTSE100	
Frankrike	 5	 5	 10	 CAC40	
Grekland	 3	 2	 5	 ATHEX	
Italien	 5	 5	 10	 FTSEMIB	
Kroatien	 4	 4	 8	 CROBEX	
Nederländerna	 4	 4	 8	 AEX	
Polen	 3	 2	 5	 WIG	
Portugal	 5	 4	 9	 PSI20	
Ryssland	 4	 2	 6	 RTS	
Schweiz	 3	 3	 6	 SMI	
Spanien	 5	 5	 10	 IBEX35	
Sverige	 4	 2	 6	 OMXS30	
Turkiet	 3	 1	 4	 BIST30	
Tyskland	 5	 5	 10	 DAX30	
Marknadsindexet	 -	 -	 -	 MSCI	

	
Tabell 2:	Ländernas turneringsdeltagande samt respektive aktieindex	
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4.2 Matchresultaten 

Matchresultaten för de enskilda ländernas landslag samlades manuellt från FIFA:s och 

UEFA:s nätsidor12. Vinsterna och förlusterna noterades, medan oavgjorda resultat 

ignorerades. Vinsterna och förlusterna indelades dessutom i olika matchkategorier som 

sedan används i den empiriska metoden. Matchkategorierna är: 

1. Totala samplet. Vinster och förluster i både EM- och VM-turneringar 

2. Europamästerskap. Vinster och förluster i EM. 

3. Världsmästerskap. Vinster och förluster i VM. 

4. Elimineringsspel. Vinster och förluster i turneringarnas elimineringsspel. 

Elimineringsspel är matcherna som spelas efter turneringarnas gruppspel och i 

dessa matcher faller förloraren bort från turneringen, vilket ökar på matchens 

betydelse. Elimineringsspelen inkluderar åttondelsfinaler, kvartsfinaler, 

semifinaler samt finalen.  

5. Oförväntade resultat. Vinster och förluster som är mot marknadens 

förväntningar. Marknadens förväntningar kontrolleras med hjälp av historiska 

spelodds.    

6. Oförväntade resultat i elimineringsspel. Oförväntade vinster och förluster 

i turneringarnas elimineringsspel.   

Matchernas tidpunkter noterades också för att kunna ta i hänsyn ifall matcherna spelats 

under kvällar, helgdagar eller veckoslut. Ifall någon av dessa inträffar, så mättes landets 

lokala aktieindexavkastning för följande börsdag. Tidsskillnader beaktas också. 

Exempelvis, spelades VM 2002 i Japan och Korea. Tidsskillnaden är ungefär plus 6-8 

timmar jämfört med europeiska tidszoner. Detta betyder att ifall en match spelades på 

kvällen i Japan/Korea, så mättes landets aktiemarknadsreaktion för samma dags 

stängningspris och inte följande börsdag.   

4.3 Speloddsen 

Speloddsen motsvarar marknadens objektiva förväntningar av matchresultaten. 

Därmed, lämpar sig spelodds som en bra variabel för att definiera oförväntade resultat. 

																																																								
12	Fédération	Internationale	de	Football	Association	(fifa.com)	och	Union	of	European	Football	
Associations	(uefa.com)		
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Speloddsen för matcherna samlades in manuellt via nätsidorna Oddsportal och 

Betexplorer13. Nätsidorna har förvarat matchernas historiska spelodds från flera olika 

spelbolag och sedan beräknat matchernas oddsmedeltal. Detta medeltal används i 

avhandlingen för att definiera landslagens oförväntade vinster och förluster. Det fanns 

inte odds för exakt alla matcher i samplet då nätvadslagning först blev populärt under 

2000-talet, men detta orsakar inte problem för den empiriska metoden.  

Oförväntade vinster och oförväntade förluster definieras enligt följande process. En 

oförväntad vinst registreras då landet som vunnit en match haft högre oddsmedeltal för 

vinsten än motståndaren. Oförväntad förlust registreras då förloraren haft högre 

oddsmedeltal för förlust än motståndaren. Exempelvis, vann England mot Argentina den 

7 juni 2002 i VM. Englands oddsmedeltal för att vinna matchen var 3.89 medan 

oddsmedeltalet för förlust var 2.12. Således, registrerades detta resultat som en 

oförväntad vinst då 3.89 > 2.12.  

4.4 Deskriptiv statistik 

Till följande presenteras den deskriptiva statistiken för undersökningens data. Först 

presenteras deskriptiv statistik för aktieindexavkastningarna, varefter deskriptiv 

statistik för avkastningarna efter matchresultaten presenteras.  

4.4.1 Aktieindexavkastningarna  

Tabell 3 på följande sida innehåller deskriptiva statistiken över ländernas och 

marknadsindexets dagliga aktieindexavkastningar. Dagliga observationsmängden är i 

stort sett samma för alla länder. För Danmark, Polen och Sverige saknades observationer 

för vissa dagar, därmed avviker ländernas totala observationer jämfört med resten av 

samplet. Dagliga medelavkastningarna ligger mellan -0,02 % och 0,06 %. Grekland har 

lägsta medelavkastningen medan Turkiet har den högsta. Standardavvikelserna avviker 

inte mycket från varandra. Majoriteten av ländernas aktieindexdata har negativ skevhet, 

vilket tyder på att svansen på vänstra sidan av fördelningen är längre eller tjockare än 

svansen på högra sidan. Skevheten för länderna är dock nära noll. Kurtosis för alla index 

är över tre, dvs. leptokurtosisk fördelning, vilket bevisar att fördelningen har tjockare 

svansar än normalfördelning. I stort sett är kurtosisvärdena liknande mellan länderna. 

Endast Kroatien har ett extremt kurtosisvärde på 16,43 som härstammar från 

extremvärden.

																																																								
13	oddsportal.com	&	betexplorer.com		
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Land	 N	 Medelavkastning	 Standardavvikelse	 Min	 Max	 Skevhet	 Kurtosis	
Belgien	 4954	 0,0001	 0,0126	 -0,0832	 0,0933	 -0,0076	 5,6081	

Danmark	 4857	 0,0003	 0,0128	 -0,1172	 0,0950	 -0,2820	 5,0750	

England	 4954	 0,0001	 0,0120	 -0,0927	 0,0938	 -0,1425	 5,6286	

Frankrike	 4954	 0,0001	 0,0147	 -0,0947	 0,1059	 -0,0542	 4,5411	

Grekland	 4954	 -0,0002	 0,0194	 -0,1771	 0,1343	 -0,2797	 5,7079	

Italien	 4954	 -0,0001	 0,0157	 -0,1333	 0,1088	 -0,1986	 4,5616	

Kroatien	 4954	 0,0001	 0,0144	 -0,1109	 0,1747	 0,1829	 16,4319	

Nederländerna	 4954	 0,0000	 0,0146	 -0,0959	 0,1002	 -0,1284	 5,7615	

Polen	 4952	 0,0003	 0,0162	 -0,1113	 0,0981	 -0,3843	 4,0167	

Portugal	 4954	 -0,0001	 0,0124	 -0,1038	 0,1020	 -0,3734	 6,1120	

Ryssland	 4954	 0,0002	 0,0247	 -0,2120	 0,2020	 -0,3403	 8,4246	

Schweiz	 4954	 0,0001	 0,0121	 -0,0907	 0,1079	 -0,1735	 6,2803	

Spanien	 4954	 0,0001	 0,0152	 -0,1319	 0,1348	 -0,1196	 5,6422	

Sverige	 4913	 0,0002	 0,0153	 -0,0880	 0,1102	 0,0460	 3,8808	

Turkiet	 4954	 0,0006	 0,0246	 -0,2007	 0,1765	 0,0728	 6,3631	

Tyskland	 4954	 0,0002	 0,0153	 -0,0887	 0,1080	 -0,0932	 4,0342	

Marknadsindexet	 4954	 0,0001	 0,0098	 -0,0716	 0,0872	 -0,3273	 6,8161	
	
Tabell 3: Deskriptiv statistik för aktieindexavkastningarna  
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4.4.2 Aktieindexavkastningarna efter matchresultaten  

Tabell 4 på följande sida presenterar mängden vinster och förluster i de olika 

matchkategorierna samt deskriptiva statistiken för aktieavkastningarna efter respektive 

resultat.  Dessa variabler kommer att utgöra avhandlingens huvudsakliga undersökning. 

Ländernas enskilda resultat per matchkategori är sammanslagna för att mängden 

observationer per land är relativt få. Metoden kommer att genomföras på detta 

paneldata. Därmed, kommer inverkan av fotbollsresultat på de enskilda ländernas 

aktieavkastningar inte att undersökas.  

 

Totala samplet består av 251 vinster och 169 förluster. Antalet vinster och förluster per 

matchkategori minskar i jämntakt för de följande kategorierna, vilket är logiskt då 

definitionerna av matchkategorierna blir mer striktare. Sista matchkategorin, 

”oförväntade resultat i elimineringsspel”, innehåller endast 26 vinster och 21 förluster. 

Resultaten av denna kategori måste tolkas mer kritiskt då observationerna är såpass få.  

 

Kategoriernas medelavkastningar följer i stora drag teorin, dvs. positiva avkastningar 

efter vinster och negativa efter förluster. Dock är båda medelavkastningarna negativa 

efter resultat i europamästerskap och positiva efter oförväntade resultat i 

elimineringsspel. Medelavkastningarna har också delvis högre värden i de oförväntade 

resultatens matchkategorier, vilket stöds av den teoretiska referensramen.  

 

Standardavvikelserna är relativt lika både mellan matchresultaten samt 

matchkategorierna. Skevheten och kurtosisvärdena varierar dock relativt mycket. Detta 

beror antagligen på den varierande mängden observationer. Observationsmängden är 

också relativt låg i de flesta kategorierna, vilket följaktligen också inverkar på värdena.  

 

Sammanfattningsvis tyder deskriptiva statistiken på att variablerna inte är 

normalfördelade. Ett möjligt problem är mängden observationer. De olika resultatens 

och kategoriernas medelavkastningar är i linje med teorin och tidigare forskningen, 

vilket är ett bra tecken med tanke på avhandlingens syfte.   
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Matchkategori	 Resultat	 N	 Medelavkastning	 Standardavvikelse	 Min	 Max	 Skevhet	 Kurtosis	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

Totala	samplet	(EM	&	VM)	
Vinst	 251	 	0,0000	 0,0141	 -0,0415	 0,0639	 0,3461	 2,0315	
Förlust	 169	 -0,0012	 0,0170	 -0,0709	 0,0962	 0,4475	 8,0975	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Europamästerskap	(EM)	
Vinst	 120	 -0,0008	 0,0163	 -0,0415	 0,0639	 0,4101	 1,8580	
Förlust	 95	 -0,0002	 0,0178	 -0,0709	 0,0962	 1,1975	 10,8644	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Världsmästerskap	(VM)	
Vinst	 131	 	0,0006	 0,0118	 -0,0292	 0,0390	 	0,3136	 1,0569	
Förlust	 74	 -0,0024	 0,0159	 -0,0546	 0,0374	 -0,9616	 2,1643	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Elimineringsspel		
Vinst	 89	 	0,0008	 0,0171	 -0,0415	 0,0639	 	0,1661	 2,0745	
Förlust	 64	 -0,0028	 0,0189	 -0,0709	 0,0424	 -1,1304	 2,8809	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Oförväntade	resultat	
Vinst	 53	 	0,0019	 0,0162	 -0,0248	 0,0639	 	1,1664	 3,2320	
Förlust	 66	 -0,0001	 0,0149	 -0,0415	 0,0424	 -0,1034	 1,5902	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Oförväntade	resultat	i	elimineringsspel	
Vinst	 26	 0,0035	 0,0178	 -0,0237	 0,0639	 	1,5862	 4,7497	
Förlust	 21	 0,0028	 0,0181	 -0,0404	 0,0424	 -0,1129	 0,8906	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
Tabell 4: Deskriptiv statistik för matchkategoriernas resultat	
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5 METOD 

Avhandlingens empiriska metod baserar sig på metoden av Edmans et al. (2007). I detta 

kapitel presenteras metoden i detalj. Först estimeras regressionsmodeller som förklarar 

dagliga avkastningen av ländernas respektive aktieindex. Från dessa modeller bevaras 

residualerna. Dessa residualer funktionerar sedan som beroendevariabel i följande 

regressioner där själva matchresultatens inverkan på avkastningarna mäts. Dessa 

regressioner genomförs som panelregressioner och data omformas till paneldata för 

detta ändamål. I slutet av kapitlet framförs avhandlingens statistiska hypoteser. 

Empiriska metoden utförs med statistikprogrammet R.  

 

5.1 Regressionsmodell för ländernas aktieindexsavkastningar 

Regressionsmodellen baserar sig på Edmans et al. (2007) studie. Tanken med den första 

regressionsmodellen är att kunna förklara en stor del av variationen i aktieindexens 

dagliga avkastningar. För detta ändamål används variabler för eftersläpande, nuvarande 

och framtida aktieavkastningar. Residualerna från dessa regressioner bevaras och de 

motsvarar det oförklarbara i dagliga avkastningarnas variation. Dessa residualer 

funktionerar sedan som beroende variabler när själva matchresultatens inverkan 

undersöks. Regressionsmodellen är följande: 

 

 !"# = %&" + %("!"#)( + %*"!+#)( + %,"!+# + %-"!+#.( + /"#. (1) 

 

I regressionsmodellen är !"# den dagliga lokala aktieindexavkastningen för land i och dag 

t. !"#)( är gårdagens avkastning för lokala indexet. !+#)( är marknadsindexets 

avkastning t-1, !+# är dagens marknadsavkastning och !+#.( är marknadsavkastningen 

t+1. I stil med Edmans et al. (2007) är !"#)( inkluderad för att ta i hänsyn första 

ordningens seriekorrelation. Internationella aktiemarknader är integrerade och de olika 

indexavkastningarna kommer att vara korrelerade mellan länderna, för att ta i hänsyn 

denna korrelation är markandsvariabeln  !+# inkluderad. Eftersom aktiemarknader 

tenderar att antingen släpa efter eller leda världsmarknaden, så inkluderas variablerna 

!+#)( och !+#.(. Feltermen är /"#~23(0, 7"*). 

 

Flera studier har bevisat att aktieindexavkastningar lider av tidsvarierande volatilitet 

som orsakar heteroskedastisitet i feltermen (Edmans et al. 2007). För att kontrollera 

detta, utförs Breusch-Pagan (BP) test på regressionsmodellen ovan för att testa 
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heteroskedastisitet i feltermen för de olika ländernas regressioner (Woolridge, 2013). 

Noll hypotesen för BP-testet är att feltermen har konstant varians. Enligt resultaten för 

BP-testet (bilaga 1) kan noll hypotesen förkastas för alla länder utom Turkiet, vilket 

betyder att så gott som alla länders regressionsmodeller lider av heteroskedastisitet. 

Edmans et al. (2007) applicerar en GARCH14 (1,1) process och standardiserar 

indexavkastningarna för att ta i hänsyn heteroskedastisiteten. I denna undersökning tas 

detta i hänsyn med att direkt estimera ländernas regressionsmodellers feltermer med 

GARCH (1,1), vilket leder till följande modell:  

 

 !"# = %&" + %("!"#)( + %*"!+#)( + %,"!+# + %-"!+#.( + /"#,  

 

där /"#	~	:;!<=	(1,1) och således: 

  

/"# = 	 7"#?"#	, ?"#~	@@A 0,1 	,   7"# = 	 B&" + B(#/"#)(* + B*#7"#)(
*   

 

Feltermen estimeras med GARCH (1,1). Villkorliga volatilitetsestimat för land i och dag 

t beskrivs av 7"#, där  B&" är volatilitetens långsiktiga medeltal och B(#, B*#	mäter hur den 

tidigare observation samt observationens volatilitet påverkar nutida volatiliteten. IID 

chockerna ?"# modelleras med standardiserade Students t-fördelning.  

 

När de olika parametrarna är estimerade, så är de bevarade residualerna från 

regressionsmodellerna följande:  

 

 /"# = !"# − %&" + %("!"#)( + %*"!+#)( + %,"!+# + %-"!+#.( . (2) 

 

Dessa residualer används sedan som beroendevariabler i de slutliga 

panelregressionerna. Residualerna kan tolkas som aktieindexens onormala dagliga 

avkastningar som inte kan förklaras med de olika avkastningsvariablerna.   

 

För att ytterligare ta i beaktan icke konstanta variansen i feltermerna, så konstrueras 

standardiserade residualer genom att dividera regressionsmodellens estimerade 

residualer (/"#) med det villkorliga volatilitetsestimatet (7"#). Matchresultatens inverkan 

på avkastningarna undersöks även med att använda dessa standardiserade residualer 

som beroendevariabler. Formeln för standardiserade residualerna är följande: 

																																																								
14	Generalized	autoregressive	conditional	heteroskedasticity		
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 /"# =
DEF
GEF

. (3) 

 

Detta tillvägagångssätt motsvarar Edmans et al. (2007) standardisering av 

aktieindexavkastningarna. Standardiseringen tar i hänsyn ifall aktieindexen vid någon 

tidsperiod lider av speciellt hög volatilitet. Höga volatiliteten kan förvränga resultaten då 

medelfelen skulle vara mindre än i normala omständigheter (Edmans et al. 2007).   

5.2 Panelregressionerna för matchresultaten 

Ländernas estimerade residualer och estimerade standardiserade residualer omformas 

till paneldata. Detta görs för att kunna genomföra panelregressioner och använda 

ländernas aggregerade mängd matchresultat för undersökningen. Som tidigare nämndes 

kommer vinsternas och förlusternas inverkan på avkastningarna undersökas i alla sex 

olika matchkategorier. Totala mängden panelregressioner som kommer att genomföras 

är 12, detta motsvarar de sex olika matchkategorierna med de två olika 

beroendevariablerna (icke-standardiserade residualerna och standardiserade 

residualerna). Panelregressionerna presenteras på följande sida, övre regressionen har 

icke-standardiserade residualerna som beroende variabler (/"#) medan nedre 

regressionen har standardiserade residualerna som beroendevariabel (/"#).  

Panelregressioner kan estimeras med antingen slumpmässigeffekt15 eller fasteffekt16. 

Slumpmässigeffekt antar att individuella effekterna är icke-korrelerade med 

oberoendevariablerna, medan fasteffekt tillåter denna korrelation. För att testa vilken av 

effekterna som lämpar sig bäst för modellen kan ett Hausmantest utföras. I 

Hausmantestet genomförs panelregressionen med båda effekterna, varefter de jämförs 

med varandra. Ifall teststatistikan är signifikant, kan noll hypotesen förkastas, vilket 

betyder att huvudantagandet för användningen av slumpmässigeffekt  är falsk och 

fasteffekt bör användas. Vice versa, ifall teststatistikan inte är signifikant bör 

slumpmässigeffekt användas. (Woolridge, 2013)  

Hausmantest utfördes för alla avhandlingens panelregressioner och teststatistikan för 

respektive regression är icke-signifikant. Därmed, utförs panelregressionerna med 

slumpmässigeffekt. Då slumpmässigeffekt används, specificeras feltermen (H"#) enligt 

formeln nedan, som exempel används feltermen ur ekvation fem (5): 

																																																								
15	Eng.	Random	Effect	
16	Eng.	Fixed-effects	
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H"# = 	 I" + J"#,    

I"	~	@@A	(0, 7K
*)   

 J"#	~	@@A	(0, 7L*)   

(4) 

   

där  I" antas vara individuellt specifika slumpmässiga effekter som är slumpmässiga 

variabler. 	I" är oberoende och identiskt fördelad med medeltal noll och variansen 7K*.  

J"# (idiosynkratiska effekter) är slumpmässiga variabler som är oberoende och identiskt 

fördelad med medeltal noll och variansen 7L*. Både I" och J"# är icke korrelerade med 

panelregressionens oberoendevariabler.   

Panelregressionerna för matchresultaten i de olika matchkategorierna kan alla beskrivas 

på följande sätt: 

 /"# = M& + M(N"# + M*O"# + H"#, (5) 

 /"# = P& + P(N"# + P*O"# + H"#,  

   

där N och O är dummyvariabler som motsvarar de vunna och förlorade matcherna (tar 

värdet ett eller noll) i de sex matchkategorierna (sida 28), H"# och H"# är feltermerna som 

är definierade enligt ekvation (4), för modeller med icke-standardiserade och 

standardiserade residualerna.  

 

Tolkningen av parameterestimaten i ekvation fem (5) är följande. Estimatet M& 

motsvarar genomsnittliga värdet av /"# för matchresultat som var inte var vinster eller 

förluster, dvs. oavgjorda matchresultat. Parameterestimatet M( är därmed 

genomsnittliga skillnaden i /"# mellan vunna och oavgjorda matcher. Likaså, är M* 

genomsnittliga skillnaden i /"#mellan förlorade och oavgjorda matcher. Tolkningen för 

parameterestimaten P&, P( och P* är identisk.  

	

5.3 Hypotesuppställning 

På följande sida uppställs undersökningens statistiska hypoteser. Övre hypotesen 

representerar panelregressionen med icke-standardiserade residualerna som 

beroendevariabel (modellparametrar M(, M*) och nedre representerar panelregressionen 

med standardiserade residualer som beroende variabel (modellparametrar P(, P*).  

Hypoteserna är: 
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          =&:	M( = M* = 0 (1.1) 

 =(:	åSTUVWSXVY	YV	Z[	M\ ≠ 0		(^ = 1,2)  

och 

          =&:	P( = P* = 0 (1.2) 

           =(:	åSTUVWSXVY	YV	Z[	P\ ≠ 0		 ^ = 1,2 . 

Enligt noll hypoteserna existerar inget samband mellan fotbollslandslagens 

vinster/förluster och lokala onormala aktieavkastningen. Enligt alternativa hypoteserna 

existerar det ett samband. Största intresset är dock testen för de individuella 

koefficienterna, t.ex. =&:	M( = 0 som tolkas enligt förklaringen på föregående sida.   
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6 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras undersökningens resultat. Först presenteras resultaten för 

regressionsmodellerna som förklarar ländernas dagliga aktieavkastningar. Efter det 

presenteras resultaten för matchresultatens inverkan på aktieavkastningarna. Dessa 

resultat uppdelas i två skilda tabeller, icke-standardiserade residualer som 

beroendevariabel och standardiserade residualer som beroendevariabel.  

 

6.1 Dagliga aktieavkastningarna  

Tabell fem (5) på följande sida sammanfattar regressionernas resultat där feltermerna 

är estimerade med GARCH (1,1). Resultaten är relativt liknande mellan länderna och i 

stort sett förväntade, dock finns det vissa avvikelser. En ökning i estimatet för lokala 

marknaden föregående dag (%(), påverkar generellt sett dagens avkastning signifikant 

negativt. För Portugal och Ryssland är koefficienten positiv. Greklands och Kroatiens 

koefficienter är icke signifikanta.  

 

En ökning dagen före i marknadsindexestimatet (%*) påverkar dagens lokala 

aktieavkastning positivt på 1 % signifikansnivå för alla länder i samplet. 

Koefficientvärdena är dessutom relativt höga (0,11 – 0,45). En ökning i dagens 

marknadsindexestimat (%,) påverkar också signifikant positivt ländernas lokala 

aktieavkastning. Koefficienterna är kring värdet ett, vilket indikerar att lokala 

aktiemarknader följer tätt världsmarknadensutveckling. Parameterestimatet (%-) är 

svårare att tolka då den motsvarar hur morgondagens marknadsavkastning påverkar 

dagens lokala aktieavkastning. Variabeln är huvudsakligen inkluderad för att öka på 

modellens förklaringsgrad. För majoriteten av samplets länder är denna koefficient 

signifikant negativ. Dock är koefficienten icke signifikant för flera länder.  

 

De intressanta resultaten från dessa regressioner är storleken på förklaringsgraden (!*). 

Målet med regressionerna var att förklara så stor del av variationen i ländernas dagliga 

lokala aktieavkastningar som möjligt. Detta mål uppfylldes för majoriteten av samplets 

länder. De flesta länder har en förklaringsgrad som är över 40 %. Frankrike har högsta 

förklaringsgraden med 67 %. Regressionerna för Grekland, Kroatien, Ryssland och 

Turkiet uppgav sämre förklaringsgrader, dessa är mellan 10 – 19 %. Sammanfattningsvis 

uppgav regressionerna förväntade resultat för följande steg där själva matchresultatens 

inverkan på de estimerade onormala aktieavkastningarna mäts.
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Land	 Konstant	 !"	 p-värde	 !#	 p-värde	 !$	 p-värde	 !%	 p-värde	 &#	
Belgien	 -0,00	 -0,09	 0,00***	 0,19	 0,00***	 0,91	 0,00***	 -0,01	 0,62	 0,53	

Danmark	 0,00	 -0,11	 0,00***	 0,28	 0,00***	 0,77	 0,00***	 -0,05	 0,00***	 0,40	

England	 -0,00	 -0,32	 0,00***	 0,39	 0,00***	 0,93	 0,00***	 -0,04	 0,00***	 0,64	

Frankrike	 -0,00	 -0,30	 0,00***	 0,45	 0,00***	 1,17	 0,00***	 0,05	 0,00***	 0,67	

Grekland	 -0,00	 0,01	 0,45	 0,31	 0,00***	 0,69	 0,00***	 0,03	 0,25	 0,16	

Italien	 -0,00	 -0,18	 0,00***	 0,26	 0,00***	 1,15	 0,00***	 -0,04	 0,00***	 0,55	

Kroatien	 0,00	 -0,00	 0,72	 0,18	 0,00***	 0,40	 0,00***	 -0,01	 0,51	 0,10	

Nederländerna	 -0,00	 -0,27	 0,00***	 0,44	 0,00***	 1,12	 0,00***	 -0,05	 0,00***	 0,63	

Polen	 0,00	 -0,01	 0,30	 0,29	 0,00***	 0,81	 0,00***	 -0,01	 0,61	 0,29	

Portugal	 -0,00	 0,03	 0,02**	 0,11	 0,00***	 0,73	 0,00***	 -0,05	 0,00***	 0,36	

Ryssland	 0,00	 0,05	 0,00***	 0,30	 0,00***	 0,98	 0,00***	 -0,00	 0,79	 0,19	

Schweiz	 -0,00	 -0,17	 0,00***	 0,27	 0,00***	 0,87	 0,00***	 -0,02	 0,06*	 0,54	

Spanien	 -0,00	 -0,13	 0,00***	 0,22	 0,00***	 1,09	 0,00***	 -0,04	 0,00***	 0,52	

Sverige	 0,00	 -0,22	 0,00***	 0,35	 0,00***	 1,09	 0,00***	 -0,04	 0,00***	 0,54	

Turkiet	 0,00	 -0,03	 0,02**	 0,26	 0,00***	 0,76	 0,00***	 -0,06	 0,08*	 0,11	

Tyskland	 0,00	 -0,24	 0,00***	 0,32	 0,00***	 1,21	 0,00***	 -0,16	 0,24	 0,64	

Tabell 5: Parameterestimaten och p-värden för ländernas dagliga aktieavkastningar                    ***	1	%	signifikansnivå,	**	5	%	signifikansnivå,	*	10	%	signifikansnivå                                            				     
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6.2 Matchresultaten   

Till följande presenteras panelregressionernas resultat. Först presenteras resultaten där 

icke-standardiserade residualer använts som beroendevariabel, varefter resultaten med 

standardiserade residualerna som beroendevariabel presenteras.  

	
6.2.1 Icke-standardiserade residualer som beroendevariabel 

Tabell sex (6) på följande sida sammanfattar resultaten för hur de olika 

matchkategoriernas vinster och förluster påverkar lokala aktiemarknadens onormala 

avkastning då icke-standardiserade residualer används som beroendevariabel. Överlag 

är koefficientvärdena positiva efter vinster och negativa efter förluster, vilket är i linje 

med den teoretiska referensramen. Dock är det endast förluster i elimineringsspel som 

uppvisar signifikanta resultat. Resultatet indikerar att förluster i elimineringsspel 

påverkar lokala aktiemarknaden i genomsnitt negativt efter själva landslagets förlust. 

Noll hypotesen  !":	%& = 0	kan förkastas på 5 % signifikansnivå. Parameterestimatet för 

EF variabeln är -0,0037, vilket kan tolkas som att i genomsnitt är onormala avkastningen 

0,37 % lägre efter förluster i elimineringsspel jämfört med oavgjorda resultat. Dock skall 

detta tolkas kritiskt och det lönar sig att se på estimatet som ett riktgivande värde.  Då 

EF-värdet ytterligare jämförs med de andra matchkategoriernas förlustestimat, så kan 

man urskilja att förluster i elimineringsspel verkar orsaka kraftigare förlusteffekter. 

Resten av resultaten är icke signifikanta. P-värdena är höga för de flesta variablerna. VM 

förlusternas och oförväntade vinsternas p-värden är förhållandevis låga och relativt nära 

10 % signifikansnivågränsen. Förklaringsgraderna för panelregressionerna är väldigt 

låga, men detta är förväntat då denna typs metod används där residualer funktionerar 

som beroendevariabel.  
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Panelregression	 Variabel	 N	 Koefficient	 Värde	 p-värde	 )*	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
Totala	samplet		
(EM	&	VM)	

V	 251	 %+	 	0,0009	 0,26	 	
0,00003	

F	 169	 %&	 -0,0011	 0,25	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
Europamästerskap	
(EM)	

EMV	 120	 %+	 	0,0010	 0,39	 	
0,00000	

EMF	 95	 %&	 -0,0003	 0,84	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
Världsmästerskap		
(VM)	

VMV	 131	 %+	 	0,0008	 0,46	 	
0,00004	

VMF	 74	 %&	 -0,0023	 0,14	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

Elimineringsspel		
EV	 89	 %+	 	0,0006	 0,68	 	

0,00006	
EF	 64	 %&	 -0,0037	 0,02	 **	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Oförväntade	resultat	
OV	 53	 %+	 	0,0024	 0,18	 	

0,00003	
OF	 66	 %&	 -0,0013	 0,41	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
Oförväntade	resultat	
i	elimineringsspel	

OEV	 26	 %+	 	0,0023	 0,37	 	
0,00002	

OEF	 21	 %&	 -0,0020	 0,47	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

Tabell 6: Parameterestimat och p-värden för panelregressionernas resultat 
***	1	%	signifikansnivå,	**	5	%	signifikansnivå,	*	10	%	signifikansnivå              
	
 
6.2.2 Standardiserade residualer som beroendevariabel 

Tabell sju (7) på följande sida sammanfattar resultaten för hur matchkategoriernas 

vinster och förluster påverkar lokala aktiemarknadensavkastning då standardiserade 

residualer används som beroendevariabel. Dessa panelregressioner uppvisar flera 

signifikanta resultat. Totala samplet indikerar en signifikant negativ förlusteffekt. Noll 

hypotesen !":	,& = 0	kan därmed förkastas på 10 % signifikansnivå. Parameterestimatet 

är -0,13. Ytterligare, finner undersökningen signifikant negativa förlusteffekter både i 

världsmästerskap samt elimineringsspel. Därmed kan noll hypotesen !":	,& = 0 

förkastas på 5 % signifikansnivå i världsmästerskap och  på 10 % signifikansnivå i 

elimineringsspel. Parameterestimaten är -0,24 och -0,25, vilket indikerar på att lokala 

aktieindexen reagerar starkare till förluster i dessa matchkategorier än till förluster 

överlag. Som i föregående fall är estimatens relation till själva aktieavkastningarna 

komplicerade att tolka direkt, men de är riktgivande implikationer för 

aktieavkastningarnas utveckling efter förluster i de olika matchkategorierna. I 

jämförelse med föregående resultat är estimaten överlag också högre för dessa resultat, 

vilket beror på standardiseringen av residualerna som gjordes med formel tre (3). 

Vinstvariablerna för de olika matchkategorierna är återigen icke signifikanta med höga 
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p-värden (52 – 98 %). Förklaringsgraderna är också väldigt låga så som i föregående 

resultat.   

 

Panelregression	 Variabel	 N	 Koefficient	 Värde	 p-värde	 )*	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
Totala	samplet		
(EM	&	VM)	

V	 251	 ,+	 	0,03	 0,66	 	
0,00004	

F	 169	 ,&	 -0,13	 0,09	 *	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
Europamästerskap	
(EM)	

EMV	 120	 ,+	 	0,00	 0,98	 	
0,00000	

EMF	 95	 ,&	 -0,04	 0,67	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
Världsmästerskap		
(VM)	

VMV	 131	 ,+	 	0,05	 0,55	 	
0,00006	

VMF	 74	 ,&	 -0,24	 0,04	 **	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

Elimineringsspel		
EV	 89	 ,+	 	0,01	 0,94	 	

0,00005	
EF	 64	 ,&	 -0,25	 0,05	 *	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Oförväntade	resultat	
OV	 53	 ,+	 	0,08	 0,56	 	

0,00003	
OF	 66	 ,&	 -0,16	 0,18	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
Oförväntade	resultat	
i	elimineringsspel	

OEV	 26	 ,+	 	0,13	 0,52	 	
0,00002	

OEF	 21	 ,&	 -0,24	 0,27	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

Tabell 7: Parameterestimat och p-värden för panelregressionernas resultat 
***	1	%	signifikansnivå,	**	5	%	signifikansnivå,	*	10	%	signifikansnivå              
     
	

	
6.3 Sammanfattning av resultaten 

Undersökningens resultat indikerar att det finns ett negativt samband mellan 

fotbollslandslagens förluster och lokala aktieindexens onormala avkastningar.  Då icke-

standardiserade residualer används framstår denna förlusteffekt endast i 

elimineringsspel. Panelregressionerna med standardiserade residualer indikerar 

förlusteffekter i totala samplet, världsmästerskap och dessutom i landslagens viktiga 

elimineringsspel. Förlusteffekten är av större magnitud i världsmästerskapsmatcher och 

elimineringsspelen. Undersökningen fann inga signifikanta resultat för vinsternas 

inverkan på lokala aktieindexensavkastningar. I följande kapitel redovisas 

modelldiagnostiken för den empiriska metoden.   
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7 MODELLDIAGNOSTIK  

I detta kapitel presenteras modelldiagnostiken. Först genomgås diagnostiken för 

ländernas aktieindexavkastningsmodeller, varefter modelldiagnostiken för 

panelregressionerna presenteras.   

7.1 Modelldiagnostik för ländernas aktieindexavkastningar 

För dessa regressionsmodeller utförs test för feltermernas heteroskedastisitet samt 

oberoendevariablernas multikollinearitet.   

7.1.1 Heteroskedastisitet  

Som tidigare nämndes så existerar det heteroskedastisitet i regressionernas feltermer, 

detta kontrollerades med Breusch-Pagan test. För att ta heteroskedastisiteten i hänsyn 

modellerades feltermerna med GARCH (1,1) modell.  

7.1.2 Multikollinearitet  

Multikollinearitet uppstår då två eller flera av oberoendevariablerna har en hög 

korrelation sinsemellan, vilket kan snedvrida resultaten då det är svårt att tolka vilken 

av variablerna påverkar beroendevariabeln. Det är svårt att dra gränsen på hur hög 

korrelationen mellan oberoendevariablerna får vara för att variablerna skall kunna 

användas i samma regression. Ett entydigt svar finns inte men generellt sett är lägre 

korrelationsvärden att föredra, vilket är logiskt. (Woolridge, 2013) 

Korrelationsmatriser har uppställts för att undersöka korrelationen mellan 

oberoendevariablerna i ländernas aktieavkastningsregressioner (bilaga 2). De högsta 

korrelationsvärdena uppnås mellan variablerna -./0+ och -1/0+, dvs. lokala 

aktieavkastningen t-1 och världsmarknadens aktieavkastning t-1. Korrelationerna 

mellan dessa variabler varierar mellan 0,29 och 0,79 för respektive regressioner. 

Korrelationer som närmar sig 0,80 är redan relativt höga. Dock är dessa regressioner 

inte meningen att vara prissättningsmodeller, ändamålet är att förklara så stor del av 

variationen i dagliga avkastningar som möjligt. Därmed, anses dessa höga korrelationer 

inte som ett problem för undersökningens syfte. De resterande oberoendevariablerna 

har låga korrelationer sinsemellan.  

7.1.3 Antagande för GARCH 

Ett central antagande för användningen av GARCH relaterar till det villkorliga 

volatilitetsestimatet. Antagandet är följande: 
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2+ + 2& < 1 

Ifall koefficienternas summa är över eller lika med ett så är ovillkorliga variansen av  

6./0+& inte definierad (Brooks, 2008). Antagandet ovan håller för avhandlingens GARCH-

modeller (bilaga 3). 

7.2 Modelldiagnostik för panelregressionerna 

För panelregressionerna utförs test för feltermernas heteroskedastisitet och 

autokorrelation.  

7.2.1 Heteroskedastisitet 

Breusch-Pagan test utförs för att testa ifall heteroskedastisitet existerar i feltermerna. 

Testresultaten (bilaga 4) uppvisar icke-signifikanta resultat för alla panelregressioner. 

Noll hypotesen kan inte förkastas, vilket betyder att homoskedastisitet existerar i 

feltermerna.  

7.2.2 Autokorrelation 

Feltermernas autokorrelation testas med Baltagi & Lis Lagrange multipeltest. Testet är 

gjort för att testa autokorrelation i panelregressioner med slumpmässigeffekt (Baltagi & 

Li, 1995). Noll hypotesen för testet är att det inte existerar autokorrelation i feltermerna, 

medan alternativa hypotesen hävdar autokorrelationens existens. Testresultaten (bilaga 

5) uppvisar icke-signifikanta resultat för alla panelregressioner, vilket tyder på att 

panelregressionernas feltermer inte lider av autokorrelation då noll hypotesen inte kan 

förkastas.   



45	
	

	

8 RESULTATANALYS 

I detta kapitel kommer undersökningens resultat att diskuteras djupare samt jämföras 

med den tidigare forskningen. Själva underliggande potentiella orsakerna till resultaten 

kommer också att analyseras med hjälp av den teoretiska referensramen.  

Överlag anger resultaten flera icke signifikanta resultat för fotbollsvinsternas och 

förlusternas inverkan på onormala aktieavkastningar. Dock framför resultaten starka 

bevis för att vissa sorters internationella fotbollsförluster orsakar signifikant negativa 

lokala aktiemarknadsreaktioner i europeiska länder. Då standardiserade residualer 

användes som beroendevariabel så uppgav totala samplet signifikant negativa 

aktiemarknadsreaktioner efter förluster. Det måste dock lyftas fram att detta totala 

sampel består av vinster och förluster i både EM samt VM. I och med att resultaten 

uppvisar en signifikant negativ förlusteffekt också då endast VM matcherna iakttas, men 

inte då endast EM matcher iakttas så kan det resoneras att det är VM matcherna som 

orsakar snedvridning i det totala samplets resultat. Detta är ett intressant fynd som kan 

bero på flera potentiella orsaker. Världsmästerskap följs av flera människor än 

europamästerskap, vilket kan vara en bidragande orsak. Ytterligare, kan befolkningen 

anse att världsmästerskap är intressantare och därmed är det möjligt att dessa matcher 

väcker starkare känslor i samhället. Som stödande exempel för dessa potentiella orsaker 

kan Tysklands åskådarsiffror för VM finalen 2014 och semifinalen i EM 2016 jämföras. 

Finalen i VM 2014 lockade 34,5 miljoner tyska åskådare (Kantar Media, 2014) medan 

semifinalen i EM 2016 lockade 29,8 miljoner tyska åskådare (Broadband TV News, 

2016).  VM finalen lockade därmed 4,7 miljoner mera tyska åskådare än EM semifinalen, 

vilket motsvarar ungefär 5 % av Tysklands totala population. Dessa siffror förespråkar 

för att världsmästerskap intresserar landets befolkning något mera än 

europamästerskap. 

Ett ytterligare intressant fynd är elimineringsspelens betydelse för de europeiska 

länderna. Både resultaten med icke-standardiserade och standardiserade residualer 

uppger signifikant negativa aktiemarknadsreaktioner efter förluster i elimineringsspel. 

Detta tyder på att förluster i dessa matcher väcker starka känslor i landet som sedan 

reflekteras på marknaden. Förlusterna i elimineringsspel verkar dessutom orsaka 

kraftigare förlusteffekter än förluster överlag då man ser på variablernas 

koefficientvärden. Dessa fynd är relativt förväntade och logiska. Exempelvis, så förlorade 

Tyskland semifinalmatchen i EM år 2016, vilket ledde till att 29,8 miljoner tyskar högst 

sannolikt blev besvikna. Befolkningens besvikelse av denna magnitud kunde väl antas 
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påverka också den lokala aktiemarknadens utveckling. Ytterligare, anger resultaten bevis 

för att elimineringsspelen följs aktivare än turneringarnas gruppspel som antagligen är 

en faktor som påverkar resultatens signifikans. Ifall Tysklands åskådarsiffror i VM 2014 

återigen jämförs så följde ”endast” 26,4 miljoner tyskar gruppspelsmatchen mot 

Portugal (Associated Press, 2014), medan finalen mot Argentina lockade 34,5 miljoner 

tyskar. Skillnaden mellan elimineringsspelet och gruppspelsmatchen är hela 8,1 miljoner 

åskådare, vilket motsvarar ungefär 10 % av Tysklands population.     

Ett av de viktigaste fynden är resultatens implikation på skillnaden mellan statistisk- och 

ekonomisksignifikans. Även om resultaten uppger negativ statistisksignifikans för 

förluster så är den ekonomiska signifikansen obefintlig. Investerare kunde sälja kort 

finansiella instrument som följer lokala aktieindexet för att uppnå vinster av 

fotbollsförluster men detta skulle kräva kunskap om fotbollsmatchernas slutliga utfall, 

vilket är väldigt riskfyllt och omöjligt att förutspå i långa loppet. Investerare kunde följa 

speloddsen för att implementera denna investeringsstrategi och därmed använda 

sannolikheter som verktyg, men detta är bundet att misslyckas i något skede. Ifall 

investerare hade säker information om matchernas utfall så skulle det dessutom vara 

lönsammare att investera direkt i hasardspel istället för finansiella instrument då 

hasardspel garanterar högre avkastning. Ett grundläggande problem för investerare är 

att resultaten inte är symmetriska, dvs. då fotbollsvinster inte genererar positiva 

aktieavkastningar så är det svårt för investerarna att skydda de korta positionerna ifall 

en förväntad förlust motförmodan resulterar i en oförväntad vinst. Detta ökar den totala 

risken i den hypotetiska investeringsstrategin. Ett annat problem är frekvensen av 

matcherna. Europamästerskap och världsmästerskap spelas vart fjärde år, vilket betyder 

att det är två års uppehåll mellan turneringarna. Matchfrekvensen är därmed alldeles för 

låg för att kunna associeras med en effektiv investeringsstrategi.    

Fastän fotbollsvinsterna inte uppger signifikanta resultat så är alla vinstvariablernas 

förtecken positiva i de olika matchkategorierna. Detta indikerar att det kunde finnas ett 

potentiellt samband också mellan fotbollsvinster och aktiemarknadens utveckling. Ett 

större sampel av vinster och förluster per matchkategori kunde leda till fynd av 

signifikanta vinsteffekter. Detta är en aspekt som definitivt kunde undersökas närmare i 

framtiden.   

Undersökningens resultat fastställer ytterligare stöd för den existerande litteraturen om 

hur investerarnas humör och sentiment kan påverka aktiemarknadernas utveckling.  

Den teoretiska referensramen stöder de negativa aktiemarknadsreaktionerna efter 
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fotbollsförluster. Reaktionen kan förklaras både av den förväntade nyttoteorin samt 

prospektteorin då dessa teorier argumenterar att sämre humör leder till ökad 

riskaversion. Samtidigt argumenterar prospektteorin att förlusteffekten torde vara 

kraftigare än en potentiell vinsteffekt. Undersökningens resultat stöder detta argument 

då man ser på de signifikanta förlustvariablernas koefficientvärden och jämför dessa 

med matchkategorins motsvarande vinstvariabel. Även om vinstvariablerna inte är 

signifikanta så kan man tydligt se kraftigare koefficientvärden för förlustvariablerna. 

Inramningsteorin som är relaterad med prospektteorin hävdar också att sämre humör 

kunde leda till mera risksökande beteende då investerare försöker kompensera sitt 

humör med att ta mera risker. Detta skulle synas som positiva lokala 

aktiemarknadsreaktioner efter förluster. Denna synpunkt kan dock slopas med hänsyn 

till resultaten. 

De signifikanta förlusteffekterna kan ytterligare förklaras med investerarnas 

självsäkerhet och flockbeteende. Ifall förlusterna påverkar investerarnas självsäkerhet 

negativt, kunde detta leda till en negativ aktiemarknadsreaktion då investerarna blir 

osäkrare. Flockbeteende är troligen också en av de förklarande faktorerna för resultaten. 

Som tidigare nämndes är det svårt att fastslå, vilken av teorierna som är den dominanta 

i dessa resultat men antagligen är de negativa aktiemarknadsreaktionerna efter 

förlusterna en blandning av de olika teorierna.  

Matchkategorierna med oförväntade vinster och förluster uppgav inga signifikanta 

resultat, vilket är något överraskande. Hypotesen om effektiva marknader kan därmed 

förkastas med avseende till dessa resultat. De signifikanta förlusteffekterna ger dessutom 

ytterligare stöd för ineffektiva marknader. Detta stöder Thaler´s (2015) argument för 

ineffektiva marknader som härstammar från investerarnas irrationella beteende. 

Även om en dominantteori inte kan lyftas fram så finns det ingen tvekan om att humör 

och sentiment inte kan påverka aktiemarknader. Överlag stöder resultaten 

humörteorierna av Thaler & Johnson (1990) och Kamstra et al. (2003). Thaler & 

Johnson (1990) hävdar att riskaversionen ökar som följd av förluster och Kamstra et al. 

(2003) argumenterar vidare att riskaversionen ökar då människor känner sig 

deprimerade. Då resultaten inte anger positiva lokala aktiemarknadsreaktioner efter 

vinster så verkar det som att investerarnas sämre humör skulle vara mer dominerande 

med avseende på aktiemarknadsutveckling än bra humör.  
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Avhandlingens resultat är i linje med den tidigare forskningen. Resultaten är nästan 

identiska med Edmans et al. (2007). Signifikant negativa förlusteffekter existerar på 

lokala aktiemarknaderna och dessa förlusteffekter är kraftigare än potentiella 

vinsteffekter. Elimineringsspelen är av stort intresse för länderna och förlusterna 

orsakar ännu kraftigare aktiemarknadsreaktioner än förluster överlag. Även om 

avhandlingens resultat är liknande som resultaten av Edmans et al. (2007), så är det 

väldigt intressant att finna negativa förlusteffekten i ett annat sampel och en annan 

tidsperiod. Detta framför bevis för att internationella fotbollsförluster verkligen 

påverkar lokala aktiemarknader negativt och att denna effekt högst troligen beror på 

investerarnas humörsskifte som följaktligen påverkar riskaversionen. Ashton et al. 

(2003) var de första som registrerade signifikanta samband mellan fotbollslandslagens 

matchresultat och den lokala aktiemarknaden. Ashton et al. (2003) fann dessutom en 

signifikant positiv vinsteffekt, vilket är en skillnad mellan Edmans et al. (2007) och 

denna avhandling.  

Klein et al. (2009) kritiserade Edmans et al. (2007) och utförde en egen undersökning 

om ämnet. De använde sig av europeiska länder i sitt sampel och fann till slut inga 

signifikanta resultat. Klein et al. (2009) argumenterade att det inte alls existerar ett 

samband mellan landslagens matchresultat och lokala aktiemarknaden. De skyllde också 

på Edmans et al. (2007) för publiceringspartiskhet17 och att ha manipulerat sin 

undersökning för att finna ett signifikant samband. Därmed är det tillfredsställande att 

denna avhandling stöder Edmans et al. (2007) studie och samtidigt ifrågasätter studien 

av Klein et al. (2009).  

 

 

   

 

																																																								
17	Eng.	Publication	bias	
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9 SAMMANFATTNING OCH KONKLUSIONER  

Syftet med denna avhandling var att undersöka ifall europeiska fotbollslandslagens 

matchresultat påverkar lokala aktiemarknader och ifall själva matchkategorin har 

ytterligare inverkan på aktiemarknaderna. Underliggande orsakerna för detta syfte 

resoneras genom beteendeekonomiskteori och främst hur investerares humör och 

sentiment kan påverka prissättningen på aktiemarknaden. Denna hypotes stöds av flera 

teorier och tidigare studier. Därmed finns det ett genuint intresse för denna 

undersökning då avhandlingen kan öka förståelsen av psykologiska faktorernas inverkan 

på aktiemarknaderna.  

Undersökningens resultat visar att europeiska landslagens fotbollsförluster påverkar 

lokala aktiemarknaden negativt men vinster orsakar inte en motsatt reaktion. Därmed 

är fenomenet asymmetriskt. De signifikanta förlusteffekterna är dessutom kraftigare än 

potentiella vinsteffekterna. Detta fenomen stöds av prospektteorin. Avhandlingens 

resultat är också i linje med resultaten av Edmans et al. (2007) samt Ashton et al (2003). 

Själva matchkategorin spelar roll. Förluster i världsmästerskap och elimineringsspel är 

de huvudsakliga matcherna som orsakar de negativa aktiemarknadsrörelserna, vilket är 

logiskt då dessa matcher lockar mest åskådare. Avhandlingen undersökte också ifall 

oförväntade matchresultat skulle påverka aktiemarknaden då det intuitivt verkar logiskt 

att överraskningar kunde orsaka känslomässiga reaktioner. Oförväntade 

matchresultaten uppvisade dock inga signifikanta aktiemarknadsreaktioner.  

Även om förlusteffekten är närvarande på marknaden så är den ekonomiska 

signifikansen obetydlig. I teorin kunde investerare sälja kort finansiella instrument som 

följer lokala aktiemarknadsindexet för att uppnå vinster. Denna investeringsstrategi är 

dock olönsam då det skulle kräva att investeraren vet matchernas utfall i förväg. 

Dessutom spelas själva matcherna sällan som begränsar strategins implementering. 

Investerare kunde hellre vända sig till hasardspel för att sträva efter högre avkastningar, 

ifall de av någon orsak är säkra på matchernas utfall.  

De signifikanta förlusteffekterna bevisar att investerarnas humör och sentiment 

påverkar deras riskaversion, vilket sedan har en inverkan på de europeiska 

aktiemarknaderna. En positiv vinsteffekt saknas, vilket tyder på att investerarnas dåliga 

humör dominerar bra humör när det gäller reaktioner till fotbollsresultat. Det som dock 

måste betonas är att humörhändelser som påverkar aktiemarknaden måste påverka en 

stor del av individuella investerare för att ha effekt, speciellt då aktiemarknadens 
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utveckling till stor dels beror på institutionella investerarnas handlingar (Lakonishok et 

al. 1992). Dessa omfattande humörhändelser finns det få av. Hirshleifer & Shumway 

(2003) bevisade att soliga dagar påverkar aktiemarknaden positivt. Vädret är en 

humörhändelse som samtidigt påverkar miljontals människor. Fotbollsmatchresultaten 

kan klassas i samma kategori, speciellt då EM och VM matcher likaså når miljontals 

människor samtidigt och därmed kan dessa fotbollsmatcher anses som bra variabler för 

att mäta humör.                    

9.1 Kritik mot undersökningen 

Ett problem med undersökningen är mängden observationer för de olika 

matchkategorierna. De få observationerna ifrågasätter dels kredibiliteten för vissa 

matchkategorivariabler. Mängden observationer kunde ökas med att inkludera flera 

länder, längre tidsperiod eller kvalifikationsspel. Dessa alternativ skulle dock ändra 

undersökningens syfte och kontribution. Observationsmängden leder till att resultaten 

måste tolkas kritiskt. En händelsestudie, i stil med Ashton et al. (2003), skulle ha kunnat 

genomföras tillsammans med den valda metoden för att öka på kredibiliteten och för att 

stöda resultaten. Ett annat problem med data är möjliga överlappande händelser som 

påverkat aktiemarknaden signifikant samma dag som matchresultatens inverkan mätts. 

Detta är dock väldigt svårt och tidskrävande att kontrollera för hela samplet. Denna 

aspekt kan möjligtvis snedvrida resultaten. 

9.2 Förslag för fortsatt forskning 

Det finns flera intressanta aspekter inom ämnet som kunde undersökas djupare. 

Exempelvis, kunde man se hur mycket aktieindexens handelsvolym ändrar efter 

matchresultaten. Detta skulle ge konkret inblick på hur riskaversionen återspeglas på 

marknaden. Man kunde också genomföra metoden på flera olika index inom länderna 

(small cap, mid cap och large cap), för att se ifall det finns skillnader i reaktionerna och 

hurdan roll indexens likviditet har.  

Denna avhandling fann signifikanta resultat inom Europa. Ett förslag är att forska 

fotbollsresultatens inverkan på aktiemarknaderna i Sydamerika då flera länder inom 

denna kontinent ser fotboll nästan som en ”religion”. En potentiell vinsteffekt kunde 

hittas från dessa länder då intresset för sporten är extremt hög.   
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BILAGOR 

Bilaga 1: Breusch-Pagan test för heteroskedastisitet i feltermerna 

	
	

Breusch-Pagan	test	 Teststatistika	 p-värde	 	
Belgien	 18,40	 0,00	 ***	
Danmark	 38,01	 0,00	 ***	
England	 106,80	 0,00	 ***	
Frankrike	 95,91	 0,00	 ***	
Grekland	 23,50	 0,00	 ***	
Italien	 94,36	 0,00	 ***	
Kroatien	 27,40	 0,00	 ***	
Nederländerna	 38,82	 0,00	 ***	
Polen	 35,25	 0,00	 ***	
Portugal	 126,65	 0,00	 ***	
Ryssland	 76,43	 0,00	 ***	
Schweiz	 115,79	 0,00	 ***	
Spanien	 33,01	 0,00	 ***	
Sverige	 52,98	 0,00	 ***	
Turkiet	 7,38	 0,12	 	
Tyskland	 96,83	 0,00	 ***	

																									***	1	%	signifikansnivå,	**	5	%	signifikansnivå,	*	10	%	signifikansnivå	
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Belgien	 Ri-1 Rm-1 Rm Rm+1 Polen Ri-1 Rm-1 Rm Rm+1
Ri-1 1,00 Ri-1 1,00
Rm-1 0,72 1,00 Rm-1 0,51 1,00
Rm 0,08 0,12 1,00 Rm 0,04 0,12 1,00
Rm+1 -0,03 -0,05 0,12 1,00 Rm+1 0,00 -0,05 0,12 1,00

Danmark Ri-1 Rm-1 Rm Rm+1 Portugal Ri-1 Rm-1 Rm Rm+1
Ri-1 1,00 Ri-1 1,00
Rm-1 0,61 1,00 Rm-1 0,59 1,00
Rm 0,03 0,12 1,00 Rm 0,02 0,12 1,00
Rm+1 -0,03 -0,05 0,12 1,00 Rm+1 -0,02 -0,05 0,12 1,00

England Ri-1 Rm-1 Rm Rm+1 Ryssland Ri-1 Rm-1 Rm Rm+1
Ri-1 1,00 Ri-1 1,00
Rm-1 0,77 1,00 Rm-1 0,40 1,00
Rm 0,06 0,12 1,00 Rm 0,04 0,12 1,00
Rm+1 -0,05 -0,05 0,12 1,00 Rm+1 0,02 -0,05 0,12 1,00

Frankrike Ri-1 Rm-1 Rm Rm+1 Schweiz Ri-1 Rm-1 Rm Rm+1
Ri-1 1,00 Ri-1 1,00
Rm-1 0,79 1,00 Rm-1 0,72 1,00
Rm 0,06 0,12 1,00 Rm 0,06 0,12 1,00
Rm+1 -0,03 -0,05 0,12 1,00 Rm+1 -0,03 -0,05 0,12 1,00

Grekland Ri-1 Rm-1 Rm Rm+1 Spanien Ri-1 Rm-1 Rm Rm+1
Ri-1 1,00 Ri-1 1,00
Rm-1 0,37 1,00 Rm-1 0,71 1,00
Rm 0,05 0,12 1,00 Rm 0,06 0,12 1,00
Rm+1 0,00 -0,05 0,12 1,00 Rm+1 -0,04 -0,05 0,12 1,00

Italien Ri-1 Rm-1 Rm Rm+1 Sverige Ri-1 Rm-1 Rm Rm+1
Ri-1 1,00 Ri-1 1,00
Rm-1 0,73 1,00 Rm-1 0,71 1,00
Rm 0,06 0,12 1,00 Rm 0,05 0,12 1,00
Rm+1 -0,04 -0,05 0,12 1,00 Rm+1 -0,02 -0,05 0,12 1,00

Kroatien Ri-1 Rm-1 Rm Rm+1 Turkiet Ri-1 Rm-1 Rm Rm+1
Ri-1 1,00 Ri-1 1,00
Rm-1 0,29 1,00 Rm-1 0,31 1,00
Rm 0,02 0,12 1,00 Rm 0,01 0,12 1,00
Rm+1 -0,03 -0,05 0,12 1,00 Rm+1 0,00 -0,05 0,12 1,00

Nederländerna Ri-1 Rm-1 Rm Rm+1 Tyskland Ri-1 Rm-1 Rm Rm+1
Ri-1 1,00 Ri-1 1,00
Rm-1 0,77 1,00 Rm-1 0,79 1,00
Rm 0,06 0,12 1,00 Rm 0,08 0,12 1,00
Rm+1 -0,04 -0,05 0,12 1,00 Rm+1 -0,04 -0,05 0,12 1,00

Bilaga 2: Korrelationsmatriser för oberoendevariablerna   
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Bilaga 4: Breusch-Pagan test för panelregressionernas feltermer 

	
	

Breusch-Pagan	 Beroendevariabel	 Teststatistika	 p-värde	
Totala	samplet	 ϵ89	 3,01	 0,22	
Totala	samplet	 ϵ89	 1,31	 0,52	
Europamästerskap	 ϵ89	 1,17	 0,56	
Europamästerskap	 ϵ89	 0,13	 0,93	
Världsmästerskap	 ϵ89	 2,22	 0,33	
Världsmästerskap	 ϵ89	 3,16	 0,21	
Elimineringsspel	 ϵ89	 0,77	 0,68	
Elimineringsspel	 ϵ89	 2,16	 0,34	
Oförväntade	resultat	 ϵ89	 0,77	 0,68	
Oförväntade	resultat	 ϵ89	 0,82	 0,66	
Oförväntade	resultat	i	elimineringsspel	 ϵ89	 0,38	 0,83	
Oförväntade	resultat	i	elimineringsspel	 ϵ89	 1,84	 0,40	

				***	1	%	signifikansnivå,	**	5	%	signifikansnivå,	*	10	%	signifikansnivå	
	
	

 

Land 								+										<	1
Belgien 0,0863 0,9008 0,9872
Danmark 0,1113 0,8464 0,9577
England 0,0948 0,8890 0,9838
Frankrike 0,0870 0,8993 0,9863
Grekland 0,1056 0,8922 0,9978
Italien 0,0892 0,9083 0,9975
Kroatien 0,0806 0,9184 0,9990
Nederländerna 0,0856 0,9046 0,9902
Polen 0,0578 0,9339 0,9917
Portugal 0,0734 0,9241 0,9975
Ryssland 0,0844 0,9094 0,9939
Schweiz 0,1051 0,8736 0,9786
Spanien 0,0833 0,9116 0,9949
Sverige 0,0807 0,9100 0,9907
Turkiet 0,0566 0,9393 0,9959
Tyskland 0,0744 0,9182 0,9925

!" !# !" !#

Bilaga 3: Antagande för GARCH 
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Bilaga 5: Baltagi-Li test för feltermernas autokorrelation 

	
	

Baltagi-Li	 Beroendevariabel	 Chi-square	 p-värde	
Totala	samplet	 6./	 0,02	 0,88	
Totala	samplet	 6./	 1,25	 0,26	
Europamästerskap	 6./	 0,03	 0,88	
Europamästerskap	 6./	 1,27	 0,26	
Världsmästerskap	 6./	 0,02	 0,88	
Världsmästerskap	 6./	 1,26	 0,26	
Elimineringsspel	 6./	 0,03	 0,87	
Elimineringsspel	 6./	 1,27	 0,26	
Oförväntade	resultat	 6./	 0,02	 0,88	
Oförväntade	resultat	 6./	 1,26	 0,26	
Oförväntade	resultat	i	elimineringsspel	 6./	 0,02	 0,88	
Oförväntade	resultat	i	elimineringsspel	 6./	 1,27	 0,26	

						***	1	%	signifikansnivå,	**	5	%	signifikansnivå,	*	10	%	signifikansnivå	
	


