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Vi är båda personer som är mycket intresserade av fotboll och har de senaste åren följt 
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deras årsredovisningar. Således kändes det naturligt att göra en undersökning inom ett ämne 
som ligger oss varmt om hjärtat.  
 
Det samband som undersöks i uppsatsen snubblade vi över av en tillfällighet. Idén föddes i 
samband med att Graham Souness avskedades från Newcastle och det framkom att 
aktiekursen reagerade positivt. Att aktiemarknaden kunde reagera på en företeelse som inte 
har sitt ursprung i ekonomiska händelser var inget vi hade trott varvid vi fann det intressant att 
undersöka fenomenet.  
 
Vi vill även passa på att tacka de personer som hjälpt oss under arbetets gång. Dessa är vår 
handledare Anders Isaksson, som varit ett stöd och bollplank under hela uppsatsen och som 
uppmuntrat oss att tro på vår ide. Vi vill även tacka de personer i vår närhet som läst arbetet 
och gett oss konstruktiv kritik så att vi kunnat förbättra arbetet.  
 
 
 
Umeå 2007-01-06  
 
 
Lars Johansson & Peter Forslund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sammanfattning 

 
 
SAMMANFATTNING 
 
I februari 2006 avskedas Graham Souness från Newcastle United efter en tids dåliga resultat. 
Den dagen han avskedas tar aktien ett skutt uppåt, således tyckte marknaden det var bra att 
han avskedades trots att det innebar ökade kostnader för klubben. Med detta som faktum 
uppstod vår problemformulering: 
 
Hur påverkas börsnoterade fotbollsklubbars aktiekurs när managern lämnar klubben? 
 
Syftet har varit att undersöka om det förekommer avvikande avkastning när en 
fotbollsmanager lämnar klubben. Vi har också gjort en jämförelse med hur det ser ut när VD: 
n lämnar ett företag. Syftet har uppnåtts genom att vi utfört en Event study som syftar till att 
jämföra den förväntade avkastningen för en aktie med den faktiska avkastningen under en 
specifik dag. För att prognostisera den förväntade avkastningen har ett index använts. 
 
Det som legat till grund för den teoretiska referensramen har sin utgångspunkt i Famas 
arbeten om den effektiva marknaden. Den effektiva marknaden kan beskrivas som hur 
marknadens aktörer reagerar på ny information. Vidare behandlar teorin vad som sker när 
företagsspecifika händelser blir kända. Inom området fotboll och aktier finns det sparsamt 
med tidigare studier varvid vår studie tillför ny kunskap.  
 
Resultatet av studien visar sig tydligast genom att vi kan bevisa att det förekommer positiv 
avvikande avkastning i samband med att managern lämnar klubben på grund av dåliga 
resultat. Vi kan också konstatera att det förekommer olika reaktioner för fotbollsmanagers 
lämnande av klubben jämfört med att VD:n lämnar företaget. I övriga kategorier kan vi se 
tendenser och mönster men dessa är inte statistiskt säkerställda.  
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1. INLEDNING 
 
I detta kapitel ger vi läsaren en inblick i problemet och redogör för hur fotbollsmarknaden ser 
ut idag. Tanken är att läsaren ska få en grundläggande förståelse om ämnet och kunna sätta 
sig in i problemet.    
 
 
1.1 PROBLEMBAKGRUND 
 
Den 2 februari 2006 får den engelska fotbollsklubben Newcastle Uniteds styrelse nog. 
Klubben beslutar att ge managern Graham Souness sparken från sin position. Souness kom till 
Newcastle från Blackburn där han tidigare varit manager och började sin anställning i klubben 
under september 2004.1 Souness hade gjort sig känd som en stenhård försvarare under 
Liverpools storhetstid i slutet av 70-talet och i början av 80-talet, med bland annat 5 ligatitlar 
och 3 segrar i Europacupen. Efter karriären följde ett flertal managerjobb, bland annat i 
skotska Glasgow Rangers, engelska Liverpool, turkiska Galatasaray, italienska Torino och 
slutligen engelska Blackburn. Det var således en respekterad och erfaren manager Newcastle 
anställde.2 För att återigen leda Newcastle till toppen av Premier League tabellen fick Souness 
stora summor pengar att spendera. Under hans period i klubben investerades det närmare 50 
miljoner pund på spelarköp.3  
 
Souness första säsong i klubben blev en besvikelse. I ligan fungerade spelet dåligt och laget 
slutade på en 14 plats, vilket var Newcastles sämsta placering sedan Premier League startade 
1992.4 Många fans var besvikna på det sätt vilket Souness ledde laget och ville se en ny 
manager.5 Det som räddade Souness var att laget lyckades gå till kvartsfinal i UEFA-cupen 
och till semifinal i FA-cupen.6 Andra säsongen började inte heller bra och pressen på Souness 
blev allt större. Dagliga spekulationer om att han skulle få sparken förekom och varje match 
blev, vinna eller försvinna.7 I början av februari parkerade Newcastle på en 15 plats i ligan. 
Efter en pinsam 3 – 0 förlust mot Manchester City rann bägaren över för Newcastles styrelse 
och Souness fick sparken.8 
 
När beskedet om att Souness fått sparken nådde aktiemarknaden tog aktien ett skutt uppåt. 
Under dagen handlas den upp med 3,5 procent på en börs som annars gick neråt. Detta gör att 
den avvikande avkastningen för Newcastleaktien denna dag uppgick till nästan 4 procent. 
Marknaden söker alltid efter ny information och värderar den9. I detta fall har marknaden 
värderat informationen som en positiv nyhet och kursen stiger på grund av detta10.  I många 
klubbar som byter manager ser vi ett liknande mönster som Newcastle. Dåliga resultat gör att 

                                                 
1 www.nufc.co.uk 
2 www.nufc.co.uk 
3 www.soccerbase.com 
4 www.soccerbase.com 
5 www.newcastle-online.com/2006/01/ 
6 www.nufc.co.uk 
7 Robert Börjesson, ”Vinn eller få sparken” Expressen, 2005-12-03. 
8 www.nufc.co.uk 
9 Stephen Ross, et.al, Corporate Finance, 7:th edition, (Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2005), 352-356 
10 John R Nofsinger, , ”The impact of public information on investors”, Journal of Banking & Finance, vol 25 
(2001): 1349 
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pressen blir stor på styrelsen att vidta förändring. Det är enklare att byta ut managern än att 
byta ut laget.  
 
Under 1990-talet noterades många engelska klubbar på börsen och efter det har ett flertal 
länder, bland annat Danmark och Italien följt efter. I dagsläget finns ungefär 25 
fotbollsklubbar noterade på de europeiska börserna11. Fotbollsaktier bedöms som riskfyllda 
och Dow Jones Stoxx Football Index har sedan 1995 uppvisat stora svängningar. Ett bevis på 
detta är att under 2000-talet har värdet på klubbarnas aktier minskat kraftigt12. Orsakerna är 
förstås flera, men en starkt bidragande faktor har sammanbrottet för Pay Per Wiew13 
marknaden varit. Pay Per Wiew pengarna gjorde klubbarna väldigt rika, men när det sedan 
inte gick att få lönsamhet i sändningarna blev konsekvenserna stora för lagen. Pay Per Wiew 
bolagen ställde in betalningarna till klubbarna.14 Till följd av detta fick flera klubbar så som 
Lazio, Roma, Borussia Dortmund och Leeds problem med ekonomin. De var så illa ute att en 
del av klubbarna höll på att gå i konkurs till följd av detta.15 
 
Utvecklingen för aktierna är ofta beroende av resultaten vilket skapar stor press på managern. 
Många av klubbarna försöker komma ifrån denna problematik genom att skapa ett starkt 
varumärke och på så sätt bli mindre och mindre beroende av resultaten på fotbollsplanen. 
Souvenirförsäljning är ett exempel, kringarrangemang ett annat. Den klubb som kommit 
längst i detta är Manchester United. Där kommer cirka en tredjedel av intäkterna från 
souvenirförsäljning. 16  
 
Att klubbarna är beroende av resultaten går dock inte att komma ifrån. Varje placering i ligan 
ger en viss summa pengar. Ju högre upp du hamnar desto mer pengar. Tv-intäkter styrs av 
resultaten. Skillnaden mellan att ligga i högsta och näst högsta divisionen är väldigt stor när 
det gäller både Tv-intäkter och publikintäkter. Bra resultat kan innebära kvalifikation till 
Europacupspel.17 Europacupspel leder till fler hemmamatcher och via det större 
publikintäkter. Dessutom ger varje poäng i Europaspelet pengar och når klubben långt väntar 
stora prispengar18. Även bra resultat i de inhemska cuperna ger fler hemmamatcher och via 
det större intäkter. En extra hemmamatch innebär ungefär 20-25 miljoner i intäkter19. 
 
Att äga fotbollsaktier kan basera sig på två olika saker enligt Christian Reinholdt, 
fotbollsaktieanalytiker på fondkommissionären Carnegie. Antingen rent affärsmässiga eller 
också att du som lojal supporter tror och drömmer om framgång för ditt lag, och att du via det 
ska kunna tjäna pengar. Han menar även att fotbollsaktiebolag kan och ska värderas på 
samma grunder som vanliga bolag men att det är mycket mer än A-lagets resultat som måste 
tas i beaktande på lång sikt. Exempel på andra faktorer är ungdomsverksamheten, 
souvenirförsäljning, publikintäkter med mera.20 
                                                 
11 http://www.stoxx.com/incoming_data/factsheets/fctp_fs.pdf 
12 Tomas Lundin, ”Stolpe ut för fotbollsaktier”, Svenska Dagbladet, 2005- 12- 09 
13 Pay Per Wiew innebär att konsumenten mot en viss kostnad får möjlighet att se en specifik match på TV. 
14 Frank Östergren, ”Festen är över – Europa har baksmälla – Pengarna från TV-bolagen tog slut – Då blir 
spelare arbetslösa”, Aftonbladet, 2002 – 08 -14 
15 Johan Flinck, ”Därför har Spanien den bästa ligan i världen – Här liras den bästa fotbollen”, Aftonbladet, 2003 
– 01 - 07 
16 Christer Hedberg, ”Bolagiseringen: Allsvenska lagen inget börsklipp”, Svenska Dagbladet 1999-05-26  
17 Ibid. 
18 Pengarna i Europa, Helsingborgs Dagblad, 2005-05-20 
19 Beräknat på 40000 åskådare som betalar 600 kr 
20 Stefan Lundell, ”Han lever på Fotbollsaktier”, Svenska Dagbladet, 1999-05-25 



 
Inledning 

 
 

 

 
Att likställa fotbollslagets manager med börsbolagets VD tycker vi är relevant. Båda har 
resultatansvar och är ytterst ansvariga för enhetens resultat och förehavande. Även om det ser 
ut på lite olika sätt. VD: n är ansvarig för bolagets ekonomiska förehavanden och operativa 
ledning medan managern är ansvarig för de sportsliga förehavandena och beslut gällande 
spelartransaktioner. Tidigare studier som undersöker vad som händer när ett börsbolags VD 
lämnar företaget, uppvisar varierande resultat.21. Merparten av undersökningarna visar dock 
att aktiekursen går ner när företagets VD lämnar sin position22. Utifrån de liknande 
arbetsbeskrivningarna blir det intressant att studera om det kan urskönjas något mönster för 
managerns lämnande av klubben. 
 
 
1.2 PROBLEMFORMULERING 
 
Hur påverkas börsnoterade fotbollsklubbars aktiekurs när managern lämnar klubben? 
 
 
1.3 SYFTE 
 
Syftet med undersökningen är att studera aktiekursens rörelse i samband med att managern 
lämnar klubben. Vidare syftar studien till att undersöka om det finns en skillnad i aktiekursens 
utveckling beroende på orsaken till att managern lämnar klubben. Ett ytterligare mål med 
studien är att jämföra de resultat vi når med resultat från tidigare forskning som behandlar vad 
som händer med aktiekursen i samband med att VD:n lämnar sin position. 
 
 
1.3 BEGREPPSFÖRKLARING 
 
Manager 
 
Med manager menas den i fotbollsklubben som genom sin position är ansvarig för det 
sportsliga i klubbens representationslag. I dessa uppgifter ingår att ta ut laget, sköta träning 
och att i samråd med styrelse/sportchef genomföra spelarköp och spelarförsäljningar. 
 
Caretaker 
 
Med caretaker avses den person som tar över efter den lämnande managern med kort varsel.  
När managern lämnar klubben måste någon ny ta hand om det sportsliga ansvaret till dess att 
en ny manager är anställd. Denna person har ofta en bakgrund inom klubben och sitter en 
begränsad tidsperiod.  
 
 
 
 
                                                                                                                                                         
 
21 Elisabeth Deadman och Stephen W-J Lin. “Shareholder wealth effects of CEO departures: evidence from the 
UK”. Journal of corporate finance, vol  8, (2002): 83 
22 Ibid. 
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Premier League 
 
Premier League är den högsta fotbollsdivisionen i England. Ligan består av 20 lag och varje 
år flyttas tre lag ned till divisionen under samtidigt som tre lag flyttas upp.23  
 
Champions League 
 
Champions League är Europas mest prestigefyllda klubblagsturnering. De bästa klubbarna 
från respektive land deltar. Turneringen spelas först i ett gruppspel med 4 lag i varje grupp. 
De två bästa lagen går vidare till slutspel som spelas under våren. 24 Vinnaren i turneringen får 
ungefär 170 miljoner kronor i prispengar.25 
 
 
1.4 DISPOSITION 
 
Tanken med att redogöra för dispositionen av arbetet, är att redan inledningsvis, kort visa de 
delar som studien innehåller. Innehållet i de olika delarna är anpassat efter vår studie och vi 
försöker genom denna disposition göra arbetet tydligare. Med denna inblick hoppas vi ge 
läsaren en förståelse för upplägget av arbetet, samt väcka intresse att läsa vidare. 
 
 

2. TEORETISK METOD I kapitlet teoretisk metod behandlas hur vi ser på 
storheter som kunskap och verklighet.  

 
 

3. TEORI Här beskriver vi de den teoretiska referensram som vi 
stödjer vår studie på. Ramen grundar sig i hur 
aktiemarknadens informationseffektivitet fungerar 
och för oss vidare till det specifika som karaktäriserar 
fotbollsmarknaden. 

 
 

4. PRAKTISK METOD Kapitlet avhandlar hur vi faktiskt och praktiskt gått 
tillväga för att utföra vår studie. Vi visar de metoder 
vi använt och motiverar de beslut rörande urval, 
statistisk metod samt diskuterar kring 
undersökningens problem. I kapitlet resonerar vi 
även kring viktiga aspekter som studiens 
tillförlitlighet och reliabilitet. 

 
 

 
 
 
 

                                                 
23 http://www.premierleague.com/fapl.rac?command=forwardOnly&nextPage=enCompIntro 
24 http://www.uefa.com/Competitions/UCL/Format/newsId=316771.html 
25 Pengarna i Europa, Helsingborgs Dagblad, 2005-05-20 
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5. EMPIRI OCH ANALYS Detta kapitel visar resultaten av de tester vi utfört. 
Vidare diskuteras bakomliggande orsaker och 
förklaringar till resultatet. Dessa är kopplade till den 
teoretiska referensramen som presenterats tidigare. 
Dessa två i vanliga fall skilda delar har vi 
sammanlänkat, då vi i vår studie tycker det ger ett 
bättre flyt och gör det lättare för läsaren att förstå de i 
många fall komplicerade siffrorna som presenteras.  

 
 

6. SLUTSATSER Utifrån den analys som presenteras i det 5:e kapitlet 
drar vi slutsatser om undersökningens utfall. Vi 
kommer även i slutsatserna att ge förslag på vidare 
forskning inom området. 
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2. TEORETISK METOD 
 
I kapitlet teoretisk metod redogör vi för de vetenskapliga utgångspunkter som ligger till grund 
för vår studie. Vi beskriver för dig som läsare vilken relation vi har till ämnet och förklarar i 
vilka avseenden detta har påverkat arbetet. Vi presenterar i kapitlet även  vår syn på 
verkligheten och kunskapen. Genom detta är tanken att läsaren ska förstå utgångspunkterna 
för arbetet. 
 
 
2.1 FÖRFÖRSTÅELSE 
 
Den kunskap vi tillsammans besitter när det gäller fotbollsklubbar samt fotbollsmarknaden 
och hur den fungerar kan anses som stor. Vi har under ett antal år följt utvecklingen mot en 
mer och mer kommersialiserad idrott där pengar blivit nödvändigt för att nå framgång. Våra 
egna åsikter och uppfattningar om ämnet har dock liten betydelse i studien. Vi avser att utgå 
från fastställd data och tolkningsutrymmet blir för oss väldigt litet. Det innebär att resultatet i 
studien inte är beroende av den förförståelse för ämnet vi har.  
 
Den del i studien där vår kunskap om ämnet kan vara användbar är när vi ska försöka förklara 
de bakomliggande orsakerna till det resultat vi får fram i studien. Här finns det förstås en fara 
i och med att vår syn och våra åsikter kan påverka de kommentarer vi gör.      
 
 
2.2 KUNSKAPSSYN 
 
Kunskap och dess varande är något som har sin grund i gamla filosofiska traditioner. 
Kännetecken i sammanhanget är frågor rörande världens beskaffenhet och hur kunskap om 
densamma införskaffas.26  
 
Ur traditionerna har två huvudsakliga spår växt fram. Dessa är positivismen och 
hermeneutiken. De står för två skilda synsätt avseende vad som är kunskap. Positivismen 
förespråkar att det som kan intas av sinnena utgör kunskap, medan hermeneutiken talar i 
termer av den mänskliga förmågan att tolka saker. De grundläggande skillnaderna i dessa två 
synsätt är objektivitet och subjektivitet. I positivismen ska resultatet av en undersökning vara 
oberoende av vem som gjort undersökningen eftersom dennes subjektiva tolkning inte är 
relevant. Vidare har positivismen sin grund i att bevisa och förklara snarare än att tolka och 
förstå vilket utgör grunder i den hermeneutiska läran.27  
 
I vårt fall avser vi undersöka huruvida aviseringar om att fotbollsmanagers lämnar klubben 
påverkar börsnoterade fotbollsklubbars aktiekurser. Vi ämnar alltså forma hypoteser huruvida 
det finns ett samband mellan den oberoende och beroende variabeln. Sambandet är inte 
avhängigt av vår subjektiva tolkning av fenomenet och kan därmed anses uppfylla 
objektivitetskriteriet. Det material vi undersöker består uteslutande av numeriska data varvid 

                                                 
26 Peter Sohlberg och Britt-Marie Sohlberg, Kunskapens former: vetenskapsteori och forskningsmetod, 
(Stockholm: Liber, 2002), 179. 
27 Allan Bryman och Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Översättare: Björn Nilsson, (Malmö: 
Liber ekonomi, 2005), 26-29 
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vi anser att vår subjektiva uppfattning har liten betydelse.  Studiens utgångspunkt gör att vi i 
vår studie har en syn på kunskap som faller inom ramen för den positivistiska läran. 
 
 
2.3 ANGREPPSSÄTT 
 
Angreppssätt berättar om det sätt forskaren väljer att ta sig an den empiriska verkligheten. 
Detta val bör förenas med studiens problemformulering och syfte. Det finns två dominerande 
metoder som är sammanlänkade med teorierna om kunskapssyn. Kopplingen mellan teori och 
verklighet kan i huvudsak göras på två olika sätt, genom antingen deduktiv eller induktiv 
ansats.28  
 
Den deduktiva ansatsen är en metod som baseras på redan befintliga teorier. Utifrån de 
befintliga teorierna ställer forskaren upp hypoteser. Dessa hypoteser testas sedan empiriskt 
och forskaren kan då antingen förkasta eller bekräfta dessa. Resultaten från 
hypotesprövningen kan sedan innebära tillägg till befintliga teorier.29 Den induktiva ansatsen 
tar avstamp i ett specifikt problem. Utifrån problemet studeras verkligheten och forskaren 
ämnar att genom undersökningen skapa djupare förståelse och genom det observerade 
problemet tillföra ny teoribildning.30 
 
Vi avser i vår studie att utgå från teorier för hur marknaden reagerar på ny information 
rörande börsnoterade bolag. Vi förutsätter att det råder en semieffektiv marknad när det gäller 
tillgodogörandet av ny information. Studien baseras på redan befintliga teorier inom området. 
Vi ämnar forma hypoteser och testa dessa empiriskt. Vi hoppas att studien kan ge oss ny 
kunskap om det område vi studerar.  
  
 
2.4 METODVAL 
 
När en undersökning ska utföras ställs forskaren inför valet att använda antingen en 
kvantitativ eller kvalitativ undersökningsmetod. Valet beror på vad forskaren vill undersöka 
samt hur han ser på verkligheten.31 
 
Den kvantitativa undersökningsmetoden kännetecknas ofta av insamling av numeriska data. 
Forskarens syfte är att hitta det genomsnittliga och representativa hos det som studeras. Viljan 
att kunna generalisera resultatet från studien på den del av populationen som inte ingick i 
urvalet anses som viktigt. Genom att utrymmet för tolkning är begränsat är objektiviteten 
starkt förankrad i den kvantitativ undersökningsmetoden.32  
 
Vi söker inte tolka och förstå i någon djupare mening utan avsikten är att förklara hur 
marknaden reagerar på avgångar av klubbarnas managers. Vi strävar efter att se ett mönster i 
det urval vi gör för att sedan kunna dra slutsatser om den större massan. Data vi behandlar 
består i huvudsak av numerisk data vilket även det för oss mot den kvantitativa 
                                                 
28 Bryman och Bell, 22-23. 
29 Bryman och Bell, 22-23. 
30 Sohlberg och Sohlberg, 179.  
31 Allan Bryman, Kvalitet och kvantitet i samhällsvetenskaplig  forskning, Översättare Björn Nilsson, (Lund: 
Studentlitteratur, 1997). 10. 
32 Bryman och Bell, 85, 100 
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undersökningsmetoden samt att vi utgår från befintliga teorier för att forma de hypoteser vi 
vill ha svar på. 
 
 
2. 5 TEORIVAL 
 
För att förstå hur aktiemarknaden fungerar och hur information påverkar kurserna består stor 
del av vårt teorikapitel av en genomgång av den effektiva marknadshypotesen. Den effektiva 
marknadshypotesen i sina olika former, behandlar hur priset på aktien anpassar sig till ny 
given information33. Detta utgör en grund för vår studie, då vi undersöker huruvida 
aktiekursen i en fotbollsklubb påverkas av den specifika nyheten att managerna lämnar 
klubben. Marknadshypotesen gör det även enklare att förstå resonemangen som förs i det 
praktiska metodkapitlet. 
 
De delar i studien som berör hur aktiekursen påverkas av nyheter, vilka effekter ett 
mangerbyte ger på klubben och den tidigare forskningen som finns inom både området och 
närbesläktade områden är till för att vi i analysen ska kunna förklara det utfall som 
undersökningen resulterar i. Dessa teorier ger även läsaren en grund i hur företagsspecifika 
händelser kan påverka ett bolags aktiekurs.  
 
 
 
2.6 INSAMLING AV KÄLLOR 
 
För att hitta relevanta källor till vårt ämnesområde har vi använt tidigare uppsatser med 
liknande utgångspunkter och böcker som uppslag. Utifrån dessa källor har vi satt oss in i 
ämnet och försökt hitta relevanta artiklar som behandlar vårt område.  
 
De källor som vi använder i främst metod och teorikapitlen består nästan uteslutande av 
böcker och vetenskapliga artiklar. Artiklarna och böckerna är anskaffade med hjälp av Umeå 
Universitetsbiblioteks resurser. För böcker har vi använt sökmotorn Album och för artiklarna 
har vi i stor utsträckning använt databasen Buissnes Source Premier, men även andra 
artikeldatabaser som specifikt behandlar sport och ekonomi som till exempel Journal of sports 
economics. Ord vi har använt i sökningarna är bland annat: Event study, Manager change, 
CEO departure, CEO Change, Fama, Market efficiency, abnormal returns.  Hur 
datamaterialet som studien bygger på har samlats in, redogörs för på ett noggrant sätt i den 
Praktiska metoden.  
 
Vi har haft problem att hitta forskning som rör fotboll och hur olika ekonomiska variabler 
samspelar i ett sportaktiebolag. För att komma runt problemet har vi använt oss av ett case. 
Fakta till caset är insamlat på annat sätt än den övriga teorin och bygger i större grad på 
spekulationer än de övriga avsnitten.  
 
 
 
 

                                                 
33 Eugene F Fama. “ Efficient capital markets: A review of theory and empirical work”, Journal of finance”, Vol 
25, (1970): 383 



 
Teoretisk Metod 

 
 

 

2.7 KÄLLKRITIK 
 
Det är viktigt att vi som författare till uppsatsen gör en värdering av hur tillförlitliga vi anser 
att de källor vi använt är. Källor kan innehålla författarens subjektiva tolkningar, de kan vara 
inaktuella och detta kan göra att undersökningen förlorar  trovärdighet 34. 
 
De teorier som ligger till grund för den effektiva marknadshypotesen är väletablerade och ofta 
använda. Detta har gjort det lätt att hitta information om dessa. Många av artiklarna som berör 
området har dock några år på nacken. Vi ser inte det som ett problem med anledning att de är 
väletablerade.  
 
När det gäller källor rörande fotbollsrelaterade teorier kan vi konstatera att det inom vissa 
specifika områden har funnits relevanta artiklar som vi använt i största möjliga utsträckning. 
Dessa artiklar anser vi vara både passande och tillförlitliga. För caset vi använder är läget lite 
annorlunda. Mycket av informationen kommer från ett prospekt som AIK Fotboll gett ut i 
samband med en nyemission. Tanken med nyemissionen är att dra in pengar varvid prospektet 
även fungerar som en sorts reklam. Vi är medvetna om detta problem men använder ändå 
källan då vi tycker att de resonemang vi nyttjar från prospektet innehåller många vettiga 
förklaringar. En ytterligare faktor som gör att vi tycker materialet är användbart, är att vi 
använt de delar av prospektet som behandlar risker med fotbollsaktier. Om materialet skulle 
vara vinklat skulle dessa risker möjligtvis vara vinklade så att de framstår som mindre 
omfattande än vad de egentligen är varvid faran med att nyttja materialet minskar.  
 
I det fall vi inte använder oss av förstahandskällor har vi försökt att verifiera innehållet från 
fler källor i det fall det varit praktiskt genomförbart. Tack vare detta har vi minskat risken för 
feltolkningar av det använda materialet.  
 
De källor som nyttjats för insamlingen av datamaterialet som används för studien, finner vi 
ingen anledning att vara kritiska mot. Datastream Advanced är en erkänd och ofta nyttjad 
databas vid undersökningar som liknar vår. Exempelvis använder Deadman & Lin den i sin 
studie35. Den kritik som skulle kunna riktas är mot datamaterialet är de datum som används i 
undersökningen. Detta har dock inget samband med databasens tillförlitlighet varvid en 
diskussion om detta problem finns att läsa i det praktiska metodkapitlet.  
 
I studien använder vi på två ställen hänvisningar till uppsatser från studenter. Vi är medvetna 
om att det finns vissa problem kopplade till detta förfarande. För det första är uppsatserna inte 
publicerade och därmed har de inte genomgått en oberoende granskning och för det andra är 
det svårt för oss att vara säkra på att resultaten i studierna är tillförlitliga. Vi har ändå tagit 
med uppsatserna då vi anser att de breddar vår studie.  

                                                 
34 Maj – Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap. (Lund: Studentlitteratur, 1993), 87-90 
35 Elisabeth Deadman och Stephen W-J Lin. “Shareholder wealth effects of CEO departures: evidence from the 
UK”. Journal of corporate finance, vol  8, (2002): 85 
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3. TEORI 
 
I teoriavsnittet börjar vi med att göra en genomgång av den tidigare forskning som finns inom 
det område vi studerar. Efter den tidigare forskningen kommer vår teoretiska referensram 
som är anpassad för att kunna förklara hur fotbollsklubbars aktiekurs reagerar vid olika 
händelser. Vi introducerar även läsaren för teorierna runt marknadseffektivitet som ligger till 
grund för studien. 
 
 
3.1 TIDIGARE FORSKNING 
 
3.1.1 Fotbollsrelaterat 
 
Inom vårt ämnesområde har vi haft svårigheter att hitta forskning som sammanlänkar olika 
händelser med aktiekursen för fotbollsaktiebolag. Det finns studier som tittar på aktiernas 
beteende vid tecknande av nya TV – avtal. Dessa visar att aktierna i de engelska Premier 
League klubbarnas aktiekurs reagerade positivt vid tecknandet av det nya TV-avtalet år 2000, 
medan reaktionerna på det avtal som slöts 1996 var neutrala36. Orsakerna till detta kan vara att 
avtalet som togs fram år 2000 var bättre än det som förhandlades fram 1996.37 
 
Från Lunds universitet finns det en uppsats som behandlar problemställningar som liknar vår. 
Den behandlar två specifika händelser, kvalifikation till Champions League och transfers av 
stjärnspelare. Författarna kommer fram till att kvalifikation till Champions League ger en 
signifikant påverkan på aktiekursen. Detta beror troligtvis på att kvalifikation garanterar 
klubben stora inkomster. När det gäller transfers med stjärnspelare märks ingen reaktion. I 
denna uppsats föreslås vidare forskning i området hur aktiekursen påverkas av att managern 
lämnar klubben.38  
 
 
3.1.2 VD Relaterat 
 
I vår problembakgrund belyser vi likheterna mellan fotbollsmanagern och VD: n i ett 
börsnoterat bolag. Utifrån dessa likheter och vårt syfte med undersökningen blir det intressant 
för oss att göra en genomgång av den tidigare forskningen som finns inom detta område.  
 
Elisabeth Deadman och Stephen Lin har under perioden 1990-1995 undersökt den brittiska 
aktiemarknaden och vilken påverkan att VD: n lämnar företaget haft på aktiekursen. I sin 
studie visar de att när en VD lämnar och ingen ny VD presenteras, ofta ger upphov till en 
negativ reaktion på aktiemarknaden. När en ny VD presenteras samtidigt som den gamla 
avgår finner de ingen reaktion på marknaden.39  
 

                                                 
 
36 John Gannon, , Et.al, “The stockmarket effects of the sale of live broadcasting rights for English premiership 
football” Journal of sports economics, vol  7, nr 2, (2006), 168-186 
37 Ibid. 
38 Briem, P, et.al. “Hur reagerar fotbollsklubbars aktiekurs på spelartransaktioner och kvalifikationsmoment till 
Champions League” Lund: Lunds Universitet, Företagsekonomiska institutionen, Kandidatuppsats, 2005 
39 Elisabeth Deadman och Stephen W-J Lin. “Shareholder wealth effects of CEO departures: evidence from the 
UK”. Journal of corporate finance, vol  8, (2002): 81, 96-101 
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Ett problem med att mäta effekterna av förändringar på VD positionen är att företagen ofta 
släpper annan, positiv information i samband med informationen av förändringen på VD 
posten. Deadman och Lin tror att detta beror på att företagen gärna vill gardera sig mot den 
eventuella negativa effekten bytet kan få.40 I artikeln påpekar de också att det finns vissa 
skillnader mellan olika studier inom samma område. De hänvisar till Borstadt som finner att 
den negativa effekten av att en VD avgår är signifikant. Samma resultat får Sant i sin studie 
när han tittar på den Amerikanska aktiemarknaden mellan 1980 och 1986. Denis & Denis 
finner tvärtemot Sant och Borstadt att det finns ett positivt samband mellan aktiepriset och 
VD-avgång.41 De olika resultaten i undersökningarna beror enligt Deadman och Lin troligtvis 
på problematiken som redogjorts för ovan, med att annan information släpps i samband med 
att VD; n lämnar sin post. Detta kan göra det svårt att renodla den effekt som man avser att 
mäta.42 
 
För oss är det intressant att också studera vad som händer när en VD lämnar företaget utan att 
resultatet påverkat beslutet. Weisbach menar att om en VD som inte lyckats byts ut, bör 
aktiepriset höjas när denne lämnar företaget 43. Han finner i sin studie att om de frivilliga och 
väntade avgångarna, som vid pension, tas bort finns en positiv reaktion. Detta beror på att 
pensionsavgångar ofta är kända i förväg och kan således anses vara förväntade. 44 Det innebär 
också att resultatet som VD; n åstadkommit inte har någon betydelse vid dessa avgångar, 
vilket det kan ha vid andra typer av avgångar. 
 
Deadman & Lin undersöker också vilken reaktion som uppträder på aktiemarknaden, 
beroende på orsaken till att VD: n lämnar företaget. De visar i sin studie att det finns en starkt 
signifikant negativ reaktion när vd: n avskedas.45 Något som går tvärtemot det resultat som 
Furtado och Rozeff når i sin studie. De finner att aktiekursen reagerar positivt vid avskedandet 
av personer i ledande befattning.46  I både Deadman & Lin47 och Furtado & Rozeffs 
48undersökningar framkommer det även att det inte hör till vanligheten att  VD: n sparkas från 
sin position.  
 
En nyare studie är Jonas Hallgren & Helene Nilssons uppsats ”Byte av VD, skynda att fynda” 
från 2002. De undersöker den svenska aktiemarknaden och kommer fram till att det finns ett 
negativt samband mellan att VD:n lämnar företaget och aktiekursen. Deras resultat är dock 
inte statistiskt säkerställda men indikerar ändå om riktningen på reaktionen.49 
                                                 
40Elisabeth Deadman och Stephen W-J Lin. “Shareholder wealth effects of CEO departures: evidence from the 
UK”. Journal of corporate finance, vol  8, (2002): 100-101  
41Ibid.,  82-86 
42 Ibid. 84 
43 Michael S Weisbach.  “Outside directors and CEO turnovers” Journal of financial economics, vol 20, (1988): 
455 
44 Ibid., 456-459 
45 Elisabeth Deadman och Stephen W-J Lin. “Shareholder wealth effects of CEO departures: evidence from the 
UK”. Journal of corporate finance, vol  8, (2002):95-98 
46 Eugene Furtado och Michael Rozeff. “ The wealth effects of company initiated management changes” Journal 
of financial economics, vol 18 (1987): 155-157  
47 Elisabeth Deadman och Stephen W-J Lin. “Shareholder wealth effects of CEO departures: evidence from the 
UK”. Journal of corporate finance, vol  8, (2002): 95-97 
48 Eugene Furtado och Michael Rozeff. “ The wealth effects of company initiated management changes” Journal 
of financial economics, vol 18 (1987): 155 
49 Hallgren, J. Nilsson, H. Byte av VD, skynda att fynda? - En studie om hur aktiekurser påverkas när bolag 
annonserar om VD-byte. Umeå: Umeå Universitet, Företagsekonomiska institutionen, Kandidatuppsats, 2002 – 
06 - 18 
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3.2 VAD HÄNDER VID NYHETER? 
 
Nyheter som bolagen släpper kan delas in i tre kategorier: bra nyheter, neutrala nyheter och 
dåliga nyheter. Det intressanta med nyheterna blir att studera hur aktieägarna reagerar på de 
olika typerna av information. Ökar handeln vid nyhetssläpp betyder det att marknaden 
reagerar och värderar informationen och att aktiekursen styra av detta. Reagerar marknaden 
inte alls betyder det att kursen i aktierna inte styrs av dessa nyheter.50 I vår uppsats har det 
betydelse huruvida aktiemarknaden reagerar på nyheter, då att managern lämnar klubben kan 
ses som en nyhet. Reagerar marknaden inte på en sådan nyhet kan priset på aktien följaktligen 
inte ändras på grund av att managern lämnar klubben.  
 
I sina studier visar både John Nofsinger51 och Paul Ryan & Richard Taffler52 att det kan 
bevisas att företagsspecifika nyheter påverkar både aktiekursen och volymerna, för de 
specifika aktierna som nyheten avser. Ryan & Taffler visar att av alla dagar med onormala 
pris och volymförändringar ligger företagsspecifika nyheter bakom ungefär 65 procent av 
dessa53. Nosfinger visar också att det finns skillnader mellan hur de privata investerarna och 
institutioner beter sig beroende på nyhetens karaktär. Det visar sig också i studien att olika 
nyheter har olika stor påverkan54.    
 
 
3.2.1 Goda nyheter 
 
När bolaget kommer med goda nyheter stimuleras handeln av aktien. Denna form av nyheter 
är den som starkast avviker från det normala handelsmönstret och volymerna ökar signifikant. 
För privata investerare är det bara denna typ av nyhet som föranleder en ökad handel med den 
berörda aktien. Även institutionella investerare tenderar att öka handeln i de bolag som 
kommer med goda nyheter. Denna ökning är dock inte lika kraftig som för de privata 
investerarna. Alla positiva nyheter föranleder en marknadsjusterad avkastning för aktierna 
som är positiv55.   
 
Vår undersökning kan jämställas vid en nyhet som rör ledningen av företaget. Förändringar 
rörande ledningen av företaget är en av de 8 typer av goda nyheter som leder till en signifikant 
ökad handel och störst förändringar i priset på aktien. Detta betyder att goda nyheter rörande 
förändringar i ledningen är ett område som påverkar aktien.56   
 
 
 
 
                                                 
50 John R Nofsinger.  ”The impact of public information on investors”, Journal of Banking & Finance, vol 25 
(2001): 1349 
51 Ibid. 
52 Paul Ryan och Richard Taffler.  ”Are economically significant stock returns and trading volumes driven by 
firm-specific news releases?” Journal of Buissnes Finance & Accounting, vol 31, (2004): 72  
53 Ibid.,  60 
54 John R Nofsinger, ”The impact of public information on investors”, Journal of Banking & Finance, vol 25 
(2001): 1351-53 
55 Ibid., 1352 
56 Paul Ryan och Richard Taffler. ”Are economically significant stock returns and trading volumes driven by 
firm-specific news releases?” Journal of Buissnes Finance & Accounting, vol 31, (2004): 64 
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3.2.2 Neutrala nyheter 
 
Vid neutrala nyheter ökar inte handeln av aktien. Detta samband gäller för både institutionella 
investerare och privata investerare. Det är snarare så att volymerna vid en neutral nyhet 
tenderar att minska för båda investeringsgrupper. Inte heller priset påverkas av neutrala 
nyheter.57 
 
 
3.2.3 Dåliga nyheter 
 
För privata investerare leder dåliga nyheter inte till någon förändring av handlingsmönstret. 
De tenderar i större utsträckning än institutionella investerare att behålla aktier som släpper 
dåliga nyheter. De institutionella investerarnas handelsmönster föranleder en ökning av 
handeln vi dåliga nyheter. Denna ökning av handeln är dock mindre än ökningen vi goda 
nyheter.58 Precis som för goda nyheter är förändringar i ledningen av företaget en av de 8 
mest betydelsefulla nyheterna för förändringar i handelsmönstret och priset vid dåliga 
nyheter59. 
 
 
3.3 MARKNADSEFFEKTIVITET 
 
Sett till vår studie är det viktigt att bestämma hur marknaden avgör vad som är relevant 
information samt när och hur marknaden agerar när informationen blir tillgänglig. Därför 
kommer vi i detta kapitel att redogöra för vilka förhållanden som kan råda på marknaden. 
Området marknadseffektivitet ingår i teoriavsnittet för att visa läsaren betydelsen av att vi 
antar att den semistarka formen av marknadseffektivitet är den rådande.   
 
 
3.3.1 Introduktion till effektiv marknad 
 
Marknadseffektivitet är ett viktigt begrepp i ämnesområdet finansiering.60 Om en 
aktiemarknad skall anses fungera effektivt ska priserna på aktierna spegla det värde som 
företaget har i dess underliggande aktier61. Det finns olika former av effektiva marknader, 
dessa är svag, semi-stark och stark form av effektivitet. Vilken form av effektivitet som råder 
styr till vilken grad aktiemarknaden kan värdera ett företags aktier och hur tillförlitlig denna 
värdering är.62 En effektiv marknad uppnås när marknaden kan ta in information på ett 
effektivt och rationellt sätt.63  Rationalitet innebär att investerare på marknaden använder den 

                                                 
57 John R Nofsinger.  ”The impact of public information on investors”, Journal of Banking & Finance, vol 25 
(2001):1352-54 
58 Ibid. 
59 Paul Ryan och Richard Taffler. ”Are economically significant stock returns and trading volumes driven by 
firm-specific news releases?” Journal of Buissnes Finance & Accounting, vol 31, (2004): 64 
60 Johnatan Ingersoll, Theory of financial decision making, (USA: Rowman & Littlefield Publishers, INC, 1987), 
73 
61 Eugene F Fama. “ Efficient capital markets: A review of theory and empirical work”, Journal of finance”, Vol 
25, (1970): 383-384 
62 Stephen Lumby och Chris Jones, Investments appraisal and financial decisions, 6:th edition, (London: 
International Thomson Business, 1999), 352 
63 Ingersoll, 73 



 
Teori 

 
 

 

nya informationen som framkommit på ett sätt som gör att aktierna direkt anpassar sig till det 
nya jämviktsvärdet. 64 
 
 
3.3.2 Den effektiva marknadshypotesen, EMH 
 
Tidigt in på 1970-talet diskuterades marknadens effektivitet av Eugen Fama. Denne menade 
att en marknad, där priserna på aktierna hela tiden speglar all tillgängig information, kan 
kallas en effektiv marknad.65 Det vill säga att om all information kring ett företag skulle vara 
helt igenom sann och tillgänglig för alla intressenter skulle inga över eller undervärderade 
aktier finnas.66 
 
Vidare så fastställde Fama ett antal kriterier som ska vara uppfyllda för att en effektiv 
marknads varande. Dessa är; 67 
  

 Det finns inga transaktionskostnader för handel. 
 All information är tillgänglig utan kostnad för alla marknadens intressenter. 
 Värdering av informationen är densamma för marknadens aktörer. 

 
En marknad är inte effektiv om marknadens intressenter frekvent tolkar given information 
annorlunda än andra, vilket innebär att priserna på aktiemarknaden möjligen inte tar all 
information i beaktande.68 Vidare förutsatte en helt effektiv marknad att marknaden anpassar 
sig direkt till den nya informationen. I själva verket så kan olik information påverka 
marknaden olika snabbt. Med det som bakgrund brukar marknadseffektiviteten delas upp i tre 
olika typer. Marknaden kan sedan undersökas om den är effektiv i någon av dessa former, 
vilka är svag, semistark och stark form av marknadseffektivitet.69 
 
 
3.4 FORMER AV MARKNADSEFFEKTIVITET 
 
3.4.1 Svag form av effektivitet 
 
Denna typ av marknadseffektivitet tar endast hänsyn till historisk information om priset på 
aktien. Exempelvis om någon säljer en aktie varje gång den stiger så är det ingenting i den 
svaga formen som säger att aktien är övervärderad och möjligen kommer att förlora det värde 
som den gått upp till.70 Att aktier agerar enligt ”the random walk” innebär att det inte kan ses 
något mönster för hur aktiekursen rör sig.71 
 
Matematiskt kan svag form av effektivitet enligt random walk beskrivas så här:72 
                                                 
64 Stephen Ross, et.al, 352 
65 Eugene F Fama. “ Efficient capital markets: A review of theory and empirical work”, Journal of finance”, Vol 
25, (1970): 383 
66 Ross et.al, 352 
67 Eugene F Fama,. “ Efficient capital markets: A review of theory and empirical work”, Journal of finance”, 
Vol 25, (1970): 387 
68 Ibid., 388 
69 Ross et.al, 354 
70 Ibid., 356 
71John Campbell, et.al, The econometrics of financial markets, (New Jersey: Princeton University press, 1997), 28-33 
72 Ross et.al, 355 
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Pt = Pt-1 + µ + εt 

 
Där: 
 
Pt = Priset på aktien idag. 
 
µ = Förväntad avkastning. 
 
εt = Slumpvariabel. 
 
Om marknaden följer random walk innebär det att ingen kan prediktera hur aktiekursen 
kommer att utvecklas. Lumby och Jones menar då att teknisk analys blir utan värde då den 
saknar förmågan att prediktera värden som sker slumpmässigt. De flesta tester som gjorts för 
att avgöra om marknadens effektivitet är av svag form har visat att det inte kan uteslutas.73 
 
 
3.4.2 Semi-stark form 
 
En ytterligare form av effektivitet är den semistarka formen av marknadseffektivitet. 
Semistark effektivitet uppnås om priserna på aktierna speglar den historiska informationen 
samt beaktar all offentligt presenterad information.74 Sådan information kan vara finansiella 
rapporter såsom årsredovisningar och delårsrapporter. Vidare kan det vara medial information 
rörande viktiga händelser som påverkar företaget antingen positivt eller negativt, exempelvis 
ledningsbyte, att bolaget fått en stor order, hot om stämningar mot företaget och så vidare.75 
Även här anpassar sig marknaden till den nya informationen och det går ej att göra abnormala 
vinster förutsatt att du inte har insiderinformation76 
 
Om ett företag rapporterar om förhöjda inkomster och en investerare ser en chans att köpa och 
möjligen göra vinst, gör sig denne inte besvär eftersom en semistark marknad anpassar sig 
direkt till informationen och investeraren kommer istället att köpa aktien till ett högre pris.77 
 
 
3.4.3 Stark form 
 
Om marknaden uppvisar stark form av effektivitet så återspeglar priserna all information som 
är tillgänglig och väsentlig. Det innebär att det inte finns någon dold information och 
abnormala vinster utesluts då alla marknadens aktörer har all information och insiders kan inte 
känna till något som inte alla redan vet.78 
 

                                                 
73 Lumby och Jones, 358 
74 Ross, et.al, 356 
75 Eugene F Fama. “ Efficient capital markets: A review of theory and empirical work”, Journal of finance”, Vol 
25, (1970):  388 
76 Ross et.al, 357 
77 Ibid., 356 
78 Lumby och Jones, 361 
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Denna form av effektivitet kan inte existera under lagliga former. Orsaken till detta är att det 
finns en lag som reglerar att det är ett brottsligt förfarande att handla på information som inte 
är känd för marknaden, så kallad insiderinformation.79 
 
Sammanfattande bild över sambandet information-marknadseffektivitet: 
 

 
 
Egen omarbetning från Ross & Westerfield & Jaffe sid. 356, 2005 
 
 
3.5 UTVECKLING AV DEN EFFEKTIVA MARKNADSHYPOTESEN 
 
Fama presenterar vissa modifieringar i en senare genomgång av den effektiva 
marknadshypotesen. Han menar att det bevisligen existerar transaktionskostnader på 
aktiemarknaden varför den ursprungliga formen av marknads effektivitet, med de mest 
extrema antaganden inte förefaller vara riktig.80  
 
Han menar vidare att det går att döpa om de ursprungliga formerna svag, semi-stark och stark 
form av effektivitet. Han benämner dem nu till tests for return predictability för den svaga 
formen, event studies för den tidigare semi-starka formen och slutligen tests for private 
information för den starka formen av effektivitet.81 
 
Vad detta innebär och tillför den svaga formen av effektivitet är att från att bara ta hänsyn till 
historisk prisinformation, nu även tar hänsyn till dividend yields, vilket innebär att utdelning 
beaktas. I utvecklingen av den svaga formen argumenteras det även för att formen bör beakta 
                                                 
79 Lumby och Jones, 361 
80 Eugene F Fama. “ Efficient capital markets: II ”, Journal of finance,, vol 46, (1991), 1575 
81 Ibid., 1576-1577 
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interest rates, alltså ta hänsyn till rådande räntesats. För den semi-starka formen ändras 
namnet till event studies, eftersom det är den metod som används vid test av publik 
informations påverkan på aktiekursen. Slutligen kallar han den starka formen för test av privat 
information, vilket bara tydliggör innebörden i den starka formen. Testet av privat 
information handlar om att se om det förekommer sådan information, det vill säga insider 
information som vissa aktörer på marknaden kan använda och göra onormala vinster.82  
 
 
3.6 EMPIRISKA BEVIS FÖR RÅDANDE EFFEKTIVITET 
 
Det har gjort åtskilliga tester för att avgöra vilken informations effektivitet som råder på 
aktiemarknaden. Fama hävdar att det är den semi-starka formen av effektivitet som bäst 
speglar marknadens effektivitet.83 Den starka formen utesluts då det finns bevis på att 
personer med insiderinformation kunnat besegra aktiemarknaden och därmed kunnat göra 
abnormala vinster.84 Vad beträffar den svaga formen finns stöd för att den är riktig, men i och 
med att även den semi-starka formen anses riktig, vilken grundar sig i ytterliggare information 
än i den svaga formen tillkommer, är det den effektivitet som de flesta analytiker förlitar sig 
på.85 I vårt fall kommer vi att förutsätta att den semi-starka formen gäller. Vi undersöker 
företagsspecifika händelser vilket innebär annan information än enbart historisk 
prisinformation. Eftersom detta är mer information än den svaga formen innehåller utesluts 
denna. Vidare utesluter vi den starka formen på grund av insider argumentet.  
 
 
3. 7 KRITIK MOT DEN EFFEKTIVA MARKNADSHYPOTESEN 
 
Vi är medvetna om att det finns ett flertal forskare som har ifrågasatt den effektiva 
marknadshypotesen. Två av dom är Kahneman och Tversky. De utvecklade 1979 en teori om 
beslutsfattande under osäkerhet som fått genomslag på den ekonomiska teorin86. Grunden för 
studien är att människor inte alltid handlar rationellt och att detta handlande har inverkan på 
de beslut individen tar 87.  Teorin ska ses som en kritik eller ett alternativ till den effektiva 
marknadshypotesen. Aktiemarknaden är en arena där beslut sker under osäkerhet om 
framtiden, därför kan deras teorier vara relevanta när vi vill förstå utvecklingen för en viss 
aktie. 
 
Prospektteorin, som teorin kallas, bygger på att vid en vinstsituation är individen inte speciellt 
riskbenägen medan den vid en förlustsituation är beredd att ta en större risk för att nå tillbaka 
till utgångsläget igen. Beslutet kan alltså inte ses som rationellt utan bygger på andra 
parametrar.88  
 

                                                 
82 Eugene F Fama. “ Efficient capital markets: II ”, Journal of finance,, vol 46, (1991), 1576-1577 
83 Eugene F Fama. “ Efficient capital markets: A review of theory and empirical work”, Journal of finance”, Vol 
25, (1970):  414-416 
84 Lumby och Jones, 361 
85 Ibid., 357-359, 361-362 
86 http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2002/press-sv.html 
87 Daniel Kahneman och T Amos Tversky. “Prospect theory: An analasis of decision under risk”, Econometrica, 
vol 47 nr 2 (1979),263, 287 
88 Ibid., 286-287 
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Det finns ytterligare faktorer som kan tala mot den effektiva marknadshypotesen89: 
- Möjligheter till arbitrage kan finnas. 
- Trög prisanpassning. 
- Olika beteende relaterat till företagets storlek. 
- Att det förekommer krascher och bubblor, så kallat flockbeteende. 

  
 
3.8 VARFÖR FÖRÄNDRING PÅ MANAGERPOSTEN? 
 
Det finns flera orsaker till varför en manager lämnar klubben nedan följer en sammanställning 
av dessa90:   
 

• Dåliga resultat - Managern sparkas av klubbens styrelse 
• Dåliga resultat - Managern avgår självmant på grund av resultaten 
• Andra skäl - Personliga skäl som gör att managern lämnar sin post 
• Andra skäl – Klubbyte, managern accepterar att ta över ett annat lag 
• Andra skäl - Lång tid i klubben, kontraktet slut, pension,  

 
Koning tar i sin studie upp varför en manager får gå och vad klubben har för orsak till detta. 
Den vanligaste förklaringen är att klubben vill få en chockeffekt som kan väcka spelarna. 
Klubben tror att den nya managern ska klara av att motivera och få ut mer av spelarna, än den 
förra managern. Den press som ligger på både klubbledning och manager är i många fall 
mycket stor. Uteblir resultaten är managerbyte ett sätt att minska pressen på laget och även ett 
sätt för ledningen att visa sig handlingskraftig gentemot marknaden.91  
 
 
3.9 GER MANAGERBYTE EFFEKT? 
 
Den effekt ett managerbyte har på de sportsliga resultaten är viktiga att undersöka för oss. En 
förändring som visar sig effektfull borde göra att aktiemarknaden reagerar positivt medan om 
det är så att ett byte inte leder till några resultatförbättringar kan åtgärden att byta tränare 
passera utan reaktion från aktiemarknaden. 
 
Genom att mäta målskillnaden under en säsong kan det urskönjas ett mönster där det visar sig 
att ett managerbyte under säsongen ger en positiv effekt. Koning redogör i sin studie för 
resultaten i Van Dalens undersökning som visar på att detta samband existerar.92 Sambandet 
är intressant då en bättre målskillnad bör innebära fler poäng under den nya managern jämfört 
med den gamla. Undersökningen baseras på en säsong, vilket gör att den inte tar hänsyn till 
motståndarna och att den nya managern kanske möter svagare motstånd än den gamla93. 
 
För att slippa denna effekt har Koning i sin studie jämfört lagen under flera år. Studien 
baseras på den Holländska förstadivisionen under åren 1993-1998. Ansatsen för studien är att 
det inte går att jämföra effekten av managerbytet om man inte tar hänsyn till motståndare. 
                                                 
89 Ross et.al, 366-369,  
90 R.H Koning.   ”An econometric evalutionof the effect of fiering a coach on team performance” Applied 
Economics, vol 35 (2003), Appendix 1 
91 Ibid., 556 
92 Ibid. 
93 Ibid. 
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Resultaten visar att det inte finns något samband mellan att sparka managern och 
resultatförbättring. Han menar ett i en del fall går det rent av sämre. Konings resultat är inte 
överensstämmande med tidigare forskningsresultat.94 Detta tror vi kan bero på att lagens 
slagstyrka förändras över åren. Slagstyrkan är en variabel som är väldigt svår att definiera och 
bestämma vilket leder till mätproblem.   
 
Genom att visa hur förändringen blir under den innevarande säsongen förklarar Van Dalen till 
viss del varför managers får sparken.95 Skulle det inte finnas någon effekt alls borde det inte 
finas någon orsak som är knuten till resultaten, för att sparka managern vilket många lag idag 
gör när resultaten sviker.  
 
På längre sikt är effekten av bytet liten enligt Koning.96 Det betyder att det är andra 
parametrar än vem som är manager för klubben som styr utvecklingen och påverkar 
aktiekursen. Resultatet av Konings studie innebär att klubbarna inte tänker långsiktigt och att 
den kortsiktiga framgången väger tungt. Går det dåligt kan man alltid sparka managern igen.   
 
 
3.10 CASE AIK 
 
Eftersom det är svårt att hitta teorier som rör fotbollsklubbars aktier och dess speciella 
karaktär använder vi en genomgång av fotbollsklubben AIK;s aktie. Detta för att beskriva och 
förklara hur denna typ av aktier tenderar att fungera. AIK valde vi för att det är ett svenskt 
börsnoterat företag vilket ger bra tillgänglighet till den information vi behöver. 
 
AIK bildade aktiebolag år 1999 och började handlas inofficiellt. Inledningsvis såldes aktier ut 
till ett värde av 50 miljoner kronor.97 I dagsläget är AIK noterat på NGM-listan sedan juli 
2006 men handeln på den alternativa aktiemarknaden har bedrivits sedan hösten 2004. Vid 
bolagiseringen emitterades aktierna för 64 kronor per aktie.98  När handeln på den alternativa 
aktiemarknaden återupptogs i oktober 2004 kostade aktierna 5 kronor styck99. I dagsläget är 
priset på aktien 11 kronor100. Att äga aktier i AIK har således varit en dålig affär.  
 
I diagrammet som visar volymen på handel av AIK aktien under det senaste två åren ser vi att 
volymen är liten. Det är endast under senaste tiden volymen ökat. Detta kan bero på att aktien 
blivit mer lättillgänglig i och med noteringen på NGM-listan. AIK har 3000 enskilda 
aktieägare, varav många av dem är supportrar som äger mindre poster i klubben101. Det tyder 
på att ägandet i denna typ av aktier inte är kortsiktigt, utan att många äger aktier i klubben på 
andra grunder än det rent ekonomiska102.  
 
                                                 
94 R.H Koning.  ”An econometric evalutionof the effect of fiering a coach on team performance” Applied 
Economics, vol 35 (2003), 555-561 
95 Ibid., 556 
96 Ibid., 555-561 
97 Torbjörn Isaksson, ”Svår match för AIK”, Dagens industri, 2004-10-09  
98 Daniel Wallèn, ”AIK ner på knä- fotbollsklubbens aktie har förlorat 35 miljoner sedan toppen”, Vision,  2001-
04-05  
99 ”AIK vinnare även på börsen”, Hallands nyheter, 2005-09-28. 
100 www.Di.se Stockwatch, 2006-11-13. 
101 Björn Suneson, ”AIK åkte ur fotbollsallsvenskan i höstas”, Svenska Dagbladet, 2005-02-18  
102 Daniel Wallèn, AIK ner på knä- fotbollsklubbens aktie har förlorat 35 miljoner sedan toppen, Vision,  2001-
04-05  
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Volymdiagram på AIK aktien, under perioden september 2004 till oktober 2006. Källa 
etrade.se 
 
AIK listar i prospektet för noteringen på NGM-listan en rad riskfaktorer. 103 Vi ser att dessa 
faktorer i stor utsträckning är applicerbara på övriga fotbollsklubbar vi undersöker.  
 

• De sportsliga resultaten har stor betydelse för de finansiella resultaten. Dåliga resultat 
kan leda till degradering vilket i sin tur leder till minskade publikintäkter och mindre 
tv-pengar. 

 
• Behovet av nyckelpersoner och att dessa fungerar bra i föreningen är mycket viktigt 

för klubben, både ekonomiskt och sportsligt. Personvalet kan anses vara viktigare än i 
ett vanligt bolag. 

 
• Investering i fotbollsaktier är extra riskfyllt då flera föreningar haft ekonomiska 

problem och dessutom inte verkar inom traditionell kommersiell verksamhet. 
 

• Att bedriva verksamhet inom fotboll gör att klubben styrs av nationella och 
internationella regelverk. Förändringar i dessa kan medföra ändringar klubben inte kan 
påverka. 

 
• Det allmänna konjunkturläget kan ha ett betydande inflytande på klubbarna. Sämre 

konjunktur kan leda till lägre publikintäkter eftersom fotbollsbiljetter kan ses som en 
lyxvara. Även sponsorintäkter och tv-pengar kan minska om konjunkturen är svag. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
103 AIK Prospekt, www.aik.se/fotboll/ab/prospekt_060615.pdf  
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4. PRAKTISK METOD 
 
Det praktiska metodkapitlet är till för att läsaren ska kunna se och följa med i de tankegångar 
och beslut vi tagit under studien. Här motiverar vi de val vi gjort och försöker förklara varför 
vi gjort de valen. Vidare presenteras de statistiska metoder och statistiska problem som följer 
med en event studie. Detta kapitel ska också göra att studien kan replikeras av andra och på 
så sätt skapa en högre reliabilitet. 
 
 
4.1 EVENT STUDIER 
 
För att kunna mäta effekten av en händelse på ett företags aktiekurs finns det en väl 
vedertagen metod. Metoden kallas event-studies eller event studier, som vi kommer att 
benämna det.104 Denna metod har använts i väldigt många finansiella studier där 
företagsspecifika händelsers påverkan på företagens aktiekurser har undersökts.105  
 
Tanken med metoden är att se om priset på aktien avspeglar all tillgänglig information. 
Framkommer ny information, exempelvis att en klubbs manager lämnar klubben, borde 
aktiekursen justeras när den nya informationen blir känd för marknaden. Om detta är uppfyllt 
är marknaden effektiv enligt den semistarka formen.106 
 
 
4.1.1 Arbetsgång för event studier 
 
Tillvägagångssättet vid en event studie kan delas in i ett antal steg. De stegen är som följer;107 
 

1. Definiera händelser 
Det som inleder event studier är att definiera den händelse som ska undersökas. Vidare 
skall tiden kring den undersökta händelsen avgränsas, detta för att kunna se hur priset 
på företagets aktiekurs förändras vid publiceringen av den nya informationen.  

 
2. Uvalskriterier 

När händelsen är definierad ställs kriterier upp för att välja ut de objekt som faller 
inom ramen för målbilden. Kriterierna kan exempelvis vara att det finns tillgång till 
data för historiska aktiekurser eller att företaget är listat på någon specifik 
aktiemarknad.   

 
3. Normal och avvikande avkastning 

Undersökningen av händelsen förväntas ge effekt på avkastningen. För att kunna visa 
den eventuella effekten av händelsen måste den avvikande avkastningen beräknas. 
Den fås genom att jämföra avkastningen för aktien mot den normala avkastningen. 
Jämförelse parametern, normal avkastning, fås genom att antingen prognostisera det 

                                                 
104 Adri De Ridder, Finansiell ekonomi: om företaget och finansmarknaden, andra upplagan, (Stockholm: 
Norstedts juridik, 2003), 196 
105Eugene F Fama,. “ Efficient capital markets: II ”, Journal of finance,, vol 46, (1991), 1577 
106 De Ridder, 1967  
107 Campbell et.al, 151-152 



 
Praktisk Metod 

 
 

 

värde aktien borde uppgå till eller att använda sig av ett lämpligt marknadsindex för 
tidpunkten. 

 
4. Beräkna avvikande avkastning 

Nästa steg i processen blir att beräkna den avvikande avkastningen (AR) samt den 
genomsnittligt avvikande avkastningen (AAR). Vidare konstrueras nu de hypoteser 
som ska prövas och lämplig teststatistiska för testet väljs. 

 
5. Empiriska resultat 

Det femte steget utgörs av det empiriska resultatet. Här presenteras och granskas 
resultatet från utförd studie. Här lämpar det sig även att kritiskt granska sin studie 
utifrån parametrar såsom antal observationer, datamaterialets tillförlitlighet och så 
vidare. Detta för att styrka studiens resultat. 

 
6. Slutsatser och tolkning 

Slutligen tolkas resultatet och slutsatser om händelsens påverkan på aktiekursen kan 
dras.    

 
 
4.2 URVALSPROCESS 
 
Vid en statistisk undersökning måste tre frågor som har betydelse för det urval vi gör 
besvaras.108  
 

1. Vem ska undersökas?  
2. Vad skall undersökas? 
3. Hur skall undersökningen utföras? 

 
Eftersom vi ska undersöka vad som händer när managern lämnar klubben måste vi utgå från 
de fotbollsklubbar som är börsnoterade. För att få fram dessa har vi utgått från Dow Jones 
Stoxx Football Index. Indexet består av 27 klubbar från åtta olika länder, dessa är Tyskland, 
England, Italien, Holland, Portugal, Skottland, Turkiet och Danmark. Indexet täcker många av 
de noterade klubbarna i Europa. De som saknas är bland andra AIK i Sverige och Manchester 
City i England.  
 
Marknaden för fotbollsaktier är som beskrivits ovan tämligen liten. Det gör att vi finner det 
nödvändigt att titta på alla klubbar istället för att enbart se på en del av populationen. Fördelen 
med detta är att slumpen inte får ett så stort inflytande109. Skulle vi inte göra en undersökning 
på alla klubbar, kommer vi inte att nå upp till det önskade antalet observationer vi behöver för 
att kunna skapa tillförlitlighet i resultaten. Undersökningen består av 64 observationer på 
managers som lämnat klubben. Dessa är fördelade på 34 managers som lämnar på grund av 
dåliga resultat och 30 managers som lämnar på grund av andra orsaker. För att få delta i 
undersökningen har vi satt upp ett antal kriterier för att vår undersökning ska hålla en viss 
aktualitet och få en högre grad av validitet. 
 

                                                 
108 Karin Dahmström, Från datainsamling till rapport, att göra en statistisk undersökning, 3:e upplagan, (Lund: 
Studentlitteratur, 2000), 49 
109 Dahmström, 56-57 
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4.2.1 Kriterierna för urval  
 

• Observationen skall ligga inom tidsperioden 1996-01-01 till 2006-11-01. Det finns två 
orsaker till begränsningen av tidsperiod. Den första är att vi vill ha aktualitet i 
undersökningen beroende på att fotbollsmarknaden har förändrats mycket under det 
senaste decenniet. Den anda orsaken är att vi haft en begränsad tidsperiod till 
förfogande för utförandet av arbetet. 

 
• Klubben skall ha varit noterad på börsen 2006-11-01. Det betyder att vi exkluderar 

klubbar som tidigare varit noterade men som numera är avnoterade från börsen. 
 

• Klubben måste ha varit noterad på börsen när managern lämnar klubben.  
 

• Managern skall ha suttit på sin post i minst sex månader. Detta för att managern skall 
ha haft möjlighet att påverka klubben i den riktning han vill. Följden av detta blir att 
Caretakers exkluderas från undersökningen.  

 
• Att managern lämnar klubben får inte sammanfalla med att ny manager meddelas vid 

samma tidpunkt. Orsaken till detta är att vid dessa fall blir det omöjligt att fastställa 
om reaktionen beror på tillsättandet av den nya managern eller avgången av den 
föregående. 

 
• Det ska finnas tillgängligt datamaterial för åtminstone en observation för den berörda 

klubben. Innebörden av detta är att även om klubben haft flera managers och vi bara 
lyckats få tag i data för en observation får klubben ingå i undersökningen. 

 
• Klubbar där det funnits stora oroligheter runt det datum när managerna lämnat 

klubben har vi beslutat att inte inkludera då det vid dessa fall svårt att isolera vilken 
faktor som påverkar aktiekursen. Exempel på en sådan situation är under våren 2006 
då den Italienska storklubben Juventus hotades av nedflyttning på grund av 
mutaffärer.   

 
 
4.3 DATAINSAMLING 
 
Det är viktigt att säkerställa de metoder vi använt när studien har gjorts. Detta eftersom 
studien ska vara replikerbar för andra. Det skapar vetenskaplig tyngd och gör studien mer 
tillförlitlig.110 
 
Nedan kommer vi att redogöra för hur vi har gått tillväga vid insamlandet av datamaterialet 
som vi baserar vår studie på. 
 

• Utifrån varje enskild klubb har vi använt Soccerbase.com111 för att undersöka vilka 
datum managern lämnat klubben. Har datum saknats i soccerbase.com har 
mediearkivet och andra elektroniska källor använts.  

                                                 
110 Dahmström, 263 
111 www.soccerbase.com Statistiksida med fokus på engelsk och skotsk fotboll. 
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• Utifrån datumen har sökning i mediearkivet gjorts för att fastställa orsaken till varför 

managern lämnar klubben och för att verifiera att datumen från soccerbase.com är 
riktiga. I de fall mediearkivet inte varit till någon hjälp har vi använt klubbarnas 
officiella hemsidor och wikipedia.org112 för ytterliggare information. 

 
• När datum fastställts har vi använt databasen Datastream Advanced113 för att ta fram 

slutkurser för de aktuella klubbarna. Vid ett fåtal tillfällen har information om 
slutkurser inte gått att finna i Datastream Advanced. Detta rör främst de Danska 
klubbarna. Vid dessa tillfällen har vi nyttjat Euroinvest.com114 för att få fram kurserna 
för klubbarna. 

 
• I de fall managern lämnat klubben under en dag där handel inte är möjlig har vi använt 

den dag framåt i tiden, när det varit möjligt att handla på den nya informationen som 
framkommit. Ett exempel för detta kan vara att managerna lämnar klubben på en 
söndag blir stängningskursen på måndagen den kurs vi använder för dag 0. 

 
• För att beräkna den avvikande avkastningen har vi använt index. För både respektive 

land och ett speciellt fotbollsindex. Dessa har hämtats från Datastream Advanced och 
Dow Jones Stoxx Football Index. 

 
 
4.4 URVALSFEL 
 
4.4.1 Över –och undertäckning 
 
Vid varje statistisk undersökning är det målpopulationen som ska undersökas. För att få fram 
denna används en rampopulation. Rampopulationen består ofta av ett register eller lista över 
olika enheter. Vid en undersökning bör rampopulationen och målpopulationen 
överensstämma med varandra för att undvika snedvridning i undersökningen. Överenstämmer 
inte dessa med varandra kan det uppstå över –eller undertäckning. Undertäckning uppstår när 
en enhet inte finns med i rampopulationen men ingår i målpopulationen. Övertäckning uppstår 
således när enheten finns med i rampopulationen men inte i målpopulationen.115 
 
Vår rampopulation består av alla börsnoterade fotbollsklubbar i Europa. För att få fram vilka 
dessa är har vi använt Dow Jones Stoxx Football Index. I vår undersökning finns det ingen 
undertäckning då alla klubbar ingår i rampopulationen.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
112 www.wikipedia.org Beskirivs som det fria uppslagsverket 
113 Datastream Advance från Thomson Financial är en bred databas som täcker in ekonomisk och finanansiell 
data från ett flertal länder 
114 www.euroinvest.com  
115 Dahmström, 252-256 



 
Praktisk Metod 

 
 

 

4.4.2 Studiens bortfall 
 
Bortfall kan definieras som ”de enheter i ramen som man planerat att undersöka, men som 
man ej fick någon data ifrån” 116 I vårt fall betyder det att vi utifrån de olika klubbarna måste 
redogöra för varför vissa observationer inte ingår i det datamaterial vi använder för studien.  
  
I vår studie finns det tre orsaker till bortfall av observationer. En av dessa är att vi inte kunnat 
fastställa det exakta datumet för managerns lämnande av klubben. Att datumet inte kunnat 
fastställas beror på flera orsaker. I ett första skede har vi inte kunnat finna information på de 
sidor som vi har använt. Därefter har vi inte lyckats spåra datumet på andra sätt och därför blir 
dessa observationer obrukbara. I några fall beror detta på de språkliga svårigheter som 
föreligger för främst de tyska och turkiska klubbarna. För Akademiska Boldklubb har vi hittat 
väldigt lite information. Orsaken till detta kan vara att klubben inte spelar i den högsta 
divisionen och att nyhetsvärdet därmed är väldigt litet. Nedan följer en lista över de klubbar 
och antalet avgångar där vi inte kunnat identifiera datum. 
 

• Borussia Dortmund, 1 manager 
• Trabzonspor, 1 managers 
• Akademiska Boldklubb AB 

 
Ett annat problem som orsakat bortfall är att omsättningen i vissa aktier har varit så låg eller 
att ingen handel alls skett under den aktuella perioden. Dessa klubbars aktier har vi också 
exkluderat från undersökningen och kan därför ses som bortfall. 

 
• Millwall, 2 observationer 
• Århus, 1 observation 
• Ålborg, 1 observation 

 
Att vi inte lyckats få fram aktiekurserna för de aktuella perioderna har också bidragit till 
bortfall i undersökningen. 
 

• Silkeborg, 2 observationer 
 
Vi ser att bortfallen uppgår till en respektabel del av det totala antalet observationer. Vi har 
varit så noggranna som vi kunnat vara och lagt ner mycket tid på att identifiera de händelser 
där vi saknar datum. En viktig orsak till att bortfallet uppstått är att dessa ligor och lag inte har 
samma mediala intresse som de större ligorna och lagen, vilket gjort det svårt för oss att finna 
information som är tillförlitlig. Att handel inte skett under händelseperioden är ett tecken på 
att intresset i aktien är litet. I Millwalls fall finns det tidsperioder där det saknas handel och 
även perioder där aktien varit handelsstoppad117. 
  
 
 
 
 
 
                                                 
116 Dahmström, 253 
117 http://www.millwallfc.premiumtv.co.uk/page/History/0,,10367,00.html 
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4.5 KRITERIER FÖR TESTKATEGORIER  
 
Datamaterialet med managers som lämnar klubben ska testas genom tre stycken olika 
indelningar. Detta för att med större precision kunna förstå varför aktiekursen reagerar som 
den gör. Uppdelningen är gjord med tanken att reaktionen från aktiemarknaden borde se 
annorlunda ut, beroende på vilken orsak som finns till att managern lämnar klubben. 
Kategorierna beskriver orsaken till varför managern lämnar klubben. Nedan följer kriterierna 
för de olika kategorierna.  
 
 

• Manager som lämnar klubben   
 
Denna kategori omfattar samtliga observationer som uppfyller urvalskriterierna. I 
denna kategori ingår båda underkategorierna managern lämnar klubben på grund av 
dåliga resultat och managern lämnar av andra orsaker. 

 
• Managern lämnar klubben på grund av resultaten   

 
Denna kategori innehåller alla managers som sparkats från sin klubb eller som har  
avgått från sin position till följd av de resultat laget presterat har varit dåliga. 

 
• Managern lämnar klubben av andra skäl 
 

Denna kategori innehåller alla managers som lämnar av andra orsaker än att resultaten 
varit dåliga. Exempel på orsaker är personliga skäl, går till annan klubb, avgår efter 
lång tid i klubben och pensionsavgång. 

 
 
4.6 STATISTISK METOD 
 
4.6.1 Avvikande avkastning 
 
I enlighet med tidigare studier använder vi ett kort intervall för vår mätperiod.118 Vi använder 
tre dagar som mätperiod och perioden definieras som ± 1 dag. Orsaken till det korta 
intervallet är att vi vill minska risken för att andra händelser av betydelse infaller under vår 
mätperiod.119  
 
För att studera den eventuella avvikande avkastningen, AR, under tidsperioden för 
transaktionsdagen beräknas först avkastningen för klubben i: 
 
 
Rit = ( Pt – Pt-1 )/ Pt-1 

 
Rit = Avkastning för klubben i under dagen t. 
Pt = Slutkursen på klubben i:s aktie under dagen t. 
Pt-1 = Slutkursen på klubben i:s aktie dagen t minus 1. 

                                                 
118 Se Deadman och Lin (2002), 86, samt Nofsinger (2001), 1343  
119 Campbell, 149-152 
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Den avvikande avkastningen (AR) för klubben i mäts sedan genom att den verkliga 
avkastningen jämförs mot den normala avkastningen:120 
 
 
ARit = Rit – Rm, t 
 
ARit = Avvikande avkastning för klubben i vid tidpunkten t. 
Rit = Faktisk avkastning för klubben i vid tidpunkten t. 
Rm, t = Marknadsindexets avkastning vi tidpunkten t. 
 
Om det faktum att managern lämnar klubben påverkar avkastningen på ett avvikande sätt ska 
AR för tidpunkten 0, det vill säga den dag managern lämnar klubben avvika från noll. Skulle 
informationen inte påverka aktiekursen kommer AR för tidpunkten 0 att ligga nära noll121. 
 
Den normala avkastningen kan beräknas på ett flertal sätt, bland annat genom CMR-
modellen, faktormodellen och marknadsmodellen. Det vi använder är en form av 
marknadsmodellen. 122 I denna förenklade modell används ett lämpligt index för att bestämma 
den normala avkastningen.123 
 
Valet av index kan ha stor betydelse för studiens utfall. Vår tanke är att göra testet med ett 
branschindex och ett nationellt index. Orsaken till att använda fotbollsindex är att vi tror att 
fotbollsaktier kan skilja sig från andra typer av aktier på de punkter som tagit upp i 
teoriavsnittet. Fotbollsindexet kommer att rensa för effekter som har ett samband med 
fotbollsrelaterade händelser såsom kvalifikation till Champions League och nya tv-avtal för 
klubbarna. Dessa händelser har i tidigare studier visat sig ha en signifikant påverkan på 
aktiekurserna. Andra effekter som rensas genom att använda fotbollsindex är regeländringar, 
omstrukturering av turneringar och så vidare.   
 
Det fotbollsindexet missar är att det inte tar hänsyn till andra makroekonomiska faktorer på 
samma sätt som ett brett generalindex. Dessutom ser vi att fotbollsindexet tenderar att ha 
större daglig variation i kurserna, vilket kan få stor effekt på vår studie. Därför har vi även för 
att säkerställa att dessa effekter tas med i undersökningen, jämfört aktiens avkastning mot 
index för respektive land. För Englang och Skottland har vi använt FTSE 100, för Danmark, 
OMX C, för Portugal PSI – 20, för Turkiet ISE Istanbul för Holland AMX Amsterdam och 
för Italien MIBTEL. Dessa index kan beskrivas som nationella generalindex 124.  
 
För att tydliggöra skillnaden i utveckling följer diagram över en jämförelse mellan tre olika 
index. 
 

                                                 
120 Ross, et.al, 360 
121 De Ridder, 196-197 
122 Cambell sid 153-157 
123 Ross et.al, 360 
124 De index vi använder är samma som Dagens Industri använder för att återge utvecklingen i respektive land.  
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I indexjämförelsen ser vi att indexera har olika utveckling över tiden, framförallt kan vi 
konstatera att fotbollsindexet haft svårigheter att matcha utvecklingen på de övriga indexera 
efter det fall som skedde på marknaden under 2001.  
 
Den genomsnittliga avvikande avkastningen, AARt, är den sammanlagda summan av AR i 
perioden t. Vi lägger ihop observationerna vi vill undersöka för de olika t:na för att på så sätt 
kunna beräkna den genomsnittliga avvikande avkastningen för varje dag i intervallet. 125 
Genom att göra på detta sätt kan vi se om det förekommer någon effekt av att managern 
lämnar klubben.126  
 
 
 N 
 Σ AR i,t 
AARt =        i=1 
 N 
 
 
AARt = Genomsnittlig avkastning för dag t. 
N = Antalet managers som lämnat. 
 
 
Genom att se på AR får vi klart för oss hur det ser ut en enskild dag för den enskilda klubben. 
Summerar vi de avvikande avkastningarna för hela tidsperioden kan vi mäta hur förändringen 
ser ut under hela det tidsintervall vi använder. När vi summerar de avvikande avkastningarna 
för hela tidsperioden får vi den kumulativa avvikande avkastningen, CAR.127 
 
 
 

                                                 
125 Cambell 158-161  
126 De Ridder, 196-197 
127 Campbell 160-162 
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CAR 3  = ARt-1 + ARt  + ARt+1 

 
CAR  3 = Kumulativ avvikande avkastning för 3 dagar 
ARt-1 = Avvikande avkastning för dag före händelse 
ARt  = Avvikande avkastning händelsedag 
ARt+1 =Avvikande Avkastning för dag efter händelse 
 
I enlighet med den effektiva marknadshypotesen bör marknaden inte reagera innan 
informationen är känd 128. Innebörden av detta är att vi dag t-1 inte bör ske någon reaktion. I 
ljuset av detta blir det även intressant att beräkna den kumulativa avvikande avkastningen, 
CAR, för dag t och t+1 eftersom den möjliga reaktionen bör ske i detta intervall. 
 
 
CAR 2 = AR t + AR t+1 
 
 
CAR 2 = Kumulativ avvikande avkastning för 2 dagar 
ARt = Avikande avkastning för händelsedag 
ARt+1 = avvikande avkastning för dag efter händelse 
 
 
Då vi är intresserade att studera hur hela marknaden reagerar på att managern lämnar klubben 
måste vi ta hänsyn till fler enheter. Detta gör vi genom att istället för att summera den 
avvikande avkastningen för en klubb, AR, summerar vi den genomsnittliga avkastningen, 
AAR, för alla händelser. Genom att göra så här kumuleras resultatet för samtliga händelser 
och vi får fram CAAR.129  
 
 
CAAR = AARt-1 + AARt  + AARt+1 
 
 
CAAR = Genomsnittlig kumulativ avvikande avkastning 
AARt-1 = Genomsnittlig avvikande avkastning för dag före händelse 
AARt  = Genomsnittlig avvikande avkastning händelsedag 
AARt+1 = Genomsnittlig avvikande avkastning för dag efter händelse 
 
För att få fram CAAR för två dagar avvänds samma formel med förändringen att dag t-1 
exkluderas från uträkningen.   
 
Genom att studera resultatet från CAAR kan vi kontrollera om det finns någon effekt av att 
managern lämnar klubben för hela tidsintervallet eller den del av tidsintervallet som ligger 
efter händelsen. Om det finns en effekt kommer CAAR att avvika signifikant från 0 medan 
om det inte finns någon effekt kommer den genomsnittliga kumulativa avvikande 
avkastningen att ligga nära 0.  
 
 

                                                 
128 De Ridder, 197 
129 Campbell, et.al, 162-163 
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4.7 STATISTISKT TEST 
 
Utifrån de urvalskriterier och den tidsperiod vi undersöker innebär det att vi gör en 
totalundersökning. Det innebär att vi kan redovisa resultaten på ett tillförlitligt sätt för den 
lilla del av aktiemarknaden för den bestämda tidsperioden vi undersöker.130 Genom att vi 
undersöker hela marknaden kan vi ange utfallet av undersökningen i procentuella siffror som 
beskriver hur stor del av populationen som uppvisar olika reaktioner på att managern lämnar 
klubben. Dessa siffror kan inte användas för att generalisera för ytterligare tidsperioder varvid 
statistiska tester är nödvändiga.  
 
För att komma fram till hur de statistiska testarna ska användas tittar vi på andra 
undersökningar som har samma ansats som oss. Ansatsen innebär att vi tittar på alla företag 
för en viss tidsperiod med vissa kriterier. De undersökningar vi efterliknar behandlar VD 
byten, Deadman & Lin131 samt Weisbach132, och hur företagsspecifika händelser påverkar 
aktiekursen133 . Dessa forskare gör statistiska signifikanstest för att kunna dra slutsatser för en 
tidsperiod som sträcker sig bortom mätintervallet. Genom denna metodologi kan resultatet 
från undersökningen generaliseras utan att slumpmässiga urval gjorts.  För de statistiska 
testerna används t-test.   
 
 
4.6.1 Hypoteser 
 
För att kunna avgöra huruvida det finns någon signifikant effekt av att managern lämnar 
klubben formuleras två hypoteser som är ömsesidigt uteslutande134. Eftersom vi ska testa både 
AAR och CAAR måste vi forma hypoteser för båda dessa. 
 

H0 : AARt = 0 Innebär att det inte finns någon genomsnittlig avvikande 
avkastning i samband med att managern lämnar klubben 

Ha : AARt ≠ 0 Innebär att det finns genomsnittlig avvikande avkastning i 
samband med att managern lämnar klubben 

 

H0 : CAAR = 0 Innebär att det inte finns någon kumulativ genomsnittlig avvikande 
avkastning i samband med att managern lämnar klubben 

Ha : CAAR ≠ 0  Innebär att det finns Kumulativ genomsnittlig avvikande 
avkastning i samband med att managern lämnar klubben 

                                                 
130 Dahmström, 56-57 
131 Elisabeth Deadman och Stephen W-J Lin,. “Shareholder wealth effects of CEO departures: evidence from the 
UK”. Journal of corporate finance, vol  8, (2002) 
132 Michael S Weisbach.  “Outside directors and CEO turnovers” Journal of financial economics, vol 20, (1988): 
133 Paul Ryan och Richard Taffler. ”Are economically significant stock returns and trading volumes driven by 
firm-specific news releases?” Journal of Buissnes Finance & Accounting, vol 31, (2004) 
134 David Andersson, et,al, Statistics for Buissness and Economics, 8:th edt, (USA, Thomson Learning, 2002), 
324-325 
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Samma hypoteser gäller för de två andra kategorierna, managern lämnar klubben på grund av 
dåliga resultat och managern lämnar klubben av andra orsaker. 
 

4.7.2 Teststatistika 

För våra tester kommer vi att använda ett one sample T – test som undersöker om den 
avvikande avkastningen skiljer sig från 0. Denna form av test är vanligt att använda vid 
undersökningar som denna. Detta understryks av att Deadman & Lin135 använder ett sådant 
test. Vi kommer att använda samma test för att avgöra om AAR respektive CAAR är 
signifikant skiljt från 0. Teststatisikan följer nedan136. 
 

t. = X - µ 

      Sx / √ n 

 
X = Medelvärde för stickprovet 
µ = Populationsmedelvärdet 
Sx = Standardavvikelsen för stickprovet 
N = antal observationer 
  

4.7.3 Val av signifikansnivå 
 
Val av signifikansnivå sker för att bestämma ”risken att förkasta nollhypotesen när den är 
sann” 137. För att kunna konstatera att det man testat med stor sannolikhet är sant bör 
signifikansnivån vara lägsta möjliga.  Med en signifikansnivå på 1 procent är det således 
mindre troligt att ta fel beslut än en signifikansnivå på 5 procent.138 
 
Vi kommer i denna uppsats att använda oss av en signifikansnivå på 5 procent. Denna nivå är 
en vanlig nivå vid tester 139. I vår undersökning kommer vi att använda ett så kallat tvåsidigt 
test. Detta medför att de kritiska värdena uppstår på båda sidor av fördelningen. Det kritiska 
värdet vi ett dubbelsidigt t-test med 30 observationer och 5 procentig signifikansnivå uppgår 
till ± 2,04.140. 
 
Den största risken med hypotesprövning är typ I och Typ II fel. Dessa fel uppstår när: 141 
 

• Typ I fel: När en sann nollhypotes förkastas 
 

• Typ II fel: När en falsk nollhypotes accepteras 
                                                 
135 Elisabeth Deadman och Stephen W-J Lin. “Shareholder wealth effects of CEO departures: evidence from the 
UK”. Journal of corporate finance, vol  8, (2002)Appendix  
136 Olle Vejde, Hur man räknar statistik, (Borlänge: Olle Vejde Förlag, 2003), 150  
137 Svante Körner och Lars Wahlgren, Statistisk Dataanalys, 3.e upplagan, (Lund: Studentlitteratur, 2000), 187 
138 Ibid. 
139 Vejde, 170 
140 Ibid. 
141 Körner och Wahlgren, 193 
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4. 8 SANNINGSKRITERIER 
 
Sanningskriterierna är till för att ge läsaren möjlighet att bedöma uppsatsen utifrån ett antal 
sanningskriterier. Problem som är förknippade med det metoder vi valt diskuteras och 
förklaras. Berörda kriterier är validitet, reliabilitet och slutligen studiens generaliserbarhet.  
 
 
4.8.1 Validitet  
 
Studiens validitet stärks genom att undersökningen mäter det den är avsedd att mäta.142   
 
Detta kriterium innebär den största utmaningen i vårt fall eftersom vi är starkt beroende av att 
rätt datum undersöks för att studien ska kunna sägas ha hög validitet. Då vi söker efter 
historiska händelser, från en mängd olika länder, med flera olika språk att tolka och tyda är 
det svårt att vara helt säker på att de datum vi angett som händelsedatum verkligen 
överensstämmer med verkligheten. Vi har förlitat oss på information hämtad från olika platser 
på Internet, genom att identifiera samma händelse på ett antal olika Internetsidor har vi 
försökt verifiera händelsen och därmed validera att vi mäter det som är avsett att mätas, det 
vill säga managers lämnande och dess påverkan på klubbens aktiekurs. 
 
Ett ytterligare problem har varit att fastställa när på dygnet klubben annonserat att managern 
lämnat klubben. Detta får betydelse för vilken dag som ska klassas som händelsedagen, dag 0, 
i materialet. Annonseras att managern lämnar klubben efter börsens stängning kan det inte 
handlas på nyheten under innevarande dag varvid händelsedagen förskjuts. Att kontrollera 
detta faktum har varit nästintill omöjligt och detta kan därför sänka validiteten i studien. 
Genom att vi mäter CAAR under 3 dagar försöker vi minimera detta problem men är 
medvetna om att det inte löser hela problemet.  
 
Genom att vi inte rensar materialet för företagsspecifika händelser under 
undersökningsperioden kan det uppstå situationer vid enstaka observationer som gör att vi 
inte mäter det som ska mätas. Det kan givetvis ha inträffat andra företagsspecifika händelser 
under det tidsintervall vi undersökt som påverkar aktiekursen. Redan i urvalet har vi också 
vidtagit åtgärder för att öka studiens validitet, ett exempel på detta är att vi exkluderat klubbar 
med oroligheter i som till exempel Juventus under den period det pågick utredning om mutor 
förekommit för att påverka domare. Genom att vi använder en kort tidsintervall på ± 1 dag 
försöker vi minimera dessa risker. Att använda en kort period för att minimera riskerna är ett 
allmänt vedertaget förfarande vid event studier143.  Vidare används både ett branschindex och 
ett nationellt generalindex för att rensa för den systematiska risken på bästa möjliga sätt. 
Genom användandet av index rensas effekterna av händelser som inte är företagsspecifika 
vilket höjer validiteten i studien.  
 
Att fastställa validiteten i våra kategorier för managerns lämnande av klubben blir viktigt för 
studiens validitet. Genom att vi valt att dela upp managerna på två kategorier, manager lämnar 
på grund av dåliga resultat och managers som lämnar av andra skäl, kan 
gränsdragningsproblematik uppstå. Validiteten i de olika kategorierna skulle kunna minska 

                                                 
142 Bryman och Bell, 49 
143 Se Deadman och Lin (2002), 86, samt, Nofsinger (2001), 1343 
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om en manager som lämnat på grund av resultaten, klassificeras som en manager som lämnat 
av andra skäl. Vi har varit noggranna vid granskning av orsak till att managern lämnar 
klubben, och försökt verifiera dessa orsaker från fler källor. 
 
Validiteten i jämförelsen mellan att VD:n lämnar och att managern lämnar kan  möjligtvis 
ifrågasättas. En av kategorierna, managern lämnar på grund av dåliga resultat, har i vårt fall 
jämförts med att VD: n avskedats. Avskedandet är det närmaste vi kommer en förklaring som 
kan likställas med våran definition varvid den används som jämförelseparameter.  
 
 
4.8.2 Reliabilitet 
 
Med reliabilitet menas att undersökningens mätinstrument ger små eller inga variationer vid 
olika mättillfällen. Det innebär att den undersökta enheten når liknande resultat vid olika 
mättillfällen om inte förutsättningarna förändrats.144 
 
Ser man till reliabiliteten i vår undersökning så har vi redogjort för tillvägagångssättet i 
kapitlet praktisk metod. Där beskriver vi grundligt hur urvalet är gjort samt motiverar de 
kriterier som inneburit att vissa klubbar exkluderats i undersökningen. Vidare visar vi tydligt 
vilka mätinstrument vi använt för att nå fram till de värden vi använder i testerna.  
 
Att datamaterialet behandlas på ett korrekt sätt är av yttersta vikt för studiens reliabilitet. För 
att uppnå detta har datamaterialet behandlats med största möjliga noggrannhet. Detta gör att 
sannolikheten för fel minskar. Det är dock inte sagt att det inte finns felaktigheter i det mycket 
omfattande materialet som uppstått på grund av den mänskliga faktorn.  Vi har för att 
minimera denna risk båda två deltagit vid inmatningen av datamaterialet.   
 
Ytterligare åtgärder som vidtagits är att när värden som avviker från det normala har 
upptäckts har dessa värden verifierats ytterligare en gång för att minimera risken att felaktiga 
värden förekommer och ger skevhet i studien.  
 
 
4.8.3 Generaliserbarhet 
 
Tanken med kvantitativa studier är ofta att kunna generalisera resultatet från studien på den 
population stickprovet kommer ifrån. I de fall inget stickprov är draget, utan hela 
populationen undersöks, kan slutsatser dras direkt från resultatet och tillämpas på 
populationen. Denna metod kallas totalundersökning och avser undersökning av den valda 
rampopulationen.145 
 
Rampopulationen som i vårt fall utgörs av alla börsnoterade klubbar är inte så många till 
antalet, därav har vi valt att utföra en totalundersökning av denna marknad. Valet av 
totalundersökning kan innebära goda möjligheter till att förstå hur fotbollsmarknaden tenderar 
att fungera. Det är i alla fall förhoppningen, men det förutsätter att resultatet är tillförlitligt. 
 

                                                 
144 Dahmström, 263 
145 Bryman och Bell, 100 
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Genom att statistiskt testa resultaten vill vi göra det möjligt att generalisera resultatet på andra 
tidsperioder än den vi undersökt. Vår studie visar att det finns möjlighet att i vissa fall 
generalisera resultatet på ytterliggare tidsperioder. På grund av att det inte finns andra studier 
inom samma undersökningsområde blir det riskabelt för oss att bestämt påpeka att resultatet 
kan generaliseras på andra tidsperioder.  
 
Läsaren bör vara medveten om att de statistiska resultaten utgör ett genomsnitt av de 
observerade värdena. Ser vi till värdena på de enskilda fallen ser vi att i ungefär 60-70 procent 
av fallen uppvisas en positiv effekt. Att de statistiska resultaten ändå är signifikant skiljda från 
noll beror på styrkan i de positiva observationernas reaktion. Det här faktumet visar 
ytterliggare på problematiken med att generalisera studiens resultat. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera resultatet av studien. Resultatet kommer vidare att 
analyseras för att finna kopplingar till den teoretiska referensramen som ligger till grund för 
studien. Vårt mål är att kunna tillföra ny kunskap till ett område där rådande forskning är 
begränsad. Kapitlet kommer att behandla de tre kategorier vi undersökt, managern lämnar 
klubben, managern lämnar på grund av resultaten och managern lämnar av andra orsaker. 
Resultaten från kategorierna kommer sedan att utmynna i en jämförelse med av vad som sker 
när ett företag tillkännager att deras VD ska avgå eller avskedas från sin position.  
 
 
5.1 MANAGER SOM LÄMNAR KLUBBEN 
 
Studeras helheten av det 64 observationer stora datamaterialet, utan att göra skillnad på 
orsaken till varför managern lämnar klubben, blir resultaten svårtolkade. Genom att vi använt 
olika index varierar siffrorna i resultatet.  
 
Genom att studera den del av undersökningen där samtliga observationer ingår kan vi se att 
för den dag då managern lämnar klubben, är den avvikande avkastningen positiv i ungefär 55 
procent av fallen, oberoende av vilket index som används. Att procentsiffran ligger så nära 
hälften beror troligtvis på att det är svårt att kategorisera nyheten att managern lämnar 
klubben som antingen positiv, neutral eller negativ. Om nyheten anses positiv skulle kursen 
gå upp och om den anses negativ, skulle kursen gå ner146. Troligtvis finns det både positiva 
och negativa nyheter i materialet. Nyheterna bör kategoriseras mer noggrant för att få ett mer 
stringent resultat. En annan möjlig förklaring är att marknaden inte bedömer att managerns 
lämnande av klubben som relevant information, och därför inte regerar på informationen. Ett 
sådant resonemang skulle kunna finna stöd i den effektiva marknadshypotesen som 
föreskriver att marknaden reagerar och anpassar priset till den relevanta informationen som 
finns tillgänglig147. Detta innebär att marknaden kan vara effektiv i sin semistarka form, trots 
att avkastningen inte påverkas av nyheten. 
 
Avkastningen över hela perioden, CAR, för både 2 och 3 dagar kan konstateras följa samma 
mönster som när det gäller resultatet för den dag då managern lämnar klubben. Det vill säga 
att det är ungefär lika många positiva som negativa observationer, vilket gör att samma 
resonemang som ovan är applicerbart.  
 
Genom att göra t-tester för observationerna kan vi dra mer generella slutsatser än när vi enbart 
tittar på händelserna. Tittar vi på resultatet för t –testet med fotbollsindexet som parameter för 
den normala avkastningen, ser vi att den avvikande avkastningen i både tidsperioden före 
händelsen och i tidsperioden för händelsen, är signifikant skiljda från 0. Det innebär att vi i 
detta fall kan förkasta nollhypotesen. Det som undersöks med t-test är huruvida medelvärdet 
för samtliga observationer är skiljt från 0. I detta fall blir utfallet för dagen före händelsen att 
kursen sjunker med i genomsnitt 0,65 procent. Utfallet för händelsedagen blir att kursen stiger 
med i genomsnitt 1,25 procent. Resultaten indikerar att det finns ett samband mellan att 
managern avgår och aktiekursens utveckling.  

                                                 
146 Paul Ryan och Richard Taffler. ”Are economically significant stock returns and trading volumes driven by 
firm-specific news releases?” Journal of Buissnes Finance & Accounting, vol 31, (2004): 64, 72 
147 Ross et.al, 356-358 
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Fotbollsindex Alla Managers, avvikande avkastning
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* AAR t – 1 och AAR t 0 är signifikanta på 5 procents nivån. 
 
 
Vi vill vara försiktiga med att dra slutsatser baserat på resultatet som visar sig i testet mot 
fotbollsindexet, då t- tester med nationellt generalindex indikerar att nollhypotesen inte kan 
förkastas. När den avvikande avkastningen fås fram genom jämförelse med ett nationellt 
generalindex visar t- testet att det inte finns några signifikanta samband mellan aktiepriset och 
att managern lämnar klubben.  
 

Generalindex Alla Managers, avvikande avkastning
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För den genomsnittliga kumulativa avvikande avkastningen, CAAR 3 och CAAR 2, indikerar 
t- testerna för både fotbollsindexet och det nationella generalindexet att det finns ett positivt 
samband mellan aktiekursen och att managern lämnar klubben. Sambandet är för CAAR 3 
positivt med genomsnittligt cirka 0,25 procent och för CAAR 2 positivt med i genomsnitt 
cirka 0,8 procent. Dessa samband är inte signifikant på 5 procents nivån vilket gör att 
nollhypotesen inte kan förkastas.  
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Att resultaten är svårtolkade för den aktuella kategorin kan bero på att det finns massor med 
olika orsaker till att managern lämnar klubben. Faktorerna berör allt från att få sparken till att 
gå i pension148.  
 
 
5.2 MANAGER LÄMNAR KLUBBEN PÅ GRUND AV DÅLIGA RESULTAT 
 
För att bättre kunna analysera materialet ser vi nu på en av våra kategorier, nämligen att 
managern lämnar klubben på grund av dåliga resultat. I denna kategori ingår alla managers 
som avskedats av klubben eller gett upp efter att laget presterat dåligt. Vi har i denna kategori 
studerat 34 olika händelser. 
 
Kollar vi på det sammanlagda datamaterialet för dessa observationer ser vi att i ungefär 65 
procent av fallen blir det en positiv reaktion på aktiepriset på händelsedagen. Därför kan vi 
kategorisera att managern lämnar klubben på grund av dåliga resultat som en nyhet 
aktiemarknaden ser som positiv. Innebörden av detta är att aktiekursen kommer öka149. De 
observationer som har en negativ reaktion på aktiepriset på dagen för händelsen är ofta bara 
svagt negativa och ligger nära 0. 
 
Vi ser även på utfallet av CAAR 3 och CAAR 2 värdena att indelningen i kategorier ger en 
bättre samstämmighet i resultaten. CAAR 3 värdet ökar till cirka 56 procent positiva 
observationer. Förändringen är ännu större när vi ser på CAAR 2 värdet. Det ökar från cirka 
50 procent till drygt 63 procent. Att CAAR 2 värdet blir mer samstämmigt kan bero på att 
detta värde mäter reaktionen från händelsen och framåt medan CAAR 3 värdet tar hänsyn till 
alla dagar i intervallet, vilket innebär att det även tar med värdet från dagen före 
informationen blev känd.  
 
För att säkerställa att det finns skillnader mellan resultaten och för att kunna generalisera 
resultaten på andra tidsperioder gör vi även här t-tester. Resultaten av testerna är mycket 
intressanta då vi kan konstatera att för händelsedagen, dag 0, finns det signifikanta resultat 
som visar att det finns en positiv effekt på aktiepriset oberoende av vilket index vi använder.  
 
För fotbollsindexet visar det sig att aktiepriset avviker från 0 med i genomsnitt 2,27 procent. 
För det nationella generalindexet är motsvarande siffra exakt samma, 2,27 procent. Detta 
betyder att nollhypotesen kan förkastas och att vi kan säga att det finns en statistiskt 
säkerställd positiv effekt på aktiepriset när managern lämnar klubben på grund av de dåliga 
resultat som laget presterat.  
 

                                                 
148 R.H Koning,   ”An econometric evalutionof the effect of fiering a coach on team performance” Applied 
Economics, vol 35 (2003): Appendix 1 
149 John R Nofsinger, ”The impact of public information on investors”, Journal of Banking & Finance, vol 25 
(2001): 1352 
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* AAR t – 1 och AAR t 0 är signifikanta på 5 procents nivån 
 

Generalindex Sparkade Managers, avvikande 
avkastning
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* AAR t 0 är signifikant på 5 procents nivån 
 
 
Att aktiepriset direkt anpassar sig till nyheten följer den semistarka formen av 
marknadseffektivitet.150 Marknadens reaktion indikerar att investerare tycker det är bra att 
klubben byter ut sin manager när resultaten inte varit tillfredställande. Att marknaden reagerar 
positivt kan härledas till några viktiga fakta. 
 
Den första faktorn är att managern anses ha en mycket stor inverkan på det sportsliga 
resultatet. I AIK: s prospekt kan det utläsas att manager, som en nyckelperson, har större 
betydelse än nyckelpersoner i ett vanligt bolag151. Det analoga resonemanget runt detta är att 
managerns möjlighet att påverka utgången får anses större än exempelvis en chef, då det är 
kortare vägar till prestationen mellan laget och managern än för chefen och enheten.  
 
                                                 
150 Ross et.al, 352 
151 AIK Prospekt, www.aik.se/fotboll/ab/prospekt_060615.pdf 
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Den andra faktorn som ligger till grund för resultatet är hur de sportsliga resultaten förändras 
när ett lag byter ut managern när resultaten varit dåliga. Klubbledningen hoppas självkart att 
bytet ska ge ett bättre sportsligt resultat och hänvisar ofta till att den nya managern ska kunna 
motivera spelarna bättre och på så sätt få dem att prestera bättre152. Van Dalen visar att ett 
managerbyte tenderar att ha en positiv effekt på klubbens resultat under den innevarade 
säsongen 153. Att laget tar fler poäng vid ett byte av manager gör det förståligt varför kursen 
stiger vid annonserandet. Konings forskning som beskriver att det på längre sikt inte finns 
någon positiv effekt av managerbyte verkar ignoreras av marknaden154. En förklaring till detta 
kan vara att om det inte går bättre finns alltid alternativet att byta ut den nya managern och 
tillsätta ytterligare en ny manager.   
 
En genomgång av datamaterialet visar att det finns tre värden som skulle kunna vara outliers i 
denna kategori. De tre möjliga outliererna är när Kenny Daglish sparkas av Newcastle 1997, 
när Octávio Machado sparkas från Porto 2002 och när Trevor Francis sparkas från 
Birmingham 2001. Justerar vi datamaterialet för dessa värden visar det sig att resultatet 
fortfarande är signifikant men nu på 10 procents nivån. Huruvida dessa händelser ska 
exkluderas från materialet är en svår fråga. När Dalglish tog över Newcastle efter Kevin 
Keegans avgång, ledde laget ligan med 10 poäng. Under Daglish tid i klubben hann laget 
tappa en till synes given ligatitel och laget misslyckades stort under den nästkommande 
säsongen.155 Med detta som bakgrund är det inte konstigt att kursen tog ett rejält språng uppåt 
när han sparkades från klubben. Samma mönster går att se när Octavio Machado fick lämna 
Porto efter en pinsam derbyförlust156. Machado hade även lyckats göra sig rejält impopulär 
genom att bänka stjärnan Jorge Costa och genom att inte ta tillbaka fansens stora favorit 
Jardel fastän klubben och Jardel var överens om en övergång tillbaka till Porto. Resultaten 
hade under hans styre inte heller varit tillfredställande. 157 Även i detta fall finns det som 
beskrivs fog för att det ska komma en kraftig reaktion när han får sparken. Med detta 
resonemang vill vi visa att det inte nödvändigtvis är så att dessa observationer är outliers. I 
och med att de uppträder med viss regelbundenhet är det således normalt med dessa 
observationer, därför ska de behållas i datamaterialet158. 
 
En annan effekt som kan utläsas i den avvikande avkastningen för dagen före händelsen är att 
när fotbollsindexet används som parameter för den normala avkastningen finns det 
signifikanta bevis på att aktiekursen har en negativ utveckling med i genomsnitt 1 procent. 
Ytterligare bevis för att det verkar vara så att aktiekursen har en negativ utveckling dagen före 
managern sparkas är att i 74 procent av fallen är rektionen negativ om vi kollar på de enskilda 
fallen. Har vi istället generalindex som parameter för den avvikande avkastningen ser vi att de 
värden vi får fram inte är signifikant skiljda från 0, vilket innebär att vi inte kan förkasta 
nollhypotesen. Vi ser ändå att även med detta index är effekten negativ dagen före händelsen. 
Att indexen visar olika resultat gör analysen svårare. Mycket tyder ändå på att det i många fall 
finns en negativ reaktion dagen före händelsen. 
 

                                                 
152 R.H Koning,  ”An econometric evalutionof the effect of fiering a coach on team performance” Applied 
Economics, vol 35 (2003), 556 
153 Ibid.  
154 Ibid., 555-558 
155 www.nufc.co.uk 
156 http://www.worldsoccernews.com/news/2002Jan/20020122_12189_world_soccer.html 
157 http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rio_Jardel 
158 Anderson et.al, 588 
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Att det finns en negativ reaktion, vad beror det då på? Vi kan tänka oss två möjliga 
förklaringar även om dessa är sammanhängande. Den första har sin utgångspunkt i sportsliga 
resultaten. Strax före styrelsen tar beslutet att sparka managern borde klubbens resultat vara så 
dåliga att managerns jobb kan ifrågasättas. Aktiekursen styrs av de resultaten klubben gör159. 
Finns det risk för degradering, eller har klubben åkt ut tidigare än förväntat i cupspelet kan det 
innebära sämre ekonomiskt resultat160. Det innebär att marknaden värderar klubben efter den 
rådande situationen som i detta läge troligtvis ligger under förväntningarna. Därför borde 
klubbens trend vara nedåtgående dagarna före beslutet att sparka managern. Den andra är att 
resultatet i den föregående matchen, som med stor sannolikhet är en förlust, påverkar 
aktiekursen under en specifik dag161. För detta finns det inga empiriska bevis, men 
resonemanget om att klubbens resultat påverkar aktiekursen gör att vi ändå ser det som en 
möjlig förklaring.  
 
Genom att vi ser en reaktion under händelsedagen blir det intressant att studera dagen efter 
händelsen. Här finner vi inga statistiska bevis för att kursen skulle röra sig åt något håll. Vi ser 
tendenser till att kursen rör sig svagt negativt men inte nog mycket för att förkasta 
nollhypotesen. Detta gör att inte heller CAAR 2 är signifikant skilt från 0, trots att vi har en 
positiv avvikande avkastning oberoende på vilket index som används på runt 1,25 procent för 
tidsperioden.   
 
 
5.3 MANAGER LÄMNAR KLUBBEN AV ANDRA SKÄL 
 
Den tredje kategorin som vi testar är huruvida det finns en effekt på aktiekursen när klubbens 
manager avgår av andra skäl. Kategorin innehåller flera olika orsaker, med den gemensamma 
nämnaren att managern slutar förutsatt att resultaten inte varit dåliga.  
 
Tittar vi på de enskilda observationerna kan något mönster inte urskiljas. Det verkar råda 
delade meningar huruvida det ska klassas som en positiv eller negativ nyhet att managern 
lämnar av andra skäl. Möjligtvis kan det påvisas att CAAR 3 och CAAR 2 antar fler negativa 
värden när jämförelse görs med det nationella indexet.  
 
För t-testerna ser vi ett liknande mönster som för granskningen av de enskilda observationerna 
med ett väldigt osignifikant resultat. För händelsedagen är den avvikande avkastningen 
positiv med cirka 0,1 procent för fotbollsindexet och negativ med 0,2 procent när jämförelsen 
sker med det nationella generalindexet. Inget av resultaten är signifikant skiljt från 0 vilket 
innebär att nollhypotesen inte kan förkastas. Inte heller för något av de andra värdena finns 
det statistiska bevis för att de olika AAR och CAAR värdena avviker från 0. Således kan 
nollhypotesen även i detta fall inte förkastas.  
 

                                                 
159 AIK Prospekt www.aik.se/fotboll/ab/prospekt_060615.pdf 
160 Ibid. 
161 Ibid. 
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Fama beskriver att en förutsättning för den effektiva marknadshypotesen är att investerare 
tolkar given information på samma sätt. Tolkas informationen annorlunda av olika aktörer blir 
reaktionen således inte enhetlig.162 Vi ser att detta kan vara en möjlig förklaring till att 
reaktionen av den företagsspecifika nyheten att managern lämnar av andra skäl inte ger något 
statistiskt säkerställt resultat. Detta följer samma resonemang som under kategorin managern 
lämnar klubben.  
 
Vidare framgår det att i kategorin managern lämnar av andra skäl, ingår till exempel att 
managern skriver kontrakt med en annan klubb, vilket borde ses som en negativ nyhet då 
klubben tappar en nyckelperson för organisationen163. Det är dock inte säkert att det tolkas 
som en dålig nyhet då klubben kommer att kompenseras ekonomiskt av managerns nya klubb. 
Investerare kan då anse att den betalning klubben får för managern är större än nyttan av att 

                                                 
162 Eugene F Fama. “ Efficient capital markets: A review of theory and empirical work”, Journal of finance”, 
Vol 25, (1970): 388 
163 AIK Prospekt, www.aik.se/fotboll/ab/prospekt_060615.pdf 
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behålla managern. Nyheten skulle ur detta perspektiv kunna tolkas som positiv, vilket innebär 
att kursen stiger164. Ett exempel på detta fenomen är när Porto tappar sin karismatiska 
manager José Mourinho till Chelsea.  
 
Att en manager lämnar av andra skäl borde ses som en negativ nyhet då en nyckelperson i 
organisationen förloras.165 Genom vår kategorisering innebär det även att managern i sin roll 
varit framgångsrik eller neutral varvid det i våra tester inte kan anses positivt i speciellt många 
fall att han försvinner. Nofsinger beskriver i sin studie att privatpersoner till skillnad från 
institutionella investerare är mindre benägna att handla på negativa nyheter166. För oss är detta 
intressant då det i klubbarna ofta finns ett stort privat ägande167. Detta skulle kunna förklara 
varför reaktionen vid negativa nyheter uteblir, eller åtminstone inte är tydlig.    
 
 
5.4 JÄMFÖRELSE MED VD - BYTE 
 
Att jämföra våra resultat med tidigare studier rörande VD-byten, gör vi för att undersöka om 
dessa följer liknande mönster. Jämförelsen försvåras av de tvetydiga resultaten som 
framkommer när vi granskar de tidigare utförda studierna inom VD området. En ytterligare 
svårighet är att en av kategorierna vi undersöker, inte är helt jämförbara med de kategorier 
som bland annat Deadman & Lin samt Rozeff & Furtado definierar i sin undersökning. Detta 
gäller jämförelsen mellan att VD:n avskedas och att managern lämnar på grund av resultaten.  
 
För kategorin att managern lämnar klubben jämför vi resultatet från undersökningar som 
behandlar att VD: n lämnar företaget. Resultaten i denna kategori tyder på att det finns en 
negativ reaktion när företagets VD lämnar sin position168. Av de studier vi granskat visar en 
majoritet på detta utfall169. Jämfört med vårt resultat skiljer detta sig, då vi i vår 
undersökningen visar att det finns en svagt positiv reaktion vid managerns lämnande av 
klubben.  
 
Vi visar i vår undersökning att det finns en positiv reaktion på dagen för händelsen när 
managern lämnar klubben på grund av dåliga resultat. Detta resultat är liktydigt med Furtado 
och Rozeffs resultat som kommer fram till att avskedandet av personer i ledande befattningar 
ger en positiv reaktion på aktiemarknaden170. Deadman och Lins studie inom samma område 
visar tvärtemot vad Furtado och Rozeff kommer fram till, att avskedandet ger en negativ 
reaktion .171 Med tanke på att Furtado och Rozeffs172 resultat inte är signifikant framstår 
Deadman och Lins studie som mer pålitlig för oss. 

                                                 
164 John R Nofsinger,, ”The impact of public information on investors”, Journal of Banking & Finance, vol 25 
(2001): 1352 
165 AIK Prospekt 
166 John R Nofsinger, ”The impact of public information on investors”, Journal of Banking & Finance, vol 25 
(2001): 1352-1354 
167 Björn Suneson, AIK åkte ur fotbollsallsvenskan i höstas, Svenska Dagbladet, 2005-02- 
168 Elisabeth Deadman och Stephen W-J Lin. “Shareholder wealth effects of CEO departures: evidence from the 
UK”. Journal of corporate finance, vol  8, (2002), 100-101 
169 Ibid.,  83-84 
170 Eugene Furtado och Michael Rozeff,.  “ The wealth effects of company initiated management changes” 
Journal of financial economics, vol 18 (1987): 155-157 
171 Elisabeth Deadman och Stephen W-J Lin. “Shareholder wealth effects of CEO departures: evidence from the 
UK”. Journal of corporate finance, vol  8, (2002), 96-99 
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För sista kategorin att managern lämnar på grund av andra skäl visar vi i vår studie att det inte 
kan utläsas några bevis för att avvikande avkastning förekommer. Resultaten för den här 
kategorin är samstämmiga med de resultat Deadman och Lin visar i sin studie173.  
 
Vi tycker att det finns indikationer på att det inte går att likställa managerbytet med VD-bytet 
i två av tre kategorierna vi jämför då marknadens reaktion där går åt olika håll. Vi tror att 
detta har sin utgångspunkt i de kulturella skillnader som råder på de olika marknaderna. Det 
lyfts fram i både Furtado & Rozeff174 och Deadman & Lins175 studier att avskedandet av 
företagsledare är ovanligt. I vår studie utgör bytet av managern på grund av det resultat han 
åstadkommit mer än 50 procent av det totala antalet observationer. Detta indikerar att det är 
ett mer normalt förfarande att byta managern än att byta sin VD när det går dåligt.  
 
En tendens vi ser är att om managern lämnar på grund av dåliga resultat skickar det ut andra 
signaler till marknaden än vad den gör när VD: n lämnar företaget. Signalerna av managerns 
lämnande anses av marknaden vara av en positivare karaktär då aktiekursen uppvisar en 
positiv avvikande avkastning176. En möjlig förklaring till att VD: n sällan avskedas, är att när 
det väl sker så finns det allvarligare bakomliggande faktorer än när managern får lämna sin 
position på grund av de dåliga resultaten, vilket skulle kunna vara en förklaring till att den 
avvikande avkastningen är negativ i dessa fall. 
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6. SLUTSATSER 
 
Studiens problemformulering har varit:  
 
Hur påverkas börsnoterade fotbollsklubbars aktiekurs när managern lämnar klubben? 
 
Syftet med uppsatsen var att kontrollera om det förekommer någon avvikande avkastning i 
samband med att managern lämnar klubben. För att lättare kunna peka på olika faktorer har vi 
delat upp att managern lämnar klubben i två delar, managern lämnar på grund av dåliga 
resultat och managern lämnar av andra skäl. En ytterligare tanke med uppsatsen är att jämföra 
våra resultat med resultaten från undersökningar som behandlar att VD:n lämnar företaget. 
 
Studien resulterade i följande slutsatser: 
 

• När managern lämnar klubben på grund av dåliga resultat stiger aktiekursen. 
 
• Reaktionen är inte likadan när managern lämnar klubben som när VD: n lämnar 

företaget. 
 
När klubbens resultat varit dåliga och managern lämnar sin position på grund av denna 
omständighet stiger aktiekursen. Den genomsnittliga avvikande avkastningen är positiv med 
2,27 procent. De statistiska testerna visar att aktiens värde signifikant skiljer sig från 0 och i 
och med detta kan nollhypotesen förkastas och resultatet kan anses vara statistiskt säkerställt. 
Resultatet som vi bidrar med genom studien, innebär att aktiemarknaden nu med stor säkerhet 
kan förutspå vilken effekt som uppstår när en klubbs manager lämnar på grund av dåliga 
resultat.  
 
En ytterligare slutsats är att det finns det indikatorer på att aktiemarknadens reaktion blir olika 
när företags VD lämnar sin position jämfört med när en fotbollsmanager lämnar klubben. I 
vår studie visar vi att kursen ökar när managern lämnar klubben. För VD: n är mönstret att 
kursen vänder ner. Slutsatsen är att det inte går att jämställa ett företags VD med ett lags 
manager trots den liknande arbetsbeskrivningen. En annan slutsats är att det är betydligt 
vanligare att byta sin tränare på grund av resultaten än att avskeda sin VD. 
 
Tittar vi på reaktionen för alla managers ser vi att det inte finns några säkra samband på att 
det förekommer avvikande avkastning i denna kategori. En slutsats vi drar av det är att 
orsaken till att managern lämnar är för diversifierade. 
 
När klubbens manager lämnar av andra skäl finner vi inga bevis i vår undersökning för att det 
förekommer någon avvikande avkastning. Vi kan konstatera att resultaten i denna kategori är 
de minst stringenta. En slutsats vi drar av detta resultat, är att det inte är säkert att marknadens 
reaktion är samstämmig runt denna typ av nyhet och marknaden kan följaktligen inte uppvisa 
stringenta reaktioner. 
 
Den kumulativa avkastningen visar sig under studien ha svårigheter att anta signifikanta 
värden. En slutsats som kan dras av detta är att marknadens reaktion under eventperioden, ± 1 
dag, varierat från dag till dag och att nyheten att managern lämnat klubben bara haft påverkan 
på händelsedagens aktiekurs. Detta stödjer den effektiva marknadshypotesen som menar att 
priserna blixtsnabbt anpassar sig till ny information.  



 
Slutsatser 

 
 

 

6.1 METODOLOGISKT BIDRAG 
 
Vi kan med hjälp av vår studie konstatera att valet av jämförelseindex har stor betydelse för 
studiens utfall. Vi ser att med de olika index vi använder, får vi olika resultat. Denna upptäckt 
är viktig att ha i åtanke när andra undersökningar som använder event studie metodologi 
presenteras.  
 
Ett viktigt konstaterande vi kan göra är att de varierande resultat som förekommer i 
undersökningarna om att VD: n lämnar företaget, kan bero på att dessa undersökningar inte 
tittar på orsaken utan endast tar hänsyn till den verkan som uppstår.177 Att VD: n avgår eller 
sparkas kan bero på många olika orsaker. En VD kan avskedas på grund av dåliga resultat, 
konflikt med styrelse, skandal, finansiellt risktagande, med mera. Genom att inte titta mer 
noggrant på dessa bakomliggande faktorer missas den egentliga orsaken till att VD: n 
avskedas eller avgår. Detta kan vara en bidragande orsak till de varierande resultat tidigare 
undersökningar nått.  
 
 
6.2 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
 
Vi tycker att det vore intressant att fördjupa den studie vi gjort. Ett sätt att göra detta är att 
dela upp managerna på fler kategorier och utifrån mer finfördelade kategorier nå mer exakta 
resultat. Att göra på detta vis kommer dock att kräva fler observationer än vad vår studie 
innehåller.  
 
Att undersöka vad som händer när klubben anställer en ny manager skulle också kunna vara 
ett intressant forskningsområde. Genom en sådan studie skulle det kunna klargöras om 
aktieägarna har olika förväntningar på olika managers.  
 
Ser vi i ett vidare perspektiv tycker vi det finns ett antal mycket intressanta 
forskningsområden då det inte är forskat så mycket inom hur fotbollsaktier reagerar på olika 
händelser. Matchresultat, kvalificering till europacupspel, avancemang i inhemska och 
europeiska cuper är några av ämnena där vidare forskning vore intressant. En parallell som 
kan dras är att ett avancemang i en cup leder till fler hemmamatcher och genom det stora 
intäkter, jämför vi detta med ett företag kan kvalifikationen ses som om företaget fått en ny 
order.  
 
Det konstaterande vi gör i slutsatserna, om att forskningen inom området VD-byten, är för 
fokuserad på den verkan som uppstår av tidigare handlingar ger ett ytterligare 
undersökningsbart område inom VD forskning. Vi skulle vilja se studier som visar vad som 
händer med aktiekursen när ett företags VD lämnar på grund av att han/hon inte lyckats uppnå 
bra resultat. 

                                                 
177 Se Deadman & Lin, (2002), Weisbach, (1988), Furtado & Rozeff, (1987). 
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BILAGA  1 
 
Resultat för de statistiska testerna för de olika kategorierna. 
 
ALLA MANAGERS 
 
Tabellen nedan visar resultatet av t-test med Dow Jones Fotbollsindex 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval 

of the Difference 

 T Df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference Lower Upper 
AAR t-1 -2,528 63 ,014* -,0065952 -,011809 -,001381 
AAR 0 2,129 63 ,037* ,0124964 ,000769 ,024223 
AAR t+1 -,782 63 ,437 -,0032455 -,011541 ,005050 
CAAR3 ,421 63 ,675 ,0026556 -,009942 ,015254 
CAAR2 1,422 63 ,160 ,0092508 -,003751 ,022253 

* signifikant på 5 procents nivå 
 
Tabellen nedan visar resultat av t-test för nationellt generalindex 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval 

of the Difference 

 T Df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference Lower Upper 
AAR t-1 -1,740 63 ,087 -,0045963 -,009874 ,000682 
AAR 0 1,824 63 ,073 ,0111964 -,001069 ,023462 
AAR t+1 -,815 63 ,418 -,0037067 -,012795 ,005382 
CAAR3 ,434 63 ,666 ,0028935 -,010441 ,016228 
CAAR2 1,110 63 ,271 ,0074898 -,005992 ,020972 

 
MANAGERN LÄMNAR PÅ GRUND AV DÅLIGA RESULTAT 
 
Tabellen visar resultatet av t-test för fotbollsindex 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval 

of the Difference 

 T Df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference Lower Upper 
AAR t-1 -2,719 33 ,010* -,0095666 -,016725 -,002408 
AAR 0 2,331 33 ,026* ,0226842 ,002887 ,042481 
AAR t+1 -1,811 33 ,079 -,0094364 -,020036 ,001164 
CAAR3 ,364 33 ,718 ,0036813 -,016870 ,024232 
CAAR2 1,264 33 ,215 ,0132479 -,008069 ,034565 

* signifikant på 5 procents nivån 
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Tabellen visar resultat av t-test nationellt generalindex 
 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval 

of the Difference 

 T Df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference Lower Upper 
AAR t-1 -1,443 33 ,159 -,0045151 -,010883 ,001853 
AAR 0 2,286 33 ,029* ,0227423 ,002502 ,042983 
AAR t+1 -1,756 33 ,088 -,0106056 -,022894 ,001682 
CAAR3 ,691 33 ,494 ,0076216 -,014817 ,030061 
CAAR2 1,080 33 ,288 ,0121367 -,010727 ,035001 

*Signifikant på 5 procents nivån 
 
MANAGERN LÄMNAR PÅ GRUND AV ANDRA SKÄL 
 
Tabellen visar resultat av t-test fotbollsindex 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval 

of the Difference 

 t Df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference Lower Upper 
AAR t-1 -,838 29 ,409 -,0032276 -,011109 ,004653 
AAR 0 ,177 29 ,861 ,0009501 -,010032 ,011933 
AAR t+1 ,584 29 ,564 ,0037707 -,009429 ,016971 
CAAR3 ,206 29 ,838 ,0014932 -,013328 ,016314 
CAAR2 ,647 29 ,523 ,0047208 -,010208 ,019649 

 
Tabellen visar resultat av t-test nationellt generalindex 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval 

of the Difference 

 T Df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference Lower Upper 
AAR t-1 -1,056 29 ,299 -,0046883 -,013765 ,004388 
AAR 0 -,316 29 ,755 -,0018889 -,014132 ,010354 
AAR t+1 ,614 29 ,544 ,0041121 -,009586 ,017810 
CAAR3 -,357 29 ,724 -,0024651 -,016580 ,011650 
CAAR2 ,327 29 ,746 ,0022233 -,011690 ,016136 
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BILAGA 2 
 
Sammanställning över observationer, totalt 64 stycken 
 
MANAGER  KLUBB  DATUM  ORSAK 
Francis  Tottenham  1997-11-19  Resultat 
Gross  Tottenham  1998-09-05  Resultat 
Hoddle  Tottenham  2003-09-21  Resultat 
Graham  Tottenham  2001-03-16  Resultat 
Santini  Tottenham  2004-11-05  Övrigt 
Burns  Celtic  1997-05-31  Resultat 
Jansen  Celtic   1998-05-11  Övrigt 
Venglos  Celtic  1999-06-02  Övrigt 
Barnes  Celtic   2000-02-10  Resultat 
O`niell  Celtic  2005-05-25  Övrigt 
Daglish  Newcastle  1998-08-27  Resultat 
Gullit  Newcastle  1999-08-28  Resultat 
Robson  Newcastle  2004-08-30  Resultat 
Souness  Newcastle  2006-02-03  Resultat 
Keegan  Manchester City 2005-03-11  Övrigt 
Kendal  Shieffild United 1997-06-27  Övrigt 
Spackman  Shieffild United 1998-03-02  Resultat 
Bruce  Shieffild United 1999-05-17  Övrigt 
Francis   Birmingham  2001-10-15  Resultat 
Vialli  Watford  2002-06-14  Resultat 
Levington  Watford  2005-03-22  Resultat 
Redknapp  West Ham  2001-05-09  Övrigt 
Roeder  West Ham  2003-04-24  Resultat 
Peters  Preston  1998-01-12  Resultat 
Moyes  Preston  2002-03-15  Övrigt 
Brown  Preston  2004-08-29  Resultat 
Davies  Preston  2006-06-02  Övrigt 
Souness  Southampton  1997-05-24  Resultat 
Jones  Southampton  2000-01-27  Övrigt 
Hoddle  Southampton  2001-03-28  Övrigt 
Strachan  Southampton  2004-02-13  Resultat 
Sturroch  Southampton  2004-08-23  Resultat 
Redknapp  Southampton  2005-12-02  Övrigt 
Smith  Glasgow Rangers 1997-10-28  Övrigt 
Advocate  Glasgow Rangers 2001-12-12  Resultat 
McLeish  Glasgow Rangers 2006-02-09  Övrigt 
Eriksson   Lazio  2000-10-31  Övrigt 
Mancini  Lazio  2004-07-07  Övrigt 
Koeman  Ajax  2005-02-25  Resultat 
Blind  Ajax  2006-05-10  Resultat 
Capello  Roma   2004-05-29  Övrigt 
Lippi  Juventus  2004-04-30  Övrigt 
Hodgson  FC Köpenhamn 2001-06-21  Övrigt 
Backe  FC Köpenhamn 2005-10-31  Övrigt 
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Skovdahl  Bröndby  1999-05-31  Övrigt 
Hareide  Bröndby  2002-04-15  Resultat 
Laudrup  Bröndby  2006-05-22  Övrigt 
Johansen  Silkeborg  2006-10-26  Resultat 
Santos  Porto  2001-06-04  Resultat 
Machado  Porto  2002-01-22  Resultat 
Mourinho  Porto  2004-06-02  Övrigt 
Coviero  Porto  2005-05-23  Resultat 
Inacio  Sporting Lissabon 2000-12-05  Resultat 
Bölöni  Sporting Lissabon 2003-04-29  Övrigt 
Santos  Sporting Lissabon 2004-05-31  Resultat 
Peserio  Sporting Lissabon 2005-10-18  Resultat 
Lucescu  Galatasaray  2002-05-07  Övrigt 
Terin  Galatasaray  2004-03-05  Resultat 
Hagi  Galatasaray  2005-05-30  Övrigt 
Daum  Fenerbache  2006-06-12  Övrigt 
Lucescu  Besiktas  2004-05-17  Övrigt 
Del Bosque  Besiktas  2005-01-27  Resultat 
Backe  Aalborg  2000-05-24  Övrigt 
Andresen  Aalborg  2003-09-05  Resultat 
 
  


