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Sammanfattning 
 
Pengarna rullar allt snabbare inom fotbollen och från Southampton säljs de båda tonåringarna 
Theo Walcott och Gareth Bale för £5 miljoner styck. Båda de händelserna följdes av ett 
kursfall för Southamptons aktie vilket skulle kunna tolkas som att marknaden inte tyckte det 
var goda nyheter. Detta leder oss till vår problemformulering: 
 
Hur påverkas börsnoterade fotbollsklubbars aktiekurser vid spelarövergångar? 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns en avvikande avkastning i samband med 
en spelarövergång. Vi undersöker även om det är någon skillnad mellan spelarköp och 
spelarförsäljningar. Detta gör vi genom en event-studie med 70 övergångar där vi jämför 
avkastningen från klubbarnas aktier med förväntad avkastning. Vi använder oss av indexet 
FTSE100 för att få fram den förväntade avkastningen.  
 
Vi använder oss av främst Famas och Nofsingers teorier i vår teoretiska referensram. Fama 
beskriver den effektiva marknaden medan Nofsingers teori går in på olika typer av nyheter 
och deras påverkan av aktiekursen. Vi har även sett till Peterson som studerat hur rykten 
påverkar aktiekurser.  
 
Vi finner i våra statistiska test att spelarövergångar påverkar aktiekursen negativt på dagen då 
nyheten tillkännages. Vi kan dock se att det endast är spelarköp som har en signifikant 
avvikande avkastning på händelsedagen. I gruppen spelarförsäljningar ser vi inga resultat eller 
mönster som går att statistiskt säkerställa. Det bör även klargöras att de endast är en 
genomsnittlig avvikande avkastning på 0,75 procent vid spelarförsäljningar och det är inte en 
speciellt avvikande. 
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Inledning 

1. Inledning 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för syftet med denna studie samt problemformuleringen 
som vi haft. Vi kommer att ge en överblick för hur fotbollsmarknaden ser ut och avslutar med 
en del relevanta begrepp. 

 

1.1 Problembakgrund 
Den senaste tidens turbulens på världens börser har fått oss att undra: Vad driver egentligen 
börskurserna? Vad ligger bakom? Vissa gånger är anledningen lätt att se och mycket 
uppmärksammad i media, till exempel en höjning av styrräntan i USA, stigande oljepriser 
eller kreditkrisen.1 Dessa nyheter är stora händelser som påverkar hela länders ekonomier och 
en inverkan på aktiekurserna är självklara. Ibland förändras dock endast enskilda företags 
kurser. Det kan bero på att företaget släpper rapporter, vinstvarnar eller offentliggör en ny 
affär.2 

Nyheter har alltså en tydlig inverkan på aktiekurserna. Frågan vi då ställer oss är vilka nyheter 
som påverkar kursen. Vilka driver den upp och vilka pressar den nedåt? Att nyheter av 
ekonomisk karaktär påverkar aktiekursen ses som självklart, men hur är det med nyheter som 
inte är av direkt ekonomisk karaktär? När t.ex. en VD avgår eller när ett företag väljer att 
sponsra en idrottstävling påverkas också företaget. Forskning har visat på att t.ex. sponsring 
av sportevenemang har en påverkan på aktiekursen.3 

För att undersöka detta väljer vi att se på ett ämne som ligger oss varmt om hjärtat: Fotboll. 
För vissa av oss har följandet av favoritlaget i Premier League utvecklats från ett litet intresse 
till den hobby som tar upp en stor del av fritiden. Det är inte bara de sportsliga nyheterna vi 
följer utan numera även de ekonomiska. 

Fotbollen har växt ifrån att ha varit i stor utsträckning en ideell verksamhet till att bli en 
jätteindustri som får in enorma summor från biljettintäkter, tröjförsäljningar, sponsorer och 
spelaraffärer. Spanska klubben Real Madrid är den klubb som hade mest intäkter under 
säsongen 2006/2007 då de drog in motsvarande 3,3 miljarder kronor. Manchester United var 
under samma period den mest vinstbringande klubben med en vinst på 680 miljoner kronor.4 

Runt om i Europa är det relativt vanligt med börsnoterade fotbollsklubbar. I Danmark finns 
fem fotbollsklubbar på börsen och i Italien är de tre storklubbarna Roma, Juventus och Lazio 
alla noterade.5  

                                                

1 Avanza, 2008 
2 Dagens Nyheter, Lucas, 2008 
3 Filis N. George and Spais S. George ”Stock Market Reaction on Official Football Club Sponsorship 

Announcement Using Event-Study Method” The Case of Juventus FC and Tottenham Hotspur FC stockholders’ 

behavior, 2007 
4 http://www.e24.se , 2008-03-28, Petersen 
5 http://www.stoxx.com/indices/components.html?symbol=FCTP 
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Under 1990-talet blev många engelska lag, med Manchester United och Newcastle i spetsen, 
börsnoterade, men under de senaste åren har utveckling gått åt andra hållet. Åren 1997-2000 
fanns det tio klubbar i Premier League som var börsnoterade.6 Idag är bara två lag från högsta 
ligan kvar på börsen, Tottenham Hotspurs och Birmingham FC.7 

En av anledningarna till att så få lag finns kvar på börsen är att de senaste åren har flera  
miljardärer gått in och köpt upp lag i Premier League. Manchester United köptes av 
amerikanen Malcom Glazer, Chelsea av ryssen Roman Abramovitj, Newcastle United av 
engelsmannen Mike Ashley och West Ham United av islänningen Eggert Magnusson. Dessa 
köp kan ses från flera olika vinklar. De kan ses som rent ekonomiska, de kan vara på grund av 
genuint fotbollsintresse, men de kan också ses som ett PR-inriktat köp, där mediebevakningen 
ger dem positiva effekter.8 Det kanske tydligaste exemplet på ett sådant köp är thailändaren 
Thaksin Shinawatras köp av Manchester City. Trots att han blivit kritiserad av flera 
människorättsorganisationer för hans agerande som premiärminister i Thailand ses han med 
blida ögon då han pumpar in pengar i Manchester City för att föra dem till toppen av England 
och Europa.9 

Men behandlas fotbollsklubbar som andra bolag? Ser marknaden på fotbollen som vilken 
industri som helst eller får den specialbehandling? Investerarna i fotbollsklubbar är ofta 
institutioner och banker till skillnad mot vad vissa forskare hävdar. Bland andra Zuber hävdar 
att ägare av fotbollsaktier ofta är passionerade fans som inte är ute efter ekonomiska vinster 
utan mer en emotionell vinning.10 Men med stora institutionella ägare borde aktierna handlas 
på samma sätt som övriga aktier. 

I Sverige planerar NGM att starta en ny börs och där samla alla nordens noterade sportföretag. 
I februari hade man varit i kontakt med ett tiotal företag och enligt NGM:s VD Ulf Cederin 
hade man fått ett bra gensvar. Cederin hävdade också att det i norden fanns ett 50-tal 
föreningar som skulle kunna var aktuella för en notering.11 I Sverige är det endast AIK 
Fotboll som är noterade och de har än så länge inte varit någon lysande affär. Aktien har fallit 
med nästan 29 procent det senaste året och hela 90 procent sedan introduktionen 1999.12 I 
mitten av maj blev ännu en klubb noterad på börsen, Hammarby bandy.13 

För fotbollsklubbar finns det specifika händelser som inte är av ekonomisk karaktär, men som 
ändå påverkar klubbens värde. Matchresultat är ett sådant exempel. En seger betyder inget 
direkt ekonomiskt, men segern kan göra så att laget vinner ligan eller får spela matcher i 
Europa vilket genererar mer intäkter. För AIK står biljettintäkterna för 33,6 procent (42,5 

                                                

6 Zuber, Richard A, Yiu, Patrick, Lamb, Reinhold. P och John M. Gandar, Investor-fans? An examination of the 

performance of publicly traded English Premier League teams, Applied Financial Economics 15:5, (2005), s305-

313 
7 http://www.stoxx.com/indices/components.html?symbol=FCTP 
8 Jay Hartzell och Gregory Brown, Market reaction to public information: The atypical case of the Boston 

Celtics, Journal of Financial Economics 60 (2001) s.333-370 
9 http://news.bbc.co.uk,  2008 
10 Zuber, et al, Investor-fans? An examination of the performance of publicly traded English Premier League 

teams, Applied Financial Economics 15:5, (2005), s305-313 
11Dagens Industri, 2008, Österlind 
12 http://www.di.se 
13 http://www.hammarbybandy.se 
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MSEK) och intäkterna för spel i Europeiska turneringar stod för 5,7 procent (7,1 MSEK) av 
omsättningen.14 

Det har gjorts studier på hur resultat av matcher påverkar aktiekursen i fotbollsklubbar. 
Strandtman genomförde 2005 en undersökning där han studerade det tyska fotbollslaget 
Borussia Dortmunds aktiekurs efter att de spelat match. Han kunde visa på att resultaten i 
seriematcherna hade en påverkan på aktiekursen samt att effekterna var större när laget 
spelade en cupmatch.15  

Vad vi reagerade på när vi såg på AIK:s bokslut från år 2007 var att spelarförsäljningarna stod 
för 17,8 procent (22,3 MSEK) av intäkterna och var den tredje största inkomstkällan för AIK 
Fotboll under 2007. Spelarförsäljningar är dock väldigt varierande från säsong till säsong. År 
2006 stod det för 8,4 procent (7,9 MSEK) av den totala omsättningen.16 

Världens största sport är fotboll, världens centrum för proffsfotboll är Europa och Europas 
mest populära liga är den engelska. Premier League har de senaste åren växt fram till en 
ekonomisk jätte. Säsongen 2006-2007 omsatte de 20 lagen i Premier League £1,47 miljarder. 
Denna siffra väntas öka med 20 procent till säsongen 2007-2008.17 Därför valde vi att vända 
våra blickar mot England och se hur situationen ser ut där. I Storbritannien (Skottland 
inräknat) är sju klubbar från de två högsta ligorna börsnoterade. De senaste åren har antalet 
börsnoterade klubbar blivit färre och inget av The Big Four (Manchester United, Liverpool, 
Chelsea och Arsenal) återfinns längre på börsen. Istället är det Tottenham Hotspurs som är 
den klubb med störst börsvärde. 

 

Tabell 1 - Noterade fotbollslag i Storbrittanien 
 Börsvärde (miljoner GBP) 

Tottenham 143,47  

Celtic 60,25  

Birmingham  28,93  

Sheffield 
Utd. 

25,07  

Southampton 9,13  

Watford 8,12  

Preston* 4,52  

Millwall *  3,79  

. *kommer ej att tas med i undersökningen p.g.a. för liten omsättning i aktiehandeln 

Två av Englands största fotbollstalanger just nu har fostrats i Championship-laget 
Southampton FC. Theo Walcott och Gareth Bale spelade båda i den klassiska klubben innan 
de såldes till Arsenal FC respektive Tottenham Hotspurs. De var två spelare Southampton 

                                                

14 AIK Fotbolls Bokslutskommuniké 2007  
15 Standtmann, George, Frequent News and Pure Signals The Case of a Publicly Traded Football Club. 

Department of Economics, Germany and Institute for Development Strategies, Indiana University,Bloomington, 

USA. 2005 
16 AIK Fotboll – Bokslutskommuniké 2006 
17 Scaglione, Fred, Gambling on Football, English-Style, Equities; Sep2007, Vol. 55 Issue 4, p 110-111 
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skulle ha kunnat bygga en nytt framtidslag kring, men såldes då pengarna Southampton 
erbjöds blev för frestande. I januari 2006 fick Southampton £5 miljoner för Walcott och i maj 
2007 betalade Tottenham samma summa för Bales tjänster.18 

Måndagen efter att Walcott satt pennan på pappret för Arsenal vände Southamptons kurs ned 
5,25 procent medan FTSE100 backade 1,8 procent. Detta ger en avvikande avkastning på 
3,45 procent. När börsen stängde samma dag som nyheten om Bales försäljning släpptes hade 
Southampton backat 2,5 procent efter tre dagars uppgång. Detta på en börs som backade 1 
procent. Den avvikande avkastningen där blev 1,5 procent.19  

Båda dessa två försäljningar svarade var och en för mer än 50 procent av Southamptons 
börsvärde och båda fick aktiekursen att falla. Eftersom marknaden värderar alla nyheter kring 
ett företag borde därför marknaden värdera även denna.20  

Dessa försäljningar värderades alltså av marknaden som negativa nyheter. Är detta något 
genomgående för alla övergångar eller är det speciellt för dessa två? Vi anser det mycket 
intressant att undersöka om något mönster går att se när det gäller spelarövergångar och 
aktiekurser. Hur effektiv är egentligen marknaden med fotbollsaktier? 

 

1.2 Problemformulering 
Hur påverkas börsnoterade fotbollsklubbars aktiekurs vid spelarövergångar? 

 

1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är undersöka hur effektiv handeln med fotbollsaktier är och mer specifikt 
om det uppstår förändringar i aktiekursen som uppkommer i samband med att klubben köper 
eller säljer en spelare. Vidare ämnar vi undersöka om det finns någon skillnad i reaktionen 
mellan köp och försäljningar. 

 

1.4 Begreppsförklaring 
Premier League21 
Den högsta fotbollsligan i England. Kallades före 1992 endast Division 1. Ligan består av 20 
lag där de tre sista åker ut varje år och de fyra första får spela Champions League. 

The Championship22 
Den näst högsta ligan i England. Består av 24 lag där tre av de främsta lagen får gå upp och 
spelar Premier League kommande säsong. 

                                                

18 http://www.soccerbase.com 
19 http://www.ft.com 
20 Fama Eugene, Efficient Capital Markets: A Review Of Theory And Empirical Work, Journal of Finance, Vol. 25 

Issue 2, p383-417 (1970), s.383 

21 Nationalencyklopedin, 2008 
22 Nationalencyklopedin, 2008 
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Champions League23 
Europeisk klubbturnering där de främsta lagen från varje land får vara med. Beroende på 
landets ranking får olika antal lag vara med i turneringen.  

Bundesliga24 
Den tyska högsta ligan i fotboll. Består av 20 lag där tre får spela i Champions League.  

Manager25 
Med manager menas den person som bestämmer över den taktik och träning ett lag använder 
sig av samt vilka spelare som bör köpas in eller säljas. 

Spelartransaktion/Spelarövergång 
När en spelare slutar spela i lag A och börjar spela i lag B på grund av att lag B köper 
spelarens kontrakt från lag A. I denna uppsats måste köpeskillingen bestå av pengar och det 
får inte vara frågan om ett byte av spelare. 

Dow Jones Stoxx Football Index26 
Ett index med 27 noterade fotbollsklubbar i Europa.   

Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE100)27 
Ett index bestående av de 100 största bolagen på den engelska börsen. Basnivån sattes till 
1000 punkter den 3:e januari 1984. 

                                                

23 Ibid 
24 Ibid 
25 Ibid 
26 Stoxx, 2008 
27 Fincial Times, 2008 
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Teori 

2 Teori 
I teorikapitlet tar vi upp de teorier som detta arbete vilar på. Vi redogör för de tre 
huvudteorierna, Famas effektiva marknadshypotes, Nofsingers nyhetsteori samt Peterssons 
ryktesteori. Relevant forskning kring fotbollsklubbarna redovisas i detta kapitel med. 

2.1 Marknadseffektivitet 
Vi kommer att undersöka om och hur en förändring av fotbollsklubbens värde påverkar dess 
aktiekurs. Det är därför viktigt att tydliggöra att vi antar att det råder semi-stark effektivitet på 
aktiemarknaden. Vi kommer här att redogöra för teorier rörande effektivitet på marknaden. 

2.1.2 Effektiv Marknadshypotes 
Famas teori om effektiva marknader bygger på att priset på aktier speglar all den information 
som finns tillgänglig. Om alla har samma tillgång till information och värderar den lika 
kommer inga över- eller undervärden att existera på aktiemarknaden.28 På en marknad som 
uppträder effektivt blir all form av fundamental analys och teknisk analys oanvändbar och 
överflödig.29 Det krävs dock en del för att en effektiv marknad ska kunna existera. Fama 
nämner tre kriterier som ska vara uppfyllda för att en marknad ska kunna ses som effektiv. 30  
 
1. Det finns inga transaktionskostnader när man handlar med aktierna 
2. Informationen kostar inget för investerarna 
3. Alla aktörer på marknaden gör samma bedömning av hur mycket nyheter kommer att 
påverka det framtida priset på aktien 
 
Fama går dock vidare och säger att det inte är troligt att finna en sådan marknad, men att det 
inte gör något så länge kriterierna är tillräckligt uppfyllda T.ex. kan priser på en marknad där 
det finns transaktionskostnader ändå spegla detta rätta värdet för aktier och så länge en 
tillräckligt stor grupp av aktörer nås av information och tolkar den lika så håller hypotesen.31 
För att undersöka detta och se vilken form av effektivitet en marknad har delas de in tre olika 
nivåer.32 

2.1.3 Svag form av marknadseffektivitet  
Den enda informationen som marknaden använder är historisk information. Marknaden använder 
företagets tidigare resultat för att värdera aktien och sätta ett pris. Det finns alltså inga 
övervärden vid en sådan effektivitet och vid en sådan jämvikt finns det heller inga möjligheter 
till arbitragevinster.33 Marknaden rör sig då tillsynes helt slumpmässigt och det finns ingen 
möjlighet för aktörer att finna något mönster i kursrörelserna.34 Denna effekt kallas ”random 

                                                

28 Fama, Eugene, Efficient Capital Markets, Journal of Finance, Vol. 25 Issue 2, p383-417 (1970), s383 
29 Gordon, B. och Rittenberg, L, The Warsaw Stock Exchange: A test of market efficiency. Comparative Economic 

Studies (Association for Comparative Economic Studies); Summer 1995, Vol. 37 Issue 2, s8 
30 Fama, Eugene, Efficient Capital Markets, Journal of Finance, Vol. 25 Issue 2, p383-417 (1970), s387 
31 Ibid.  s388 
32 Ibid.  s383 
33 Campbell Y John, Lo W Andrew , Mackinlay A Craig,  The econometrics of financial markets, New Jersey: 

PrincetonUniversity press,( 1997) 
34 Fama Eugene , The behavior of stock-market prices,  Journal of Business Vol. 38 Issue 1, (1965) s.34 
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walk” och har testats på många olika marknader världen över. Tester visar i de flesta fall på 
att den svaga formen av marknadseffektivitet är närvarande.35 

2.1.4 Semi-starkt form av marknadseffektivitet 
Publik information från företaget eller andra källor används för att värdera aktien.36 Detta kan 
innefatta både information från företaget så som information om utdelning, byte av ledningen 
eller vinstvarningar, men också allmänna nyheter om företaget. Dessa kan vara t.ex. nyheter i 
media eller offentliga analyser av marknadsaktörer. 

Effektiviteten på aktiemarknaden har flera gånger testats om den är semi-stark. Wulff testade 
2002 om aktiekursen påverkades av tillkännagivande av aktiesplit för företag i Tyskland. 
Trots att det underliggande värdet på aktien inte påverkas av en sådan nyhet fann han att 
handeln ökade och priset gick upp.37 Att det finns en reaktion visas även av Mishra som 
undersökte hur en split påverkade indiska företags aktiekurs. Han fann dock att en split 
påverkade kursen negativt och att volymen som handlades minskade.38 Båda dessa 
undersökningar stöder dock den effektiva marknadshypotesen då nyheterna påverkar priset på 
aktierna. Antagandet om semi-stark marknadseffektivitet har endast i ett fåtal fall fått 
förkastats.39 

2.1.5 Stark form av marknadseffektivitet 
I denna form vägs all info, även icke-publik, in i värderingen av aktien. Det innebär att en 
eller flera aktörer kan sitta på mer information än övriga marknaden och genom den kunna 
skaffa sig fördelar. Denna form kan inte finnas på laglig väg då Sverige har en lag om 
insiderbrott för att förhindra detta. 

Problematiken i denna studie med den starka formen av marknadseffektivitet är att det är så 
många inblandade i en spelaraffär. Allt ifrån klubbar, spelare, ledare, agenter, läkare och 
spelarfruar kommer troligen att veta tidigare än den övriga marknaden att en spelaraffär är på 
gång. Vi utgår dock ifrån att det inte finns någon stark effektivitet. 

 

 

 

 

                                                

35 Smith, Graham, Random walks in Middle Eastern stock markets, Applied Financial Economics, 17:7, (2007) s. 

587 – 596 
36 Fama, Eugene, Efficient Capital Markets, Session Journal of Finance, Vol. 25 Issue 2, p383-417(1970)s383 
37 Wulff, Christian, The Market Reaction To Stock Splits – Evidence From Germany, Schmalenbach Business 

Review, 54 2002 s.280–297 
38 Mishra, A.K., The Market Reaction To Stock Splits – Evidence From India, International Journal of Theoretical 

and Applied Finance, Vol. 10, No. 2 2007 s.251–271 
39 De Ridder, Adri, Finansiell ekonomi: om företaget och finansmarknaden, första upplagan,Stockholm: 

Norstedts juridik, 2003 
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Tabell 2 – Olika former av effektivitet 

Svag form Aktiekursen 
återspeglar all 
historisk information 

  

Semi-stark form Aktiekursen 
återspeglar all 
historisk information 

Kursen påverkas av 
nyheter om företaget 

 

Stark form Aktiekursen 
återspeglar all 
historisk information 

Kursen påverkas av 
nyheter om företaget 

Kursen påverkas 
även av privat 
information 

 

2.1.6 Utveckling av den effektiva marknadshypotesen 
Fama utvecklar två decennier senare sin teori för att bättre beskriva den moderna marknaden. 
Svag form av marknadseffektivitet fick då namnet Tests for return predictability för att spegla 
det faktum att utdelning och ränta nu tas med i värderingen av aktierna. Fama berättar sedan 
att event studier används för att undersöka vad en typ av händelse har för påverkan på t.ex. 
aktiekursen, alltså vad han tidigare döpt till semi-stark effektivitet. Även stark effektivitet fick 
ett nytt namn. Det blev Test for private information för att bättre beskriva vad testet går ut 
på.41 

 

2.2 Fotboll 
Trots att fotbollen relativt nyligen har vuxit ut till en stor industri finns det en del forskning 
kring ämnet fotboll och ekonomi. Vi har dock inte kunnat finna någon forskning om köp eller 
försäljning av spelare så vi ämnar fylla denna lucka.  

Kring matchandet har det forskats en hel del. Stadtmann undersökte 2005 hur matcher 
påverkade den tyska Bundesliga-klubben Borussia Dortmund. Han fann klara bevis som 
talade för att matcher påverkade klubbens aktiekurs.42 Denna forskning stöds dock inte av 
Zuber et. al som undersökte engelska lags aktiekurser när två noterade lag spelade match mot 
varandra. De fann inte att matchande påverkade aktiekursen.43 Skillnaden mellan de olika 
länderna kan spela in, men vi anser det inte var troligt då både fotbollskulturen och 
aktiemarknaden är relativt lika i England och Tyskland.  

Stadtmann fann dock inga klara bevis för att spel i Champions League skulle påverka kursen 
mer än matcher i den inhemska ligan. Undersökningen visade att matcherna i Champions 
League påverkade mer, men att skillnaden inte gick att statistiskt säkerställa. 44 

                                                

 
41 Fama, Eugune, Efficient Capital Markets II, Journal of Finance, Vol. XLVI, No.5 , (1991)  s1575 
42 Stadtmann, George, Frequent News and Pure Signals The Case of a Publicly Traded Football Club. (2005) s18 
43 Zuber, et al, Investor-fans? An examination of the performance of publicly traded English Premier League 

teams, Applied Financial Economics 15:5, (2005), s306 
44 Stadtmann, George, Frequent News and Pure Signals The Case of a Publicly Traded Football Club. (2005) 
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I Sverige har både Briem m.fl och Forslund och Johansson  undersökt hur spel i Champions 
League påverkar en klubbs aktiekurs. Breiem m.fl. tittade på hur kvalifikationsmomentet till 
den penningstinna turneringen påverkade aktiekursen. De fann att ett lyckat kval såväl som ett 
misslyckat hade stor effekt på aktiekursen.45 I samma uppsats undersöker de även om 
spelartransaktioner av stjärnspelare påverkar kursen. De fann dock inte någon signifikant 
påverkan.46  

Forslund och Johansson undersökte hur matcher i Champions League påverkade kursen. De 
använde sig av odds för att därigenom se vilka förväntningar som fanns på de olika resultaten. 
De kunde visa på ett tydligt samband mellan resultaten och aktiens avkastning.47  

Filis och Spais presenterade 2007 en event-studie som undersökte om det uppstår någon 
kursförändring över en längre tid när en fotbollsklubb skrev under ett nytt sponsorkontrakt. 
Klubbarna de använde sig av var italienska Juventus FC och engelska Tottenham Hotspurs.  

De fann att tillkännagivandet av ett nytt sponsoravtal hade en tydlig effekt både på 
avkastningen och på omsättningen av aktierna.48 De visar också i sin studie att Tottenham och 
Juventus aktier har bättre avkastning än marknaden när marknaden utvecklar sig negativt och 
sämre än marknaden när den utvecklar sig positivt. Som en tänkbar anledning lyfter de fram 
en teori om att majoriteten av aktieägarna är supportrar och småsparare. Detta kommer vi att 
ifrågasätta mer senare då vi funnit att så inte är fallet. 

2.2.1 Risker med fotbollsklubbar49 
Det finns för börsnoterade fotbollsklubbar ett antal risker som inte andra företag på börsen 
tvings dras med. För att beskriva dessa har vi sett till den allsvenska klubben AIK:s prospekt 
från 2006 där det listar det olika riskfaktorerna de ser med att äga aktier i AIK Vi ser inte 
några problem med att överföra dessa risker på andra klubbar i Europa då uppbyggnaden och 
dynamiken hos en fotbollsklubb är relativt lika mellan länder.  
 
Vad som bör has i åtanke är att dessa risker endast är de som är specifika för fotbollsklubbar. 
Övriga risker, såsom konjunkturer och förändringar inom lagstiftning som även påverkar 
andra företag gäller givetvis även för fotbollsklubbar.  

2.2.2 Beroende av sportslig framgång 
Företaget AIK är beroende av de framgångar laget AIK skördar på planen. Denna risk gör att 
även om företaget AIK är skött på ett bra sätt så finns ändå risken för dåliga sportsliga resultat 
som kan leda till, och har i AIK:s fall tidigare lett till, en nedflyttning till en lägre division. 

2.2.3 Fotbollsintresset minskar  
Minskar intresset for AIK kommer klubben att få allt lägre biljettintäkter. Det kan leda till att 

                                                

45 Briem m.fl, ”Hur reagerar fotbollsklubbars aktiekurser på spelartransaktioner  och kvalifikationsmomentet  

Champions League?”, Lund, kanditatuppsats 2005 
46 Ibid. 
47 Forslund Peter och Johansson Lars ”Men gör mål då! En studie i hur fotbollklubbars aktiekurs påverkars av 

matchande” 2008 Magisteruppsats 
48 Filis N. George and Spais S. George ”Stock Market Reaction on Official Football Club Sponsorship 

Announcement Using Event-Study Method” The Case of Juventus FC and Tottenham Hotspur FC stockholders’ 

behavior, 2007 
49  AIK Fotboll  - Prospekt 2006 
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det blir svårare att locka till sig spelare och sponsorer och som i sin tur leder till ännu sämre 
ekonomi. Detta gäller även om intresset för fotboll i Sverige minskar i allmänhet. En sådan 
förändring kan leda till minskade intäkter från TV-rättigheter och sponsorer.  
 
Klubben är också beroende av en bra publik. Den senaste tiden hade flera lag från Stockholm 
varit i fokus då deras supportrar uppträtt dåligt under och i samband med matcher. Detta har 
lett till böter, kostsamma ändringar av rutiner och ibland även poängavdrag. 

2.2.4 Osäkerhet kring spelarköp 
AIK tar även upp osäkerheten med spelarköp. För att öka de sportsliga framgångarna måste 
klubben i allt större utsträckning värva nya spelare, men även om prislapparna växer så finns 
inga garantier att framgångarna också gör det. Spelarna är trots allt bara människor som 
påverkas mycket av den miljö de vistas i. 

 

2.4 Nyheter 
Vilka faktorer påverkar aktiekursen? Detta är en relevant fråga att ställa sig när vi skall 
undersöka eventuella kursrörelser i samband med spelartransaktioner. En akties kurs påverkas 
av antalet avslut som sker mellan köpare och säljare, och vad dessa är villiga att betala för att 
äga aktien.  En anledning till att en aktie rör sig kan vara att företaget släpper en nyhet. Enligt 
Famas teori om semi-stark marknadseffektivitet kommer tillkännagivandet av en nyhet att 
medföra att marknaden värderar nyheten och sedan anpassar aktiepriset efter de nya 
omständigheterna.50 

I vår studie kan detta överföras till när en fotbollsklubb tillkännager ett köp eller försäljning 
av en spelare och nyheten når marknaden.  Investerarna kommer då att värdera nyheten och 
sedan agera utifrån de nya förutsättningarna. Detta kommer att återspeglas i aktiens 
omsättning då den har en tendens att öka när nyheter om företaget aviserats.51 

I Nofsingers studie om hur en aktie påverkas av nyheter delas nyheterna upp i tre separata 
delar: goda nyheter, neutrala nyheter samt dåliga nyheter.52  

2.4.1 Goda Nyheter 
När goda nyheter når marknaden ökar volymen signifikant i jämförelse med den dagliga 
handeln. Enligt Nofsinger handlar institutionella investerare både på goda och dåliga nyheter 
samtidigt som privatplacerare har en tendens att endast handla på goda nyheter.53 Studien 
visade dessutom att de stora institutionella investerarna agerar omedelbart då nyheten 
kommer, samtidigt som de privata dröjer några dagar med att agera. Detta är väsentligt för vår 
studie då majoriteten av aktieägarna i de fotbollsklubbar vi studerat är institutionella 
placerare, med undantag för Southhamton och Celtic där majoriteten av ägarna är 
privatplacerare.  
 
2.4.2 Neutrala nyheter  

                                                

50 Fama, Eugene, Efficient Capital Markets, Journal of Finance, Vol. 25 Issue 2, p383-417 (1970) s383 
51 Nofsinger, John R, The Impact of public information on investors, Journal of Banking and Finance 25, (2001) 

1339-1366 
52 Ibid. 
53 Ibid.  
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Vid neutrala nyheter påverkas inte volymen eller prissättningen, detta kan bero på att varken 
institutioner eller privatplacerare tenderar att handla på dessa nyheter. Privatplacerare handlar 
signifikant mindre vid publiceringen av neutrala nyheter och institutioner handlar normalt 
vilket medför att den totala volymen har en tendens att sjunka dessa dagar.54  
 
2.4.3 Dåliga nyheter  
Vid dåliga nyheter skiljer sig agerandet åt mellan de privata placerarna och institutionerna. De 
privata placerarna kvarhåller sina aktier, vilket resulterar i att de oftast håller kvar 
förlustaktierna för länge. Institutionerna däremot tenderar att sälja snabbt vid dåliga nyheter, 
och då inte bara bolaget som kom med nyheten. 
 
De säljer aktier i fler branscher än de som kom med nyheten och detta resulterar i att volymen 
ökar vid tillkännagivandet av dåliga nyheter.55  

Tabell 3 – Agerande vid nyheter 

Aktörer Goda Nyheter Neutrala Nyheter Dåliga Nyheter 

Institutioner Agerar snabbt, Köper Neutralt agerande, 
handlar normalt 

Agerar snabbt, Säljer 

Privatplacerare Agerar långsammare, 
Köper 

Passivt agerande Agerar långsamt, 
Säljer 

 

 

2.5 Köp på rykte och  sälj på nyhet - Buy on the Rumor and Sell on the News 
(BRSN) 

Rubriken är en klyscha som används inom finansiella kretsar. Den bakomliggande tanken är 
att köpa en aktie när ett rykte sprids, till exempel ett uppköpsrykte, och sedan sälja när den 
verkliga nyheten om affären presenteras.56 Detta fenomen är väldigt intressant för oss, då 
rykten ofta sprids om möjliga övergångar inom fotbollsvärlden. Brown och Hatzel har 
genomfört en studie där de granskat vad som påverkade NBA basketlaget Boston Celtics 
aktiekurs. En av faktorerna de undersökte var ryktet om att en ny huvudtränare skulle 
rekryteras.57  

De påvisade att omsättningen ökade markant samt att priset på aktien steg. Senare när det blev 
officiellt med övergången nådde omsättningen sin topp, samtidigt som aktiepriset pressades 
ner. 

                                                

54 Ibid. 
55 Nofsinger, John R, The Impact of public information on investors, Journal of Banking and Finance 25, (2001) 

1339-1366 
56 Richard L. Peterson , Buy on the Rumor:” Anticipatory Affect and Investor Behavior” The Journal of 

Psychology and Financial Markets 2002, Vol. 3, No. 4, 218–226 
57Gregory W. Brown, Jay C. Hartzell Market reaction to public information: The atypical case of the Boston 

Celtics. Journal of Financial Economics 60 (2001) 333-370 
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BRSN-teorin kompletterar Nofsingers teori om att handeln ökar kring nyheter, dock inte på 
grund av nyhetens art som Nofsinger förespråkar, utan snarare att ryktet blivit bekräftat.  

I studien som genomfördes av Richard Peterson om hur en väntad kvartalsrapport påverkade 
aktiekursen hos it-bolag. Han konstaterar att om aktien köps fem dagar innan rapporten blir 
den justerade avkastningen 4,9 procent, förutsatt att aktien säljs dagen efter rapporten släpps. 
En annan strategi är att blanka aktien dagen efter rapport för att sedan återlämna den fem 
dagar senare, detta ger en justerad avkastning på 6,4 procent.  

BRSN-teorin visar att nyheten i sig inte är den avgörande faktorn om hur aktiepriset kommer 
att justeras eftersom priset kan ha stigit dagarna innan på rykten. När väl nyheten tillkännages 
som bekräftar ryktet kommer de som handlat aktien att sälja för att göra vinst. Detta kommer 
leda till ökad handel men även en eventuell nedgång i priset. Detta talar emot Nofsingers teori 
med att dela in nyheterna i olika delar och därefter avgöra hur kursen kommer att påverkas. 
För enligt Peterson kan aktien sjunka trots att nyheten värderas som god av marknaden, detta 
för att marknaden har diskonterat nyheten när ryktet kom och när bekräftandet står klart säljs 
aktien för att säkra vinsten. 

Hur kan detta påverka vår studie? Ett tänkbart scenario är att ett rykte kommer ut om att en 
storspelare skall värvas till en klubb, ryktet får då aktien att rusa då nyheten tolkas som 
positiv av marknaden. När sedan laget bekräftar ryktet om övergången kan de som spekulerat 
upp aktien kliva av för att säkra sin vinst, vilket leder till ökad omsättning samt ett sjunkande 
aktiepris. Denna teori baseras dels på Nofsingers forskning om nyheters inverkan på 
aktiekurser samt på Petersons teori om spekulationer på rykten.  

2.6 Vem äger fotbollsaktier?  
Intressant för vår studie är att se vilka som äger fotbollsaktier och varför. Att studera 
ägarstrukturen i dessa bolag kan ge en uppfattning om vilka som investerar i fotbollsaktier. 
Majoriteten av de brittiska fotbollsklubbarna som är noterade ägs av en eller flera stora 
institutioner, med undantag för Southampton och Celtic som ägs till störst del av 
privatplacerare.58 

Vad motiverar institutioner och privatplacerare att investera i dessa bolag? Brown och Hatzel 
argumenterar i sin studie för att de som äger aktier i idrottsklubbar inte gör det för den 
ekonomiska vinningen utan snarare för den emotionella känslan.59 

 Detta påstående kan säkerligen appliceras på privatplacerarna, som troligtvis är fans och vill 
äga en del av sitt favoritlag. Dock är det inte troligt att de institutionella aktörerna resonerar 
så. De ser investeringen som vilken annan investering och förväntar sig en bestämd 
avkastning på denna.  

Fotbollsaktier är en mycket riskfylld investering. Osäkerheten kring hur fotbollsklubben 
kommer att prestera medför att volatiliteten på aktien är hög.60 För en fotbollsklubb räcker det 
kanske med en dålig säsong, en stjärnspelare skadar sig eller att man missar en viktig cup för 

                                                

58 www.saintsfc.co.uk , www.celticfc.net - Årsredovisningar  
59 Gregory W. Brown, Jay C. Hartzell Market reaction to public information: The atypical case of the Boston 

Celtics. Journal of Financial Economics 60 (2001) 333-370 
60 http://www.stoxx.com/indices/benchmarking.html 
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att ekonomin skall påverkas avsevärt. Eftersom ekonomin reflekteras i aktiekursen påverkas 
således den negativt och investeringen sjunker i värde.  

Men vad är det som lockar investerare till fotbollsaktierna? Den höga volatiliteten i dessa 
aktier medför att de kan svänga snabbt åt båda hållen, och därmed finns det chans till en hög 
avkastning på kort tid. Ett annat motiv att äga dessa aktier är chansen till uppköp, det kan vara 
väldigt vinstgivande.  

En tillbakablick i tiden visar att fotbollsaktier har tendens att stiga väldigt mycket på rykten 
om uppköp, ett sådant exempel är när Manchester United köptes upp av Malcom Glazer 
erbjöd han Manchester Uniteds aktieägare en budpremie på ca 12 procent 61, Tottenhams 
majoritetsägare erbjöd övriga aktieägare en budpremie på 131 procent vilket förkastades62. I 
juni 2006 spreds ett rykte om att Birmingham City blivit kontaktade av ett bolag som var 
intresserat av att ett eventuellt uppköp och detta fick Birminghams aktiekurs att rusa 75 
procent.63 

Efter att studerat Nofsingers och Pettersons teorier om vad som påverkar marknaden, och 
sedan undersökt vilka som utgör marknaden blir nästa naturliga steg att undersöka varför 
dessa beter sig som de gör. Vad får investerare att agera och när de agerar, är de rationella 
beslut som baseras på fakta eller kan investerare ta irrationella beslut på grund av sina 
känslor?  

Forskning inom finansbeteende har visat att känslor påverkar oss i våra beslut, detta 
resonemang kan då appliceras på investerare. Undersökningar som gjorts i ämnet har studerat 
olika typer av faktorer som påverkat känslorna och humöret på testpersonerna.64 

Studierna som gjorts på området har påvisat att sportresultaten påverkar testpersonernas 
humör, positivt eller negativt. Detta gäller för deras tillvaro generellt. Med detta konstaterat 
kan detta appliceras på investerare och deras framtidssyn på aktiekurserna.  

En mycket relevant studie som gjorts har undersökt hur humöret och känslorna ändras hos 
investerare till följd av resultatet av en fotbollsmatch.65 Studien genomfördes av Edmans et al 
där de undersökte börsens reaktion på oväntade humör förändringar hos investerare.66 
Internationella fotbollsresultat användes som variabel för att studera förändringarna på 
humöret. Studien är relevant för vår undersökning utav två anledningar, de är intressant att 
undersöka hur humör och känslor påverkar investerare samt att studien är fotbollsrelaterad.  

Studien utgår från att investerare är rationella, marknaden är effektiv och att de finansiella 
fördelarna som associeras med en vinst är för små för att kunna mätas. Alternativhypotesen är 
att en seger leder till en positiv börsreaktion medan förlust leder till en negativ börsreaktion.67 
Resultatet i studien visar att förlust i en stor cup leder till en negativ avkastning på mer än sju 
procent sämre än börsen, på månadsbasis justerat mot index. De fann inga bevis för en 

                                                

61 New York Times, Timmons, 2005 
62 Scaglione, Fred, Gambling on Football, English-Style, Equities, Vol. 55 Issue 4, p110-111, 2p (2007) 
63 Ibid. 
64 Edmans et al, Sports Sentiment and Stock Returns, The Journal of Finance, Vol. LXII, No. 4  August 2007 
65 Ibid.  
66 Ibid. 
67 Edmans et al, Sports Sentiment and Stock Returns, The Journal of Finance, Vol. LXII, No. 4  August 2007 
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motsatt effekt vid vinst, det vill säga när de gick bra för fotbollslaget återspeglas det inte på 
börsen. De fann även att effekten av förlusten påverkade de mindre aktierna i mycket större 
utsträckning än de större aktierna. Med dessa fakta som grund, kan investerare som är villiga 
att ta stora risker utnyttja detta. Strategin skulle då vara att blanka till exempel index i två 
länder som möter varandra, och utnyttja den asymmetriska effekt som uppstod. Detta är dock 
väldigt riskabelt då dessa utfall inte sker frekvent nog för att skapa en portfölj som endast 
inriktar sig på detta.68 

Ytterligare studier inom liknande områden har funnit att de inte finns något fastställt 
statistiskt samband mellan börsens avkastning och hur en idrottsmatch slutar.69 En studie 
undersökte hur börsen på Nya Zeeland reagerade när deras landslag i rugby förlorade en 
landskamp. Denna studie motbevisar resultaten från studien som genomfördes av Edmans et 
al där man fann att det existerade ett positivt samband mellan idrottsresultat och börsens 
avkastning. När dessa två studier ställs mot varandra framstår de brister som undersökningen 
från Nya Zeeland har. En av dessa brister är de endast studerat den inhemska börsens reaktion 
på de nationella resultaten, i motsats till Edmans et al studien som studerat börsreaktionerna i 
tre olika världsdelar. Att ha studerat skilda marknader under en 30 års period med 1,162 
observationer har klara fördelar gentemot en marknad med färre observationer, därav anser vi 
att Edmans et al studien bör väga tyngre gentemot Boyle & Walter.  

  

                                                

68 Ibid. 
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Metod 

3 Metod 
I detta kapitel framgår de metodologiska grunder studien vilar på och hur vi genomfört 
studien. I kapitlet ingår de statiska formler vi använt oss av i uträkningarna, samt de 
sanningskriterier som gäller. Det är även här vi utformar våra hypoteser. 

3.1 Kunskapssyn 
Inom kunskapsteorin finns det huvudsakligen två olika inriktningar, positivismen och 
hermeneutiken. Dessa två synsätt är varandras motsatser, positivismen förespråkar att endast 
den kunskap som kan bekräftas via våra sinnen är sann kunskap. Denna kunskap skall även 
vara värderingsfri. Teorins syfte är skapandet av hypoteser som sedan testas. Den 
hermeneutiska lärans fokus ligger på förståelsen av människors beteende snarare än 
förklaringen av beteendet som positivismen förespråkar.  

De huvudsakliga skillnaderna mellan dessa synsätt är subjektivitet och objektivitet. I 
positivismen skall utgången av en undersökning inte påverkas av vem som utför den, detta för 
att dennes subjektiva tolkning är irrelevant. I en hermeneutisk undersökning kan utgången av 
studien påverkas av forskaren då dennes subjektiva tolkning är implementerad.70  

I vår undersökning studerar vi kursrörelserna hos börsnoterade fotbollsklubbar vid 
tillkännagivandet av en spelartransaktion. Vi har för avsikt att skapa hypoteser som testar ifall 
det finns ett samband mellan spelartransaktionerna och aktiens kursrörelse. Materialet som 
utgör grunden för vår studie kommer uteslutande bestå utav numerisk data, vilket eliminerar 
möjligheten för en subjektiv bedömning från vår sida. Vi menar att utifrån att dessa kriterier 
är vår kunskapssyn positivistisk.   

 
3.2 Angreppssätt 
Angreppssättet i en studie förklarar hur forskaren väljer att tolka sambandet mellan teori och 
empiri. I likhet med kunskapsteorin finns det två huvudsakliga inriktningar inom angreppssätt 
teorin, den deduktiva teorin samt den induktiva teorin. Den främsta skillnaden mellan dessa 
två teorier är synsättet på resultat av en studie. Den deduktiva teorin utgår från att teorin leder 
till observationer/resultat samtidigt som den induktiva teorin ser observationer/resultat leder 
till en teori. 71 

Vår studie i ämnet kommer att utgå från redan befintliga teorier om hur aktiemarknaden 
reagerar på nyheter samt vad som påverkar investerare i deras val av aktier.  I studien utgår vi 
från att aktiemarknaden är semistark marknadseffektiv vid tillgodoseendet av ny 
information.72 Som tidigare nämnt ämnar vi skapa hypoteser för att sedan testa dessa 
empiriskt, för att åstadkomma ny kunskap inom området. 

 

                                                

70 Bryman Allan och Bell Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Översättare: Björn Nilsson, 

Malmö:Liber ekonomi, 2005, s26-29 
71 Ibid. s23-25 
72Fama, Eugene, Efficient Capital Markets, Journal of Finance, Vol. 25 Issue 2, p383-417 (1970)s383 
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3.3 Metodval 
I en studie utgör metodvalet sättet studien utförs, detta sker antingen genom en kvalitativ 
studie eller genom en kvantitativ. Skillnaden mellan dessa två metoder är främst att den 
kvantitativa forskningen betonar kvantifiering när det gäller insamlandet och analysen av 
data, den kvalitativa forskningen fokuserar mer på ordets betydelse och inte på 
kvantifieringen under insamlingen och analysen av data.73 

Den kvantitativa forskningen har positivismen som kunskapssyn, och en deduktiv prövning av 
teorier, detta resulterar i att vår studie genomförs med en kvantitativ metod. Syftet med denna 
studie är inte att försöka tolka varför marknaden reagerar som den gör, utan snarare att se om 
den reagerar vid spelartransaktioner. Vi eftersträvar att finna ett mönster som upprepar sig vid 
de valda transaktionerna och därmed kunna generalisera resultaten och applicera dem på alla 
transaktioner. 

 

3.4 Teorival 
Teorierna vi valt att använda oss av i denna studie är främst teorin om den effektiva 
marknaden av  Fama, detta för att kunna tolka kursrörelserna hos fotbollsaktierna när nyheten 
om en spelartransaktion når marknaden. I Famas teori behandlas bland annat hur marknaden 
värderar och anpassar aktiekursera till ny information.74 Famas teori är en av grundpelarna i 
teorikapitlet, andra teorier som används är av Nofsinger, Peterson och Edmans et al. 
Nofsingers teori behandlar nyheter och ur dessa tolkas av marknaden,75 Pettersons teori 
behandlar ämnet rykten, och hur marknaden reagerar när rykten uppstår.76 Edmans et al studie 
behandlar känslor och hur dessa kan påverka investerare vid deras beslut.77 

 

3.5 Insamling av källor 
För att kunna genomföra denna studie har vi använt oss mestadels av vetenskapliga artiklar 
och publikationer som grund för vår teori. Böcker och skrifter i form av tidigare uppsatser har 
använts i viss mån.  

I metod- och teorikapitlen används nästintill enbart böcker och vetenskapliga artiklar, där 
artiklarna utgör grunden i teorikapitlet då vi anser att dessa är de senaste inom området. 
Artiklarna och böckerna har anskaffats med hjälp av Umeå Universitetsbibliotek där 
sökmotorn ALBUM har använts för böckerna.   

                                                

73 Allan Bryman och Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Översättare: Björn Nilsson, Malmö: 

Liber ekonomi, 2005, s40-41 
74 Fama, Eugene, Efficient Capital Markets, Journal of Finance, Vol. 25 Issue 2, p383-417 (1970)s383 
75 Nofsinger, John R, The Impact of public information on investors, Journal of Banking and Finance 25, (2001) 

1339-1366 
76 Peterson, Richard L. Buy on the Rumor: Anticipatory Affect and Investor Behavior, The Journal of Psychology 

and Financial Markets, Vol. 3, No. 4, 218–226 (2002) 
77 Edmans et al, Sports Sentiment and Stock Returns, The Journal of Finance, Vol. LXII, No. 4  August 2007 
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Databasen Business Source Premier har använts för de vetenskapliga artiklarna samt 
databaserna Journal of Sports and Economics och internetbaserade databasen för opublicerade 
artiklar, Social Science Research Network.  

Ord vi använt oss av när vi sökt i dessa databaser är bland annat: 

Soccer stocks, Emotional Investments, behavioral investments, event studies, sports stocks, 
sports investments, Fama,  efficient markets, football stocks 

 

3.6 Källkritik 
Som författare av studien är det viktigt att man kritiskt granskar sina källor, detta för att kunna 
säkerhetsställa tillförlitligheten av dessa. Fel som kan uppstå är att tidigare forskning är 
inaktuell eller att forskaren har tagit med egna värderingar vilket gör studien till subjektiv.  

De teorier som ligger till grund för vår studie, av Fama och Nofsinger är väl etablerade och 
använda teorier av forskare runt om i världen. Eftersom vi använt oss till störst del av 
vetenskapliga artiklar är dessa relativt aktuella. Resterande teorier som vi använt oss av är 
mindre kända, men publicerade och granskade i välrespekterade Journals vilket vi tycker 
medför att de kan anses som tillförlitliga. 

Studier som behandlat ämnet fotboll har vi använt oss av en del. Zubers och Standtmanns är 
relevanta och publicerade artiklar som vi använt oss av och bör anses som tillförlitliga. Filis 
och Spais studie har ännu inte publicerats, och kan därmed inte anses som helt tillförlitlig, 
dock har vi valt att använda oss av den ändå.78 Efter att läst igenom och kritiskt granskat den, 
har vi beslutat oss för att den är relevant och trovärdig. Att den är bland de senaste studierna 
inom området sport och finans gör att den är ytterst intressant.  

Andra opublicerade studier vi använt oss av är Forslund och Johansson samt Briem et al, 
dessa studier är gjorda av studenter på kandidat- och magisternivå.79  

Dessa har inte publicerats och därmed blivit granskade av en oberoende part, trots detta 
använder vi oss av dessa eftersom de är relevanta för vår studie. Att vi valt att nyttja dessa är 
dels att de saknas studier inom området vi undersöker, men även för att dessa studier är 
aktuella tidsmässigt.  

De gånger vi inte har använt oss av förstahandskällor har vi försökt granska och verifiera 
innehållet och slutsatserna från andra håll, detta för att öka tillförlitligheten. Genom detta har 
vi lyckats minimera risken för fel i vår studie.  

För insamlingen av datamaterialet har vi använt oss av databasen Thomson DataStream 
Advanced. Vi anser att de inte finns något att vara kritisk mot denna databas, den är välkänd 
och använd av forskare världen över.80 För att ytterligare höja validiteten på de data vi tagit 

                                                

78 Filis N. George and Spais S. George ”Stock Market Reaction on Official Football Club Sponsorship 

Announcement Using Event-Study Method” The Case of Juventus FC and Tottenham Hotspur FC stockholders’ 

behavior, 2007 
79 Forslund Peter och Johansson Lars ”Men gör mål då! En studie i hur fotbollsklubbars aktiekurs påverkas av 

matchande” 2008 Magisteruppsats , Forslund Peter och Johansson Lars, ” Managerbyte? En studie av 

aktieprisets reaktion när fotbollsmanagern lämnar klubben” Umeå, kanditatuppsats 2007 
80 Edmans et al, Sports Sentiment and Stock Returns, The Journal of Finance, Vol. LXII, No. 4  August 2007 
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fram kontrollerade vi den mot Financial Times hemsida. Vi tog de fem högsta, lägsta och fem 
slumpmässiga transaktioner och kontrollerade för att säkerhetsställa det vi tagit fram via 
DataStream Advanced.  

Internetsidor som vi har använt oss av är antingen klubbarnas egna hemsidor eller så är det 
stor och kända sidor, såsom Financial Times hemsida och BBC. Vi anser att de har tillräckligt 
mer trovärdighet för att kunna tas med. 

 

3.7 Event-Studier 
Vid en undersökning hur en händelse påverkar en akties pris används oftast den metod som 
kallas event-study eller event studie. Den är allmänt accepterad när det gäller ekonomiska 
studier när forskare ska se efter om marknaden har semi-stark effektivitet.81 Metoden bygger 
på att det ska avspeglas i aktiepriset när ny ekonomisk information framkommer om ett 
företag. 

I vårt fall betraktar vi ett spelarköp eller en spelarförsäljning som en relevant ekonomisk 
händelse och väljer därför att se hur en sådan händelse påverkar fotbollsklubbarnas aktier. Om 
vi ser en tydlig effekt på aktiekurserna så har marknaden för fotbollsaktier semi-stark 
effektivitet.  

3.7.1 En event-studies arbetsgång82 
 
1. Definiera händelser 
Det första som skall göras vid en event-studie är att definiera vad som är en händelse. Här 
spelar även tiden en viktig roll, både när det gäller vilken period undersökningen gäller, men 
också under hur lång tid varje händelse skall undersökas. 
 
2. Urvalskriterier 
Det är sedan viktigt att kontrollera vilka händelser som faller ur ramen för undersökningen. 
Anledningarna kan vara många, men några exempel är att data saknas för själva händelsen 
eller att aktiedata saknas för den specifika perioden.  
 
3. Normal och avvikande avkastning 
För att kunna se om en händelse har någon effekt på en aktie måste vi kunna jämföra med 
något som kan betraktas som normalt. När vi gör det får vi fram normal och avvikande 
avkastning. Vad som är normalt tas fram genom antingen en prognos av aktiens framtida 
utveckling eller, den enklare metoden, att jämföra med ett marknadsindex. 
 
4. Beräkna avvikande avkastning 
Det är nu dags att räkna ut den avvikande avkastningen, ofta kallad AR. Vi kommer också att 
räkna ut den genomsnittliga avkastningen AAR och kumulativ avvikande avkastning CAAR. 
Det är även i detta steg som hypoteser utformas med tillhörande test-statistika.  

                                                

81 De Ridder, Adri, Finansiell ekonomi: om företaget och finansmarknaden, andra upplagan,Stockholm: 

Norstedts juridik, 2001 s178 
82 De Ridder, Adri, Finansiell ekonomi: om företaget och finansmarknaden, första upplagan, Stockholm: 
Norstedts juridik, 2001  s179 
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5. Empiriska resultat 
I detta steg presenteras de resultat som undersökningen fått fram. Här kan det också vara på 
plats med lite självkritik för att på så sätt höja undersökningens trovärdighet.  

3.7.2 Urvalsprocess 
Innan genomförandet av en statistik undersökning bör man ställa sig tre frågor, dessa frågor 
kommer att underlätta valet av undersökningsmetod.83 
 

• Vem skall undersökas? 
• Vad skall undersökas? 
• Hur skall undersökningen göras? 

Vi ämnar studera vad som händer med fotbollsaktiers kurs vid en spelarövergång, detta kan 
endast ske genom att studera börsnoterade fotbollslag. Väldigt få fotbollsklubbar är 
börsnoterade, i Sverige är endast AIK Fotboll det.  

I övriga Europa är klubbarna utspridda på de olika börserna, Storbritannien, Danmark, 
Turkiet, Italien och Tyskland är bland de länder som har flest klubbar noterade.  

Vi har valt att göra en urvalsundersökning, och då valt att undersöka noterade fotbollslag i 
Storbrittanninen. Undersökningen kommer att bestå av sex klubbar med sammanlagt 70 
observationer, 35 spelarköp och 35 spelarförsäljningar. Metoden urvalsundersökning medför 
att risken för slumpen minimeras vilket medför att det totala felet kan bli mindre än vid en 
totalundersökning.84 För att hålla studien aktuell och öka validiteten har vi satt upp ett antal 
kriterier som måste uppfyllas för att observationerna skall tas med. 

3.7.3 Urvalskriterier  
• Fotbollsklubben skall ha varit noterade på den Engelska börsen från 2000-01-01 till 

och med 2008-04-28. Tidsperioden är den period som vi studerat och ramen för när 
spelartransaktionerna genomförts. Har en klubb varit noterad i början av perioden men 
inte i slutet av denna faller de bort, alla klubbar var noterade den 28 april 2008.  
 

• Vi har valt de sex dyraste spelarköpen och de sex dyraste spelarförsäljningarna under 
2000-talet i de klubbar vi valt att studera.  
 

• Det skall ha funnits data tillgängligt för samtliga övergångar i klubben. 
 

• Det måste ha funnits information om spelarens ålder, datum för övergången samt 
övergångssumman. 
 

• Transaktionen måste ha varit ett köp eller försäljning, de får inte ha varit ett byte 
mellan klubbar eller ett nytt kontrakt med en spelare som inte haft kontrakt med ett 
annat lag. 

                                                

83 Dahmström, Karin, Från datainsamling till rapport, att göra en statistisk undersökning, tredje upplagan, Lund: 
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3.7.4 Datainsamling 
Eftersom vår studie är en event studie är det viktigt att redogöra hur informationen har 
samlats in. Tillvägagångssättet beskrivs nedan: 

• Datumen för respektive övergång har tagits fram med hjälp av Soccerbase85, för att 
sedan kontrolleras mot den officiella hemsidan för respektive lag. Detta har vi gjort för 
att minimera risken för fel. 
 

• Slutkurser och börsvärde för respektive fotbollsklubb har tagits fram med hjälp av 
databasen DataStream Advanced86. Vid vissa tillfällen har kurser saknats, då har 
Financial Times87 använts som källa. 
 

• Vid insamlingen av data har vi valt att studera fem handelsdagar före samt fem 
handelsdagar efter det att spelartransaktionen blivit officiellt tillkännagiven. 
 

• För att beräkna den avvikande avkastningen har index använts som referens, i detta 
fall FTSE 100. Data har hämtats med hjälp av DataStream Advanced. 
 

3.7.5 Kriterier för testkategorierna 
Vi undersöker i denna uppsats om spelarövergångar mellan fotbollsklubbar påverkar klubben 
och genom det om effektiviteten på marknaden för fotbollsaktier är semi-stark. Vi väljer dock 
att dela upp övergångarna i tre olika kategorier så att vi bättre kan se om olika typer att 
övergångar påverkar kurserna olika.  
 

• SPELARÖVERGÅNGAR 
I denna kategori återfinns alla händelser vi har undersökt och som uppfyller 
urvalskriterierna. Totalt handlar det som 70 övergångar till och från klubbar som är 
noterade på den engelska börsen. 

 
• SPELARKÖP 

I denna kategori ingår alla övergångar TILL de noterade klubbar vi har undersökt. 
Totalt är det 35 övergångar. 

• SPELARFÖRSÄLJNINGAR 
I denna kategori ingår alla övergångar FRÅN de noterade klubbar vi undersökt. Även 
här handlar det om 35 övergångar.  

3.7.6 Urvalsfel 

3.7.6.1 Under- och överteckning 
Vid genomförandet av en undersökning krävs det att man specificerar vilken målpopulationen 
är, den betecknas Population. Ofta är det svårt att undersöka hela populationen, istället kan 
man undersöka en rampopulation. I vårt fall är populationen alla börsnoterade fotbollsklubbar 
i världen medan rampopulationen i denna studie blir de engelska klubbarna som är 
börsnoterade.  
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Täckningsfel kan uppstå då en rampopulation undersöks istället för målpopulationen, dessa 
fel betecknas Under- respektive Överteckning.88 Underteckning sker då enheter ingår i 
målpopulationen men saknas i den undersökta rampopulationen. Överteckning sker då 
rampopulationen innehåller enheter som saknas i målpopulationen.89 Vi anser att risken för 
över- respektive underteckning i vår studie är låg. Detta för att rampopulationen består endast 
av börsnoterade fotbollsklubbar, vilket även målpopulationen består av. Skillnaden är att 
rampopulationen innehåller färre antal bolag än målpopulationen.  

3.7.6.2 Bortfall 
Bortfall definieras av Dahström som ”de enheter i ramen som man har planerat att 
undersöka, men som man ej fick något svar ifrån (eller motsvarande)”.90 

I vår studie har vi två orsaker till bortfall. Det första är att omsättningen och börsvärdet i två 
klubbar är för lågt för att påverkas, det andra bortfallet uppstår då övergångarna av Marcus 
Gayle och Darren Ward sammanfaller just några dagar efter Watfords börsintroduktion.  

Första bortfallen kan ses om individbortfall, de har helt uteslutits ur undersökningen på grund 
av för låg omsättning i aktien samt ett för lågt börsvärde.91 De andra bortfallen bör ses som 
variabelbortfall92. Detta eftersom Watford ingår i studien men dessa två fall var för nära en 
viktig händelse, i detta fall börsintroduktionen av klubben. Data finns för dessa observationer 
men vi tycker att börsintroduktionens betydelse kommer påverka kursen avsevärt och 
inkluderas dessa observationer blir informationen sneddriven. Eftersom vi har få bortfall anser 
vi att dessa inte kommer att påverka studiens utgång och resultat negativt.  

 

3.8 Statistisk Metod 

3.8.1 Avvikande avkastning 
I vår studie använder vi oss av en mätperiod på tio handelsdagar, fem dagar innan 
tillkännagivandet och fem dagar efter. Vi har valt detta intervall av flera anledningar. 
Anledningen till att vi valt fem dagar innan är att det finns risk för att rykten sprider sig om en 
eventuell transfer. Som vi tidigare beskrivit i teorikapitlet hävdar Richard Petterson att 
investerare handlar på rykten och säljer på nyheten. Därför har vi valt intervallet fem dagar 
för att täcka upp eventuella läckor och ryktesspridningar.93 

Fem dagar efter övergången har vi valt för att täcka upp perioden det tar marknaden att 
värdera nyheten och diskontera in den i aktiekursen. Nofsinger påstår att mindre placerare 
reagerar långsammare på negativa nyheter94, därav de fem dagarna efter. Mätperioden 
definieras som t ± 5 dagar.  

                                                

88 Dahmström, Karin, Från datainsamling till rapport, att göra en statistisk undersökning, 3:e upplagan, Lund: 
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För att beräkna den eventuella avvikande avkastningen (AR) beräknas klubbens avkastning 
först. 

Rit = ( Pt – Pt-1) / Pt-1 

Rit = Avkastningen för klubben under dagen t. 
Pt = Stängningskursen på aktien i under dagen t. 
Pt-1= Stängningskursen på aktie i dagen t minus 1. 

När klubbens avkastning är beräknad kan den avvikande avkastningen (AR) beräknas genom 
att klubbens avkastning jämförs mot den normala avkastningen som i detta fall är index.95 

AR it =  Rit – Rm,t 

ARit =  Avvikande avkastningen för klubben vid tidpunkt t.  
Rit = Faktiska avkastningen för klubben vid tidpunkt t. 
Rm,t= Marknadsindex avkastning vid tidpunkten t.  

Om spelarövergångar påverkar kursutveckling för de fotbollsklubbar vi studerat, skall AR 
skilja sig från noll vid tidpunkten t. Skulle inte AR skilja sig från noll tyder detta på att 
transaktionerna inte har en kursdrivande påverkan.96 

Den normala avkastningen kan beräknas på flera sätt, vi har valt att använda oss av 
marknadsmodellen.97 Marknadsmodellen är en erkänd modell och har använts i flera liknande 
studier.98 Den är den enklaste av de olika modellerna men vår uppfattning är att resultaten 
ifrån de olika modellerna skiljer sig så lite att marknadsmodellen är att föredra. 

AR i = Ri - Rm 

ARi = avvikande avkastningen på aktien i på en given dag 
Ri = Faktiska avkastningen på aktien i den dagen. 
Rm = Indexets avkastning på given dag. 
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I vår studie har vi valt att använda oss av indexet FTSE100. Det är Londonbörsens 
huvudindex och består av de 100 största bolagen på den brittiska börsen. Valet av index har 
en mycket stor påverkande effekt på studiens utfall. Med detta i åtanke är det därför viktigt att 
välja index med omsorg. Efter många diskussioner valde vi FTSE100 framför ett 
branschindex av två huvudanledningar.  

Den främsta anledningen är att ett index över de engelska fotbollsklubbarna skulle bli 
missvisande, detta för att till exempel Tottenham har ett mycket stort börsvärde och skulle då 
väga för tungt. Detta skulle medföra att till exempel om att en transaktion skedde mellan två 
noterade bolag skulle den avvikande avkastningen kunna bli snedriven.  

Den andra orsaken är att vid valet av branschindex kan de makroekonomiska händelserna 
eventuellt uteslutas. Att använda sig då av ett brett index som FTSE100 är täcker man upp 
dessa händelser på ett bra sätt. När vi studerade de olika indexen framkom det att 
fotbollsindexet var väldigt volatil, vilket påverkar jämförelsen negativt.  

För att beräkna den genomsnittliga avvikande avkastningen, AARt används samtliga AR i 
perioden t. Vi adderar samtliga observationer för de dagar vi vill undersöka, och på så sätt får 
vi fram den dagliga avvikande avkastningen för varje dag i intervallet.  

              N 
              ∑ AR i,t 
              i = 1             
AAR t =  N 

AARt = Genomsnittlig avkastning för dag t 
N = Antalet övergångar 
Σ AR i,t = Summan av den avvikande avkastningen för aktie i, för perioden t 

Nästa steg i processen blir att addera samtliga avvikande avkastningar i mätperioden, detta för 
att få en helhetsbild av kursutvecklingen. Summan av den ekvationen blir CAR (kumulativ 
avvikande avkastning)99. 

CARt =  ∑ AR it 

CARt = Den kumulativa avvikande avkastningen för perioden t 
Σ ARit = Summan för samtliga observationer i, för perioden t 

Vidare beräknar vi medelvärdet för CAR, vilket benämns CAAR. Genom att summera 
samtliga CAR får vi fram den genomsnittliga kumulativa avvikande avkastningen för 
samtliga observationer inom den givna tidsramen.  

CAAR it = ∑ CARit  
                     N 

 
 

 

                                                

99 Ross et al, Corporate Finance, 7th edition, Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2005,s361  
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3.8.2 Teststatistika 
Vi kommer att använda oss av One Sample T-test för vår undersökning. Med det testet 
kommer vi att se om AAR skiljer sig signifikant från 0. Samma test använder vi för att se om 
CAAR skiljer sig från 0. Detta test är att föredra i event-studier som denna. 

Detta är den teststatistika som vi använder oss av.100 

t. = X - µ 

      Sx / √ n 

X = Medelvärde för stickprovet 

µ = Medelvärdet för hela populationen 

Sx = Standardavvikelsen för stickprovet 

N = antal observationer 

3.8.3 Val av signifikansnivå 
 För att kunna hävda att resultatet av det man testat är sant bör man ha en låg signifikansnivå. 
En undersökning med en signifikansnivå på 10 procent är alltså mer trolig att ha fel än en 
undersökning med 1 procents signifikansnivå.  
 
Vi väljer i vår undersökning att utgå från en femprocentig signifikansnivå. Detta är en mycket 
vanlig nivå att använda sig av i event studier som denna.101 Testet kommer att vara tvåsidigt 
test. Det innebär att vi kommer att ha kritiska värden på båda sidor av 0.   

De två största riskerna vid hypotesprövning är Typ I och Typ II fel. Dessa fel innebär:102
 

Typ I fel : En sann nollhypotes förkastas 

Typ II fel : En falsk nollhypotes accepteras 

 

3.8.4 Hypotes 
Vi utformar två hypoteser, som är ömsesidigt uteslutande, för att avgöra om en 
spelarövergång har någon signifikant effekt på aktiekursen. Likadana hypoteser gäller för 
såväl spelarövergångar som spelarköp och spelarförsäljningar. 
 

H0 : AARt = 0  Det finns ingen genomsnittlig avvikande avkastning i samband 
  med spelarövergångar 

Ha : AARt ≠ 0  Det finns en genomsnittlig avvikande avkastning i samband med 
  spelarövergångar 

                                                

100 Vejde, Olle, Hur man räknar statistik, Borlänge: Olle Vejde Förlag, 2003 s150 
101 Ibid. s170 
102 Keller och Warrack, 2003, Statistics for Management and Economics, 6th edt.,  
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H0 : CAAR = 0  Det finns ingen kumulativ genomsnittlig avvikande avkastning i 
  samband med spelarövergångar 

Ha : CAAR ≠ 0  Det finns en kumulativ genomsnittlig avvikande avkastning i 
  samband med spelarövergångar 

 

3.8.5 Sanningskriterier  
Här presenterar vi ett antal sanningskriterier som ger läsaren en möjlighet att bedöma vår 
uppsats från ett antal vinklar. Vi lyfter fram generella problem med de metoder vi valt och 
kopplar det till just vår uppsats. 

3.8.5.1 Reliabilitet 
Reliabilitet innebär att det finns följdriktig, överensstämmande och pålitliga mått på 
begrepp.103 
 
Vi har i vår studie hanterat en hel del aktiedata och data kring övergångar. Mycket av de data 
vi fått fram har vi dubbelkollat för att bekräfta riktigheten i och sedan gjort stickprov för att se 
om de matats in korrekt. Vi har verifierat extrema värden och slumpmässigt valda datum. 
Detta har skett genom att vi kontrollerat siffrorna från DataStream Advanced med siffror från 
Financial Times104 hemsida och datum från soccerbase105 med datum från klubbarnas 
hemsida. Detta för att stärka reliabiliteten. Vi har även sett till att vi kontrollerat varandras 
inmatade data. Också det för att minimera fel. 

 

3.8.5.2Validitet 
Mäter verkligen undersökningen det den är avsedd att mäta så har studien en hög validitet.106  

Tiden kring varje händelse är en viktig del i event studier och inte minst i vår undersökning. 
Vi har valt ett relativt långt tidsspann för att se om det finns en trend där rykten om 
övergången påverkar aktiekursen innan klubben bekräftar övergången. Vi inser att ju längre 
period som studeras desto större risk uppstår att andra kurspåverkande händelser inträffar. 
Forslund och Johansson valde t.ex. i sin uppsats om managerbyten i klubbar att bara studera 
en period om tre dagar. Detta för att minimera risken för andra händelser som kan påverka 
kursen. Sådana händelser kan vara fotbollsspecifika händelser som t.ex. ett managerbye eller 
spel i Champions League, men också mer generella händelser som ekonomiska rapporter eller 
nya samarbetspartners. Studier har, som beskrivits tidigare, visat att matcher i ligan inte är 
kursdrivande händelser. Studier har dock visat att spel i Champions League är kursdrivande. 
Inget av lagen vi undersökt har någonsin spelar i Champions League. Därför har vi valt att 
inte utesluta några händelser. 

När det sedan kommer till datum uppstår ännu ett problem. Vilket datum ska vi räkna som 
händelsedagen? Vi har försökt verifiera datumen vi fick från soccerbase107 genom att även 

                                                

103 Bryman, Allan och Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder,s94 
104 www.ft.com 
105 www.soccerbase.com 
106 Bryman, Allan och Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s48 
107 www.soccerbase.com 
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kolla på klubbarnas hemsidor. Vi har funnit att dessa datum stämmer mycket bra med ett par 
undantag. När de båda källorna inte stämt överens har vi gått på klubbens uppgifter. Vi 
upptäckte dock att det inte går att få reda på när på dygnet nyheten släpps. Det utgör givetvis 
ett problem då en nyhet som släpps sent på kvällen inte når aktiemarknaden förrän dagen 
efter. Detta är ett problem vi är medvetna om, men som vi inte kommit undan. Vi har därför 
valt att alltid betrakta dagen som nyheten kommer ut på hemsidan som händelsedagen. 

Vårt val av jämförelseindex inser vi också kan vara ett ämne att ta upp. Många 
undersökningar har valt att jämföra avkastningen från klubben med et index med endast 
fotbollsklubbar eller något form av nöjesrelaterat index.108 Vi har dock valt att använda oss av 
Londonbörsen FTSE100. Anledningen till detta är vi tror en enstaka aktie har för stor vikt i ett 
speciellt fotbollsindex, såsom. Det kan innebära att en stor uppgång i en klubb kan få hela 
index att gå upp och på så sätt ta bort en del av den onormala avkastningen. Problemen med 
att välja ett mer allmänt index ligger i att det påverkas mer av makroekonomiska effekter än 
vad en fotbollsklubb borde göra. FTSE100 påverkas starkt av arbetsmarknadssiffror från USA 
och stigande oljepriser, men det är nyheter som inte försämrar läget för en fotbollsklubb 
nämnvärt. 

Ett annat perspektiv som inte har beaktats med denna uppsats är hur övergången har gått till 
och vilka omständigheter som låg bakom. Varför såldes spelaren? Var det på grund av dåliga 
prestationer eller på grund av att klubben är i behov av pengarna från övergången?  

 

En annan aspekt som är viktig, men som vi inte funnit något sätt att komma runt är hur 
marknaden värderar spelaren. Betalade laget för mycket för spelaren eller kom de undan med 
ett vrakpris? Eftersom det inte finns något officiellt värde på en spelare kommer det vid en 
övergång inte att uppstå några över eller undervärden.  

Ännu en annan detalj som vi inte tror påverkar så mycket men som ändå förtjänar 
uppmärksamhet är kontrakten. Längden, eventuella bonusar och framför allt lönen spelar alla 
in i hur mycket klubben kommer att tvingas betala till spelaren i framtiden.  

När Fredrik Ljungberg skrev på för West Ham betalade laget bara £3 miljoner109, en summa 
som var relativt låg för en sådan erfaren spelare, men han fick en lön på £60 000 per vecka. 
Det var å andra sidan en siffra som många ansåg alldeles för hög.110 

3.8.5.3 Generaliserbarhet  
Målsättningen med de flesta kvantitativa studier, där event studier ingår, är att få fram resultat 
ifrån en del av populationen (rampopulationen) som kan appliceras på målpopulationen.111 
 
Vi har i vår undersökning tagit ett stickprov. Stickprovet består av brittiska lag. Vi inser att 
det kan utgöra ett problem när vi ska generalisera resultaten av vår undersökning. 
Skillnaderna mellan de olika länderna tror vi dock inte är något större problem. Fotboll spelas 

                                                

108 Forslund och Johansson, Managerbyte? En studie av aktieprisets reaktion när fotbollsmanagern lämnar 

klubben och Breim et al Hur reagerar fotbollsklubbars aktiekurser på spelartransaktioner och 

kvalifikationsmomentet till Champion League?  2005 
109 www.whufc.com 
110 Aftonbladet, - Peter Wennman 
111 Bryman, Allan och Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder s391 
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på samma sätt i England som i Tyskland och Italien. Klubbarna drivs på i stort sett samma sätt 
och ägandeförhållandena är relativt lika. Samma sak gäller på börserna där aktierna handlas 
efter samma principer. 
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Resultat och Analys 
4. Resultat och Analys 
I detta kapitel redovisar vi resultatet av vår studie. Resultaten analyseras sedan för att få en 
bättre förståelse av dem. Studien har delats upp i tre separata block, som har analyserats var 
för sig och även redovisats så. 
 
4.1 Förväntningar 
När vi började med denna studie trodde vi att alla spelartransaktioner skulle påverka 
objektens aktiekurser. Resultaten ger oss delvis rätt.  Utifrån teorierna vi använt oss 
förväntade vi oss en positiv kursutveckling efter tillkännagivandet av en stor affär, detta kan 
jämföras med när börsnoterade bolag tillkännager en fusion eller ett förvärv av ett annat 
företag.  

4.2 Spelarövergångar 
Vi inleder med att se på samtliga 70 övergångar. Resultaten här är väldigt svårtolkade. En 
snabb överblick säger att vi kan se en negativ avvikande avkastning på händelsedagen. Denna 
siffra bör dock brytas ned för att bättre förstås och det kommer vi att göra senare. I denna del 
kommer vi dock endast att se på övergångar i helhet. 
 
Av de elva dagarna vi undersökt är AAR endast signifikant på händelsedagen. Den 
genomsnittliga avvikande avkastningen uppgår då till -0,39 procent. Denna nedgång borde 
göra att vi med säkerhet kan säga att nyheten om en spelarövergång har en negativ effekt. Vi 
vill dock reservera oss lite där. Vi inser här att spelarövergångar inte är den bästa kategorin att 
testa.  

Vad som gör resultaten svårtolkade är den stora effekt som spelarköpen har på kursen i 
jämförelse med spelarförsäljningarna. Medan försäljningarna inte ger någon effekt alls på 
kursen så ger köpen en stark negativ effekt. I elva fall av de 70 vi undersökt faller kursen. Det 
kan verka lite, men då kursen i många fall går ner kraftigt blir den genomsnittliga nedgången 
ändå signifikant. I endast sex av fallen stiger kursen. 
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Vad som kan göra resultatet än mer svårtolkat är hur olika aktörer värderar spelare. Å ena 
sidan kan de betrakta försäljningen som ett positivt kassatillskott, men de kan även se 
försäljningen som en förlust av en vinstbringade del av företaget. Denna teori blir extra tydlig 
när man talar om stjärnspelare. David Beckham var kanske den största fotbollsspelaren i 
världen när han skrev på för Real Madrid den spanska storklubben 2003. Det året var han 
världens dyraste övergång och blev världens bäst betalda fotbollsspelare. När han tre och ett 
halvt år senare skrev på för amerikanska LA Galaxy hade Real Madrid inte vunnit en enda 
titel. Med andra ord bidrog inte köpet av David Beckham inte till några sportsliga framgångar 
för Real Madrid. Men trots det kunde Real Madrid ändå känna sig nöjda. Tack vare Beckham 
ökade Real sin försäljning av tröjor från 155 till 822 miljoner kronor och sin omsättning från 
2,1 miljarder kronor till 3 miljarder.112 

I kapitlet Teori belyste vi problemet med den stora grupp människor som känner till att en 
övergång är på väg att bli klar. Managers, agenter, vänner, läkare och andra personer med 
anknytning till klubben och spelaren vet alla om att något är på gång. Om då en nyhet om en 
övergång var kursdrivande skulle dessa kunna ses som insiders och därmed sitta på 
information som inte når övriga marknaden förrän i ett senare skede. Marknaden skulle i så 
fall ha stark effektivitet.113 Var så fallet skulle vi eventuellt kunna se en kursförändring ett 
antal dagar tidigare. När vi nu studerar resultatet finner vi inget sådant samband. Nu vill vi 
inte avfärda den teorin helt och hållet. Anledningen till det är att rykten om spelarövergångar 
ofta florerar under en längre tid än de fem dagarna innan övergången som vi studerat.  

Vad som också vore intressant med kategorin Övergångar vore en undersökning av vad som 
händer med omsättning av aktien. Ökar omsättningen signifikant kan det vara ett tecken på att 
marknaden har tagit till sig nyheten, men att den värderar nyheten olika. 

4.2.1 AAR SPELARÖVERGÅNGAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

112 Veckans Affärer, Malmborg  
113 Fama, Eugene F., Efficient Capital Markets: A Review Of  Theory And Empirical Work, Journal of Finance, Vol. 

25 Issue 2, p383-417 1970 

 t Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference           Upper                  Lower 

Före5 ,722 ,473 ,0017657 -,003116 ,006648 
Före4 -,483 ,631 -,0011500 -,005904 ,003604 

Före3 ,313 ,755 ,0006557 -,003517 ,004828 

Före2 1,249 ,216 ,0033586 -,002006 ,008723 

Före1 -,412 ,682 -,0014129 -,008260 ,005434 

Dag0 -2,009 ,048* -,0038743 -,007722 -,000027 

Efter1 ,559 ,578 ,0017629 -,004533 ,008058 

Efter2 ,677 ,500 ,0013800 -,002684 ,005444 

Efter3 -,457 ,649 -,0012786 -,006865 ,004308 

Efter4 1,016 ,313 ,0038000 -,003659 ,011259 

Efter5 1,292 ,201 ,0030443 -,001656 ,007744 
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4.3 Spelarköp 
Efter att studerat vad som sker generellt vid övergångar är det nu tid att inrikta oss på en av de 
två typerna av övergångar. Som vi tidigare skrev visade t-testet på gruppen Spelarövergångar 
att det fanns klara bevis för att det skedde en reaktion på Dag t. För att bättre förstå de 
resultaten har vi delat upp samtliga observationer i två grupper och nedan visas diagrammet 
för hur aktiekursen reagerar vid spelarköp. Som tidigare noterats när vi analyserade 
övergångarna fann vi starka bevis för att aktiekursen sjunker på dag t.  

4.3.1 AAR SPELARKÖP 
Test Value = 0 t Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference 

               Upper                          Lower 

Före5 ,562 ,578 ,0022257 -,005817 ,010268 
Före4 -,411 ,683 -,0017629 -,010473 ,006948 

Före3 -,056 ,955 -,0001886 -,006973 ,006596 

Före2 ,316 ,754 ,0010371 -,005634 ,007708 

Före1 -,647 ,522 -,0028229 -,011693 ,006047 

Dag0 -2,637 ,013* -,0074829 -,013249 -,001717 

Efter1 1,082 ,287 ,0054800 -,004808 ,015768 

Efter2 ,931 ,358 ,0026257 -,003104 ,008355 

Efter3 -,870 ,390 -,0029629 -,009882 ,003956 

Efter4 ,581 ,565 ,0033114 -,008270 ,014893 

Efter5 ,996 ,326 ,0042114 -,004377 ,012800 

 

 

 

 

 

*signifikant 

*signifikant på 5 % 
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Som diagrammet visar har vi i vår studie funnit att aktiekursen för en fotbollsklubb tenderar 
att falla igenomsnitt cirka 0,75 procent på dagen då ett spelarköp tillkännages. Hur förklaras 
detta? 

Famas teori om den effektiva marknaden, att marknaden tar till sig av nyheter av ekonomisk 
karaktär och justerar direkt sin värdering av företaget, kan här appliceras.114 Med denna teori 
som grund är det rimligt att anta att spelarköp är en sådan nyhet, vilket resulterar i en 
prisjustering av aktiekursen. I detta fall justeras aktien nedåt. 

Detta resultat går emot både vad Stadtmann fann i undersökning och Briem et.al fann i deras. 
Vad det gäller Stadtmann var hans studie begränsad av att det endast gällde en klubb.115 Det 
medför att han endast får med en ägarstruktur och en klubbkultur. Vi tror att detta var 
hämnande för hans studie och en tänkbar anledning till att han inte fann något signifikant 
resultat.116 Briem et. al undersökte fyra olika klubbar vilket borde ha gett dem ett bättre 
resultat. Vi tror dock att deras låga antal event, endast åtta stycken övergångar, bidrog till att 
inte de heller fann något signifikant resultat.117 

Att priset på aktien justeras ner kan förklaras med stöd av Nofsingers teori om hur olika 
nyheter påverkar aktiekurser. Utifrån vår studie kan vi konstatera att marknaden klassificerar 
spelarköp som en negativ nyhet för bolaget. Varför de gör detta har vi inte kunnat fastställa. 
En anledning skulle kunna vara att klubbarna ägs, enligt de uppgifter vi fått fram, i regel av 
institutioner, vilka är ute efter att maximera värdet på sitt innehav.  

När klubben då betalar en stor summa pengar, i vissa fall mer än hälften av börsvärdet, är det 
möjligt att investerarna ser det som en negativ händelse. Det som talar mot det är att de 
övergångar vi studerat är övergångar av relativt dyra, och förhoppningsvis bra, spelare som 

                                                

114 Fama, Eugene, Efficient Capital Markets: A Review Of  Theory And Empirical Work, Journal of Finance, Vol. 

25 Issue 2, p383-417 1970 
115Stadtmann, Georg, Frequent News and Pure Signals The Case of a Publicly Traded Football Club, Scottish 

Journal of Political Economy, Vol. 53 Issue 4, p485-504 (2006)  
116 Ibid. 
117 Briem et al, Hur reagerar fotbollsklubbars aktiekurser på spelartransaktioner och kvalifikationsmomentet till 
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borde höja värdet på klubben, öka försäljningen av biljetter och tröjor och stärka truppen så 
att den kan vinna fler matcher och gå längre i cuperna. 

Enligt teorin kommer de institutionella placerarna att agera direkt på nyheten, genom att sälja 
av aktien, detta i sin tur leder till en nedgång i priset på aktien.118 De mindre placerarna 
kommer dock att dröja med att agera ifall dessa värderar nyheten som negativ. Möjligheten 
finns att de privata placerarna, som i många fall är supportrar till laget, värderar nyheten om 
ett spelarköp som något positivt för klubben och därmed går emot den övriga marknaden.   

Efter att ha studerat våra resultat finner vi inga bevis för att rykten påverkar aktiekursen under 
den tidsperiod vi undersökt. Med detta sagt menar vi inte att Petersson teori är felaktig, utan 
att den inte kan bevisas under vår tidsperiod.  

Vi tror att rykten kan ha en påverkande effekt på aktiekursen, men då innan dessa fem dagar. 
Skulle då ett rykte komma ut om en möjlig övergång är det troligt att marknaden redan då 
diskonterar in det ryktet i aktiekursen.119 Ett sådant exempel är nyligen då TeliaSonera-aktien 
steg väldigt mycket då ett rykte om ett eventuellt uppköp av France Telecom.120  

4.3.2 CAAR Spelarköp 

 

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

CAARFöre -,171 34 ,866 -,0014971 -,019327 ,016332 

CAAREfter ,462 34 ,647 ,0051771 -,017579 ,027933 

CAARHela ,285 34 ,777 ,0036971 -,022658 ,030053 

 

4.4 Spelarförsäljningar 
När vi tittar på AAR på de 35 spelarförsäljningar som undersökningen omfattar är resultaten 
inte signifikanta alls och mycket svårtolkade. Det finns egentligen inget mönster för hur 
aktiekursen påverkas i samband med en spelarförsäljning. Som diagrammet nedan visar 
”hoppar” kursen upp och ned vilket visar på att det finns svag effektivitet då kursen uppvisar 
en ”random walk”.121  

 

 

                                                

118 Nofsinger, John R, The Impact of public information on investors, Journal of Banking and Finance 25, (2001) 
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119 Peterson, Richard L. Buy on the Rumor: Anticipatory Affect and Investor Behavior, The Journal of Psychology 
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4.4.1 AAR SPELARFÖRSÄLJNINGAR 
Test Value = 0 t Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference 

                 Upper                              Lower 

Före5 ,444 ,660 ,0013057 -,004665 ,007276 
Före4 -,249 ,805 -,0005371 -,004923 ,003849 

Före3 ,585 ,562 ,0015000 -,003709 ,006709 

Före2 1,329 ,193 ,0056800 -,003004 ,014364 

Före1 -,001 1,000 -,0000029 -,010879 ,010873 

Dag0 -,106 ,916 -,0002657 -,005359 ,004828 

Efter1 -,523 ,605 -,0019543 -,009552 ,005643 

Efter2 ,045 ,964 ,0001343 -,005895 ,006164 

Efter3 ,091 ,928 ,0004057 -,008699 ,009511 

Efter4 ,871 ,390 ,0042886 -,005717 ,014294 

Efter5 ,876 ,387 ,0018771 -,002476 ,006230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen av dagarna kan visa upp avvikande avkastning som är signifikant på vare sig 5 eller 10 
procents signifikansnivå. Den enda dagen som sticker ut något är AAR t-2 som i genomsnitt 
backar cirka 0,6 procent. Detta är dock inte tillräckligt för att vara signifikant. Vi kan alltså 
inte se någon reaktion alls under den studerade perioden.  

Ett stort problem som vi upptäckt när vi studerat fotbollsklubbarna är att det sker så liten 
handel med deras aktier. Med en sådan begränsad handel som det ofta är blir varje affär 
väldigt viktig och det behövs inte många affärer för att förändra kursen kraftigt. Det gör att 
vissa dagar sker det stora kursförändringar trots att det inte sker så många avslut. Några av de 
mindre klubbarna, t.ex. Watford och Southampton, har ingen handel alls under flera dagar 
vilket försvårar tolkningen av de siffror vi får fram.  

Detta går även att knyta an till Filis och Spais studie. I den hävdade de att klubbarna gick 
bättre än övriga marknaden när marknaden gick dåligt, men sämre än marknaden när den gick 
bra. Detta påstående hänvisas till att ”majoriteten av klubbars aktieägare är vänner och 
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supportrar”.122 Detta stämmer dock inte då Tottenham ägs till 66 procent av 
investmentbolaget ENIC och Juventus ägs till 60 procent av Turinbaserade investmentbolaget 
IFIL.123 Att vi ser en avvikande avkastning hos klubbarnas aktier beror ofta på att kursen inte 
förändras alls, medan index går upp och ner. 

För att illustrera detta problem visar vi nedan hur Celtics kurs ligger still medan FTSE100, 
som vi använt som jämförelse, rör sig dagligen.  

 

 

Detta gör då att vi får avvikande avkastning så gott som varje dag, trots att inte kursen rör sig 
alls. Detta gör att det blir svårt att utläsa, från de data vi tagit fram, om det verkligen finns en 
reaktion hos aktien, eller om den bara ligger stilla på en annars rörlig börs.  

Ser vi till spelarförsäljningar kan vi lyfta fram själva händelsedagen. Av totalt 35 
spelarförsäljningar sker det en reaktion i endast sju av fallen. Ser vi till alla de elva dagarna 
hos alla de 35 försäljningarna (totalt 385 dagar) sker det endast en kursförändring i 98, eller 
en fjärdedel, av fallen. En av anledningen till detta kan vara att det sker så liten handel med 
aktierna i fotbollsklubbar. Antalet dagar utan någon kursförändring alls är fyra gånger så 
många för fotbollsaktier som för övriga aktier.124    

Enligt Fama skulle en nyhet om företaget omedelbart tas in av marknaden och kursen skulle 
justeras direkt.125 Vi ser här nästan ingen reaktion alls på händelsedagen vilket går emot vad 

                                                

122 Filis, George N. och Spais, George S., Stock Market Reaction on Official Football Club Sponsorship 

Announcement Using Event-Study Method: The Case of Juventus FC and Tottenham Hotspur FC stockholders’ 

behaviour. 
123 www.tottenhamhotspur.com, www.ifil.it 
124 Zuber et al, examination of the performance of publicly traded English Premier League teams, Applied 

Financial Economics 15:5, 2005, 305-313 
125 Fama, Eugene F., Efficient Capital Markets: A Review Of  Theory And Empirical Work, Journal of Finance, Vol. 

25 Issue 2, p383-417 1970 

 

Celtic och FTSE100, Avvikande Avkastning
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Fama säger. Det innebär att vi i vår undersökning inte kan bevisa att marknaden har semi-
stark effektivitet när det gäller försäljningar. Intressant blir då att fundera kring hur 
marknaden ser på en såld spelare. Enligt den effektiva marknadshypotesen ska den relevanta 
informationen tas upp direkt och vägas in i värderingen av aktien. Ser då inte marknaden en 
spelarförsäljning som en relevant ekonomisk nyhet och i så fall varför? Varför är ett köp av en 
spelare en relevant nyhet, men inte en försäljning? Vi tror dock att en spelarförsäljning är en 
ekonomisk nyhet, men att marknaden inte är enig om hur den ska värdera den. Den 
problematiken har vi redan lyft fram när vi diskuterar spelarövergångar i stort. 

Som sagt finns det en hel del problem med tolkningen av dessa siffror. Eftersom det inte är 
förbjudet att uttala sig om övergångar kan managers uttrycka sin önskan att värva en spelare 
långt i förväg. Detta kan då marknaden ta ställning till, trots att det bara är ett rykte. När 
Manchester Uniteds manager Sir Alex Ferguson uttalade intresse för Owen Hargreaves, ansåg 
många inom fotbollsvärlden att han skulle hamna i United och detta skedde elva månader 
innan den själva övergången. Sådana rykten kan påverka kursen långt innan de fem dagarna vi 
har undersökt. 

Ser vi till den kumulativa genomsnittliga avvikande avkastningen, CAAR, hittar vi en svag 
positiv trend. Både CAAR -5->-1 och CAAR 0-5 visar sig vara negativa, men inte tillräckligt 
för att det ska vara signifikant. 

4.4.2 CAAR Spelarförsäljningar  

 

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

CAARFöre ,899 34 ,375 ,0079257 -,009998 ,025849 

CAAREfter ,385 34 ,703 ,0044971 -,019259 ,028253 

CAARHela ,990 34 ,329 ,0124229 -,013085 ,037931 

 

4.5 Outliers 
Letar vi efter tänkbara outliers så är Fabrice Muamba en av de övergångar som vi ser lite 
tveksamt på. Fyra dagar innan Muamba blev klar steg Birminghams kurs med över tio 
procent. Uppgången skedde dock dagen efter att Birmingham tog andraplatsen i The 
Championship och fick därmed en direktplats till Premier League. En uppflyttning betyder 
väldigt mycket för klubben. Det är viktigt både ekonomiskt och sportsligt och det är därför 
naturligt att kursen skulle göra ett hopp uppåt när uppflyttningen var ett faktum.  
 
Andra stora värden, såsom en uppgång med nio procent dagen innan Phil Jagielka gick över 
från Sheffield United till Everton, kan inte förklaras av vare sig ekonomiska eller sportsliga 
nyheter. Det som kan förklara uppgången var att Sheffield fick £4 miljoner för sin back, något 
som marknaden kan ha ansett var ett bra pris när de var mer eller mindre tvingade att sälja. De 
hade just åkt ur Premier League och Jagielka ville spela fotboll i den högsta divisionen även 
nästa år. Tvärtom gäller för Andy Grays övergång från Sheffield United till Sunderland. 
Dagen innan affären offentliggjordes föll kursen med drygt tolv procent. I hans fall kan 
marknaden ha ansett att den summa som det ryktades om var för låg. 



 
 
 

 
38 

 

  



 
 
 

 
39 

 

SLUTSATS 

5 Slutsatser 
I detta kapitel knyter vi ihop arbetet och redovisar våra slutsatser och våra tankar kring 
framtida forskning i detta ämne 

5.1 Slutsats 
Vår problemformulering var: 

Hur påverkas en börsnoterad fotbollsklubbs aktiekurs när den köper eller säljer en spelare? 

Då det är stor skillnad sportsligt för en klubb om de köper eller säljer en spelare borde även 
detta gälla för klubben rent ekonomiskt. Vi ansåg det därför viktigt att dela upp gruppen 
övergångar i två delar. I dessa två delar, spelarköp och spelarförsäljningar, kunde vi utläsa 
stora skillnader i resultatet.  

I gruppen spelarköp fann vi att aktien sjunker på Dag t, dvs, dagen då övergången 
tillkännages. Den genomsnittliga avvikande avkastningen (AAR) är -0,75 procent och våra t-
tester visar att denna nedgång är signifikant skiljt från 0 och vi kan se resultatet som statistiskt 
säkerställt. I och med det kan vi förkasta nollhypotesen. Vad vi dock vill vara noggranna med 
att förtydliga är att denna avvikelse är mycket liten trots att den är signifikant. En 
genomsnittlig avvikande reaktion på mindre än en procent är knappast något som en 
aktiemäklare skulle riskera några pengar på.  

I gruppen spelarförsäljningar kunde vi inte se någon avvikande avkastning och vi kan därför 
inte förkasta nollhypotesen. Vi ser inga som helst tecken på att en spelarförsäljning skulle 
påverka kursen under någon av de elva dagarna vi undersökt.  

Inte i någon av de tre grupperna, (köp, försäljningar och övergångar) kunde vi se någon 
kumulativ avvikande avkastning, vilket gör att även dessa nollhypoteser står kvar.  

Med vår studie som vägledning kan aktiemarknaden i framtiden bättre förutspå fotbollsaktiers 
kursreaktion vid övergångar. En riskvillig placerare kan då blanka en fotbollsaktie när ett 
rykte om ett spelarköp når marknaden, då aktiekursen tenderar att falla när affären 
offentliggörs.  

 

5.2 Case Walcott 
Ett stort problem som vi upptäckt när vi studerat fotbollsklubbarna är att det sker så liten 
handel med deras aktier. Med en sådan begränsad handel som det ofta är blir varje affär 
väldigt viktig och det behövs inte många affärer för att förändra kursen kraftigt. Det gör att 
vissa dagar sker det stora kursförändringar trots att det inte sker så många avslut. Några av de 
mindre klubbarna, t.ex. Watford och Southampton, har ingen handel alls under flera dagar 
vilket försvårar tolkningen av de siffror vi får fram.  
 
Vi nämnde övergångarna av Theo Walcott och Gareth Bale i inledningen. I ett av de fallen, 
Walcott, ser vi en nedgång på mer än 5 procent dagen efter övergången bekräftades. Denna är 
den största nedgången vi har observerat på t+1. Är det då något speciellt med just denna 
övergång? 
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Vad vi lägger märke till, när vi läser Southamptons hemsida, är att det inte fanns några rykten 
om övergången förrän en dag innan den blev klar och inte ens då var de speciellt ”säkra” 
rykten. Fram till dagen innan övergången var det fortfarande inte klart vilket lag Walcott 
skulle gå till och det var inte ens klart att han skulle lämna Southampton i överhuvudtaget. 
Som Southamptons ordförande sa till den officiella hemsidan: 

”He loves Southampton as a club and has been surprised by the interest […] but he is an 
ambitious lad and wants to train and play with the best players he can to try and take his 
career to the next level.”126 

När sedan affären blev offentlig och Walcott skrev på för Arsenal tog marknaden ställning till 
den nya informationen. Ser vi dessutom till övergångssumman på £5 miljoner så får vi ännu 
en dimension. Trots att det är en ekonomisk nyhet, £5 miljoner har trots allt kommit in till 
klubben som betalning för en såld tillgång/nyckelperson. Det går att se det från fler vinklar, 
vilket belyser de problem vi tar upp. 

• Först och främst är det en 16-åring som säljs. Även om han är otroligt lovande har han 
inga meriter och det finns inga garantier på att han kommer att leverera längre fram i 
hans karriär. Därför borde klubben vara nöjd med de pengarna som de fick.  

 

• Sen hade Walcott möjligheten, på grund av sin ålder, att lämna Southampton och låta 
en skiljenämnd avgöra vilken summa hans nya lag skulle behöva betala.127 Den 
summan hade kunnat bli avsevärt lägre. Även detta borde tala för att Southampton var 
nöjda med övergångssumman. 

 

• På den negativa sidan kan tänkas att klubben ser det som att de blivit av med en stor 
tillgång, en spelare som laget hade kunnat byggas kring och som kunnat ta dem upp i 
Premier League igen. Ett avancemang till Premier League ger betydligt mer klirr i 
kassan än en spelarförsäljning. 

 

• Ett annat argument för att övergångssumman kunde ses som något negativt är det rykte 
som kom ut dagen före övergången att Chelsea sa sig villiga att bjuda över vilket bud 
som helst som lades på Walcott. När han sedan säljs till Arsenal kan man förstå om 
några investerare anser att man kunde ha fått mer.  

 

Då vi ser på hur kursen förändrades kan vi anta att marknaden värderade nyheten om 
försäljningen av Walcott till det priset som negativ och vi kan anta att de tyckte de två sista 
argumenten vägde tyngre. 

 

                                                

126 www.saintsfc.co.uk/ 
127 Ibid 
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I jämförelse med annan forskning kring fotbollsklubbar är spelarövergångar en nyhet som är 
svårt att värdera. Matcher genererar intäkter, tv- och sponsoravtal likaså. Spel till någon 
europeisk cup är även det en klar inkomstkälla vilket är relativt lätt att värdera. En övergång 
är inte lika lätt. Kan det då vara så lätt som att övergångar inte är ekonomiska nyheter i den 
storleksordningen som driver kursen? Påverkar ett köp av en spelare inte en fotbollsklubb så 
pass mycket att en förändring av aktiekursen är nödvändig?  

Den huvudsakliga svårigheten med att undersöka spelarövergångar som vi har upptäckt är att 
se när marknaden agerar på ett rykte. När blir det lösa ryktet om en övergång till en nyhet i 
marknadens ögon? Är det när en manager uttrycker intresse för en spelare eller när den 
spelaren säger sig vilja byta klubb? Är det när klubbarna inleder förhandlingar eller kanske 
när ett officiellt bud är lag? Även här är det enklare med t.ex. en match som kan ge spel i 
Champions League. Tidpunkten är glasklar: När domaren blåser i pipan är nyheten ett faktum. 
Det är även relativt enkelt att beräkna hur mycket inkomster det kommer att inbringa 

5.3 Kritik 
Vi anser att studien är väl genomförd, dock skulle vi kunnat göra annorlunda vilket kanske 
hade lett till andra slutsatser. De vi anser kunde ha gjorts annorlunda är att vi studerat de 
största noterade klubbarna i Europa, och på så viss undkommit problemet med att bara studera 
ett land. En ytterligare förbättring vore att jämföra med Dow Jones Stoxx Football Index och 
FTSE100 och på så vis få en jämförelse mot hur andra fotbollsklubbar utvecklas på börsen.  
 
5.4 Förslag på vidare forskning 
Vi anser att ämnet idrottsaktier i allmänhet och fotbollsaktier i synnerhet är ett mycket 
intressant ämne att forska vidare inom. Detta för att fotboll är en av världens största sporter 
och om NGM:s planer på en sportbörs blir verklighet är det rimligt att anta att i framtiden 
kommer många fler idrottsklubbar att börsintroduceras, där ibland fotbollsklubbar. För 
analytiker kommer kunskapen om hur marknaden värderar de olika nyheterna kring 
övergångar vara betydelsefull.  
 
Vi har i vår studie visat på att spelarövergångar, och då mer specifikt spelarköp, har en 
påverkan på aktiekursen. Vad som vore intressant vore att se vilka nyheter som driver kursen. 
Ett förslag kan vara att välja ut de största kursförändringarna hos en fotbollsaktie under en 
viss period och se vad som låg bakom dem.  

Det finns dock en rad andra händelser hos fotbollsklubbar som det vore intressant att göra 
studier på såsom utbyggnad av/flytt till en ny stadion och nedflyttning/uppflyttning i 
divisionerna Även fortsatta studier inom sponsorområdet vore intressanta då tidigare studier 
innefattar så få events. 

Vad vi funnit kanske mest intressant under det här arbetet är ryktena kring övergångar. Vi 
skulle hemskt gärna fortsätta forskningen med den inriktningen för att se hur stor roll rykten 
kring övergångar har. Kopplingar här kan göras till hur stort utrymma ryktet får i media och 
kanske vem som kommer ut med ryktet, klubben, spelaren eller någon annan.  
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Bilaga 1 
 
 AAR SPELARÖVERGÅNGAR 
 

  N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
Före5 70 ,001766 ,0204738 ,0024471 
Före4 70 -,001150 ,0199384 ,0023831 
Före3 70 ,000656 ,0174999 ,0020916 
Före2 70 ,003359 ,0224986 ,0026891 
Före1 70 -,001413 ,0287142 ,0034320 
Dag0 70 -,003874 ,0161357 ,0019286 
Efter1 70 ,001763 ,0264021 ,0031557 
Efter2 70 ,001380 ,0170432 ,0020370 
Efter3 70 -,001279 ,0234295 ,0028004 
Efter4 70 ,003800 ,0312803 ,0037387 
Efter5 70 ,003044 ,0197118 ,0023560 

 
 AAR SPELARÖVERGÅNGAR 
 

  

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
Före5 ,722 69 ,473 ,0017657 -,003116 ,006648 
Före4 -,483 69 ,631 -,0011500 -,005904 ,003604 
Före3 ,313 69 ,755 ,0006557 -,003517 ,004828 
Före2 1,249 69 ,216 ,0033586 -,002006 ,008723 
Före1 -,412 69 ,682 -,0014129 -,008260 ,005434 
Dag0 -2,009 69 ,048* -,0038743 -,007722 -,000027 
Efter1 ,559 69 ,578 ,0017629 -,004533 ,008058 
Efter2 ,677 69 ,500 ,0013800 -,002684 ,005444 
Efter3 -,457 69 ,649 -,0012786 -,006865 ,004308 
Efter4 1,016 69 ,313 ,0038000 -,003659 ,011259 
Efter5 1,292 69 ,201 ,0030443 -,001656 ,007744 

 
* signifikant på 5 procents signifikantnivå



 
 
 AAR SPELARFÖRSÄLJNINGAR 
 

  N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
Före5 35 ,001306 ,0173804 ,0029378 
Före4 35 -,000537 ,0127683 ,0021582 
Före3 35 ,001500 ,0151638 ,0025632 
Före2 35 ,005680 ,0252787 ,0042729 
Före1 35 -,000003 ,0316608 ,0053517 
Dag0 35 -,000266 ,0148273 ,0025063 
Efter1 35 -,001954 ,0221167 ,0037384 
Efter2 35 ,000134 ,0175526 ,0029669 
Efter3 35 ,000406 ,0265051 ,0044802 
Efter4 35 ,004289 ,0291283 ,0049236 
Efter5 35 ,001877 ,0126725 ,0021420 

 
 AAR SPELARFÖRSÄLJNINGAR 
 

  

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
Före5 ,444 34 ,660 ,0013057 -,004665 ,007276 
Före4 -,249 34 ,805 -,0005371 -,004923 ,003849 
Före3 ,585 34 ,562 ,0015000 -,003709 ,006709 
Före2 1,329 34 ,193 ,0056800 -,003004 ,014364 
Före1 -,001 34 1,000 -,0000029 -,010879 ,010873 
Dag0 -,106 34 ,916 -,0002657 -,005359 ,004828 
Efter1 -,523 34 ,605 -,0019543 -,009552 ,005643 
Efter2 ,045 34 ,964 ,0001343 -,005895 ,006164 
Efter3 ,091 34 ,928 ,0004057 -,008699 ,009511 
Efter4 ,871 34 ,390 ,0042886 -,005717 ,014294 
Efter5 ,876 34 ,387 ,0018771 -,002476 ,006230 

 



 
 AAR SPELARKÖP 
 

  N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
Före5 35 ,002226 ,0234130 ,0039575 
Före4 35 -,001763 ,0253569 ,0042861 
Före3 35 -,000189 ,0197507 ,0033385 
Före2 35 ,001037 ,0194204 ,0032826 
Före1 35 -,002823 ,0258218 ,0043647 
Dag0 35 -,007483 ,0167845 ,0028371 
Efter1 35 ,005480 ,0299508 ,0050626 
Efter2 35 ,002626 ,0166791 ,0028193 
Efter3 35 -,002963 ,0201413 ,0034045 
Efter4 35 ,003311 ,0337157 ,0056990 
Efter5 35 ,004211 ,0250029 ,0042263 

 
 AAR SPELARKÖP 
 

  

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
Före5 ,562 34 ,578 ,0022257 -,005817 ,010268 
Före4 -,411 34 ,683 -,0017629 -,010473 ,006948 
Före3 -,056 34 ,955 -,0001886 -,006973 ,006596 
Före2 ,316 34 ,754 ,0010371 -,005634 ,007708 
Före1 -,647 34 ,522 -,0028229 -,011693 ,006047 
Dag0 -2,637 34 ,013* -,0074829 -,013249 -,001717 
Efter1 1,082 34 ,287 ,0054800 -,004808 ,015768 
Efter2 ,931 34 ,358 ,0026257 -,003104 ,008355 
Efter3 -,870 34 ,390 -,0029629 -,009882 ,003956 
Efter4 ,581 34 ,565 ,0033114 -,008270 ,014893 
Efter5 ,996 34 ,326 ,0042114 -,004377 ,012800 

 
 
* signifikant på 5 procents signifikantnivå 



Bilaga 2 
 
 CAAR ÖVERGÅNGAR 
 

  N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
CAARFöre 97 ,005939 ,0535067 ,0054328 
CAAREfter 97 ,004736 ,0688893 ,0069946 
CAARHela 97 ,010680 ,0764517 ,0077625 

 
 CAAR ÖVERGÅNGAR 
 

  

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
CAARFöre 1,093 96 ,277 ,0059392 -,004845 ,016723 
CAAREfter ,677 96 ,500 ,0047361 -,009148 ,018620 
CAARHela 1,376 96 ,172 ,0106804 -,004728 ,026089 

 
 
 
 CAAR SPELARFÖRSÄLJNINGAR 
 

  N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
CAARFöre 35 ,007926 ,0521768 ,0088195 
CAAREfter 35 ,004497 ,0691569 ,0116897 
CAARHela 35 ,012423 ,0742559 ,0125515 

 
 CAAR SPELARFÖRSÄLJNINGAR 
 

  

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
CAARFöre ,899 34 ,375 ,0079257 -,009998 ,025849 
CAAREfter ,385 34 ,703 ,0044971 -,019259 ,028253 
CAARHela ,990 34 ,329 ,0124229 -,013085 ,037931 

 



 
  
 
 CAAR SPELARKÖP 
 

  N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
CAARFöre 35 -,001497 ,0519039 ,0087734 
CAAREfter 35 ,005177 ,0662444 ,0111974 
CAARHela 35 ,003697 ,0767237 ,0129687 

 
 
 
 
 CAAR SPELARKÖP 
 

  

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
CAARFöre -,171 34 ,866 -,0014971 -,019327 ,016332 
CAAREfter ,462 34 ,647 ,0051771 -,017579 ,027933 
CAARHela ,285 34 ,777 ,0036971 -,022658 ,030053 

 
 



Bilaga 3 Spelarförsäljningar

Namn Klubb Övergångssumma Datum
Michael Carrick Tottenham 18 600 000,00 GBP 2006-07-31
Ashley Young Watford 9 650 000,00 GBP 2007-01-23
Dean Richards Southampton 8 100 000,00 GBP 2001-09-21
Jermain Defoe Tottenham 7 500 000,00 GBP 2007-12-31
Wayne Bridge Southampton 7 000 000,00 GBP 2003-07-21
Peter Crouch Southampton 7 000 000,00 GBP 2005-07-20
Jermaine Pennant Birmingham 6 700 000,00 GBP 2006-07-26
Stilian Petrov Celtic 6 500 000,00 GBP 2006-08-30
Matthew Upson Birmingham 6 000 000,00 GBP 2007-01-31
Mark Viduka Celtic 6 000 000,00 GBP 2000-07-21
James Beattie Southampton 6 000 000,00 GBP 2005-01-05
Kenwyne Jones Southampton 6 000 000,00 GBP 2007-08-29
Ahmed Mido Tottenham 6 000 000,00 GBP 2007-08-16
Emile Heskey Birmingham 5 500 000,00 GBP 2006-07-07
Theo Walcott Southampton 5 000 000,00 GBP 2006-01-20
Helder Postiga Tottenham 5 000 000,00 GBP 2004-07-05
Marlon King Watford 5 000 000,00 GBP 2008-01-29
Frederic Kanoute Tottenham 4 400 000,00 GBP 2005-08-18
Phil Jagielka Sheffield Utd 4 000 000,00 GBP 2007-07-04
Simon Davies Tottenham 3 500 000,00 GBP 2005-05-26
Gary Rowett Birmingham 3 000 000,00 GBP 2000-07-04
Robbie Savage Birmingham 3 000 000,00 GBP 2005-01-19
Kenny Miller Celtic 3 000 000,00 GBP 2007-08-31
Claude Davis Sheffield Utd 3 000 000,00 GBP 2007-07-25
David Dunn Birmingham 2 200 000,00 GBP 2007-01-17
Marcus Bent Sheffield Utd 2 100 000,00 GBP 2000-11-23
Eyal Berkovic Celtic 1 500 000,00 GBP 2001-07-20
Heidar Helguson Watford 1 300 000,00 GBP 2005-06-27
Craig Beattie Celtic 1 250 000,00 GBP 2007-07-03
Andy Gray Sheffield Utd 1 100 000,00 GBP 2005-08-11
Shaun Maloney Celtic 1 000 000,00 GBP 2007-01-31
Curtis Woodhouse Sheffield Utd 1 000 000,00 GBP 2001-02-02
Mikele Leigertwood Sheffield Utd 900 000,00 GBP 2007-08-31
Danny Webber Watford 500 000,00 GBP 2005-06-01
Paul Robinson Watford 250 000,00 GBP 2003-10-14



Bilaga 4 Spelarköp

Namn Klubb Övergångssumma Datum
Darren Bent Tottenham 16 500 000,00 GBP 2007-07-02
Dimitar Berbatov Tottenham 10 900 000,00 GBP 2006-07-04
Alan Hutton Tottenham 9 000 000,00 GBP 2008-01-31
Didier Zokora Tottenham 8 200 000,00 GBP 2006-07-18
Dean Richards Tottenham 8 100 000,00 GBP 2001-09-24
Jermaine Jenas Tottenham 7 000 000,00 GBP 2005-08-31
Emile Heskey Birmingham 6 250 000,00 GBP 2004-04-21
John Hartson Celtic 6 000 000,00 GBP 2001-08-03
David Dunn Birmingham 5 500 000,00 GBP 2003-07-04
James McFadden Birmingham 4 750 000,00 GBP 2008-01-21
Scott Brown Celtic 4 400 000,00 GBP 2007-05-30
Clinton Morrison Birmingham 4 250 000,00 GBP 2002-07-31
Rory Delap Southampton 4 000 000,00 GBP 2001-07-12
James Beattie Sheffield Utd 4 000 000,00 GBP 2007-08-06
Gary McSheffrey Birmingham 4 000 000,00 GBP 2006-08-17
Fabrice Muamba Birmingham 4 000 000,00 GBP 2007-05-14
Agustin Delgado Southampton 3 500 000,00 GBP 2001-11-14
Nathan Ellington Watford 3 250 000,00 GBP 2007-08-30
Kevin Phillips Southampton 3 250 000,00 GBP 2003-08-15
Alan Thompson Celtic 2 750 000,00 GBP 2000-09-01
Shunsuke Nakamura Celtic 2 500 000,00 GBP 2005-08-01
David Prutton Southampton 2 500 000,00 GBP 2003-02-03
Claude Davis Sheffield Utd 2 500 000,00 GBP 2006-06-15
Rob Hulse Sheffield Utd 2 200 000,00 GBP 2006-07-27
Nigel Quashie Southampton 2 100 000,00 GBP 2005-01-18
Peter Crouch Southampton 2 000 000,00 GBP 2004-07-09
Andreas Hinkel Celtic 1 900 000,00 GBP 2008-01-07
Luton Shelton Sheffield Utd 1 850 000,00 GBP 2007-01-26
Jobi McAnuff Watford 1 750 000,00 GBP 2007-06-06
Ade Akinbiyi Sheffield Utd 1 750 000,00 GBP 2006-01-27
Matthew Kilgallon Sheffield Utd 1 750 000,00 GBP 2007-01-09
Dan Shittu Watford 1 600 000,00 GBP 2006-08-08
Damien Francis Watford 1 500 000,00 GBP 2006-07-04
Barry Robson Celtic 1 250 000,00 GBP 2008-01-31
Matt Sadler Watford 750 000,00 GBP 2008-01-24


